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Introdução 

 

 

 

 

A presente dissertação é um trabalho de exploração que pretende esboçar 

o perfil e as expectativas dos informantes chineses de nível superior em Macau em 

relação à presença da língua portuguesa na grade curricular. Para tal, elaborou-se 

um questionário que foi ministrado online, com base voluntária e de forma 

anónima.  

Os dados recolhidos, devidamente contextualizados na história do 

português em Macau, desde a chegada dos portugueses na época dos 

descobrimentos até à devolução do território à China em 1999, são tratados de um 

ponto de vista quantitativo e qualitativo para definir quais são as perspetivas da 

presença do português em Macau como língua cooficial.  

Do ponto de vista teórico, esta dissertação segue a abordagem 

sociolinguística, esperando ser uma primeira contribuição nesta área científica 

pouco explorada nas pesquisas linguísticas no território macaense. É importante 

lembrar que a língua portuguesa não é falada somente em Portugal, mas também 

em outros Países do mundo, como as ex-colónias portuguesas, que formam o 

chamado mundo lusófono. Para tanto, à introdução, seguirá o primeiro capítulo 

que discorrerá sobre a presença e a função da CPLP (Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa), e o facto de as ex-colónias portuguesas fazerem parte da 

chamada lusofonia com os seus falantes de português. Também Macau, apesar de 

não fazer parte da CPLP, é um território que conta com a presença linguística do 

idioma, como língua cooficial, até ao ano de 2049.  

Resta saber se acontecerá a Macau a mesma coisa que aconteceu na Ásia, 

mais precisamente nas Filipinas, onde o português, como língua minoritária, 

porque os falantes de língua portuguesa em Macau representam atualmente 

apenas 2,4% da população, foi suplantado pelo inglês e pela língua filipina; ou 

como os territórios da Índia, Goa, Damão e Diu, onde o português foi suplantado 

pela língua hindu. Apesar destas situações, há ainda hoje pequenas comunidades 
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que falam português na Ásia, inclusivamente na Índia. O que a situação indiana e a 

situação macaense poderão ter em comum é que a presença, especialmente nos 

tempos modernos, duma superpotência (Inglaterra, Índia e China, respetivamente) 

num território pode alterar as características linguísticas subjacentes, por 

definição, a um sistema jurídico e legal bem definido.  

O assunto que abordamos nesta dissertação é o papel que tem a língua 

portuguesa para além da CPLP. Em particular, o primeiro capítulo trata do impacto 

da língua portuguesa nos falantes de Macau, que são chineses, mas que vivem num 

território onde o português foi língua de colonização e língua berço da identidade 

cultural macaense, que também se enraíza na cultura e na história portuguesa em 

Macau, pela contaminação entre Portugal e a China, presente não só na arquitetura, 

ou na tradição culinária macaense. Obviamente, em Macau a situação linguística 

passou por processos históricos bem estruturados, que precisamos de analisar, 

tentando delinear quais são as perspetivas futuras da comunidade macaense e da 

língua portuguesa em Macau.  

O segundo capítulo apresenta a experiência de recolha de dados, tendo 

como instrumento principal a elaboração dum questionário linguístico, 

precisamente a fim de explorar as possíveis perspetivas da língua portuguesa no 

território de Macau. São aqui descritos também os informantes desta pesquisa, que 

por estarem em Macau tiveram acesso online ao questionário. Trata-se de 

informantes da Universidade de Macau. Ainda neste capítulo, apresentam-se os 

resultados do questionário, que serão analisados de forma detalhada no terceiro 

capítulo.  

No terceiro capítulo, para além de interpretar os dados proporcionados 

pelos questionários, veremos de maneira mais aprofundada alguns aspetos não 

previstos, como o uso do inglês como língua falada entre os jovens, devido ao facto 

que a China decidiu investir em mais professores no ensino do inglês face ao 

português. Como conclusão desta pesquisa, por fim, tenta-se esboçar quais 

perspetivas futuras a língua portuguesa poderá ter no território macaense. 
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Capítulo I 

A CPLP e as ex-colónias portuguesas 

 

 

 

 

I.1 Localização e características da CPLP e das ex-colónias 

portuguesas 

 

A CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) é a comunidade 

que agrega as principais ex-colónias portuguesas. Nasceu em 1996 para garantir a 

cooperação dos estados-membros em muitos âmbitos, inclusive o 

desenvolvimento do ensino da língua portuguesa em todos eles. 

O português é considerado pela CPLP como a marca fundamental 

agregativa entre os países membros e a comunidade tutela a difusão da língua 

portuguesa como património comum a ser valorizado. Esta valorização é o fim 

principal do IILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. 

Os países onde se fala português e que fazem parte da CPLP no momento 

atual são: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, 

Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste (cfr. Fig. 1, países em vermelho). 

 

Figura 1. Países membros, observadores associados e interessados em 

aderir à CPLP1 

 

                                                           

1 Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Mapa_da_CPLP.png, 

mapa atualizado pelo autor, SEPRodrigues, último  acesso a  06.05.2018. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Mapa_da_CPLP.png
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Os princípios fundamentais pelos quais esta comunidade é regida são: 

 

igualdade soberana dos Estados membros; 

não-ingerência nos assuntos internos de cada estado; 

respeito pela sua identidade nacional; 

reciprocidade de tratamento; 

primado da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos 

humanos e da justiça social; 

respeito pela sua integridade territorial; 

promoção do desenvolvimento; 

promoção da cooperação mutuamente vantajosa.2 

 

Os órgãos que governam a comunidade são: 

 

a Conferência de Chefes de Estado e de Governo; 

o Conselho de Ministros; 

o Comité de Concertação Permanente; 

o Secretariado Executivo; 

as Reuniões Ministeriais Sectoriais; 

a Reunião dos Pontos Focais da Cooperação; 

em Portugal há também: a assembleia Parlamentar portuguesa; 

ou em Luanda: o Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP).3 

 

Embora o número total de habitantes da CPLP corresponda a 281.067.090 

(cfr. Tab. 1), este número não reflete o número efetivo de falantes de português 

como língua materna porque em alguns países parte da população fala as línguas 

autóctones. De facto, o português é língua materna em Portugal e no Brasil; em 

Cabo Verde, por exemplo, “é língua oficial, mas não é língua materna para a maioria 

                                                           

2 Fonte: https://www.cplp.org/id-2763.aspx último acesso a 03.10.2018 

3 Fonte: https://www.cplp.org/id-2763.aspx  último accesso a 03.10.2018 

https://www.cplp.org/id-2763.aspx
https://www.cplp.org/id-2763.aspx
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dos seus cidadãos. O mesmo acontece em Angola, em Timor ou em Moçambique”.4 

 

Tabela 1. Estados membros e número de habitantes5 

Estados membros População 

Angola 28.813.460 

Brasil 207.652.860 

Cabo Verde 539.560 

Guiné-Bissau 1.815.700 

Guiné Equatorial 1.622.000* 

Moçambique 28.829.480 

Portugal 10.325.450 

São Tomé e Príncipe 199.910 

Timor-Leste 1.268.670 

Total 281.067.090 

 

* Instituto Nacional de Estatística do GE, 2015 - Fonte: Exposição “20 Anos: 

o futuro aposta na CPLP”, pág. 6, https://www.cplp.org/id-4816.aspx   

 

Do ponto de vista da classificação linguística, a língua portuguesa nos 

países membros pode ser: 

a)língua nacional: língua de um povo ou de uma população relacionada 

com um Estado politicamente definido; 

b)língua materna: língua que um falante aprende desde o nascimento até 

aos 5/6 anos; 

                                                           

4 M. de L. Rodrigues, “Português para todos”, in Diário de Notícias, online, 

https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/maria-de-lurdes-rodrigues/interior/portugues-para-

todos-6216068.html 12.04.2017, último acesso a 21.06.2018 

5 Tabela criada com os dados do site The World Bank, 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL, projeção até 2017. 

https://www.cplp.org/id-4816.aspx
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/maria-de-lurdes-rodrigues/interior/portugues-para-todos-6216068.html%2012.04.2017
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/maria-de-lurdes-rodrigues/interior/portugues-para-todos-6216068.html%2012.04.2017
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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c)língua padrão ou oficial: língua considerada como escolar e 

gramaticalmente correta por uma comunidade. É a língua que todos precisam 

saber e usar para comunicar nos ambientes oficiais; 

d)língua cooficial: língua que é oficial juntamente com uma outra língua ou 

com outras línguas. Esta é a situação do português em Macau, país objeto de estudo 

desta dissertação. 

Em Angola, por exemplo, fala-se o português como língua oficial, mas há 

mais de 20 línguas nacionais. Neste país o português foi adotado também como 

língua franca de comunicação entre as pessoas que falam diferentes línguas 

nacionais. O português é língua materna para a menor parte da população, e a 

maioria das pessoas tem como língua materna só uma língua nacional/local.  

Já no Brasil, fala-se a língua portuguesa na sua variedade brasileira, 

reconhecida como diferente variedade europeia. O português brasileiro é a língua 

nacional e materna. Há outras línguas locais maternas no Brasil de pequenas 

comunidades, mas o português é a língua padrão e materna de todos os brasileiros. 

Em Cabo Verde, o português é a língua oficial, e localmente utiliza-se 

também o crioulo cabo-verdiano. Este crioulo é a língua materna da quase 

totalidade da população. Na Guiné Equatorial, as línguas cooficiais são: português, 

francês e espanhol, sendo esta última a língua materna da maioria das pessoas. Na 

Guiné-Bissau, a língua oficial é o português, mas a língua materna da maioria das 

pessoas é o crioulo, o Kriol, há outras 100 variedades crioulas maternas de 

algumas pequenas comunidades. Em Moçambique, a língua oficial é o português, 

mas a língua materna dos cidadãos é uma das dezenas de línguas locais. Em São 

Tomé e Príncipe, a língua oficial é o português junto com os crioulos locais: crioulo 

cabo-verdiano, crioulo principense, crioulo angolar e o crioulo são-tomense, são as 

línguas maternas das pessoas. Em Timor Leste, as línguas oficiais são o português e 

o tétum, que é a língua materna da maioria da população, junto com algunas 

variedades locais. 

Do ponto de vista da norma e da variação linguística, mesmo que os países 

membros não falem o mesmo tipo de português, a união tem importância 

sobretudo sob o ponto de vista político e comercial. Fazer parte da CPLP pode 

garantir aos membros o ensino do português e a possibilidade aos seus cidadãos 
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de usufruir das oportunidades de emprego internacionais, trabalhando também 

noutras realidades estrangeiras, usando a língua como garantia de emprego e 

inclusão social. 

 

 

I.2 Os Países observadores da CPLP 

 

Come se pode observar na Fig. 1, o mapa da CPLP compreende não só os 

países membros (cfr. Tab. 1) mas também os países observadores associados 

(Geórgia, Hungria, Japão, República Checa, República Eslovaca, República das 

Maurícias, República da Namíbia, República do Senegal, República da Turquia e 

Uruguai)6 e os países e regiões em negociações de adesão.  

Um país observador é o país que, apesar de não ser parte constituinte da 

CPLP, se reconhece nos objetivos e nas ideias fundamentais da comunidade, 

podendo tornar-se em observador associado para também desenvolver projetos 

de ensino da língua portuguesa com a ajuda (também económica) da CPLP. 

Há alguns países onde a língua portuguesa é falada por uma grande 

comunidade e, por isso, querem entrar a fazer parte da CPLP. Há outros, onde as 

comunidades de falantes são mais pequenas, onde há associações que querem 

aproveitar a possibilidade de aprender e ensinar a língua portuguesa com ajudas 

económicas, apesar de não terem direitos de decisão dentro da CPLP. Estas 

comunidades fazem parte dos observadores consultivos.  

Estes países, porém, não são os únicos onde se fala a língua portuguesa, há 

outros territórios, que não fazem parte da CPLP, como Macau, no qual a língua será 

cooficial até ao ano de 2049, as Filipinas, Goa, Damão e Diu na Índia. Neste caso, os 

territórios mencionados, que foram colonizados pelos portugueses, preservam 

vestígios da presença portuguesa, mas não têm garantias reconhecidas nem para 

os cidadãos nem para o papel da língua portuguesa, porque o português deixou de 

receber fundos dos órgãos responsáveis pela sua difusão. Este facto aconteceu 

porque estes países não são politicamente relacionados com a CPLP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           

6 Fonte: CPLP https://www.cplp.org/id-2765.aspx, último acesso a 21.06.2018 

https://www.cplp.org/id-2765.aspx
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Falar da história e da história linguística dos territórios não pertencentes à 

CPLP, como Goa, Damão e Diu na Índia, Macau, as Filipinas e alguns países da Ásia 

é útil para compreender as razões políticas e sociais que determinaram a perda de 

reconhecimento linguístico do português e como isso pode mudar a vida dos 

cidadãos e do papel do ensino escolar nesses territórios.  

Antes de falarmos precisamente destes territórios, é necessário ressaltar 

que as pessoas nestes lugares sabem que não falam o mesmo tipo de português 

falado em Portugal, e esta é uma das razões pelas quais muitas vezes sentem a 

própria língua como inferior. De facto, por vários anos no passado, os utilizadores 

não falantes da variedade utilizada em Portugal ficaram sujeitos a discriminações 

sobretudo sob o ponto de vista didático. Isso ocorreu porque, em muitos casos, a 

língua utilizada para o ensino era o português padrão, variante europeia e, 

portanto, não havia um reconhecimento real das outras realidades linguísticas de 

matriz portuguesa. 

Na verdade, há países onde este facto não acontece mais, como o Brasil, 

membro da CPLP, que se tornou independente em 1822, mas conserva a língua 

portuguesa como idioma oficial, reconhecendo a existência de uma variedade 

própria, a brasileira.  

Há outros territórios, onde há comunidades que falam o português porque 

possuem uma ligação histórica com Portugal, mas que não fazem parte da CPLP, 

como é o caso de Macau, ex-colónia portuguesa, no qual a língua portuguesa se 

tornou cooficial, mas é ensinada somente na sua variedade padrão, e a variedade 

local não pode ser reconhecida porque não existe mais. Também há outros lugares, 

como Goa, Damão, Diu e as Filipinas, onde a língua portuguesa não existe como 

língua cooficial e a variedade local do português desapareceu. 

 

 

I.3 Filipinas, Goa, Damão, Diu e Macau 

 

Para exemplificar a situação dos territórios ligados historicamente a 

Portugal, podemos falar da situação das Filipinas e de Goa, Damão e Diu. 

As Filipinas estão localizadas no oceano indiano, entre Tapei, na China, e a 
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Austrália, e têm uma população de 103,3 milhões de habitantes (dado atualizado 

em 2016). 

As Filipinas, outrora pertencentes à coroa luso-espanhola durante o 

reinado filipino, foram submetidas à dominação inglesa e têm, por isso, a maioria 

da sua população falante de inglês. O papel da língua portuguesa não é mais 

reconhecido como fundamental, devido à imposição política do inglês, e o destino 

da língua, atualmente falada por pequenas comunidades, é o desaparecimento. 

Nas Filipinas não existe uma representação diplomática portuguesa 

permanente. Só a Embaixada de Portugal em Jacarta se ocupa destes assuntos e 

Portugal dispõe do Consulado Honorário em Manila e em Cebu. 

Outros territórios que foram colonizados pelos portugueses, mas que não 

fazem parte da CPLP são Goa Damão e Diu. 

Goa está localizada na costa oeste da Índia. Desde o século XV, quando os 

portugueses a colonizaram, fez parte do território português por 450 anos. Foi 

apenas no ano de 1961 que foi colonizada pela Índia, passando a ser, não mais um 

império muito poderoso, mas uma parte pequena de um estado enorme. Contudo, 

Goa foi reconhecida como indiana só no ano de 1987. A presença portuguesa 

deixou vestígios de igrejas cristãs. 

Damão é uma cidade da Índia que era a capital do Reino Português. Junto 

com Diu, a cidade de Damão passou a fazer parte da união indiana só no ano de 

1961, prévio reconhecimento por parte de Portugal no ano de 1974 da presença 

linguística portuguesa. 

Damão e Diu, que estão no oeste da Índia, têm juntas uma população de 

242.911 (dado atualizado em 2011), e Goa, que têm uma população de 1.817.000 

habitantes (dado atualizado em 2017), são territórios onde o português é falado 

como segunda língua, e fala-se em casa e também nas missas cristãs. Antes do 

reconhecimento do português como segunda língua e o ensino do português como 

língua estrangeira, ninguém queria falar português nestas cidades ou mostrar que 

sabia falar português, para não mostrar filiações políticas publicamente, dado que 

falar uma língua não nativa daquele território era sinónimo de apoiar as escolhas 

políticas feitas pelo território cuja língua se estava a falar.  

O que é interessante notar é que muitas palavras que fazem parte do 
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concani, que é a língua oficial de Goa, resultam da influência do português.  Estas 

são, por exemplo, “pão”, “vestido” ou “igreja”. Atualmente, a Fundação Oriente é 

aquela que estimula o ensino do português nas escolas em Goa e em toda a Índia. 

No que diz respeito ao ensino superior, nas universidades há três níveis de 

ensino do português, e também em Nova Deli há a presença do Instituto Camões. 

Mas a maioria destes cursos são livres e na escola o ensino do português é 

opcional. 

É preciso dizer que o Consulado Geral de Portugal está em Goa, e a 

embaixada de Portugal em Nova Deli. 

