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Resumo 

Partindo de uma panorâmica geral da imprensa imigrante bilingue produzida em 
Portugal, propomos uma sugestão de abordagem em sala de aula do jornal chinês Pu 
Hua Tongxun - Jornal Sino e da revista russa Tróika Lusa - Revista Mensal Luso-Russa. 
A pertinência de tal abordagem encontra ampla justificação na cada vez maior presença 
nas escolas portuguesas de alunos originários de saberes diversos que, em interacção 
com os restantes alunos, poderão constituir uma notável mais-valia para todos. Em 
minoria, estes alunos encontram-se numa situação escolar assimétrica, pelo que a 
dinamização de estratégias como as que aqui são propostas proporcionará a 
possibilidade de construção de um mútuo equilíbrio. Mandarins e czares, e não só por 
um dia. 
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Abstract 
This research is based on a survey of all bilingual immigrant press that is produced in 
Portugal. After this survey, some examples were chosen for classroom use: the Chinese 
periodical Pu Hua Tongxun Jornal Sino and the Russian magazine Tróika Lusa - 
Revista Mensal Luso-Russa. The importance of such an approach is due to the fact that 
there is a growing number of pupils from different origins in Portuguese schools. In 
interaction with all the other students, they may be a valuable source of cultural 
knowledge and interchange. In addition to being a minority, these foreign students are 
placed in an asymmetrical school situation and, in order to minimize the effects of the 
deracination, strategies such as the ones that are proposed in this article may be of great 
value, providing the possibility of constructing a mutual balance.  Mandarins and czars, 
and not only for one day. 
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A imprensa imigrante em Portugal 
 
 É um fenómeno recente o aparecimento de imprensa periódica tendo como 
leitores os imigrantes. Assim, têm surgido, nos últimos cinco anos, diversos títulos de 
jornais e revistas publicados em Portugal.  
 Tendo como público alvo os quase cem mil imigrantes brasileiros, a Casa do 
Brasil publica o jornal Sabiá, que teve origem no boletim informativo do mesmo nome, 
que, de periodicidade irregular, passou a jornal mensal  com uma tiragem entre cinco 
mil e 7.500 exemplares. Dirigido ao mesmo público, temos o Correio do Brasil, com 
uma tiragem inicial de 20 mil exemplares.  
 

 
 

Este jornal pertence ao grupo Independente Global que lançará em breve África, 
um semanário que, segundo as palavras do seu director, Emídio Fernando: “Quero falar 



das comunidades africanas que vivem cá e se sentem estrangeiras, mas também pegar 
em quem nasceu ou esteve em África” (Ruela, 2004).   

A preocupação pela lusofonia, leva o Correio do Brasil a fazer uma ponte entre 
os dois países, mesmo ao nível linguístico: 

“A ortografia do jornal é em português de Portugal, se bem que com 
expressões e formas de escrever típicas do Brasil. “Os portugueses 
sempre perceberam tudo do Brasil. O contrário é que não. Os portugueses 
percebem os brasileiros por várias razões: primeiro porque o brasileiro 
falado é mais pausado e as vogais são mais abertas. Mesmo os 
estrangeiros preferem aprender português no Brasil do que em Portugal, 
até porque os portugueses comem as vogais. Segundo, porque há uma 
invasão de brasileiros, não só os imigrantes, mas as novelas brasileiras, 
as músicas e a própria literatura, chegam muito mais a Portugal do que o 
contrário”, explica Paula Ribeiro.”  (Cruz, 2004). 

Esta aproximação faz com que a propósito deste mesmo jornal, “No final da leitura, 
estamos um pouco mais brasileiros, e espero que os brasileiros se tenham tornado um 
pouco mais portugueses. A distância vai-se tornando invisível” (Prado Coelho, 2004). 
 Encurtar distâncias é também o objectivo da imprensa dirigida aos imigrantes do 
Leste europeu: 

“Desde Agosto de 2001 surgiram sete títulos com tiragens que variam 
entre os cinco mil exemplares do jornal Familiar (em romeno) e os 20 
mil do Bereg. Informam sobretudo acerca do que se passa nos países de 
origem dos imigrantes, mas também sobre aspectos úteis para a vida em 
Portugal, como as questões ligadas à sua legalização no país” (Madeira, 
2004).  

