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Aulas de chinês são ‘must’ entre jovens de olho no novo mercado 
 
No início da década passada, quando ninguém suspeitava dos efeitos da multiplicação de 
produtos "Made in China" – que já tomaram conta das lojas –, ser fluente em inglês já era 
mais do que suficiente para ter um bom currículo. Hoje, o idioma oficial da maior promessa 
econômica do mundo vem atraindo muitos cariocas para cursos da cidade que oferecem aulas 
de mandarim. 
 
O Wizard, no centro do Rio, já tem três turmas em andamento desde o início do ano, com 
cerca de seis alunos cada. 
 
– Nós oferecemos três tipos de curso aqui: o tradicional, turmas com seis alunos em média; o 
Vip, com aulas particulares, e o Executive, que oferece aulas para funcionários de uma mesma 
empresa – contou o coordenador do curso, Dax Nolding. 
 
A aluna Amanda Carvalho de Magalhães, de 22 anos, estuda direito internacional e já fala 
quatro idiomas: inglês, espanhol, francês e italiano. E quer mais. 
 
– Aprender o mandarim será um grande diferencial – explicou. – Com o crescimento da China, 
só tenho a ganhar. 
 
A professora Cheng Tung Anne diz que falar o mandarim na hora de fechar negócios faz 
realmente toda a diferença. 
 
– Os chineses preferem falar o próprio idioma ao tratar de negócios. É uma questão cultural. 
Mesmo aqueles que falam inglês, acham melhor tratar dos assuntos em chinês – explica 
Cheng. 
 
Fila de espera 
Na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Chinha (CCIBC), o curso já chegou a ter fila de 
espera e a procura aumentou cerca de 70% de 2007 para 2008. 
 
– Muitos brasileiros estão de olho no mercado chinês. Acabei de voltar da feira de Cantão, em 
Guangzhou, na China. É um dos maiores eventos de negócios do mundo – contou a diretora da 
CCIBC, Uta Schwietzer. – Ano passado levamos um grupo de 340 brasileiros. Esse ano a 
expectativa é que o número ultrapasse 500. 
 
Foi nisso que pensou o empresário colombiano radicado no Brasil, Jairo Piedra Magalhães, de 
51 anos, quando decidiu se matricular no Wizard. 
 
– Eu viajo muito e trabalho com vendas em outros países. A China é o grande negócio hoje em 
dia – explicou ele. 
 
Mesmo com tanto trabalho acumulado, Jairo estuda o mandarim no avião e já consegue 
arranhar alguma palavras. 
 
A colega de turma Andrea Moreira contou, orgulhosa, que até já conseguiu conversar com um 
chinês por telefone. 
 
– Estou no curso desde março e outro dia consegui falar com um chinês. Entendi bastante 
coisa do que ele dizia= – animou-se. 
 
Para a advogada Priscilla Pessanha, de 28 anos, estudar mandarim, mais do que uma aposta, 
é uma necessidade. 
 



– O idioma é uma exigência do Instituto Rio Branco – explicou Priscilla, que pretende seguir 
carreira de diplomata e sabe que, para entrar no Instituto Rio Branco, pode levar vantagem se 
souber falar o idioma. 
 
 
Leia mais: 
 
Na aula inicial, a inevitável sensação de derrota  
 
A professora do curso de mandarim da CCIBC, Luisy Chao, conta que a reação das turmas na 
primeira aula é sempre pessimista. 
 
– É uma língua bem diferente. À primeira vista, todos pensam que não vão conseguir falar o 
idioma – revela. – Mas depois percebem que não é tão difícil. 
 
O advogado Marllus Lito Freire foi um dos alunos de Luisy que ficaram desacreditados após a 
aula inaugural. 
 
– Eu achava que seria impossível, mas agora até já arranho algumas coisas – contou. 
 
Segunda a professora, a notícia de que o idioma não tem conjugação verbal sempre acalma os 
iniciantes. 
 
– A conjugação verbal é o que, normalmente, torna o aprendizado das outras línguas mais 
complicado – analisou Luizy. 
 
Mas se a conjugação é uma facilidade, a pronúncia correta de algumas palavras pode ser um 
grande desafio. 
 
– Alguns sons do chinês não existem em português, por isso sempre há alunos que sentem 
dificuldade para aprender determinadas palavras – diz a professora do Wizard, Cheng Tung 
Anne. 
 
Segundo Cheng, falar corretamente é fundamental, já que em alguns casos uma simples 
diferença na entonação pode mudar totalmente o significado do que se quer dizer. 
 
A estudante Amanda Carvalho Magalhães, que já fala quatro línguas, elegeu o mandarim como 
a mais complicada. 
 
– É menos do que os outros imaginam, mas com certeza é a mais difícil que eu já aprendi até 
hoje – garantiu. 
 
 
Leia mais: 
 
Programas de intercâmbio também em alta  
 
A professora de mandarim Luysi Chao tem uma preocupação ainda maior do que só ensinar o 
idioma. Segundo Luysi, para quem quer fechar negócio com os chineses, é muito importante 
entender a cultura do país. 
 
– China e Brasil têm culturas e comportamentos muito diferentes – falou. – Os tratamentos, a 
maneira de se comportar, também devem ser ensinadas. 
 
Algumas agências de intercâmbio já oferecem cursos de mandarim na China. A gerente 
comercial da agência Experimento no Rio de Janeiro, Flávia Serra, diz que o programa de 
intercâmbio ainda está na fase inicial, mas é cada vez mais procurado. 
 
- Nosso público alvo para o curso na China são os jovens executivos – revelou. 



 
Segundo Flávia, a agência recomenda que se faça um curso da língua antes de viajar. 
 
– A língua é realmente muito difícil, o ideal é não ir completamente zerado em relação ao 
mandarim para não ficar totalmente perdido – explicou. – A vantagem do intercâmbio é você 
poder conviver com a família chinesa e entender os seus costumes. 
 
O tempo recomendado pela Experimento para aprender o mandarim é de, no mínimo, seis 
meses. 
 
– A viagem pode durar até um ano. A fluência vai depender da dedicação de cada um ao 
chegar lá – analisa Flávia. 
 
A gerente comercial garante que o clima nas casas orientais é bastante agradável. 
 
– As famílias cadastradas no programa têm uma cabeça muito aberta. Vale a pena - confirma 
Flávia. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 maio 2008. País, p. A17. 
 