Outro território numa situação particular é Macau onde antes o português, 

agora língua cooficial, era a língua franca, “depois disso, a presença portuguesa 

nunca foi superior a 5% da população de Macau e apenas uma pequena parcela da 

população chinesa falava o português”7. Este território foi colonizado pela China e, 

agora, é uma das principais regiões administrativas, junto com Hong Kong, onde o 

destino do português e do seu papel será importante até 2049, período temporal 

no qual a língua portuguesa deixará de ser cooficial. 

 

 

I.4 Macau e a língua portuguesa 

 

Nesta dissertação, a situação linguística que nos interessa é a do território 

de Macau pela sua ligação histórica com a língua portuguesa e porque esta está em 

desenvolvimento como campo de estudo para os sociolinguistas.  

Macau é um território localizado na China, mais precisamente na fronteira 

leste de Hong Kong. Esta região compreende também duas ilhas, Taipa e Coloane, e 

as áreas marítimas (cfr. fig. 2). Esteve sob controlo português por 442 anos, mas 

em 20 de dezembro de 1999 passou oficialmente à China como Região 

Administrativa Especial. Atualmente a região de Macau conta com uma população 

                                                           

7Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020926_chinamacaurui.shtml 

último acesso a 03.10.2018 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020926_chinamacaurui.shtml
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de 644.900 habitantes8 . 

 

Figura 2. Mapa do território de Macau9 

 

 

 

I.5 Breve história de Macau 

 

Através de estudos arqueológicos, descobriram-se muitos artefactos que 

                                                           

8 Fonte: População de Macau diminui pela primeira vez desde 2009, Observador, 6.3.2017, 

https://observador.pt/2017/03/06/populacao-de-macau-diminui-pela-primeira-vez-desde-2009/. 

Não é fácil estimar o número de habitantes de um país. Em agosto de 2017, a população totalizava 

650.834 habitantes, segundo os resultados globais dos intercensos 2016. 

https://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/GlobalResultsOfBy-

Census/2016%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%B5%B1%E8%A8%88

.aspx?lang=pt-PT último acesso a 22.06.2018 

9 Fonte: http://www.macauzine.net/?action-viewnews-itemid-941-page-

2#!prettyPhoto[gallery1]/0/ último acesso a 03.10.2018 

https://observador.pt/2017/03/06/populacao-de-macau-diminui-pela-primeira-vez-desde-2009/
https://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/GlobalResultsOfBy-Census/2016%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%B5%B1%E8%A8%88.aspx?lang=pt-PT
https://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/GlobalResultsOfBy-Census/2016%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%B5%B1%E8%A8%88.aspx?lang=pt-PT
https://www.dsec.gov.mo/Statistic/Demographic/GlobalResultsOfBy-Census/2016%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E7%B5%B1%E8%A8%88.aspx?lang=pt-PT
http://www.macauzine.net/?action-viewnews-itemid-941-page-2#!prettyPhoto[gallery1]/0/
http://www.macauzine.net/?action-viewnews-itemid-941-page-2#!prettyPhoto[gallery1]/0/
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apontam que os chineses já se tinham estabelecido em Macau entre 4.000 e 6.000 

anos atrás e em Coloane há 5.000 anos. 

Há algumas fontes onde está escrito que havia alguns navios mercantes 

chineses originais do Cantão, que tinham a possibilidade de comerciar com os 

povos do Sudeste Asiático, a partir do século V, e, por isso, paravam em Macau ou 

ali perto para se abastecerem de água e de comida. 

Na segunda metade do 1200, quase 50.000 apoiantes e alguns membros da 

Dinastia Song, fugiram dos mongóis, que eram invasores, e chegaram a Macau 

construindo várias povoações, e a maior delas estava localizada na região de Mong-

Há (localizada no Norte de Macau). Naquele território localizava-se o templo maior 

de Macau. 

Durante a Dinastia Ming, os pescadores que eram oriudos de Cantão e de 

Fujian foram a Macau e ali decidiram construir o Templo A-Má. 

Macau, apesar de ser abitado por algumas povoações de chineses (que 

eram pescadores), floresceu quando chegaram os portugueses. Eles chegaram ali 

entre 1553 e 1554, sob o pretexto de secar a sua carga. As autoridades chinesas, 

em 1557, autorizaram os portugueses a viver naquele território permanentemente 

e concederam-lhes um importante grau de autogovernação.  

Alguns historiadores, como o sueco Anders Ljungstedt (1759-1835), dizem 

que os portugueses se estabeleceram em Macau sem ter a autorização do 

Imperador, mas pela concessão das autoridades daquele lugar e de subornos às 

autoridades locais e aos seus funcionários, os mandarins, de Cantão e das regiões 

próximas de Macau. 

Há uma outra versão que fala da origem do estabelecimento português de 

Macau. Esta diz que este território chinês foi dado como recompensa aos 

portugueses porque eles contribuíram para a derrota dos piratas chineses 

liderados pelo célebre Tchang-si-lau (ou Ching Chi Lung). Os piratas incendiaram 

grandes zonas da região de Cantão e espalharam terror nas cidades e nos campos. 

Eles operavam no Delta do Rio das Pérolas. 

O que é certo é que Macau nasceu como primeiro verdadeiro entreposto 

comercial europeu entre o Ocidente e o Oriente no Sul da Península de Macau. O 

nome “Macau” pode ter tido origem num dos primeiros lugares onde os 
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portugueses chegaram: a Baía de A-Má (em cantonês, "A-Ma Gao"), este nome 

deve-se à existência nessa baía de um templo em homenagem à deusa A-Má. A-Ma 

Gao, que se tornaria, Amacao, Macao e, por fim, Macau. Durante mais de 400 anos 

de história, Macau foi o baluarte da presença portuguesa no Oriente inteiro. 

Temos que notar, também, que após a colonização de Macau pelos 

portugueses (não uma verdadeira colonização, mas um território no qual 

prevaleciam os conjuntos nascidos pelos acordos económicos), as condições entre 

Macau e Portugal foram quase sempre de convivência pacífica entre a língua e a 

cultura portuguesas e as chinesas. 

Só nos anos 80 realizaram-se os acordos económicos à devolução da 

cidade de Macau aos chineses. Desde a década de 70, no entanto, Macau torna-se “o 

casino do ocidente”, e volta a ser um lugar interessante no mundo oriental, graças à 

legalização do jogo de azar.  

Embora com grande dificuldade, a língua portuguesa continua a ser 

ensinada em Macau. Tanto a língua como a cultura portuguesa são uma herança 

que uma parcela da população que ali vive, preserva e transmite de geração em 

geração. Ainda hoje naquele território, as pessoas podem ver ruas e igrejas de 

nome e construção portuguesas, ou também falar português nas lojas e na cidade.  

Graças às possibilidades económicas, Macau tornou-se uma pequena 

Europa, para dar aos chineses a possibilidade de fazer umas pequenas férias 

europeias sem ter que ir para a Europa.  E isso também é algo que deriva dos 

restos de uma antiga europeização de Macau, embora agora transformada numa 

atração turística, numa mistura de restos da tradição portuguesa e presença de 

elementos chineses. 

 Algumas atrações turísticas são exemplificativas da presença de vestígios 

europeus em Macau e da sua miscigenação com elementos chineses. Precisamente 

ali podemos ver a fortaleza do monte, construída entre o ano de 1617 e o ano de 

1626 para proteger a cidade dos inimigos; o museu de Macau, que tem obras que 

refletem a união entre o povo chinês e português; as ruínas da Igreja de São Paulo, 

construída em 1500, mas que pegou fogo muitas vezes, a antiga muralha de Macau; 

o templo Nat Cha, que é um antigo templo budista; o templo A-Ma, que é um 

templo taoista, o mais antigo da cidade e é também um centro religioso ativo de 
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Macau; o Largo do Senado, que fica no centro da cidade e é uma verdadeira rua 

europeia com lojas e joalharias; a Torre de Macau, que oferece a possibilidade de 

fazer bungee jumping desde 233 metros de altura; e o Casino de Lisboa, que fica 

bem no centro de Macau e é muito muito grande. Foi o primeiro Casino da Ilha. A 

presença europeia em Macau vê-se também na arte culinária; por exemplo, os 

pratos típicos de Macau são uma mistura de pratos portugueses e chineses, 

incluindo: pastéis de nata; pão com filé de porco; biscoitos de amêndoas; carne 

seca de porco; frutos do mar; carne adocicada; a sobremesa Serradura; cordeiro 

assado. 

De facto, Macau ainda mantém elementos portugueses. Por exemplo, na 

área onde os portugueses chegaram a Macau, os chineses construíram um museu 

cheio de testemunhos da época. Ou na Rua da Praia, todos os anos comemoram a 

festa da lusofonia. 

Apesar de o território de Macau ter sido devolvido à China, por 50 anos 

ficará a ser uma região administrativa especial. Isto implica, como já se referiu, que 

o português será língua cooficial até 2049. 

A única faculdade pública onde se pode falar em português e aprender em 

português é a Universidade de Macau, a UM. Mas é interessante ver, no entanto, 

como, apesar de terem uma cultura e uma língua maioritariamente chinesas, ter a 

possibilidade de estudar e falar uma língua como o português apesar de ser 

minoritária, permite que os cidadãos chineses de Macau tenham a possibilidade de 

emigrar para buscar trabalho no estrangeiro. 

No entanto, neste território, encontrar um emprego para as pessoas que 

falam português é muito difícil, especialmente no campo do jornalismo e da 

informação porque, embora seja uma língua cooficial, a língua mais falada e do 

ensino é o chinês. Isto porque Macau não é mais um território definido, mas um 

território cujas línguas estão em transição. 

De facto, é necessário aguardar para ver o que acontecerá depois de 2049 

e tentar descobrir como a língua portuguesa será considerada pelos jovens de 

Macau, se apenas como língua estrangeira ou como língua afetiva. 

 

 



 

15 

 

I.6 Macau entre Portugal e a China 

 

Macau tornou-se região administrativa especial na sequência de um 

processo que decorreu no período compreendido entre o ano de 1976 e o ano de 

1993. Neste período as decisões foram todas assumidas quer pelo tribunal 

administrativo de Macau, quer pela República portuguesa. Macau tinha a primeira 

decisão sobre a política, e a República Portuguesa, a segunda. As outras decisões 

em campo administrativo contável estavam assumidas pelas organizações políticas 

de Macau, e a República portuguesa tinha o poder de decisão sobre as ações civis e 

criminais. Os magistrados e os órgãos decisionais neste campo foram decididos 

pela República Portuguesa, e os juízes foram sempre nomeados por Portugal. Só a 

partir do dia 20 de dezembro de 1999, o território de Macau passou a constituir a 

Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China. 

O governo de Macau está nas mãos da RAEM (Região Administrativa 

Especial de Macau), um órgão político que dispõe de 5 Secretarias, 2 

Comissariados, Departamentos e Serviços especiais. O pessoal principal da RAEM 

são os Secretários, o Comissário contra a Corrupção, o Comissário da Auditoria, e o 

Chefe do executivo é Fernando Chu Sai-On. 

Este governo especial está sediado em Macau porque Macau é uma região 

independente da China, e faz parte de um território com regras especiais. 

Uma Delegação Económica e Comercial de Macau encontra-se junto 

da União Europeia pelo facto de Macau ter interesses económicos com Portugal. Os 

titulares têm que estar no governo por quinze anos e têm que ser chineses, 

nomeados pela República da China. 

 

 

I.6.1 A miscigenação cultural 

 

A questão identitária de Macau é muito complexa porque não só tem uma 

identidade linguística dupla, mas também uma dupla identidade cultural. 

Aqui surge a questão da definição do que é identidade pessoal. Esta é 

constituída por muitos fatores, não apenas o fator linguístico e cultural, mas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
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também o sexo, as experiências de vida, os lugares frequentados e o tipo de 

educação recebida. Então, neste caso, temos que restringir o campo ao fator de 

identidade linguística e cultural. Consequentemente, temos que considerar o 

discurso como superior às variantes individuais e às experiências subjetivas de 

cada um de nós, entendendo o discurso como ideal e não composto de todas as 

variantes que podemos identificar. 

Com esta premissa, temos que dizer que a identidade cultural e linguística 

são as que fazem de um indivíduo o que ele é, ou as que um indivíduo quer como 

definições fixas e até únicas de si mesmo. Principalmente porque um indivíduo 

para viver tem que, indispensavelmente, se poder expressar, para ter a 

possibilidade de comunicar o seu próprio pensamento, tem que necessariamente 

ter um bom conhecimento linguístico, mas também tem que conhecer a língua de 

acordo com a cultura à qual pertence, para que isto seja veículo das informações 

necessárias para se expressar. A comunicação, portanto, nasce como uma 

realização de expectativas recíprocas linguísticas e culturais entre os membros da 

mesma comunidade. 

Um indivíduo tem a necessidade de interculturalizar-se e culturalizar-se, 

não só tem a necessidade de sobreviver num contexto cultural, mas de 

compreender e, também, de adotar uma cultura que se tornará parte de seu ser e 

veículo de conhecimento. Ele também precisa de sentir-se parte duma 

comunidade, dando valor positivo ao que a sua comunidade produziu no passado, 

parte das crenças, conhecimentos, costumes e hábitos, valores, normas de 

comportamento, regras, modos de viver e modelos da comunidade à qual pertence. 

E por isso, na maioria dos casos, a identidade pessoal e a língua que 

falamos são os elementos que conservamos como fatores de identidade mais 

importantes e imutáveis da vida. Porque num caso são o que precisamos para viver 

e expressar o nosso pensamento, e no outro caso o que precisamos para definir de 

onde somos e para onde vamos. É por isso que, mesmo quando mudamos o lugar 

onde vivemos e a nossa vida, estas são as definições que preservamos, mostramos 

e sempre reivindicamos. São algo que faz parte de cada ser humano. Por isto 

consideramos estas definições em detrimento das outras variáveis, (que não são a 

língua e os aspetos culturais maternos), que mudam com o mudar das pessoas. 
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Porque estas são variáveis fixas para cada ser. 

Se, por um lado, um indivíduo pode sentir-se definido por uma única 

língua e por uma cultura, no entanto, encaixa-se aqui o conceito de português, ou 

seja, de uma língua que não distancia, mas que é um meio de coesão. 

Neste caso, podemos dizer que um indivíduo macaense jovem (que faz 

parte duma minoria de descendentes dos portugueses) deveria ter uma língua e 

uma cultura, o que significa que tem uma cultura, que não é a cultura portuguesa, 

mas a cultura macaense, e a língua, que também não é a língua de Portugal, é o 

português de Macau. Neste sentido os indivíduos têm uma própria língua e uma 

própria cultura. Mas, sendo agora Macau uma região autónoma da China, as 

pessoas têm que conhecer também o chinês. Então, neste caso, achamos que um 

indivíduo está fragmentado por dentro, de acordo com o que dissemos antes. Mas 

quando duas línguas são apenas parte de uma só condição cultural e, portanto, são 

coesas, elas formam um indivíduo de forma unida e não fragmentária. 

A situação é muito diferente para os macaenses idosos. Neste caso, 

naquele tempo, a sociedade nunca fez um trabalho de coesão cultural. Na verdade, 

a sociedade sempre tentou fazer sentir os macaenses como inferiores. Porque eles 

tinham uma língua, o português, que não queriam falar, mas que sempre lhes foi 

ensinada, mesmo que fosse a variante padrão. E, por isso, eles não se sentiam 

portugueses, que era o que a escola os incentivava a sentir, não falavam o 

português “padrão” em Macau, mas não se sentiam completamente chineses. Isto é 

o que acontece quando as línguas de um indivíduo estão em oposição uma com a 

outra, esse indivíduo nunca terá uma identidade forte. Pelo contrário, aceitar a 

identidade macaense e a língua específica daquele lugar, criará indivíduos 

orgulhosos que terão uma verdadeira cultura identitária. Construir a própria 

identidade é um processo bastante longo, que tem pelo menos a duração dos 

primeiros vinte anos da nossa vida. Não podemos construir a nossa identidade 

cultural se não estamos expostos a um tipo de comunidade que nos estimula a 

desenvolver-nos como indivíduos. Numa sociedade onde podemos desenvolver-

nos como indivíduos, vale, então, o conceito: eu existo porque me encontro num 

modelo existente, e, portanto, procuro crescer de acordo com o modelo no qual me 

encontro, com a minha singularidade. Este é o processo cultural subjacente ao 
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desenvolvimento das identidades. 

O problema que surgiu também na sociedade macaense é o da diferença 

entre raça e cultura. 

Os macaenses não tinham uma boa consideração dos chineses, porque se 

sentiam diferentes e inferiores. Pela mesma razão os portugueses, que 

reconheciam a presença dos macaenses e da própria cultura, não eram bem vistos 

pelos chineses, que queriam ter o território macaense, e não queriam que houvesse 

uma miscigenação por razões políticas. 

Mas hoje Macau não é um território colonial ou colonizado, o que significa 

que os problemas deste tipo foram resolvidos, mas foram também as razões das 

identidades não afirmadas e unitárias que tinham os macaenses nos séculos 

passados. 

No passar dos anos, os macaenses desenvolveram identidades próprias e 

feitas pelas partes portuguesas e chinesas. Também com o desenvolvimento das 

leis sobre os direitos humanos, da internet, da televisão e dos outros meios de 

comunicação, puderam compreender que as identidades não estão em antítese, 

mas unidas na formação das personalidades dos novos cidadãos. Macau e a China 

só estabeleceram relações políticas e de paz no ano de 1979. Uma paz que foi o 

resultado do facto de Macau não fazer nunca mais pressões totalmente 

revolucionárias e de Portugal não pedir o controlo daquele território. Não ter agido 

daquela maneira significaria criar um grave incidente diplomático entre duas 

nações que fazem oficialmente parte da ONU. 