 O jornal de maior tiragem, Bereg (que em português significa “costa”), é um 
boletim quinzenal de 12 páginas em russo. Outros jornais russos publicados em Portugal 
são o semanário Nasha Gazeta (ou traduzido para português “Nosso Jornal”),  lançado 
em Junho de 2001 e o semanário Slovo (traduzível por “palavra”) que foi lançado em 
Agosto do mesmo ano, com uma tiragem de 15 mil exemplares. Pela mesma altura, 
surgiu o semanário Imigrante, igualmente em russo, publicado em Portimão, mas com 
distribuição nacional, com uma tiragem de 10 mil exemplares. 
 

 
 

Da mesma empresa do Imigrante, foi recentemente lançado o semanário Timpul, 
em romeno. Dirigido sobretudo aos imigrantes romenos, mas também aos moldavos, foi 
editado em Setembro de 2003 o quinzenário Familiar.  

Também para os imigrantes de Leste, especialmente Moldávia e Ucrânia, o 
semanário Maiak Portugalii (significando “farol de Portugal”) existe desde 2002, com 
tiragem na ordem dos 10 mil exemplares. 



A imprensa imigrante publicada em Portugal, também inclui publicações 
bilingues. É o caso da revista mensal luso-russa Tróika Lusa, lançada em Agosto de 
2003, com tiragem de 10 mil exemplares em 40 páginas a cores, sendo os artigos 
apresentados nas duas línguas. 

Também com números bilingues foi editado o jornal Sino, o único em Portugal 
dirigido a imigrantes chineses. Surgiu há cinco anos, com tiragem mensal, inicialmente 
em fotocópias A4. Hoje é semanal, de tamanho tablóide. 

Nesta pesquisa, interessou-nos a imprensa bilingue, pelo que recolhemos um 
corpus de análise constituído por 8 números da revista Tóika Russa e outros tantos do 
jornal Sino. 

 

      
 
Análise de alguns exemplares de imprensa bilingue em Portugal: Tóika Lusa e 
Jornal Sino 
 
 Os jornais e as revistas constituem meios de comunicação escrita onde conflui 
uma multiplicidade de géneros textuais. Agnès e Croissandeau (apud Rebelo, 2000: 
117-118) agrupam-no do menor para o maior grau de elaboração jornalística: 

 
1) Informação bruta: artigos condensados e estritamente informativos (exemplos: 

breve, eco, revista de imprensa, montagem); 
2) Narrativas: contam coisas vistas ou ouvidas ou descrevem uma situação 

(exemplos: relato, fait divers, retrato biográfico, retrospectiva, reportagem); 
3) Estudos: a informação “bruta” é completada por explicações (exemplos: resumo, 

análise, inquérito, sondagem); 
4) Palavra de fora: quando o jornalista se apaga para deixar falar os outros 

(exemplos: comentário, correio dos leitores, correio sentimental, comunicado, 
opinião, entrevista, mesa redonda); 

5) Comentários: quando o jornalista intervém com as suas ideias pessoais, nas quais 
se empenha (exemplos: bilhete, crítica, crónica, editorial). 

  
A delimitação de fronteiras entre os géneros não é, obviamente uma tarefa fácil 

já que, na prática, os géneros podem partilhar características e os textos apresentar 
traços do fenómeno de hibridismo. Apesar disso, a classificação dos géneros torna-se 
sempre pertinente, uma vez que um deles acaba por ser dominante e o texto é encarado 
e descodificado segundo as convenções a que o respectivo género obedece, quer em 
termos de estrutura textual, quer em termos de estilo de linguagem. 