Atualmente, Macau é também um território com características peculiares 

porque tem um papel importante na ONU. Por exemplo, deu a possibilidade de 

viver ali aos imigrantes do Vietname, que são politicamente refugiados porque 

vivem numa situação de grande desequilíbrio económico. A presença deles no 

território macaense contribuiu para o enriquecimento da cultura e a miscigenação 

cultural. Este facto é representativo de como este lugar agora favorece a troca 

cultural entre populações diferentes. 
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I.6.2 A situação linguística 

 

A situação linguística de Macau é especial porque os antigos falantes do 

português em Macau achavam que não estavam a falar o português de Portugal, ou 

seja, a língua padrão de referência presente nas gramáticas, a que se ensina nas 

escolas e é considerada como correta.10 

A diferença entre a língua daquele território e a língua de ensino está 

precisamente no facto de as crianças terem sido inseridas num contexto 

educacional que considerava a língua padrão como a única verdadeira e possível e 

referência real, ignorando a bagagem linguística que possuíam. Mas a língua 

padrão, num território que não está entre os mais ricos da China, é difícil de falar, 

porque o acesso ao ensino de alto grau é elitista e falar a norma culta é um objetivo 

praticamente irrealizável. Então, a língua culta padrão, além de ser inatingível, é 

também uma língua falada só pela elite e é uma ideia de língua idealizada que não 

representa o que a população realmente fala. É fácil perceber a frustração que uma 

população tem quando fala uma língua que nunca sentirá como própria, mas 

sempre como inferior. Além disso, as pessoas que não dedicam o seu tempo a 

escrever documentos oficiais, históricos ou políticos não podem falar ou ler a 

língua culta, só porque não praticam este tipo de língua e não sabem, portanto, 

palavras reais ou construções gramaticais desta norma. Com isso percebe-se, 

portanto, que o que foi feito foi não deixar os alunos ou as pessoas falarem a língua 

que conheciam e não a língua que deveriam ter conhecido.11 

Com uma série de perspetivas psicológicas identitárias negativas, como, 

por exemplo, a transmissão da língua de geração em geração, ou simplesmente a 

pertença cultural a um povo e não a uma pequena parte da população que falasse 

aquele tipo de língua oral, o povo foi perdendo a herança linguística. A isto é fácil 

adicionar as razões políticas, o que significa que as pessoas tinham medo de 

mostrar que falavam a língua portuguesa, porque teriam tido problemas 

                                                           

10 http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=149:6-o-

ensino-da-lingua-portuguesa-em-macauchina-fatos-e-perspectivas&catid=53:edicao-1&Itemid=91  

11 https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/6750/1/TD_AnaPaulaDias.pdf  

http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=149:6-o-ensino-da-lingua-portuguesa-em-macauchina-fatos-e-perspectivas&catid=53:edicao-1&Itemid=91
http://www.siple.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=149:6-o-ensino-da-lingua-portuguesa-em-macauchina-fatos-e-perspectivas&catid=53:edicao-1&Itemid=91
https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/6750/1/TD_AnaPaulaDias.pdf
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relacionados com a justiça, mais precisamente seriam consideradas como pessoas 

que não queriam apoiar o governo chinês, e, ideologicamente, com ideias políticas 

não necessariamente alinhadas com o comunismo. 

Também agora o português está ensinado como língua estrangeira porque 

não foi transmitido de pessoas em pessoas. Isto porque estava reconhecido, na sua 

variedade macaense, como língua que não estava considerada como culta, e 

totalmente diferente daquela que se estava a falar nos ambientes altos. Mas, sob o 

ponto de vista linguístico temos que dizer que reconhecer que ter o direito de falar 

como realmente se fala não é errado e não deve ser considerado errado, mas real e 

aceitável. Que não é a mesma ideia que também estava transmitida nas escolas 

graças ao erro cometido pelas gramáticas normativas, que têm que falar da língua 

real e não o faziam, e também estavam escritas na língua culta, de maneira difícil, 

limitando o acesso à compreensão e à educação. 

O que mudou felizmente, neste momento, com todos os meios culturais 

atuais, é que podemos filtrar criticamente todos os julgamentos que são dados no 

que diz respeito à língua que falamos. Desta maneira, tanto os professores, como os 

alunos e todas as novas gerações, podem começar a entender que as gramáticas 

não são dogmáticas, mas elementos que temos que investigar com o nosso sentido 

crítico. Porque só lançando dúvidas podemos obter explicações reais e poder 

entender, que não significa transferir conhecimentos de uma mente para outra, 

mas refletir juntos sobre o que é sugerido para que nós nos entendamos. 

Estas mudanças respeito à língua que falamos pode ter origem nos 

ambientes culturais que surgem do lugar onde vivemos, e que respeitam as línguas 

identitárias e as suas presenças, as características que queremos dar a estes 

lugares e ao povo que ali vive. A chave é estimular, em cada um de nós, a intenção 

de criar argumentos feitos com as nossas mentes, vendo que os preconceitos 

existem se todos são escravos duma ideia imposta por outros, mas que, se achamos 

que não é a verdade, desaparece. Tendo respeito das heranças culturais. 

E isto pode mudar também a maneira de ensinar nas escolas. E, deste 

modo, muda também a perceção que os estudantes têm da própria língua.  

Ver qual é a perceção que os estudantes de Macau têm da sua própria 

língua, da sua própria variedade do português, é interessante, porque pode 



 

21 

 

mostrar-nos os progressos ou do ensino, ou do método de ensino, e o do 

desenvolvimento da ideia da língua portuguesa que têm os habitantes de Macau. 

É interessante ter a oportunidade de realizar estudos sobre estas questões 

e ver se os jovens que têm títulos de estudo altos e um sentido crítico desenvolvido 

veem a língua de forma inovadora, e como isso influenciará a mudança linguística.  

 

 

I.6.3 Variação dos falantes de português em Macau ao longo dos anos 

 

Vemos então, a mudança da população linguística residente em Macau com 

os dados do desenvolvimento a partir 1991 até 2006: 

 

Figura 3. Línguas faladas em Macau até ao ano de 200112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12Fonte: http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/A520422D-8E4D-41F5-A484-

327677127394/P_CEN_PUB_2001_Y.aspx último acesso a 03.10.2018 

http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/A520422D-8E4D-41F5-A484-327677127394/P_CEN_PUB_2001_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/A520422D-8E4D-41F5-A484-327677127394/P_CEN_PUB_2001_Y.aspx
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Figura 4. Línguas faladas em Macau até ao ano de 200613 

 

 

 

Figura 5. Línguas faladas em Macau até ao ano de 2006 no detalhe14 

 

 

 

Observamos num gráfico o que aconteceu e o que se vê nas imagens 

(Fig. 3, 4, 5).  

                                                           

13Fonte: http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-

1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx último acesso a 03.10.2018 

14Fonte: http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-

1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx último acesso a 03.10.2018 

http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
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Figura 6. Variação linguística da língua portuguesa em Macau 

 

 

Como observamos na figura 6, o número dos falantes de língua portuguesa 

nas ilhas de Macau cresceu, e a percentagem dos falantes da língua portuguesa no 

território no interior de Macau e não nas ilhas desceu. Significa que as ilhas são os 

territórios onde a língua portuguesa é mais falada. As ilhas de Macau são a ilha 

Taipa e a ilha Coloane. A região de Macau tem uma população de 502.113 

habitantes15, a ilha Coloane tem uma população de 3292 habitantes16 e a ilha Taipa 

tem uma população de 69.293 habitantes17. No ano de 2001, Macau tinha uma 

população de 435.235 habitantes, a ilha Coloane de 2.904 e a ilha Taipa de 41.786. 

Isto significa que a população de Macau em 2001 estava formada por 388647 

                                                           

15 Dado atualizado em 2006. 

16 Dado atualizado em 2006. 

17 Dado atualizado em 2006. 
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pessoas, na área marítima por 1898 pessoas e nas ilhas por 44.690 pessoas. Em 

2006, Macau contava com 433.730 habitantes, 66.585 habitantes nas ilhas e na 

área marítima com 1.798. 

Todos os dados vêm dos gráficos (Fig.7,8), do site do sistema de informação 

estatística de Macau18. 

 

Figura 7. Gráfico de crescimento da população de Macau19 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribuição da população nas diferentes áreas de Macau ao longo 

dos anos20 

 

 

                                                           

18Fonte:  http://www.dsec.gov.mo/AboutUs.aspx último acesso a 03.10.2018 

19Fonte: http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-

1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx último acesso a 03.10.2018 

20Fonte: http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-

1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx último acesso a 03.10.2018 

http://www.dsec.gov.mo/AboutUs.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
http://www.dsec.gov.mo/getAttachment/087215DA-A7C9-4BB6-91AF-1FEA59886B15/P_ICEN_PUB_2006_Y.aspx
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Isto sugere que os dados das pessoas que falam português nas ilhas crescem 

porque a população da ilha cresceu do mesmo modo. Passou dos 44.690 em 2001 a 

66.585 até 2006. Sugere igualmente que muitas pessoas mudaram de residências 

nas ilhas e outras chegaram para fugir da crise económica. 

Se virmos a distribuição linguística, esta reflete-se também na distribuição 

da população.  

 

Tabela 2. Distribuição da população em Macau e nas ilhas 

 Macau Ilhas 

Distribuição população 

2001 

388.647 44.690 

Distribuição população 

2006 

433.730 66.585 

Distribuição língua 

portuguesa 2001 

1.676 1.137 

Distribuição língua 

portuguesa 2006 

1.665 1.371 

 

Daí (Tab. 2), depreende-se que as pessoas que viviam nas ilhas cresceram 

muito numericamente relativamente às que viviam em Macau. Este aumento muito 

grande da população das ilhas e do uso da língua portuguesa, no que diz respeito 

ao mínimo crescimento das pessoas que viviam em Macau e à pequena mudança 

negativa no território macaense. 

 

 

I.6.4 Algumas características do português macaense 

 

Há algumas diferenças entre o português de Macau e o português de 
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Portugal, que tentaremos apresentar a seguir 21. 

As diferenças principais são aquelas que vêm da influência do chinês e do 

inglês no português macaense.22 

 

A.Fonética/Fonologia 

 

a. A pronúncia [č] tacho que coexiste com o [š] padrão; 

b. o /r/ cai em posição final de sílaba, sendo representado por Ø em 

variação com as formas padrão [r] e [R] [fa’la´] falar, [po’ke] porque; 

 

B.Morfossintaxe 

 

a. variação na aplicação das regras de concordância de número e género 

no SN e do SV  

“Os meus pais fazia tudo isto.” 

“Deus me deu essa profissão que eu gosta muito e gosta muito de ajudar, 

né?” 

 

 b. Divergências na representação Tempo-Aspeto.   

Isto é, verbo sem marcação temporal em contexto de tempo passado. E 

sem marcação aspetual patente. 

“Quem está ajudá naquele momento era o Padre Nicose.” 

 

 

C. Léxico 

Português de Macau Português Europeu 

sapeca dinheiro 

chuchumeco/a fofoqueiro/a 

                                                           

21Fonte: http://www.simelp2009.uevora.pt/pdf/mes/02.pdf último acesso a 03.10.2018 

22  M. A. Espadinha – R. Slva, O português de Macau, Macau, Universidade de Macau, 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de Português, SD 

http://www.simelp2009.uevora.pt/pdf/mes/02.pdf
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parilau sorvete (picolé) 

fula flor 

buburiça dizer disparates 

chacha mulher velha, idosa 

quelora naquela altura/ naquele  tempo 

  

 

 

Influências do chinês no português sobretudo na ordem da frase 

 

Português Europeo Português de Macau   

“Quem é?” “É quem?” 

“Eu gosto muito” “Eu muito gosta” 

 

 

  

I.6.5 O crioulo de Macau: o patuá 

 

O “patuá” era um crioulo falado pela comunidade macaense antigamente e 

que depois se tornou um dialeto falado até meados do século XX.  

Na verdade, os territórios orientais colonizados pelos portugueses 

diferenciam-se em três tipos de matrizes linguísticas: o grupo malaio-português, o 

grupo indo-português e, o último, chamado sino-português. O crioulo de Macau faz 

parte da matriz sino-portuguesa. De facto, esta nasceu na segunda metade do 

século XVI, com o contacto comercial entre portugueses e macaenses. Não só os 

portugueses se integraram com a população local, mas também as pessoas 

indígenas, malaias, hindus, chinesas, e japonesas, que permitiram o nascimento da 

língua “patuá”. Na figura abaixo (Fig. 9), apresentamos alguns exemplos deste 

crioulo. 
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Figura 9. Algumas palavras em patuá23 

 

 

 

No contexto linguístico do território macaense, a língua portuguesa era a 

língua do superstrato, ensinada pelos jesuítas. Estes tiveram o papel primário para 

o desenvolvimento da instrução em Macau. Por esta razão, a colonização de Macau 

não foi apenas linguística e comercial, mas, também, cultural e religiosa. 

Com o começo do desenvolvimento da educação por obra dos jesuítas e a 

abertura da instrução pública por lei, nos anos sucessivos o crioulo começou a ser 

considerado nada mais do que um dialeto: 

 

                                                           

23 Fonte: https://epub.ub.uni-muenchen.de/20726/1/20726.pdf último acesso a 

03.10.2018 

https://epub.ub.uni-muenchen.de/20726/1/20726.pdf
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O crioulo começou a ser menosprezado nos últimos cem anos em Macau 

como língua de chachas, língua das nhonhas, língua das pessoas pouco 

instruídas, à medida que os contactos com Portugal foram sendo mais estreitos 

e que a escolaridade em português foi aumentando com a criação de escolas 

primárias e secundárias que nos primeiros séculos eram escassas24. 

 

No entanto, embora nos primeiros anos o uso do português fosse limitado, 

os macaenses queriam aprendê-lo e queriam ter uma melhor competência nesta 

língua, porque lhes permitiria ter mais possibilidades de trabalho. Neste sentido, o 

português tornou-se uma língua de prestígio social e os macaenses desenvolveram 

uma atitude depreciativa em relação ao crioulo. Este deixou então de ser 

considerado uma língua real, mas passou a ser considerado um dialeto, num 

sentido negativo. Portanto, o crioulo tornou-se uma espécie de herança cultural e 

popular: 

 

De todas as curiosidades que os macaístas possam offerecer aos 

observadores europeus, nada é de certo mais interessante do que a linguagem 

de que entre si se servem; é uma espécie de dialecto em que, de envolta com 

portuguez de 1500, andam locuções chinezas e phrases inglezadas.25 

 

Este “patuá”, agora, como dissemos, é um dialeto, ou, como afirma Silva:  

“A língua portuguesa, […] foi-se modificando, com o decorrer do tempo, até se 

constituir um dialecto a que se chama, com ou sem propriedade, a Lingua de 

Macau”26. 

Muitas palavras em “patuá” descrevem o âmbito da culinária, estas têm 

origem no malaio. Por exemplo, “parão” e “estrica” como utensílios domésticos e 

                                                           

24 G. Batalha,  “Situação e perspectivas do Português e dos Crioulos de origem portuguesa 

na Ásia Oriental (Macau, Hong Kong, Malaca, Singapura, Indonésia)”, in Congresso sobre a situação 

actual da Língua Portuguesa no Mundo, Actas, vol. 1, p.25 Lisboa, 1983. 

25 França, “Bento da Macau e os seus Habitantes, Imprensa Nacional”, 1897, pp. 200-201. 

26 A.S. Silva et al. (org), Documentos Para a História da Educação em Macau, vol. 3, Macau, 

Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, 1998, p. 161. 
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“catupá” e “dodol” como nomes da culinária. 

No século XVIII o crioulo português começou efetivamente a ser falado 

pelos macaenses e depois desenvolveu-se uma situação de diglossia verdadeira 

entre o português e o patuá. Nos anos finais do século XIX, verificou-se o processo 

de descrioulização do patuá, com a existência verdadeira apenas do dualismo 

chinês-português 

Agora, a consideração do patuá melhorou muito, porque ultrapassou a 

pura visão negativa do dialeto. Este crioulo luso-asiático está prestes a ser 

reconhecido como património mundial tangível da humanidade. Em julho de 2005, 

foi pedido à UNESCO, pela organização “Centro Histórico” de Macau, para 

reconhecer o crioulo “patuá” como património mundial tangível, porque este 

dialeto está em vias de extinção. A comunidade que fala patuá agora é de apenas 

oito mil residentes e corresponde a 1,5% da população de Macau.  

 

 

I.6.6 Macau e a realidade lusófona 

 

Vimos antes que Macau é um território de cultura dualista, em que 

podemos dizer que as culturas chinesa e portuguesa convivem. 

Há uma entrevista interessante, de Laura Vidal, Presidente da associação 

juvenil Conexão Lusófona, publicada no jornal Plataforma Macau, que pode ser útil 

para compreender melhor esta questão. Conexão Lusófona é uma rede que liga 

pessoas crescidas em contextos de língua portuguesa para desenvolver projetos 

para a promoção de atividades culturais relacionadas com as áreas onde se fala a 

língua portuguesa. Particularmente importante para esta associação é garantir que 

as pessoas não estejam vinculadas a estas manifestações de lusofonia, mas que a 

cultura lusófona seja parte integrante das pessoas, abraçando novas realidades e 

novas manifestações que têm a ver com ela. Por exemplo, no caso de Macau, é 

importante para o desenvolvimento da lusofonia que esta faça parte integrante do 

novo mercado de trabalho. 

A presença moderna da lusofonia no Oriente justifica o desejo da 

população de fazer de maneira que as manifestações culturais lusófonas abracem 
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os recursos do território, sobretudo que sejam um ponto de referência para os 

jovens e para o mundo do trabalho. De facto, agora, falar português significa 

principalmente viagens e viagens de trabalho, para os jovens de Macau que o 

querem falar e aprender a falar. 

Se antigamente, de facto, a lusofonia significava apenas manifestações e 

festivais culturais, hoje significa um mundo unido e cheio de oportunidades de 

trabalho. Isto é o que motiva os jovens de Macau a dedicar-se a aprender e, 

sobretudo, a defender, a sua própria identidade “portuguesa”, de verdade, 

lusófona. E isso é o que significa lusofonia no século XX. 

Nos últimos anos, também em Macau, desenvolveu-se, tendo muito 

sucesso, o festival da lusofonia, que começou a ser importante para Macau, desde 

há duas décadas. O objetivo deste evento é fazer conhecer a cultura lusófona a 

todos os macaenses, sobretudo o papel importante que tem a cultura lusófona no 

mundo e no mercado do trabalho. Portanto, o futuro da lusofonia é o que permite 

mudar uma comunidade composta de países numa comunidade definida por 

pessoas que têm uma cultura originada de uma história comum. Na verdade, se os 

países são entidades modernas e atuais num determinado período de tempo, a 

história ultrapassa as fronteiras e os séculos. Isto significa que a primeira divisão 

da comunidade de países de língua portuguesa foi feita de acordo com a definição 

de uma federação de estados. Pelo contrário, agora, num mundo globalizado, 

aqueles que se sentem falantes de português não são senão aqueles que têm a 

possibilidade de sentir-se parte da comunidade lusófona de alguma forma. Mesmo 

os países que não fazem parte da CPLP podem sentir-se parte da comunidade 

lusófona. Isto significa que, se anteriormente fazer parte da CPLP, ou dos 

territórios lusófonos, significava fazer parte de um sistema liderado 

principalmente por interesses económicos, línguas e culturas comuns, agora isso 

significa estar unidos em virtude de um sistema de valores e comunicações a nível 

global. 

 

Como afirmou José Dougan Chubum, primeiro embaixador da Guiné 

Equatorial em Portugal, “A CPLP é uma porta para a Europa. Vivemos num 

mundo globalizado onde queremos e precisamos de alianças e a aliança aos 
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Países da CPLP é algo que desejamos”.27 No caso mais concreto de Macau, como 

se compreende da Declaração Conjunta Do Governo Da República Portuguesa e 

Do Governo Da República Popular Da China, a Região Administrativa Especial 

de Macau poderá estabelecer relações económicas de benefício mútuo com 

Portugal e outros Países. Serão devidamente tidos em consideração os 

interesses económicos de Portugal e de outros Países em Macau. Os interesses 

dos habitantes de ascendência portuguesa em Macau serão protegidos em 

conformidade com a lei.28 

 

Isto significa que também a visão de Macau e dos macaenses mudou nesta 

perspetiva ao longo dos anos e na mais recente modernidade, atingindo esse 

ponto. 

A comunidade macaense sempre conheceu a importância do dualismo do 

território: 

 

Macaenses são os descendentes dos portugueses, nascidos em Macau. 

Frequentaram as escolas locais, onde o português foi a língua veicular da 

aprendizagem. Devido ao isolamento a que foram votados e à sua radicação em 

terra longínqua, afastada da Mãe Pátria, foram-se casando, pelos séculos fora, 

uns poucos com portuguesas, mas a grande maioria com as nativas regionais, 

misturando-se assim o sangue português com o sangue das chinesas, malaias, 

filipinas, etc. A percentagem do sangue português, que corre pelas veias dos 

descendentes desta grande maioria, é irrelevante, visto serem portugueses por 

descendência. Somente que nasceram em Macau e viveram no âmbito dos 

costumes locais, que séculos moldaram.29 

 

Os macaenses não são luso-chineses, mas utilizam a frase “filhos da terra”, 

porque são filhos, na terra de Macau, das populações que ali viveram. As histórias, 

                                                           

27 Fonte: http://noticias.sapo.tl/portugues/lusa/artigo/17354700.html último acesso a 

03.10.2018 

28 Fonte: http://bo.io.gov.mo/bo/i/88/23/dc/pt/ último acesso a 03.10.2018 

29 B.S.R. Justo, “A Identidade Macaense / The Macanese Identity”, Macau: Instituto 

Internacional de Macau, 2001, pp. 31-32. 

http://noticias.sapo.tl/portugues/lusa/artigo/17354700.html
http://bo.io.gov.mo/bo/i/88/23/dc/pt/
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tais como as tradições atualizadas na terra macaense, são os fatores que unem esta 

população e que a fazem sentir como tal. Este é o conceito moderno de origem e 

etnicidade que agora vigora nos territórios de Macau. Resultando não só do 

encontro entre o povo português e o do extremo Oriente, mas também dos povos 

que imigraram ali e aqueles que colonizaram aquele território. A essência da 

identidade cultural macaense é, neste sentido, o facto de poder ter um património 

cultural partilhado com o povo português. 

Dando um mergulho no passado, podemos ver como esta origem não se 

deve apenas ao facto de ter havido em Macau uma colonização portuguesa com a 

língua e cultura própria deste povo, mas também, embora fosse proibido por lei, ao 

casamento entre mulheres chinesas e homens portugueses, que foi o primeiro 

passo da mistura cultural.30 Outra etapa da mistura cultural foi a da presença de 

filhos das escravas asiáticas com os nobres portugueses, que, mesmo em Macau, 

confiaram à ajuda e à exploração das escravas. No entanto, não se pode falar 

apenas de casamento, mas, em tempos de guerra, de colonização, pois “Esta foi a 

horrível sorte das primeiras colonizações europeias na China – varridas da face da 

Terra pelas ações ilegítimas de alguns […] e envolvendo a terrível expiação 

centenas de homens honestos e suas famílias”.31  

Além disso, temos de acrescentar que não foi só esta a razão da 

miscigenação malaio-portuguesa da comunidade macaense, mas há outras. Por 

exemplo, temos de salientar que Macau começou a ser um território parcialmente 

português, porque, sendo uma “ilha” posicionada num lugar muito conveniente de 

um ponto de vista comercial para os portugueses, depois de uma conquista ou 

“colonização” não muito pacífica, foi concedida a eles, que a ocuparam. 

Os negócios portugueses não se limitavam à relação direta entre Portugal 

e Macau, mas incluíam uma série de outros territórios (cfr. Fig. 10) que, além de 

abranger várias trocas comerciais e bens diferentes, também favoreciam o 

                                                           

30 C. A. Montalto De, Jesus “Macau Histórico”, Mem Martins: Livros do Oriente e Fundação 

Oriente, 1990  

31 C. A. Montalto De, Jesus “Macau Histórico”, Mem Martins: Livros do Oriente e Fundação 

Oriente, 1990, p. 34. 
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movimento de diferentes pessoas e grupos étnicos em diferentes territórios. Essa 

situação dava uma maior possibilidade de favorecer ainda mais as condições para 

uma troca de múltiplas culturas e línguas. 

 

Figura 10. Rotas comerciais portuguesas 

 

Na época dos descobrimentos, Portugal não só marcou a sua presença em 

Macau, mas oficialmente, no Japão, em Nagasáqui, onde, entre as outras coisas, 

notamos a presença jesuíta naquele momento. 

Portugal também contava com a sua presença em África (Ceuta, Cabo 

Bojador, Cabo da Boa Esperança, Guiné, Cabo Vede, São Tomé, Angola, 

Mozambique, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Gana, Nigéria), no Brasil, na Índia 

(Ilhas Mascarenhas, Goa Damão e Diu, Etiópia), no Arquipélago da Madeira, no 

arquipélago dos Açores. 

Portugal liderava o comércio, mas a sua história não foi só feita de 

possibilidades, nomeadamente a possibilidade de conhecer novos produtos e levá-

los a territórios que nunca mais beneficiaram deles, mas também é uma história 

feita de contribuições culturais e religiosas e encontros etnolinguísticos. Não é uma 

história de hegemonia cultural, mas de contribuição cultural, não é uma história de 

imposição, mas de enriquecimento, não é uma história de armas, mas de acordos, 

ainda que numa perspetiva, obviamente, que não deve ser julgada de acordo com 

os parâmetros pacíficos europeus modernos. Esta história teve o efeito de 

construir, em Macau, identidades étnicas e linguísticas complexas, que pretendem 
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colocar-se numa posição de conexão plural com o mundo. 

 

 

I.6.7 A ameaça à componente identitária portuguesa em Macau 

 

O problema dos investimentos públicos nas manifestações culturais de 

língua portuguesa é um problema real em Macau. O governo investe uma pequena 

parte do dinheiro para subsidiar demonstrações culturais destinadas a promover a 

cultura macaense relacionada à cultura portuguesa. 

Isso acontece acima de tudo porque a comunidade macaense é governada 

pelos chineses que preferem investir a favor da comunidade chinesa. Na verdade, o 

que falta nas políticas de governo ligadas aos fundos culturais é o facto de não 

considerar a importância histórica que a comunidade portuguesa-macaense teve 

no que diz respeito aos macaenses, considerando-a, portanto, sob o ponto de vista 

histórico e não como segunda comunidade que tem de ser suportada 

economicamente. 

A Associação dos Macaenses e a Associação Promotora da Instrução dos 

Macaenses são obrigadas a grandes esforços para serem consideradas. Isso, 

obviamente, influencia a quantidade de manifestações culturais que certas 

associações podem oferecer, e a perceção da cultura dominante em Macau. Isto é 

obviamente devido ao facto de que as comunidades macaenses-portuguesas não 

são consideradas importantes sob o ponto de vista histórico, mas o 

desenvolvimento da comunidade atualmente dominante é promovido também 

porque a comunidade chinesa é importante sob o ponto de vista do trabalho e 

desenvolvimento tecnológico. 

Acima de tudo, isso num futuro pode favorecer o desenvolvimento de um 

pensamento popular para o qual uma cultura e uma língua pode ser inferior a 

outra.  

Na situação atual, o português macaense não é totalmente tido em 

consideração de acordo com a sua importância histórica, tal como acontece com o 

patuá, e as respetivas culturas, portuguesas e macaenses, apesar de as duas 

comunidades terem coexistido, no passado, de maneira pacífica.  
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A “ilha” de Macau foi sempre uma ilha portuária, o ponto de chegada para 

os comerciantes e as rotas comerciais. Portanto, havia duas áreas portuárias: o 

porto exterior, a praia grande, a área portuguesa, e o porto interior, a área chinesa. 

os habitantes dessas duas zonas tinham comportamentos educados uns com os 

outros, mas não pretendiam ligar-se entre si. 

No entanto, foram as razões históricas que ajudaram estas duas 

comunidades a unir-se no passado. Por exemplo, a festa de São Lázaro viu a 

participação não só dos portugueses, mas também dos macaenses que se 

converteram ao cristianismo. Ou ainda, mesmo o Ano Novo Chinês era celebrado 

por portugueses que sentiam esta tradição particularmente próxima das suas 

tradições. No entanto, a partição do espaço e a presença de outras comunidades 

favoreceram particularmente a mútua permeabilidade das várias culturas e 

tradições.  

E, agora, aquela integração, a união das diferentes componentes para 

construir uma comunidade única e particular, que era um uso social e a marca 

única da comunidade macaense, em comparação com outras comunidades, é a 

coisa que as associações macaenses-portuguesas querem reavaliar. 

 

 

I.6.8. A cidadania em Macau 

 

Como podemos ler na declaração relativa à Região Administrativa Especial 

de Macau: 

 

Artigo 9.º 

Além da língua chinesa, pode usar-se também a língua portuguesa nos 

órgãos executivo, legislativo e judiciais da Região Administrativa Especial de 

Macau, sendo também o português língua oficial.  

 

CAPÍTULO III 

Direitos e deveres fundamentais dos residentes 

Artigo 24.º 
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Os residentes da Região Administrativa Especial de Macau, 

abreviadamente denominados como residentes de Macau, abrangem os 

residentes permanentes e os residentes não permanentes. 

São residentes permanentes da Região Administrativa Especial de 

Macau: 

1) Os cidadãos chineses nascidos em Macau antes ou depois do 

estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, bem como os 

seus filhos de nacionalidade chinesa nascidos fora de Macau; 

2) Os cidadãos chineses que tenham residido habitualmente em Macau 

pelo menos sete anos consecutivos, antes ou depois do estabelecimento da 

Região Administrativa Especial de Macau, e os seus filhos de nacionalidade 

chinesa nascidos fora de Macau, depois de aqueles se terem tornado residentes 

permanentes; 

3) Os portugueses nascidos em Macau que aí tenham o seu domicílio 

permanente antes ou depois do estabelecimento da Região Administrativa 

Especial de Macau; 

4) Os portugueses que tenham residido habitualmente em Macau pelo 

menos sete anos consecutivos, antes ou depois do estabelecimento da Região 

Administrativa Especial de Macau, e aí tenham o seu domicílio permanente; 

5) As demais pessoas que tenham residido habitualmente em Macau 

pelo menos sete anos consecutivos, antes ou depois do estabelecimento da 

Região Administrativa Especial de Macau, e aí tenham o seu domicílio 

permanente; 

6) Os filhos dos residentes permanentes referidos na alínea 5), com 

idade inferior a 18 anos, nascidos em Macau antes ou depois do 

estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau. 

As pessoas acima referidas têm direito à residência na Região 

Administrativa Especial de Macau e à titularidade do Bilhete de Identidade de 

Residente Permanente da Região Administrativa Especial de Macau. 

Os residentes não permanentes da Região Administrativa Especial de 

Macau são aqueles que, de acordo com as leis da Região, tenham direito à 

titularidade do Bilhete de Identidade de Residente de Macau, mas não tenham 
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direito à residência.32 

 

Portanto, são cidadãos de Macau todos os cidadãos chineses que nasceram 

fora da Região Administrativa Especial (antes da sua criação), os portugueses e os 

chineses que vivem em Macau há pelo menos sete anos e os portugueses nascidos 

em Macau. Os grupos étnicos que são mais numerosos e que caracterizam esta 

região administrativa especial, acima de tudo, são o chinês e o macaense.  

A consciência identitária é muito forte e mantém-se na diáspora. Como 

afirma Ana Maria Amaro,  

 

Seja como for e quando for, os macaenses, onde quer que estiverem, 

manterão sempre, e apesar de tudo, pela saudade e pelas memórias que 

levarem, bem presas as suas mais profundas raízes à terra deixada, mas não 

abandonada, que lhes serviu de berço.33  

 

Na mesma direção, Carlos Estorninho também declara que 

“Continuaremos Macau, portugueses de Macau, pois Macau somos nós, os 

macaenses, onde quer que estejamos. Seremos a memória de Macau”. 34 

Contudo, cabe observar que a herança cultural portuguesa está em risco 

de vir a perder-se em Macau porque a identidade chinesa, é quase a única parte 

que define os macaenses. 

 

Depois de ter feito todos estes discursos, obviamente nos perguntamos 

qual será o futuro da comunidade portuguesa que vive no território de Macau. Para 

nos ajudar é interessante ver os dados que foram recolhidos no ano de 2011 sobre 

                                                           

32https://web.archive.org/web/20080104234217/http://www.imprensa.macau.gov.mo:8

0/bo/i/1999/leibasica/index.asp, Lei básica da região administrativa especial de Macau da 

República popular da China . 

33 A.M. Amaro (org.), Macaenses em Lisboa: Memórias do Oriente, Missão de Macau, Lisboa, 

1992, p. 132. 

34 C.A.G. Estorninho, “Identidade Cultural Macaense: Achegas dum filho da terra”, s.l., 1992, 

p. 18. 

https://web.archive.org/web/20080104234217/http:/www.imprensa.macau.gov.mo:80/bo/i/1999/leibasica/index.asp
https://web.archive.org/web/20080104234217/http:/www.imprensa.macau.gov.mo:80/bo/i/1999/leibasica/index.asp
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a composição da comunidade macaense. De facto, o que vemos nesses dados é que 

muitos mais portugueses escolhem Macau como território onde viver e onde se 

transferir, especialmente pelas vantagens económicas e pelas taxas reduzidas dos 

impostos públicos. 

De facto, em 2011, 214 portugueses decidiram mudar de residência para 

Macau, ao contrário dos 164 do ano anterior. Além disso, em 1999, quando Macau 

estabeleceu relações oficiais com Portugal, vinte portugueses mudaram de 

residência mensalmente para esta Região Administrativa Especial. Até ao dia 3 de 

janeiro de 1999, havia 5.328 habitantes em Macau de cidadania portuguesa, pois, 

como vimos nas tendências anuais, este número estava destinado a crescer. Macau, 

com certeza, tornou-se a terra das oportunidades para todos os portugueses que 

tentam escapar da crise. O pior ano foi o ano de 2004, quando houve muito pouco 

pedido de deslocalização de residência dos portugueses para Macau. 

Para concluir o nosso discurso, podemos apontar que o total dos cidadãos 

de Macau é de 612.16735, e o número de portugueses corresponde a 1,7% da 

população36.  

Estes são dados muito importantes que apresentam o facto da língua 

portuguesa e da herança portuguesa poderem manter um papel importante 

também nos anos sucessivos a 2049. 

 

 

I.6.9 A literatura macaense 

 

A literatura produzida em Macau é outro aspeto cultural interessante que 

podemos analisar, porque é um exemplo claro da miscelânea cultural e do 

dualismo cultural referido até agora. 