No nosso corpus, conseguimos identificar essa diversidade textual, tanto na 
revista como no jornal. 

Assim, os números da revista Tróika Lusa têm sempre na capa uma imagem 
relacionada com uma das matérias e vários títulos (entre dois e quatro), em português e 
russo, em geral diferentes dos títulos interiores correspondentes. A primeira página 
inclui o índice das matérias e um texto de tipo comentário, o editorial, ou um pequeno 
artigo de opinião ou carta de leitor. As páginas interiores incluem mais reportagens e 
artigos de fundo do que notícias. As páginas finais são geralmente dedicadas a textos de 
carácter prático, como receitas de culinária russa, informações úteis para os imigrantes, 
passatempos, lições de língua russa, pequenos anúncios. Os temas abordados nos artigos 
vão desde lugares e figuras da cultura portuguesa e russa, a temas relacionados com lei e 
direito, tradições e acontecimentos. 

Os números bilingues que analisámos do Jornal Sino apresentam uma primeira 
página quase totalmente em Mandarim, excepto no que respeita ao título, nas duas 
línguas, e a uma parte dos textos publicitários, nomeadamente os endereços das 
empresas, serviços e lojas publicitadas. As páginas interiores apresentam, ao contrário 
da revista Tróika Lusa, um desequilíbrio entre as duas línguas, sendo a maior parte da 
mancha gráfica escrita em Mandarim. Há, no entanto, uma secção intitulada “Notícias 
em Português”, que ocupa, em média, duas páginas do jornal, em que esta situação se 
inverte. À semelhança do que acontecia na capa, as páginas em Mandarim apresentam 
aqui pequenas incursões pelo Português dentro das caixas dos textos publicitários e dos 
anúncios. Deste modo, podemos encontrar, em caracteres latinos, números de telefone e 
endereços comerciais e empresariais, sendo que os slogans e os textos de argumentação 
publicitária são apresentados exclusivamente em Mandarim. Este é um aspecto que 
graficamente se salienta aos olhos de um leitor português que folheie o jornal, 
especialmente se não entender Mandarim.  
 
 
Algumas sugestões de abordagem pedagógica da imprensa imigrante bilingue  em 
sala de aula 
 
 Tomando como exemplo os dois periódicos referidos, Jornal Sino e revista 
Troika Lusa, muitas são as tarefas que, orientadas pelo professor, poderão ter a 
participação activa de todos os alunos da turma, quer de origem portuguesa, quer de 
origem estrangeira. Exporemos algumas, a título exemplificativo do muito que se 
poderá fazer. 
 
1. Pesquisa sobre imprensa imigrante bilingue 
 

A primeira tarefa, no âmbito da abordagem da imprensa imigrante bilingue em 
sala de aula é consciencializar os alunos para a sua existência. Nesse sentido, poderão 
fazer uma pesquisa, em quiosques e/ou na Internet, sobre os títulos disponíveis em 
Portugal. Em relação aos alunos de origem estrangeira, seria interessante saber se eles 
os conhecem e lêem e aferir da possibilidade de facultarem exemplares que possuam 
para as aulas.  

Depois, para cada um desses títulos, poderão preencher uma ficha preparada e 
distribuída pelo professor, caracterizando o periódico, onde constarão elementos como: 
o título, a periodicidade, a tiragem, o director(a), a localização da sede, o preço, as 
línguas em que é escrito, o público a que se destina, o formato, o número de páginas, o 



grafismo. Deste modo, os grupos de trabalho serão levados ao conhecimento e 
manuseamento dos periódicos em análise. 

A elaboração de cada uma destas fichas permitirá à turma obter uma panorâmica 
geral sobre o tipo de periódicos para imigrantes, consciencializando os alunos para a sua 
existência e pertinência, bem como para a variedade da oferta. 
 