Consideramos literatura macaense toda aquela literatura que foi 

produzida em Macau, apesar das línguas e da nacionalidade dos autores. Neste 

                                                           

35 Banco Mundial, dado atualizado no ano de 2016 

36 Fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/macao/ último acesso a 01 de setembro de 

2018 

http://www.treccani.it/enciclopedia/macao/
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caso, a primeira coisa que notamos é que podemos falar de literatura macaense 

depois de 1999, ou seja, depois de instituída a Região Administrativa Especial de 

Macau 37. Isto torna esta literatura poliédrica, como será, de acordo com a definição 

de literatura, mas, ainda mais para aquela de Macau, que podemos chamar, sem 

hesitação, uma literatura da verdadeira unidade na diversidade.  

Outra característica da literatura macaense é que caracteriza a diversidade 

de Macau em comparação com os outros territórios chineses, havendo apenas 

expressões da componente identitária mais marcadamente portuguesa. Como 

afirma Inácia de Morais,  

 

Os chineses de Macau não têm procurado escrever o Macau chinês, o 

lado deles. Não há nenhum chinês que escrevesse sobre o viver de Macau do 

ponto de vista de um chinês, as referências às ruas, às histórias, à História de 

Macau. (Tenho curiosidade em saber como é que os chineses identificam Macau, 

como cidade europeia ou chinesa?38 

 

A literatura macaense de expressão portuguesa não contém referências ao 

colonialismo39. Um outro aspeto muito interessante é que a literatura macaense é 

considerada como uma expressão de uma mistura enriquecedora, e nunca houve 

uma produção literária, cuja base era a ideia da colonização cultural de uma 

cultura sobre uma outra. Estas obras, portanto, foram consideradas como: 

 

[…] bandeiras que orgulham os Macaenses, e a sua escrita é a afirmação 

da sua escrita, da riqueza da nossa miscigenação. Mesmo quando nos ignorem, 

não deixamos de existir. Existir é a nossa força. Fomos e somos aqueles que 

legitimámos a presença portuguesa. Porque aqui nascemos falando em 

português.40 

                                                           

37 Fonte: http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30023/1789 último acesso a 01 de setembro 

de 2018 

38 F. Henriques de Senna, “Entrevista a Inácia de Morais”, 2005. 

39 Fonte: http://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/01_4.pdf último acesso a 01 

de setembro de 2018 

40 S. Cheong, “Filhos de Macau”—Paixão e orgulho”, in Prefácio 4 edição 

http://www.icm.gov.mo/rc/viewer/30023/1789
http://dlcv.fflch.usp.br/sites/dlcv.fflch.usp.br/files/01_4.pdf
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Além disso, uma expressão que nos explica ainda melhor as conotações da 

cultura macaense é a de “filhos da terra”, que são os descendentes dos portugueses 

enraizados em Macau, e, consequentemente, os mestiços luso-asiáticos. Fazendo 

parte de uma característica que encontramos na população macaense, também a 

encontramos narrada na literatura macaense, de origem europeia. Na verdade, 

como dissemos antes, há muito poucos trabalhos que criticam a sociedade e, 

aqueles que lidam com isso, são as obras que se ocupam de zombar das pessoas 

ricas e suas vidas feitas de escândalos. 

De resto, todas as outras obras, falam em geral dos sentimentos que 

caracterizam a vida das pessoas comuns e a sociedade atual. Obviamente, vista a 

breve história desde o nascimento de Macau, estamos a falar de todos os trabalhos 

mais recentes. Podemos interpretá-la como “uma literatura em que o colonial e o 

pós-colonial se confundem, quando se trata de autores locais, pois é sua ambição 

[...] ser considerado autor nacional, autor de uma literatura em língua portuguesa, 

de pendor universalista. Macau assume, na sua obra, foros de uma utopia, de um 

paraíso de harmoniosa convivência entre os homens.”41 

O que nos interessa, portanto, terminando o discurso, é o facto de a 

literatura ser, neste caso, representação otimista da cultura macaense e de tudo o 

que dissemos anteriormente. Otimista porque não há críticas ao colonialismo. Na 

verdade, a literatura macaense é uma literatura anticolonialista. Isto significa que 

representa a realidade de Macau e o facto que os seus cidadãos querem crescer e 

aprender de acordo com o pluralismo linguístico e cultural. 

 

 

I.6.10 O sistema escolar macaense 

 

O que acompanhou o desenvolvimento do ensino do português em Macau 

                                                           

41 M.A. Espadinha, A literatura macaense em língua portuguesa: ruptura ou continuidade?, 

Macau, Universidade de Macau, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Departamento de 

Português, s.d. 
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nas últimas décadas é também o facto de que as oportunidades para aprender 

português cresceram mais do que aconteceu nos últimos anos, apesar de não ser 

em grande crescimento. A língua portuguesa em Macau é ensinada enquanto língua 

veicular, porque serve como língua de comunicação entre os países que falam o 

português, nas escolas primárias, secundárias, na UM e no IPM, e, como língua não 

materna, língua estrangeira, nas escolas de línguas, nas escolas oficiais da RAEM do 

jardim de infância até à escola secundária, e nos cursos de língua internacionais da 

UM o do IPM. Atualmente as universidades chinesas que oferecem a possibilidade 

de aprender português são vinte e três na China toda. Além disso, há muitas bolsas 

de estudo oferecidas pelas universidades, que dão oportunidade de ir a Macau, não 

só para aprender a língua portuguesa, mas também para ter a oportunidade de 

viver num ambiente onde se pode falá-la. Podemos dizer que Macau é o território 

onde temos a maioria das escolas de português. “Macau assumiu a incumbência de 

ser o centro difusor da língua portuguesa na China. É um desejo claro de a China 

formar muitos professores e tradutores de língua portuguesa”42, afirma o 

professor brasileiro Caio César Christiano. 

Roberto Vecchi, presidente da Associação Internacional de Lusitanistas 

(AIL), afirma que há uma presença bastante constante de professores portugueses 

de língua materna, não professores chineses que tenham um conhecimento escolar 

do português. Os falantes de língua portuguesa em Macau representam atualmente 

apenas 2,4% da população, mas o número de estudantes que conhecem de 

qualquer forma a língua portuguesa, está, portanto, a crescer. 

Além disso, a oportunidade de falar português também preocupa 

economicamente a China. Porque investir no ensino da língua portuguesa poderá 

significar investir em trocas culturais e económicas com Países com um grão de 

crescimento económico importante, como o Brasil, acrescendo a riqueza da China. 

Esta é uma das razões pala qual, os líderes de Pequim estão a investir no ensino da 

língua portuguesa, uma língua que dá aos chineses a chance de abrir-se para o 

futuro e para as possibilidades empresariais a nível global. 

                                                           

42 T.D. Mandur, “Por que a China aposta na língua portuguesa”, BBC Brasil, 2017, online: 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-41022424  

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-41022424


 

43 

 

Na verdade, a situação de hoje é muito diferente daquela na qual estava o 

ensino da língua portuguesa no início do século XX, pois, como afirma Maria José 

Grosso “o não desenvolvimento de programas educativos específicos para o 

público em questão tem como consequência o desaparecimento progressivo da 

língua portuguesa no seio da comunidade macaense”43. Apenas na década dos 

sessenta do século XX foi imposto o ensino da língua portuguesa, embora com 

muitos problemas, nas escolas públicas. Só ao final da década dos noventa, o 

governo chinês reconheceu a existência do bilinguismo em Macau, já que, ao final 

dos anos oitenta, ainda estava a ser ensinada como língua secundária e estrangeira. 

O português é ensinado como língua materna e não materna em: a Escola 

Portuguesa de Macau, a secção portuguesa de duas escolas oficiais da RAEM – as 

escolas Luso-Chinesas – uma escola primária e uma escola secundária; as 

Licenciaturas e Mestrados do Departamento de Português e uma Licenciatura da 

Faculdade de Direito da Universidade de Macau; o curso de Tradução do Instituto 

Politécnico de Macau; o curso de Administração Pública do Instituto Politécnico de 

Macau; e cursos de licenciatura da Universidade Aberta da Ásia Oriental. O 

português é ensinado apenas na sala de aula como língua veicular, em: o 

Departamento de Português da Universidade de Macau e Instituto Politécnico de 

Macau, que oferecem cursos de Português macaense para toda a comunidade 

académica; a Universidade São José; as escolas oficiais da RAEM – as escolas Luso-

Chinesas – do Jardim de Infância ao Secundário; o Instituto Português do Oriente; o 

Instituto de Formação Turística; o Centro de Difusão de Línguas da Direção dos 

Serviços de Educação e Juventude; e várias escolas particulares, que recebem 

subsídios do governo quando incluem o português nos seus currículos, ainda que 

como língua de opção.  

No entanto, a realidade de Macau não é tão boa quanto parece. O 

português é aprendido nas escolas privadas e nas escolas públicas luso-chinesas, 

mas esta língua, na maior parte da população, na realidade, não funciona como 

língua de comunicação. 

                                                           

43 M.J. Grosso - M. J. Reis, O Discurso Metodológico do Ensino do Português em Macau a 

Falantes de Língua Materna Chinesa, Macau, Universidade de Macau, 2007, p. 25. 
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Na verdade, não só os jovens que estudam a língua portuguesa nas escolas 

se queixam que têm pouca oportunidade de praticar esta língua fora dos 

intercâmbios formativos com outros alunos portugueses ou brasileiros, mas 

também com os programas da televisão e da rádio, portugueses, bem como o 

espaço jornalístico, têm poucas possibilidades de existir e, muitas vezes, pouco 

espaço e tempo está dedicado a estes programas, e, os jornalistas devem contar 

com traduções feitas por intérpretes, que saem do chinês, e não podem analisá-las 

desde as suas origens. 

Apesar disso, se os jovens querem encontrar emprego em áreas 

administrativas, no ambiente das relações públicas, nas relações internacionais e 

no turismo, eles precisam de aprender o português. 

Em muitas famílias onde os pais falam apenas chinês, as crianças  têm o 

desejo de aprender como língua estrangeira, principalmente português e, não só 

por interesse, mas também por paixão e porque querem reavaliar suas origens 

perdidas.44 Também a professora da escola portuguesa em Xangai, Vera Veíga45, 

diz que os alunos macaenses e de Xangai são aqueles que têm o maior desejo de 

trabalhar, o maior desejo de estudar o português, e, também, são os alunos mais 

trabalhadores, mais interessados e mais disciplinados, e as suas competências da 

fala em língua portuguesa são melhores do que as dos alunos angolanos e de 

Timor-Leste. 

Com a abertura da China ao exterior e ao mundo, especialmente ao mundo 

lusófono, as possibilidades para os estudantes de português também cresceram. 

Antes eles tinham oportunidade de trabalhar apenas nas universidades onde 

estudaram, agora podem ser, por exemplo, tradutores no exterior, e ter a 

oportunidade de trabalhar fora do ambiente de estudo. Também graças, é claro, à 

vida que fazemos hoje, isto é, às possibilidades de trabalho oferecidas pela 

internet. Na verdade, agora, muitos macaenses têm a oportunidade de trabalhar 

em Portugal, no Brasil e em África, em Angola. Além disso, o que as universidades 

                                                           

44 Fonte: file:///C:/Users/Principale/Downloads/rev7_art13_macaenses.pdf último acesso 

a 01.09.2018 

45 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=4-NCEP9vZLw último acesso a 01.09.2018 

file:///C:/Users/Principale/Downloads/rev7_art13_macaenses.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4-NCEP9vZLw
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oferecem é o facto de viajar na Europa e na América, aprender os costumes e as 

tradições, e as diferentes variedades do português, para que as culturas possam 

unir-se e cruzar-se.  

Como dissemos em comparação à situação que havia em Macau há 20 

anos, o número de jovens que falam português como língua estrangeira e que 

gostam de falar português quase dobrou em Macau. Muitos deles, como o tradutor 

Filipe Chan46, acham, “Como os meus pais não dominavam o português, pensei que 

era bom para eles terem um filho que conhecesse a língua”.  

Na verdade, a razão é que, antes do ano de 1999, Macau era um território 

não institucionalizado. Com a importância dada agora à sua história e à 

constituição, que estabelece a oficialidade do português, muitos jovens decidiram 

fazer desta língua a língua das possibilidades. Entre outras coisas, os chineses que 

vivem em Macau têm o desejo de conhecer os portugueses e aproveitar o 

intercâmbio cultural com eles, porque estão atraídos pela cultura e pela maneira 

de viver as relações sociais deles. Por exemplo, Felipe Chan47, afirma, “Os 

portugueses falam de tudo, mesmo as coisas mais íntimas, os chineses só o fazem 

com amigos mais próximos”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

46 Fonte: https://hojemacau.com.mo/2017/10/27/filipe-chan-interprete-e-tradutor-os-

portugueses-falam-de-tudo/ último acesso a 01.09.2018 

47 Fonte: https://hojemacau.com.mo/2017/10/27/filipe-chan-interprete-e-tradutor-os-

portugueses-falam-de-tudo/ último acesso a 01.09.2018 

 

https://hojemacau.com.mo/2017/10/27/filipe-chan-interprete-e-tradutor-os-portugueses-falam-de-tudo/
https://hojemacau.com.mo/2017/10/27/filipe-chan-interprete-e-tradutor-os-portugueses-falam-de-tudo/
https://hojemacau.com.mo/2017/10/27/filipe-chan-interprete-e-tradutor-os-portugueses-falam-de-tudo/
https://hojemacau.com.mo/2017/10/27/filipe-chan-interprete-e-tradutor-os-portugueses-falam-de-tudo/
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Capítulo II 

Sobre as perspetivas do português em Macau 

 

 

 

 

O objetivo desta pesquisa é adquirir conhecimentos relevantes sobre os 

informantes de Macau no que diz respeito ao significado da língua portuguesa para 

essa parcela da população. Já mencionámos no capítulo anterior o papel que o 

português ocupou historicamente no território de Macau, e temos interesse em 

descobrir, com esta pesquisa piloto, qual é o seu papel atual e qual será num futuro 

próximo (depois de 2049), quando supostamente deixará de ser língua cooficial no 

território macaense. 

Fizemos esta escolha de amostra quer porque era muito fácil para nós, 

com o canal universitário, chegar aos alunos e aos professores, quer porque 

achávamos que, num ambiente jovem e “culto”, não haveria preconceitos em 

relação à língua portuguesa, como acontecia aos macaenses idosos, não inseridos 

num contexto escolar, e, assim, poderíamos ter a possibilidade de ver qual é a 

situação do papel da língua portuguesa de forma mais objetiva possível. 

É importante dizer que o objetivo da pesquisa era propriamente ver se os 

alunos de português da UM eram chineses e, sendo chineses, se gostavam de 

estudar a língua portuguesa como língua afetiva pelo facto de ainda estar presente 

na modalidade falada em Macau; ou, sendo a língua portuguesa a língua duma 

parte muito pequena da população macaense, se os jovens não a falam como língua 

afetiva, ver quais as motivações que os levam a estudar o português como língua 

estrangeira. 

Também vendo isso, temos a possibilidade de verificar se a língua 

portuguesa é ainda hoje importante no território macaense, como língua afetiva 

e/ou se é percebida como língua de potencial económico. 

Para tanto, foi elaborado um questionário que procura primeiramente 

traçar o perfil do informante de modo a situá-lo dentro de uma comunidade (idade, 

sexo, nível de instrução, tipo de profissão, família de origem, background 
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linguístico) para depois chegar ao que ele pensa sobre a língua portuguesa, de 

forma anónima.  

De facto, a língua é um símbolo forte e identitário de um determinado 

grupo social. Na verdade, é o que traz o mundo do falante em contacto com o 

mundo real, sendo a expressão da mente do indivíduo. Então, o que acontece é que 

a visão do mundo dum determinado indivíduo está associada com a de outros 

indivíduos, e, aqui, a língua torna-se a expressão de um grupo social e, portanto, 

uma variável social dentro dos grupos linguísticos. 

 

 

II.1 A constituição da amostra 

 

O corpus desta pesquisa é composto por 32 questionários preenchidos por 

informantes duma faixa etária compreendida entre os 20 e os 30 anos, da 

Universidade de Macau, e por dois jovens professores. Embora tenhamos recebido 

33 questionários compilados, um deles foi eliminado porque o participante se 

limitou a responder às primeiras perguntas.  

O questionário elaborado contém 18 quesitos distribuídos em três 

secções: secção A (o perfil do informante), secção B (os dados linguísticos 

referentes à família do informante) e secção C (o significado do português para o 

informante), e foi disponibilizado online através da aplicação google módulos a 

uma Professora da UM, para que o encaminhassem e o divulgassem junto dos 

informantes. 

 

 

II.1.1 Elaboração e aplicação do questionário 

 

Para a constituição do corpus desta pesquisa, optámos pela elaboração e 

aplicação de um questionário online utilizando a aplicação google módulos, como 

mencionado anteriormente, por dois motivos: primeiro, por ser um instrumento 

idóneo para recolher informações de forma padronizada e em amostras de maior 

ou menor tamanho, de modo que uma matriz de dados pudesse ser construída e 
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depois analisada, e segundo, porque, nos moldes do presente trabalho, não era 

possível fazer uma recolha de dados in loco.  

Essa tipologia de questionário, à diferença duma pesquisa presencial, 

potencialmente possibilitou-nos chegar a todos os interessados da pesquisa sem 

limites geográficos, de tempo, e das disponibilidades tanto destes como do 

pesquisador. Além disso, permitiu que os entrevistados respondessem de maneira 

refletida, porque cada qual pôde escolher o momento mais adequado, de acordo 

com as suas possibilidades, para responder, e isto não tornará as respostas muito 

apressadas. 

Do ponto de vista formal, o questionário elaborado para esta pesquisa 

contém perguntas fechadas e abertas. Sendo um questionário aberto, mas não 

totalmente, e compilável, é um questionário simples, que não cria dificuldades a 

serem enfrentadas pelos entrevistados. 

As perguntas do questionário foram divididas por secções: a primeira 

secção (A) foi dedicada à análise do perfil do informante, das habilidades 

linguísticas e escolares; a segunda secção (B) descreve o perfil linguístico da 

família, o que nos permite entender qual é o contexto social e linguístico em que 

vive o informante, e mais precisamente se o interesse pela língua portuguesa nasce 

da família ou não; a terceira secção (C) permite ao informante estabelecer de 

maneira precisa há quanto tempo estuda português e se esta língua representa um 

aspeto de interesse importante para os seus estudos. As perguntas desta secção 

também nos permitiram compreender se o português é uma língua afetiva ou 

apenas uma disciplina escolar, e as competências reais que tem o informante.  

É útil apresentar aqui o modo como as perguntas foram organizadas. 

 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

Não 
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2. Trabalhador 

Sim 

Não 

3. Idade 

 

4. Sexo 

M 

F 

Outro 

5. Nível de escolaridade 

6. Profissão 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global 

é: avançado, médio ou básico 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o 

nível é: proficiente, conversacional ou funcional) 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o 

nível é: proficiente, conversacional ou funcional) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

 

C. O português para você 
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1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há 

quanto tempo, por que razões e em que contexto estuda português 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode 

utilizar este espaço 

 

 

II.1.2 Os informantes e a universidade envolvida na pesquisa 

 

Como aludido em II.1, os informantes que compõem a nossa amostra são 

informantes nas universidades de Macau, numa faixa etária compreendida entre 

20 e 30 anos, e dois professores. Sendo o questionário anónimo, cada participante 

foi identificado por um número. A universidade escolhida para a aplicação do 

questionário foi a Universidade de Macau (UM). Segue uma sua breve descrição. 

 

A Universidade de Macau 

 

A Universidade de Macau foi fundada no ano de 1981 como UAO, 

Universidade da Ásia Oriental.  

Inicialmente, a maioria dos informantes vinha de Hong Kong, mas, no ano 

de 1987, o governo português de Macau começou a transformar a UAO numa 

universidade pública. Isto foi feito para responder à procura de recursos humanos 

durante o período de transição do governo de Macau, sob o domínio de Portugal. 

No ano de 1988, o governo português teve a possibilidade de restaurar a 

Universidade, que se tornou UM e, no ano de 1989, aos estudos literários e 

humanos juntaram-se também os científicos e tecnológicos. No ano de 1990, os 

anos de curso de licenciatura para a graduação passaram de três a quatro anos e a 

UM tornou-se oficialmente numa universidade pública.  
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Desde o ano de 1991 até os finais dos anos 90, a UM desenvolveu-se 

rapidamente, e os percursos de licenciatura são agora oficialmente reconhecidos 

pelo Ministério da Educação de Portugal. No final dos anos 90, a UM também se 

tornou num campus universitário, melhorou as suas infraestruturas e lançou uma 

série de novos cursos de doutoramento. Também a quantidade dos informantes e a 

qualidade dos estudos e da preparação dos professores cresceram. 

A UM, agora, apesar de ser um campus universitário internacional, 

promove o ensino das disciplinas em português e os professores que ensinam ali 

são membros de diferentes organizações académicas internacionais, 

nomeadamente do IEE, o Instituto dos Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos 

de Macau, e da Academia das Ciências de Lisboa. Esta instituição se oferece como 

uma janela para o mundo da educação, partindo das origens culturais e linguísticas 

do território ao qual pertence e esforçando-se por ser uma interface entre a China 

e o mundo. 

 

 

II.2 Descrição dos resultados 

 

Em Macau, o chinês na sua variedade cantonesa, é a língua dominante, é a 

língua materna da maioria das pessoas, enquanto no campo administrativo e 

político é o português. A política de Macau, porém, fez do inglês a verdadeira língua 

veicular, e do chinês a língua da identidade ou parte duma identidade misturada 

com aquela portuguesa.  

Tendo em conta a situação acima apresentada, a nossa hipótese inicial é 

que os informantes sejam majoritariamente chineses, cujos pais são falantes de 

chinês como língua materna (ou seja, de um dos dialetos cantonês e mandarim), e 

que se na nossa amostra aparecerão falantes de português como língua materna, 

estes serão no máximo um ou dois. Também, conhecendo a situação de Macau, 

partimos da hipótese de haver muitos jovens que aprenderam o português na 

escola como língua estrangeira, e, muitos que a falarão só no ambiente escolar. 

Finalmente podemos também dizer que, segundo as situações que conhecemos, em 

Macau, imaginámos haver muitas pessoas que utilizam o português para a própria 
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carreira estudantil ou para o próprio trabalho. 

Pacheco48, em seu artigo “A língua portuguesa em Macau e os efeitos da 

frustrada tentativa de colonização linguística”, relata o que muitos chineses de 

Macau pensam:  

 

O problema aqui [...] é que isto [Macau] não é uma old colony, não é o 

Brasil [...] [Macau] ... nem sequer classificou que foi uma colônia e foi uma 

colônia no pior sentido de colônia. Macau tinha o estatuto de território chinês 

sob administração portuguesa. Este eufemismo marca muito [...]. É mais claro 

uma colônia. Aqui não foi assim [...] é uma colônia especial, uma colônia de 

trânsito [...] esta colônia foi um sítio de passagem [...] é uma colônia particular 

no sentido de que a língua nunca foi a do colonizador.” (Entrevistado 3; ênfase 

adicionada). 

 

Ou ainda: 

 

E, portanto, na escola, éramos penalizados porque não podíamos falar 

chinês. Quando alguém falava chinês todos caíam em cima. [...] Macau nunca foi 

uma colônia no verdadeiro sentido da palavra, como foi Angola, como foi 

Moçambique, como foi o Brasil, mas havia uma administração e a administração 

de certo modo também era penalizadora [...]. Portanto havia o sentido, o sentido 

de colono, era do chinês [...]”. (Entrevistado 4; ênfase adicionada). 

 

Estas consideração de alguma forma sustentam as nossas hipóteses 

iniciais, tais como as formulámos acima. 

 

 

 

 

                                                           

48 D. Pacheco, “A língua portuguesa em Macau e os efeitos da frustrada tentativa de 

colonização linguística”, in Cadernos de Letras da UFF, in Dossiê: Difusão da língua portuguesa, n.° 

39, pp. 41-66, Brasil, Universidade Federal Fluminense, 2009. 
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II.2.1 O perfil pessoal dos informantes 

 

Como já mencionado em II.1, os questionários recebidos foram 33, mas 

tivemos de descartar 1 porque tinha só as respostas às primeiras perguntas. 

Em relação às perguntas da secção A (o seu perfil), foram obtidos os 

seguintes resultados: 

a. 97% dos entrevistados declararam-se estudantes (A.1) e não trabalham. 

Deste número fazem parte também os professores, que se identificam como 

estudiosos. Só os restantes 3% trabalham e estudam ao mesmo tempo (A.2). 

  

Gráfico 1. Perfil estudante ou trabalhador 

 

 

b. Em relação à faixa etária (A.3), 2 dos 32 informantes não indicaram a 

idade. 34% têm 21 anos, 23% têm 22 anos, 3% têm 20 anos, 17 % têm 23 anos, 7% 

têm 24 anos, 7% têm 25 anos, 3% têm 27 anos, 3% 29 anos e 3% têm 30 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%

Perfil estudante ou trabalhador

Estudante Trabalhador
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Gráfico 2. Faixa etária 

 

 

c. No que diz respeito ao sexo (A.4), 84,4% são do sexo feminino e 15,6 % 

do masculino. 

 

Gráfico 3. Sexo 

 

d. Na questão ‘nível de escolaridade’ (A.5), 12 informantes indicaram o 

terceiro ano do ensino superior; 5 são universitários, mas não sabemos o nível; 5 

pessoas escola secundária; 3 o mestrado; 2 pessoas indicaram doutorado (uma em 

curso); 2 licenciatura, 1 pessoa escreveu ensino superior; 1 escreveu “b1” e 1 

escreveu “Não sei”. 

20 anos
3%

21 anos
34%

22 anos
23%

23 anos
17%

24 anos
7%

25 anos
7%

27 anos
3%

29 anos
3%

30 anos
3%

IDADE

Sexo feminino; 
84,40%

Sexo masculino; 
15,60%

Sexo

Sexo feminino Sexo masculino
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Gráfico 4. Nível de escolaridade 

 

 

e. Em relação à ‘profissão’ (A.6), um único informante deixou a resposta 

em branco. Temos 81% que se declaram estudantes, 9,6% são professores. Houve 

também algumas respostas não pertinentes: 6,4% escreveram “português” e 3,2% 

escreveram “não”.  

 

Gráfico 5. Profissão 

 

f. Falando das línguas que os informantes dominam, incluindo a língua 

materna (A.7), o Inglês é falado por 24 informantes e a língua 

38%

9%16%

6%

16%

6%

3% 3% 3%

Nível de escolaridade

Terceiro ano

Mestrado

Universitários

Doutoradas

Escola secundária

Licenciatura

B1

Não sei

Ensino superior

Estudantes
81%

Professores
10%

português
6% não

3%

PROFISSÃO
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portuguesa por 20, o cantonês por 18, o mandarim por 17, o chinês por 

10, o kejia por 1, o fukien por 1, e o francês também por 1. 

 

Gráfico 6. Línguas que dominam 

 

 

Para cada língua não materna (A.8), foi solicitado que se indicasse o nível 

global de conhecimento mas nem todos os informantes indicaram explicitamente 

seja as línguas não maternas seja o nível, como podemos ver na tabela a seguir. 

 

Tabela 3. Nível de proficiência da língua não materna 

N. 

total de 

informantes   

Línguas 

que dominam 

Nível de proficiência indicado 

explicitamente 

  Avançado Médio Básico 

24 Inglês  5 5 - 

20 Português  5 6 1 

18 Cantonês  2 1 - 

17 Mandarim  1 - - 

10 Chinês 1 2 - 

1 Keija  1   

1 Fukien  - - - 

25%

25%
18%

18%

11%

1%
1%1%

LÍNGUAS QUE DOMINAM

Inglês Português Cantonês Mandarim Chinês Keija Francês Fukien
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1 Francês    1 

 

O português na realidade é falado por 23 informantes, porque 3 

informantes não indicaram o português entre as línguas que dominam, mas 

indicaram o nível: médio (2) e básico (1). 

Outros 13 indicaram genericamente o nível das línguas que dominam. Sem 

especificar os quais são realmente as línguas que dominam, mas só escreveram 

níveis linguísticos gerais sem discriminar.  

 

 

II.2.2 O perfil linguístico da família dos informantes 

 

B. Os dados linguísticos da sua família 

 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível 

é: proficiente, conversacional ou funcional) 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível 

é: proficiente, conversacional ou funcional) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

 

Passando à descrição das perguntas da secção B (Os dados linguísticos 

da sua família), temos os seguintes resultados: 

 

a. Em relação ao nível de proficiência das línguas faladas pela mãe (B.1), 

sabemos que o cantonês é falado por 16 mães mas somente 7 têm o nível de 

proficiência indicado: conversacional (1) e  proficiente (6); o mandarim é falado 

por 6 mães a nível conversacional (1) e  proficiente (5); o chinês é falado por 7 

mães, 1 a nível conversacional e 4 proficiente; o fukien e o kejia são falados 
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proficientemente cada um por 1 mãe, e o Inglês aparece indicado como funcional 

para 3 mães. 

 

Tabela 4. Nível de proficiência das línguas faladas pela mãe 

N. de 

mães 

Línguas Nível 

  Conversacional Proficiente Funcional 

16 Cantonês 1 6  

6 Mandarim 1 5  

7 Chinês 1 4  

1 Fukien  1  

1 Kejia  1  

3 Inglês   3 

 

b. Depois sabemos que, proficientemente, o cantonês é falado por 5 pais, o 

mandarim por 3, o chinês por 4 e o fukien por 1; a nível conversacional, o cantonês 

é falado por 2, o mandarim por 1 e o chinês e o inglês também por 1; e, por fim, 2 

pais falam mandarim funcional e 2 português funcional e 1 fala inglês funcional. 

 

Tabela 5. Nível de proficiência das línguas faladas pelo pai 

N. 

de pais 

Línguas Nível  

  Conversacional Proficiente Funcional 

16 Cantonês 2 5  

6 Mandarim 1 3 2 

7 Chinês 1 4  

1  Fukien - 1 - 

2 Inglês 1  1 
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2 Português   2 

 

Cabe sublinhar que alguns informantes especificaram as línguas dos pais, 

mas não indicaram a proficiência, ou então indicaram a proficiência sem indicar a 

língua. Por exemplo, 9 informantes escreveram que os pais (mãe e pai) falam 

cantonês, mas não indicaram o nível linguístico, e no caso do chinês, temos 2 mães 

e 2 pais sem indicação do nível de proficiência. 

Em relação à indicação do nível global de conhecimento da língua, mas 

sem mencionar a língua, temos em relação ao cantonês, 2 mães e 2 pais com nível 

proficiente; ao chinês, 2 mães e 2 pais também proficientes; e ao mandarim, 1 mãe 

e 1 pai com nível conversacional.  

Ainda em relação ao chinês, cabe dizer que 1 mãe e 1 pai não tiveram 

indicação da língua e da proficiência. Para chegar a essa descrição, observámos as 

línguas indicadas pelos informantes como em uso no âmbito familiar. 

 

c. Quanto à comunicação em família, os resultados obtidos são: o cantonês 

é indicado por 18 pessoas como língua de comunicação com a mãe (B.3), por 17 

pessoas como língua de comunicação com o pai (B.4) e entre os pais (B.5), e por 16 

pessoas como língua de comunicação entre os irmãos (B.6). Dessas 18 famílias que 

usam o cantonês, o informante n.º 16 diz não ter irmãos e o informante n.º 26 só 

informou que é a língua utilizada com a mãe, daí a diferença de quantidade de 

utilizadores.  O chinês é indicado por 10 pessoas como língua de comunicação com 

a mãe, com o pai, entre os pais e entre irmãos. O mandarim é indicado por 3 

pessoas como língua de comunicação com a mãe, com o pai, entre os pais e entre 

irmãos. O fukien é indicado por 1 pessoa como língua de comunicação com a mãe, 

com o pai, entre os pais e entre irmãos.  

 

Tabela 6. Língua falada nas relações familiares 

n. 

famílias 

Línguas 

faladas 

Com a 

mãe 

Com o pai Entre os 

pais 

Entre 

irmãos 

18 Cantonês 18 17 17 16 
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10 Chinês 10 10 10 10 

3 Mandarim 3 3 3 3 

1 Fukien 1 1 1 1 

0 Kejia - - - - 

0 Inglês - - - (3) 

0 Português - - - - 

Total 32      

 

Ainda em relação aos resultados desta tabela, observamos que no quesito 

“língua entre irmãos”, 3 informantes apontam o inglês como uma outra língua 

utilizada: os informantes n.º 6 e n.º 25 apontam para cantonês-inglês e o n.º 23, 

chinês-inglês. 

 

 

II.2.3. A língua portuguesa para os informantes 

 

C. O português para você 

 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há 

quanto tempo, por que razões e em que contexto estuda português 

 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode 

utilizar este espaço 
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Passemos às respostas da secção C (O português para você). Podemos 

dizer que: 

 

a. Ao serem solicitados que escrevessem dois adjetivos associados à língua 

portuguesa (C.1), o resultado foi o seguinte: o adjetivo “difícil” apareceu 18 vezes, 

“interessante” 7, “útil” 5, “complexa/o” 4, “bonita” 4,   “complicado” 3, “simpático” 

2,  Os seguintes adjetivos apareceram uma única vez: bom/mal [sic], 

aborrecido/triste, depressa/extensa, não fácil/não difícil, característico, 

internacional, usado, inútil, prática, rápido. Os dois pares inusitados e não 

pertinentes foram: “professora de língua/tradutora” e “sei cantar/herança cultural 

por”. 

 

Gráfico 7. Adjetivos relacionados ao português 

 

 

b. As razões principais do estudo do português (C.2) para os informantes 

da UM estão relacionadas com o mundo do trabalho, com o gosto e o interesse pela 

aprendizagem linguística geral, com a curiosidade e o interesse pelos estudos da 

língua. 
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Gráfico 8. Razões para estudar o português 

 

 

c. À questão “Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto 

tempo, por que razões e em que contexto estuda português” (C.3), em relação ao 

tempo, 20 informantes indicaram o número de anos, 6 não indicaram nada, 4 

indicaram as horas de estudo dedicadas e 1 a quantidade de dias (“todos os dias”). 

Em relação aos anos de estudo, o mínimo é de 2 anos e o máximo de 12, a maioria 

(14 pessoas) estuda português há 3/4 anos e poucas há muitos anos. As horas de 

estudo indicadas pelos 4 informantes foram: são 5h em sala de aula e 1h em casa, 

1h sem especificar o local, 12h por semana e 13h mais 9h em casa. 