2. A análise da primeira página 
 

A primeira página de um periódico é a sua montra. Ela é feita de modo a captar a 
atenção do potencial leitor que olha a banca dos jornas, e espelha um pouco do conteúdo 
disponível nas páginas interiores, geralmente dos temas mais aliciantes ou das notícias 
mais apelativas.  

Os exercícios que se podem fazer em sala de aula com a primeira página de um 
jornal bilingue poderão ser muitos e diversificados. Por exemplo: 
 
a) Observar 

Depois de distribuir exemplares dos periódicos pelos grupos de trabalho, o professor 
poderá pedir-lhes que analisem a primeira página, identificando os seus elementos 
constitutivos e verificando em que língua(s) cada um deles se apresenta: o título do 
periódico, as manchetes, imagens, chamadas, publicidade, etc. A presença de alunos 
estrangeiros nos grupos de trabalho constituirá uma mais-valia no sentido de uma mais 
fácil e completa realização das tarefas. 
 
b) Comparar 

As ligações que, da primeira página, são estabelecidas com o interior do periódico 
podem igualmente servir de ponto de partida para uma tarefa de relação 
inter/intratextual. Poderá ser feita uma comparação entre, por um lado, os títulos de 
primeira página e os títulos interiores correspondentes, bem como, por outro lado,  a 
relação dos anteriores elementos com o texto completo. Nesta tarefa os alunos 
constatarão, compreenderão e justificarão as possíveis alterações que, no periódico, se 
evidenciam entre os dois actos de intitular o texto (primeira página e página interior). O 
título da primeira página, sendo, em geral, mais apelativo, será objecto de uma análise, a 
fim de explicar as estratégias da sua construção. Esta comparação, no caso de periódicos 
bilingues em que os textos surgem nas duas línguas, será estendida aos quatro títulos e 
aos dois textos correspondentes. 
 Por exemplo, no número 5 da revista Tróika Lusa, ao título de primeira página 
“Quem inventou o vodka?” corresponde na página interior o título “A vodka russa é que 
é!”. Mantendo-se o tópico textual, verificam-se , no entanto, muitas diferenças entre as 
duas frases: tipo de frase, quantidade de informação transmitida, até o género da palavra 
vodka é alterado. Ao listarem estas diferenças, os alunos procurarão descrevê-las em 
termos linguísticos e justificá-las.  

A manchete tenderá, por exemplo, a ser mais apelativa, mais incisiva e breve, 
podendo mesmo condensar dois textos, como acontece no número seguinte da mesma 
revista em que ao título de primeira página “Fado e romança russa” corresponde não 
um, mas dois textos, com os títulos “Fado - a saudade da alma portuguesa” e “Esboços 
sobre a romança russa”. Nestes casos, os grupos de trabalho, poderão ser levados a 
explicar as razões pelas quais os dois textos surgem agrupados sob uma mesma 
manchete: uma comparação entre os tópicos textuais, dois tipos de músicas nacionais. 
 
c) Produzir 



Uma tarefa interessante, no seguimento das anteriores, será a de levar os próprios 
alunos à construção a primeira página: “Cada grupo dispõe de um jornal completo, com 
excepção da primeira página. Deve ser estipulado um número mínimo de ‘peças’ que, 
para além da titulagem, tenham entrada (‘lead’ apelativo)” (Martins, 1993, p. 7). 
 Nesta construção, os grupo deverão escolher em que línguas vão trabalhar, e a 
distribuição dos elementos constitutivos da primeira página, de acordo com o interior do 
periódico . 
 
3. A observação do periódico 
 
a) Os géneros jornalísticos 
 

Os alunos, de preferência em grupos, se possível formados por alunos de várias 
proveniências, folheiam os jornais bilingues e tentam fazer um levantamento de todos 
os géneros textuais presentes. Claro que aqui, o aluno de origem estrangeira terá um 
papel fundamental na descodificação dos textos da sua língua. Seguidamente, poderão 
agrupá-los segundo os seus géneros. Simultaneamente serão levados a especificar as 
razões através das quais fazem essa distribuição, o que levará à caracterização 
linguística e textual dos diversos géneros jornalísticos. 
 
b) Dossiers temáticos 
 

A partir da escolha de determinados temas, poderá ser feita uma pesquisa selectiva a 
fim de elaborar dossiers, exposições de parede, posters, etc com materiais provenientes 
dos periódicos e outros materiais. Nesta tarefa, não importa o género textual, mas antes 
o conteúdo do texto.  