 

Tabela 7. Tempo de estudo do português 

 

n. pessoas Tempo de estudo do 

português 

8 3 anos 

6 4 anos 

2 6 anos 

1 2 anos 

1 5 anos 

62%

38%

RAZÕES PARA ESTUDAR O 
PORTUGUÊS

indicações relacionadas ao trabalho relacionadas ao gosto, curiosidade
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1 7 anos 

1 9 anos 

1 12 anos 

 

 

Quando questionadas sobre as razões e o contexto em que estudam 

português, a maioria das pessoas respondeu que (9) gosta de aprender novas 

línguas e (5) por questões profissionais. 1 respondeu “por acaso” e 15 nada 

responderam. No que concerne ao contexto de aprendizagem, 22 nada indicaram e 

10 indicaram o contexto da seguinte maneira: 3 universidade, 2 Universidade de 

Macau, 2 China, 2 sala de aula, 2 casa (1 associado à Universidade e 1 à sala de 

aula), 1 Macau. 
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Capítulo III 

Análise sociolinguística dos resultados 

 

 

 

 

Como antecipado nos capítulos anteriores, o objetivo principal deste 

trabalho é conhecer o significado da língua portuguesa para os informantes de 

Macau e que papel ocupa hoje e poderá vir a ocupar a partir de 2049 no território 

macaense, quando supostamente deixará de ser língua cooficial. 

No que diz respeito à descrição do perfil dos informantes, o primeiro dado 

interessante é que a maior parte dos participantes da pesquisa é do sexo feminino 

(F 84,4%, M 15,6%), como se pode observar no gráfico 1 no cap. 2., e, entre as 

línguas que declaram dominar além da materna, o português aparece como a 

segunda língua estrangeira mais falada pelos participantes (23)49 depois do inglês 

(24).  

Como esperado, do perfil linguístico da família dos informantes depreende-

se que todos os participantes são de origem chinesa ora tendo o cantonês (18) ora 

o chinês (10) ou o mandarim (3) indicado como língua de comunicação nas 

relações familiares. Embora dois outros dialetos do chinês tenham sido indicados 

(o fukien e o kejia), somente o fukien é utilizado como língua de comunicação na 

família. Por praticidade, repetiremos aqui as tabelas 5, Nível de proficiência da 

língua não-materna, e 6, Língua falada nas relações familiares, para uma melhor 

análise dos dados. 

 

 

 

                                                           

49 Cabe lembrar aqui que, embora na tabela 3 estejam indicados 20 informantes, o 

português na realidade é falado por 23 informantes, porque 3 não indicaram o português entre as 

línguas que dominam mas indicaram o nível: médio (2) e  básico (1), como já explicado no capítulo 

2, nas observações sobre a tabela 5. 
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III.1 A distribuição das línguas no universo dos informantes 

 

Observemos a tabela 5, que traz as línguas mais faladas pelos informantes 

além da língua materna. 

 

Tabela 5. Nível de proficiência da língua não materna 

N. total de 

informantes 

Línguas 

que dominam 

Nível de proficiência indicado 

explicitamente 

  Avançado Médio Básico 

24 Inglês  5 5 - 

20 Português  5 6 1 

18 Cantonês  2 1 - 

17 Mandarim  1 - - 

10 Chinês 1 2 - 

1 Keija  1   

1 Fukien  - - - 

1 Francês    1 

 

 

O quadro mostra-nos que nem todos os falantes de inglês e de português 

indicaram o nível de proficiência que acreditam ter dessas línguas, por razões que 

não é dado saber. 

Vale a pena, entretanto, analisar a situação do chinês e dos seus dialetos nas 

respostas fornecidas nos questionários.  

Como fizemos anteriormente, vamos propor aqui as tabelas 6, Língua(s) 

falada(s) pelas mães e nível de proficiência, e 7 Língua(s) falada(s) pelos pais e nível 

de proficiência do capítulo 2 reunidas numa única com a disposição dos resultados 

por ordem decrescente, lembrando que nem sempre o nível de proficiência foi 

explicitado. 
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Tabela 8. Língua(s) falada(s) pelas mães e pelos pais e nível de proficiência 

N. de pais Línguas Nível 

  Conversacional Proficiente Funcional 

mães pais  mãe pai mãe pai mãe pai 

1

6 

1

6 

Cantonês 1 2 6 5   

7 7 Chinês 1 1 4 4   

6 6 Mandarim 1 1 5 3  2 

1 1  Fukien - - 1 1 - - 

1 - Kejia - - 1 - - - 

3 2 Inglês  1   3 1 

- 2 Português -  -  - 2 

 

Em relação aos dialetos do chinês, notamos que o cantonês é o mais falado, 

em todas as combinações: mãe e pai como língua materna (cfr. tab. 9), filho com 

mãe e com pai, entre pais e entre irmãos (cfr. tab. 9). O mandarim é o segundo 

dialeto mais falado, seguido pelo fukien e pelo kejia. A diferença numérica em 

relação ao número de falantes presente nas tabelas 8 e 9 pode ser explicada em 

termos de língua materna e outras línguas faladas. De facto, o kejia é indicado 

como língua materna da mãe, mas não é usado nas relações familiares; o mesmo 

não acontece com o fukien, que também é utilizado em família. No caso do 

mandarim, vemos que embora 6 pessoas o utilizem com diferentes níveis de 

proficiência (cfr. tab. 6), somente em 3 famílias está presente em todos os tipos de 

relação.  

 

Tabela 6. Língua falada nas relações familiares 

n. 

famílias 

Línguas 

faladas 

Com a mãe Com o pai Entre os 

pais 

Entre 

irmãos 

18 Cantonês 18 17 17 16 

10 Chinês 10 10 10 10 

3 Mandarim 3 3 3 3 
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1 Fukien 1 1 1 1 

0 Kejia - - - - 

0 Inglês - - - (3) 

0 Português - - - - 

Total 32      

 

 

O facto de o cantonês ser o dialeto mais falado nas relações familiares pode 

ser explicado por Macau se inserir em uma zona onde se fala esse dialeto (ver 

figura 11 com a Distribuição dos Dialetos Chineses).  

 

 

Figura 11. Distribuição dos dialetos chineses50 

 

 

 

 

 

 

                                                           

50http://www.greentranslations.com/article/chinese-dialects; 

https://www.corriere.it/viaggi/destinazioni/Cina/ambiente.shtml 

Macau insere-se 

numa zona onde se fala o 

cantonês 

http://www.greentranslations.com/article/chinese-dialects
https://www.corriere.it/viaggi/destinazioni/Cina/ambiente.shtml
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III.2 As línguas estrangeiras em Macau 

 

Em relação às línguas não maternas, vimos que o português é falado por 23 

informantes (20+3) em diferentes níveis de proficiência: 5 dizem ter nível de 

proficiência avançado, 6 médio e 1 básico; entre os 3 que não indicaram a língua, 

mas somente o nível, temos 2 médio e 1 básico. Portanto, podemos dizer que 5 

estão no nível avançado, 8 no médio e 2 no básico, totalizando 15 informantes. 

Para os outros não conseguimos recuperar os níveis mesmo cruzando as respostas 

dadas nos diferentes quesitos. 

Não apareceram falantes nativos de português na amostra. Os únicos 2 pais 

falantes de português (inf. n.º 19 e inf. n.º 25) tem-no como língua funcional, e o 

único informante que faz uma referência explícita à “herança cultural e familiar – 

minha avó” é o n.º 25, o que nos leva a inferir que a avó paterna falava português.  

Um dado interessante que emergiu na pesquisa foi o facto de três 

participantes terem indicado falar inglês entre irmãos (cfr. tab. 6). Se olharmos 

para a tabela 9, as línguas estrangeiras faladas pela mãe e pelo pai e o respetivo 

nível de proficiência, veremos que o inglês é falado por 3 mães e por 1 pai como 

funcional e por 1 pai como conversacional, porém ninguém é proficiente. Portanto 

não podemos interpretar este resultado ‘inglês entre irmãos’ como resultado do 

inglês falado pelos pais, até porque se olharmos para a tabela geral, veremos que 

com exceção do informante n.º 23 (cujos pais têm o inglês funcional), os 

informantes n.º 6 e n.º 25 têm os pais que falam cantonês e chinês, respetivamente, 

sem a indicação do domínio de uma outra língua. Uma explicação para esse tipo de 

situação poderia ser a grande influência que o inglês tem vindo a exercer na 

sociedade jovem. Isto, porque, o inglês é a língua franca de comunicação no mundo. 

Por isso, os jovens, sendo em relação nos social networks e no web com os outros 

no mundo todo, reconhecem ao inglês o seu importante papel e sabem falá-lo, 

porque é uma língua indispensável nu mundo também na vida de todos os dias. 

A sua importância pode-se ver, como em todas as páginas web 

institucionais, também no site do UM. Se abrirmos a página web da universidade 

veremos a opção linguística EN, PT e 中. O inglês aparece sempre como a primeira 

língua de opção, como em todas as outras páginas web, onde nem sempre aparece, 
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pelo contrário, o português como língua de navegação. 

Na versão em português da página inicial da UM, as secções Notícia e 

Eventos trazem as informações em inglês. O facto de o inglês aparecer como 

primeira opção linguística num país que não tem essa língua como língua oficial ou 

cooficial não é uma casualidade e, de facto, isso se reflete na posição que o inglês 

ocupa entre os informantes da nossa pesquisa, sendo a primeira língua estrangeira 

falada. 

Por outro lado, a presença no site da versão em português, confirma, mais 

uma vez, a importância da língua portuguesa. Esta língua, mesmo vindo depois do 

inglês, aparece antes do chinês.  

Vemos aqui abaixo as imagens representativas deste facto. 

 

Figura 12. Página web da UM51 

 

 

 

 

O mercado anglófono tornou-se um promotor de inovação sob o ponto de 

vista comercial e económico. É esta a causa da força educacional anglófona que se 

desenvolveu nesta última década.52 Na verdade, o mercado no qual a China 

investiu é o mercado tecnológico, em que concorre com os EUA, mas não o fez 

aleatoriamente, investindo apenas no mundo do trabalho. Este avanço refere-se a 

                                                           

51 http://www.umac.mo/pt-pt/ 

52 A. Moody “Macau English: status, functions and forms.” Cambridge Journals, Cambridge, 

2008 file:///C:/Users/Principale/Downloads/3363_0_ET95%E2%80%A2Moody.pdf  

file:///C:/Users/Principale/Downloads/3363_0_ET95â�¢Moody.pdf
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muitos campos de desenvolvimento, incluindo os impulsos educacionais que visam 

desenvolver o ensino de disciplinas como a matemática, a geometria e a 

informática, que são ministradas diretamente em inglês. Portanto este progresso 

tecnológico abarca o mundo do trabalho, mas também todo o mundo escolar.  

 

 

III.3 Porquê estudar português 

 

Quando solicitados a indicar dois adjetivos que caracterizassem a língua 

portuguesa na secção ‘o português para você’, os mais escritos foram ‘difícil’ (que 

apareceu 18 vezes) e ‘interessante’ (7), seguidos de “útil” (5) “complexa/o” (4), 

“bonita” (4), “complicado” (3), “simpático” (2). Além destes, apareceram uma única 

vez os seguintes pares: bom/mal, aborrecido/triste, depressa/extensa, não 

fácil/não difícil, e também isoladamente ‘caraterístico, internacional, usado, inútil, 

prática, rápido’. Dois pares inusitados e interessantes também apareceram: 

“professora de língua/tradutora” e “sei cantar/herança cultural por”. 

Ao somarmos todos os adjetivos referentes ao campo semântico da 

‘dificuldade’ que pode representar a aprendizagem do português para um chinês, 

temos um total de 25 ocorrências contra 22 ocorrências ‘positivas’.  

Em relação aos adjetivos ‘difícil, complicado, complexo’, o que se pode dizer 

é que o português e o chinês são duas línguas de matriz totalmente diferente. A 

língua chinesa é uma língua da matriz “sino-tibetana”, pelo contrário a língua 

portuguesa é uma língua românica. O chinês é uma língua tonal, isolante e com 

palavras na sua maioria monossilábicas, principalmente na variante escrita, 

enquanto nas variantes faladas tende-se a usar palavras dissilábicas e 

polissilábicas. Já o português é uma língua sintética e flexiva. Apesar de as duas 

línguas serem totalmente diferentes e afastadas, os informantes querem aprender 

também a língua portuguesa, supostamente porque estão convencidos das 

possibilidades que esta mesma pode abrir nas perspetivas de trabalho, de 

conhecimento de outras pessoas e de viagens pelo mundo todo. Quanto à 

consideração da dificuldade ou da facilidade de aprendizagem, uma língua pode 

ser fácil ou pode ser difícil porque está dentro ou fora dos grupos linguísticos que 
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formam uma família linguística. 

Outro aspeto interessante é o uso de adjetivos como “bom, bonita” ou “mal, 

aborrecido/triste, depressa/extensa” associados à língua portuguesa, além de 

‘inútil’. O informante n.º 20, que usou o adjetivo ‘inútil’, também classificou a língua 

de ‘complexo’ e entre as razões pelo seu estudo escreveu ‘achava que fosse 

interessante’. O informante n.º 26, que tinha classificado a língua portuguesa como 

‘aborrecida e triste’ e a estuda há 4 anos, escreveu ‘não sei’ sobre a razão pela qual 

estuda o idioma. O que utilizou o par ‘depressa/extensa’ (inf. n.º 14) apontou as 

seguintes razões ‘português utiliza extensa e encontrar trabalho’, provavelmente 

querendo dizer que se aprende português rapidamente e que o português é falado 

em muitos lugares.  

Mais difícil seria estabelecer quais os parâmetros e as considerações que 

levam a apontar adjetivos qualificativos com uma carga estética, como no caso de 

‘bonita’. 

Com a aplicação do questionário aos informantes, pudemos verificar que 

são duas as principais razões que os levaram a estudar português: a primeira está 

relacionada ao âmbito profissional: em 17 respostas apareceram palavras como  

‘arranjar, encontrar, procurar emprego/trabalho’, ‘útil para China’, ‘interesse de 

emprego’, ‘razões profissionais’, ‘útil para o futuro’, ‘futuro’, ‘útil’, ‘profissional’; a 

segunda está ligada ao interesse pessoal e à vontade de aprender línguas que 

apareceram em 8 respostas sob as seguintes formas: ‘interesse pessoal’, 

‘curiosidade’, ‘só gosto’, ‘aprender línguas’. Outros 5 informantes deram as 

seguintes razões, que não estão ligadas a nenhum dos dois âmbitos citados, mas 

relacionadas com evidentes fins utilitaristas: ‘acabar os cursos’, ‘língua oficional’, 

‘praticar o meu falada’, ‘certificado da uni.’ e ‘compreensão’. Dois outros 

informantes deram respostas interessantes, nomeadamente os informantes n.º 25 

e 26. O primeiro, em particular, explicitou uma relação “afetiva” com a língua. Em 

relação ao quesito “Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa”, 

respondeu “sei cantar” e “herança cultura por”; e em relação a “Quais são as razões 

pelas quais estuda português?”, respondeu “minha avó” e “gosto”. Esse informante 

estuda português há 3-4 anos. 

À questão “há quanto tempo estuda o português”, as respostas variaram em 
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termos de interpretação da palavra ‘tempo’.  Vinte informantes a interpretaram 

como número de anos (temos um mínimo de 2 anos e um máximo de 12, mas a 

maioria estuda português há 3-4 anos);  4, descodificando incorretamente a 

pergunta, interpretaram-na em termos de horas dedicadas ao estudo (5h em sala 

de aula e 1h em casa, 1h sem especificar o local, 12h por semana, e 13h mais 9h em 

casa), 1 em termos de dias (’todos os dias’).  Outros 6 informantes não forneceram 

uma resposta.  

 

 

III.4 O destino do ensino da língua portuguesa em Macau 

                  

Como primeira questão, os informantes foram solicitados a associar dois 

adjetivos à língua portuguesa. Essa questão foi colocada logo no início da secção C 

para evitar que as questões seguintes pudessem interferir com a resposta, que se 

pretendia espontânea, de modo a poder inferir qual a semântica associada ao 

português. 

O português foi relacionado com a aprendizagem de uma língua fácil, o que 

era de supor uma vez que os informantes são chineses. Mas estes estudam 

português porque gostam da sua musicalidade e do facto de esta língua ser falada 

no mundo.  

Também eles gostam de estudar esta língua porque veem, graças a este 

conhecimento, a possibilidade de ensinar, estudar e trabalhar nos países lusófonos. 

 É de salientar que os informantes têm a noção da importância da língua 

portuguesa no mundo e também, do papel da lusofonia.  

Os informantes parecem ter bem presente o conceito de lusofonia e unidade 

do mundo português, quiçá também pelo facto de viverem num país onde o papel 

da língua portuguesa é oficializado e pela própria educação que eles têm.  

O facto de eles não falarem mais a língua portuguesa nas suas próprias 

famílias, mas de a observarem quando andam por Macau, significa que Portugal 

ainda está presente na geografia do lugar onde eles vivem, e a sua presença é 

sinónimo de conexão visual entre Macau e os Países lusófonos.  
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É de supor, portanto, que os informantes têm uma conceção da língua 

portuguesa, relacionada com a unidade e a troca cultural dos povos que fazem 

parte daquela união que esta língua gera.  

Este conceito pode ter gerado nos informantes a conceção da utilidade da 

língua portuguesa, utilidade essa, que no seu conceito tem na base a ideia de que o 

português é a língua das possibilidades. Referindo-nos a possibilidades, referimo-

nos a conhecer um outro povo, à possibilidade de mudar de lugar onde viver, à 

possibilidade de mudar de lugar onde trabalhar, e quiçá talvez seja este o conceito 

de utilidade, não utilitarista da língua, mas de uma utilidade que é a do desejo de 

ter acesso à possibilidade de conhecer, à possibilidade de encontrar o outro. Assim 

a língua portuguesa torna-se útil, e, este adjetivo, “útil”, pode significar que esta 

língua para estes informantes é importante de ser estudada. Informantes que são 

pessoas que achamos que querem aprender uma língua não só para ter uma 

cultura linguística desenvolvida, mas também para retomar alternativas perdidas 

no tempo, na distância temporal, no desenvolvimento político.  