Por exemplo, a propósito do tema “Casamento”, podem ser coligidos textos como: 
receitas de pratos adequados ao evento nas culturas em questão, reportagens sobre 
casamentos famosos ou conhecidos dos alunos, entrevistas, publicidades relacionadas 
com vestuário, agência de viagens, banquetes e aluguer de espaços, reportagens (cf. 
Tróika Lusa,  nº 4 de 2003, pp. 14-15), etc. Os alunos de cada uma das proveniências 
poderão enriquecer esta pesquisa com a partilha dos seus próprios conhecimentos como 
convivas nessas festas familiares na sua cultura. 
 
c) Encontro de línguas/culturas 
 

Os alunos, percorrendo os periódicos, elaborarão um relatório sobre aspectos 
culturais neles transmitidos de uma e de outra cultura: a gastronomia, música, 
personalidade famosas, horóscopos, etc. 

Por exemplo, no Jornal Sino de 4/2/03, na página 25,  figura um texto intitulado 
“Povo chinês festeja Ano Novo do Carneiro”. O aluno de origem chinesa poderá 
explicar aos colegas o significado do Ano Novo Chinês, festejos típicos, signos 
chineses, tornando-se assim, nessa aula, o “Mandarim”. 

Do mesmo modo, na revista Tróika Lusa, por exemplo no nº 7 de 2004 p. 34-35, 
surge um artigo que na capa da revista tem o título “Tomar chá é uma antiga tradição 
russa”, sobre a importância da bebida na cultura russa, os utensílios usados, a sua 
história, os doces que tipicamente a acompanham, etc. A propósito deste artigo, o aluno 
de origem russa poderá testemunhar essa e outras tradições, sendo, nesse momento, o 
“Czar” da turma. O assunto poderá ser, ainda desenvolvido por todos os alunos, por 
exemplo na procura etimológica das palavras que designam o chá nas várias línguas de 



origem: “Porquoi thé et non pas cha? En fait, le mot qui désigne la plante et la boisson 
que nous nommons le thé vient du chinois cha, et c’est cette même forme, à peine 
altérée, qu’on retrouve en arabe, en russe, en portugais, en turc ou encore en persan, qui 
semblent l’avoir empruntée directement au chinois classique. En revanche, l’anglais 
aurait emprunté ce mot au malais te, avant de le répandre dans certaines langues de 
l’Europe, et en particulier en français” (Walter, 1997, p. 190). 
 Ao efectuar estas tarefas estamos a promover o encontro de línguas e culturas, 
uma vez que “the polyphonic nature of modern discursive strategies is a sign of the 
increasing complexity of societies” (Mattos-Parreira, 1997, p. 131). 
 
 
Conclusão 
 
 Em relação à abordagem do jornal em sala de aula, já desde a década de 80  que 
há registo de grandes educadores salientando a necessidade e as vantagens do seu uso, 
não apenas como um objecto de informação, mas também de formação do aluno 
(Assunção, 2003). 

Tarefas como as que sugerimos neste artigo, e outras, serão importantes, não só 
para a consolidação de saberes, mas também para a construção de uma cidadania 
consciente  e participativa, encarando a diferença como uma mais-valia mútua. 

A utilização de imprensa em geral, em sala de aula, implica os valores da 
contemporaneidade e diversidade textuais. A imprensa bilingue acrescenta-lhes, ainda, o 
valor do encontro de línguas e culturas, constituindo um material didáctico ainda mais 
rico. 
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