Podemos realmente dizer que, neste caso, o adjetivo “útil” usado pelos 

informantes pode encaixar com a palavra “possibilidade”.  

Neste sentido, o futuro da língua portuguesa e do seu ensino está a mudar 

concretamente nestes últimos anos. 

 

 

III.4.1 O futuro da língua portuguesa em Macau  

 

Neste caso, e tendo em conta as decisões tomadas pelo governo chinês, a 

esperança é de que a língua portuguesa possa tornar-se realmente numa língua a 

ter em maior consideração no território de Macau. 

Os jovens são verdadeiramente, neste caso, a origem de uma mudança que 

pode acontecer. Devemos acrescentar também que, neste caso, as pessoas que 

fazem parte das comunidades que defendem o papel da língua portuguesa em 

Macau, lutam contra ao facto de esta língua não ser considerada importante e 

querer que Macau, país observador da CPLP, termine o processo de entrada na 

CPLP. A esperança, claramente, está centrada nos jovens porque eles podem mudar 



 

74 

 

o destino e o papel de Macau na CPLP. Macau, fazendo parte desta comunidade, 

poderia realmente, para os jovens, ser um promotor de unidade e troca, mas 

também de garantias para o que os jovens pretendem obter da língua portuguesa. 

A universalidade da língua portuguesa e a sua importância histórica, da 

presença de elementos portugueses no seu próprio ambiente, poderão torná-la 

uma língua importante para ser estudada. 
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Conclusões 

 

 

 

 

A presente dissertação teve como objetivo principal esboçar o perfil dos 

estudantes universitários chineses de Macau, vendo qual podia ser o papel da 

língua portuguesa e sua respectiva presença na grade curricular. Para tanto, foi 

criado um questionário online, graças à aplicação google moduli. O link produzido 

para poder ter acesso à compilação dos questionários foi enviado a uma professora 

da UM, e, as respostas dos informantes foram registradas na aplicação web. Os 

informantes participaram de forma voluntária e anónima. 

O questionário foi subdividido em três secções: A, o perfil pessoal, B, os 

dados linguísticos da família, C, chamada “o português para você”; e contou com a 

participação de 33 informantes. As repostas registradas foram 32, pois tivemos de 

descartar 1 porque tinha só as respostas às primeiras perguntas. 

Em relação ao perfil pessoal, pudemos verificar que a maioria dos 

informantes eram mulheres, estudantes, e a faixa etária principal era incluída entre 

os 21 e os 23 anos. A maioria frequentava o segundo e o terceiro ano da 

universidade, e no que diz respeito ao tempo de estudo, a maioria dos informantes 

estuda português há 3/4 anos, e poucos há muitos anos.  

As respostas abertas foram escritas em português, evidenciando-se por 

vezes erros ortográficos e interferências de outras línguas, inclusivamente o inglês. 

Os participantes da pesquisa eram chineses, cuja maioria falantes de 

cantonês, 18 que o falam com a mãe, 17 com o pai. Relativamente à língua falada 

nas relações familiares, 17 pais falam cantonês entre eles e 16 irmãos falam esta 

língua entre eles. O mandarim é a língua falada da minoria dos informantes, mais 

precisamente, 3 informantes falam esta língua com a mãe, 3 com o pai, e em 3 

famílias falam esta variedade os pais entre eles e os irmãos entre eles. 10 

informantes disseram que falam o chinês como língua nas relações familiares, mas 

não especificaram qual variedade.  

Falando das línguas estrangeiras mais faladas podemos dizer que estas 
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eram o inglês, falado por 24 informantes e o português, falado por 20 informantes; 

achamos que os outros informantes que não especificaram a competência na 

língua portuguesa assumiram que dada as suas capacidades ao responder já 

soubéssemos que tinham estas habilidades linguísticas.  

Finalmente uma coisa interessante que podemos acrescentar, é que dois 

pais sabem falar português na sua forma funcional, três mães e um pai nesta forma, 

sabem falar o inglês, e esta última língua está falada entre irmãos em 3 famílias. 

 Na secção C, podemos notar que as razões principais do estudo do 

português como língua estrangeira por parte dos informantes da UM (nenhum 

deles aprendeu esta língua na família) estão relacionadas com o gosto e o interesse 

na aprendizagem linguística geral, com a curiosidade e o fascínio pela língua 

portuguesa (os jovens macaenses disseram que queriam estudar uma língua “boa”, 

“bonita”, e uma pessoa sublinhou que tinha ligação com a língua portuguesa 

porque a sua avó lhe transmitiu a paixão pelo português). Os informantes declaram 

que a língua portuguesa é para eles muito difícil de estudar, porque é muito 

diferente do chinês (muitos informantes associaram à língua portuguesa o adjetivo 

“difícil”). Também a maioria decidiu estudar o português devido às possibilidades 

oferecidas pelo mercado do trabalho, como se pode ver na maioria das respostas 

que foram “arranjar, encontrar, procurar emprego/trabalho”. 

Entre os elementos mais interessantes que tivemos a possibilidade de ver 

nestes questionários há que o português, ensinado em Macau a nível escolar como 

língua estrangeira, não é de facto língua materna dos informantes nem dos pais 

dos mesmos. 

Um outro aspecto muito interessante que emergiu dos resultados dos 

questionários é que a língua inglesa é estudada pelos informantes entrevistados a 

um nível muito bom e que em três famílias os irmãos falavam entre eles em inglês. 

Este aspecto pode ser explicado com o facto de o governo da China querer 

revolucionar o mercado tecnológico norte-americano, a partir do ensino do inglês, 

investindo na formação dos jovens. 

Finalmente temos que dizer que este estudo é experimental, e, com isso 

esperamos que os novos pesquisadores tenham o desejo de estudar mais e melhor 

estes fenómenos no território macaense.  
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Apêndice (questionários)53 

 

 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 1 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

25 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Mestrado 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

cantonês, mandarim, inglês e português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

avançado 

B. Os dados linguísticos da sua família 

                                                           

53 Os questionários são reproduzidos nas suas formas originais. 
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1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

cantonês (conversational) 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

cantonês (conversational) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

cantonês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

cantonês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

cantonês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

cantonês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

a ser professora de língua e ser tradutora  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Pela interesse. 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Há 6 anos. Estudo português em Macau porque adoro aprender línguas e é 

favorável.  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 2 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 
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1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

25 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Mestrado 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês(mandarim), Português e Inglês  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Português(acançado), Inglês (médio) 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Mandarim: proficiente  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Mandarim: proficiente  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Mandarim  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Mandarim  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Mandarim  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Mandarim  
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C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Interessante, bonita 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Pela curiosidade, pela necessidade do emprego 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

7 anos; pela curiosidade; na sala de aula. 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 3 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

27 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

doutoranda 

6. Profissão 

professora  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

chinês, inglês, português 
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8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

português avançado, inglês médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

chinês proficiente 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

chinês proficiente, inglês conversacional 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

chinês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

chinês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

chinês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

chinês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

característico, simpático 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

razões profissionais 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

há 9 anos, pelas razões profissionais, na China 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 4 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 
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Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

23 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Terceiro ano  

6. Profissão 

Estudante  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantônes mandarim inglês  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Português (médio) 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantones 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantones 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantones 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantones 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 
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Cantones 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantones 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil útil  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Porque é útil para meu futuri 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

Há 5 anos , universidade 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 5 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Terceiro ano 

6. Profissão 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 
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Mandarim, Inglês, português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Básico  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Conversational  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Conversational  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Mandarim 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Mandarim 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Mandarim 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Mandarim 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Internacional, útil  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

É útil para mim a procurar emprego. 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

4-5 horas por dia na aula, uma hora em casa 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 6 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 
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pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

23 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

escola segundaria  

6. Profissão 

estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

chinês, inglês, português 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

chinês: avançado Inglês: avançado Português: médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonese  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonese 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

cantonese 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

cantonese 
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5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

cantonese 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

cantonese inglês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

intersente mas difícil  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

para encontrar um bom trabalho 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

2anos, para reconhecer uma língua nova 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 7 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

M 

5. Nível de escolaridade 

em curso de universidade 

6. Profissão 
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Português 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

cantonese e madarim 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonese 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonese 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Contonese 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Contonese 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonese 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Contonese 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

difícil e complicado 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Acabar o curso e mais nada 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

uma hora por dia 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 8 
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Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

3 ano 

6. Profissão 

Língua de Português 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonês, Português, Mandarim 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

proficiente 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

proficiente 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 
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Cantonês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

bom mal 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Língua oficional 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

estudar várias língua 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

Não 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 9 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Sim 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 
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3 

6. Profissão 

estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

cantonese 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

avancado 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

cantonese 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

cantonese 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

cantonese 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

cantonese 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

cantonese 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

cantonese 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil complicado 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Gosto de aprender nova língua  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Estudo todos os dias,  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 
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QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 10 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

23 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

3 

6. Profissão 

estusante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonese, Mandarim, inglês, português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Proficiente  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Proficiente  
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3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonese  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonese  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonese  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonese  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Lina, difícil  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Trabalho  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Há 3 anos, é vantajoso para encontrar um cargo. 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 11 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 
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F 

5. Nível de escolaridade 

Terceiro ano 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês,Inglês,português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio,básico  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonese (proficiente) 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonese (proficiente) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonese  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonese  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonese  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonese  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Bonita,simpática 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Arranjar o emprego, praticar o meu falada 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 
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3anos 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 12 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

licenciatura 

6. Profissão 

estudente 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

chinês, inglês, português 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

ambos são médios 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

chinês 
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2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

chinês 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

chinês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

chinês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

chinês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

chinês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

difícil, útil 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

tenho vontade de aprender uma língua e o português é útil e precisado na China. 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

12 horas por semana 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 13 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 
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3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Terceiro ano 

6. Profissão 

Estudante  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês, Inglês, Português 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Chinês  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Chinês  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil, Usado 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 
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Pelo trabalho no futuro. Pelo o certificado de Universidade. Aprendo mais uma 

língua. 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 14 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Sim 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Universitário  

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonês, mandarim, inglês e português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 
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1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonês(proficiente ), mandarim(proficiente ), inglês(funcional) 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonês(proficiente ), mandarim(funcional ) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Depressa e extensa  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Português utiliza muito extensa, e mais fácil encontrar um trabalho em Macau  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

4 anos, na universidade  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 15 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 
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Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Secundária 

6. Profissão 

Estudente  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonese  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonese  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonese  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonese  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonese  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonese  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonese  

C. O português para você 
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1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil, bonito  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

É útil para encontrar o trabalho,  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Estudo português cerca de 4 anos  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 16 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

universidário 

6. Profissão 

estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonês 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 
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Português (básico) 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonês (materna) 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonês (materna) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

não tenho irmãos 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

difícil e interessante 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

aprender mais uma língua nova 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

teiceiro ano, aprender mais uma língua nova, na Universidade de Macau 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 17 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 



 

102 

 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Terceiro ano  

6. Profissão 

Estudante  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Mandarim, cantonês, inglês  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Básico  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantones - avançado  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantones - avançado  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantones  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantones  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantones  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantones  
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C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Complexa, difíceis  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Bom trabalho  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Hobby  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 18 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

24 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Terceiro ano 

6. Profissão 

Estudante  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonês, inglês, mandarim, português  
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8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonês  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonês  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Aprenda mais idiomas 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Terceiro ano e queria estudar  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 19 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 
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Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

M 

5. Nível de escolaridade 

b1 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Mandarim Cantonês Inglês Kejia  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Avançado excepto Portuguse 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Mandrim+ Cantonês + Kejia proficiente , Inglês basico 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonês proficiente, Mandrim+Portuguese funcional 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 
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Cantonês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil, Complexa 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Futuro 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Dinheiro, interesse 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

Nada 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 20 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Secundaria 

6. Profissão 
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Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonese ,inglês,mandrim  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonese 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonese 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonese 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonese 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonese 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonese 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Complexo,inútil 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Acho que potuguês era uma língua interessante . 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Já estudei português terceiro anos e queria estudar uma nova lïngua 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 21 



 

108 

 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

23 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

3 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Contonês inglês mandarim  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonês 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonês  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês  
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4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Compreensão  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Bom profissão  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 22 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

M 

5. Nível de escolaridade 
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Não sei 

6. Profissão 

Nāo 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Telvez seja médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

conversacional 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

conversacional 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Não é facíl nem é dificíl 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Só gosto 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

3 anos 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 
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QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 23 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

M 

5. Nível de escolaridade 

Estudante universitário  

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês e inglês 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Ingles avançado. Português médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Chinês proficiente 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Chinês proficiente  
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3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês e inglês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil complicada 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Acho que é Útil  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Há 3 anos  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 24 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

23 

4. Sexo 
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F 

5. Nível de escolaridade 

Universitário  

6. Profissão 

Estudente  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinese 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Básico 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Proficiente 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Proficiente 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinese 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinese 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinese 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinese 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil e interessante  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Útil  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 
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13 horas por semana na universidade e creca de 9 horas por semana em casa 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 25 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Estudante universário, terceiro ano 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Médio  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonês(proficiente) Inglês (normal) Mandarin(conversacional ) 
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2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Cantonês(proficiente) Inglês (normal) Mandarin(conversacional ) 

Português(pouco) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Cantonês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Cantonês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Cantonês Inglês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Sei cantar em português Conheço mais cultura de Portugal  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

A minha avó Gosto de língua portuguesa  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

3 ou 4 anos, porque gosto desta línguam  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

Não 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 26 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 
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2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

24 

4. Sexo 

M 

5. Nível de escolaridade 

Escola Secundária 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Cantonês, Inglês. 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Cantonês, proficiente 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Cantonês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

aborrecida, triste 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

não sei 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 
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4 anos. 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 27 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Ensino superior 

6. Profissão 

Estudante  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Mandarim, Cantonês, Inglês, Português 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Avançado 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Proficiente 
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2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Proficiente 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Complexa, mas prática 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Por motivo profissional 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Há quase 4 anos já estudo português. Quando eu já graduei da escola, face a várias 

escolhas, mas pela minha interesse à língua, decidi estudar português. 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 28 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 
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Não 

3. Idade 

20 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Licenciatura 

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Mandarim, Cantones, ingles, portugues 

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Ingles-avancado, portugues-avancado 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Mandarim-proficiente 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Mandarim-proficiente 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Mandarim 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Mandarim 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Mandarim 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Mandarim 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Interessante, util 
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2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Arranjar um bom emprego na China 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Ha 3 anos. Escolhi o estudo de portugues porque quero arranjar um bom emprego 

na China. 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 29 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

21 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

3 

6. Profissão 

estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

mandarim, fukien, cantonese, ingles, portuguese  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

ingles avançado, porquês médio 
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B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

mandarim e fukien são falandas proficientes pela mãe 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

mandarim e fukien são falandas proficientes pelo pai, cantonese é conversacional 

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

fukien 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

fukien 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

fukien 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

fukien  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

dificil ,rapido  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

profissao , fixe  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 30 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 
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Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

22 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Escola secundária  

6. Profissão 

Estudante 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês, inglês, português  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Inglês - médio, português-médio  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Chinês - conversational  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Chinês - conversational  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês  

C. O português para você 
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1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Interessante, difícil  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Aumentar a possibilidade de encontrar um bom trabalho; Quero aprender outra 

língua.  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Cerca de 4 anos, acho que é uma língua interessante, estudante na universidade de 

Macau.  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 31 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 

Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Não 

2. Trabalhador 

Sim 

3. Idade 

30 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Doutorando  

6. Profissão 

Professor 

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Chinês português inglês francês  
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8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Português avançado, inglês médio, francês básico  

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Chinês língua materna  

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Chinês língua materna  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês  

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês  

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 

Chinês  

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês  

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Interessante e bonita  

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Pelo interesse do emprego  

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Estudo português há 12 anos. O meu pai escolheu este curso para mim.  

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 

 

QUESTIONÁRIO LINGUÍSTICO n.° 32 

Obrigado por aceitar responder a este questionário. 

O questionário é anónimo e os resultados serão analisados apenas para fins de 

pesquisa. 
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Antes de responder às perguntas, por favor, complete o seu perfil (incluindo os 

dados linguísticos da sua família). 

A. O seu perfil 

1. Estudante 

Sim 

2. Trabalhador 

Não 

3. Idade 

29 

4. Sexo 

F 

5. Nível de escolaridade 

Fazendo mestrado 

6. Profissão 

Era professora  

7. Línguas que domina (incluindo língua materna) 

Mandarim, português e inglês  

8. Para cada língua não materna indique se o seu nível global é: avançado, médio, 

ou básico 

Português avançado e inglês médio 

B. Os dados linguísticos da sua família 

1. Línguas faladas pela mãe (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional, ou funcional) 

Chinês língua materna 

2. Línguas faladas pelo pai (indique para cada língua se o nível é: proficiente, 

conversacional ou funcional) 

Chinês língua materna  

3. Língua(s) de comunicação com a sua mãe 

Chinês 

4. Língua(s) de comunicação com o seu pai 

Chinês 

5. Língua(s) falada(s) entre os pais 
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Chiês 

6. Língua(s) falada(s) entre irmãos 

Chinês 

C. O português para você 

1. Escreva dois adjetivos que associa à língua portuguesa 

Difícil e difícil 

2. Quais são as razões pelas quais estuda português? 

Por acaso 

3. Se o português não é a sua língua materna, indique há quanto tempo, por que 

razões e em que contexto estuda português 

Por acaso e já o aprendi por 6 anos 

4. Se quiser adicionar informações ou comentários, pode utilizar este espaço 
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