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Introdução 

No contexto de todas as sociedades, a família tem um papel a desempenhar. Mais particularmente, no caso 

da sociedade chinesa,  a família assume um papel preponderante. 

Neste capítulo, iremos abordar as relações familiares, a forma como afectam o dia-a-dia das pessoas e das 

empresas, as semelhançase e diferenças com as famílias portuguesas, as mudanças decorrentes do facto de 

estarem a viver fora da China, entre outros aspectos. 

Os conteúdos são baseados em informações decorrentes de entrevistas realizadas a elementos de famílias 

chinesas a viverem  em Portugal e nalguma pesquisa bibliográfica. 

O objectivo é conseguir avaliar, de forma mais correcta e isenta de alguns mitos criados no sub-consciente 

colectivo, como é que as famílias chinesas se comportam, como é que vêem e pensam o mundo, qual a 

verdadeira importância que atribuem à família. 
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1 - Família alargada vs. Família nuclear 

Para a generalidade dos chineses, a família é a célula base da sociedade, ou seja, a sociedade é construída 

em torno das famílias que a compõem. A sua organização depende fortemente da evolução da  estrutura 

dos agregados familiares.  

 Na China tradicional, era prática comum viverem três gerações na mesma casa: partilhavam uma sala 

comum na hora das refeições, nas horas de lazer, etc. No entanto, o conceito de família alargada tende  a 

perder  força, enquanto o de família nuclear ganha mais relevo, em grande parte, devido às mudanças 

decorrentes do processo de desenvolvimento acelerado da industrialização e modernização na China.  Hoje, 

principalmente nos grandes centros urbanos, a prática de viverem três gerações debaixo do mesmo tecto 

tende a ser diferente por diversas razões: as famílias são mais pequenas devido à política do filho único, a 

valorização crescente do materialismo e do bem-estar económico-financeiro leva a que os pais não 

coloquem entraves aos filhos se estes tiverem de sair de casa em busca das melhores oportunidades 

educacionais, profissionais, de negócios, etc.  Os recém-casados já não ficam a viver com os pais e têm agora 

o seu próprio espaço – “ refúgios de intimidade” – e  aderem mais facilmente ao nosso ditado “Quem casa, 

quer casa”. Não obstante estas mudanças, continua a haver grande inter-ajuda entre os membros da família, 

ou seja, se os pais precisam dos filhos ou se algum elemento da família estiver a passar por dificuldades , os 

outros elementos sentem-se na obrigação de ajudar. Por exemplo, se um irmão estiver com dificuldades 

financeiras, o irmão mais abastado ajuda sempre, não deixando que o outro passe por sacríficios ou 

vergonha perante o resto da sociedade: é uma forma de salvar a face da família (salvar a face e não deixar 

que o outro perca a face, simultaneamente). Veremos mais adiante o significado do conceito de face e a 

forma como afecta as relações entre os membros da família. 

 

2- A Família e o Confucionismo 

O Confucionismo, uma das três principais correntes filosóficas e ideológicas chinesas, está presente em 

imensos aspectos da vida social chinesa. No que respeita à família, o Confucionismo defende que uma 

família pacífica é a base de uma sociedade pacífica. A família unida e sã nas suas relações é o pilar de uma 

sociedade organizada ,funcional e harmoniosa, sendo que a harmonia é de crucial importância na vida dos 

chineses.  

De acordo com Confúcio (
��

- Kung Zi� o mentor do Confucionismo ), existem cinco relações fundamentais: 

-pai/filho 
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-marido/mulher 

-irmão mais velho/irmão mais novo 

-governante/ governado 

- amigos 

O respeito por estas relações traduz-se no respeito pela hierarquia, pela autoridade dos mais velhos, pela 

rede de relacionamentos que se estabelecem (����guan xi����Assim , pode resumir-se este sistema de 

relações a um conceito central, o de “piedade filial”, subjacente a todas as relações acima mencionadas.  

Para os chineses, a relação de pai e filho, símbolo de autoridade e respeito pelo mais velho, é a relação 

central, presente implicitamente em todas as outras. O filho mais velho , na China tradicional, tinha por 

obrigação tomar conta dos pais quando estes chegassem à velhice, como sinal de gratidão. Os filhos não 

deviam ir morar para longe, nem ausentarem-se por longos períodos enquanto os pais eram vivos, pois era 

encarado como uma forma de abandono.  Na sociedade chinesa actual, tal como já foi dito anteriormente,  

as famílias chinesas tendem a ser mais pequenas. Poucos casais optam pelo segundo ou terceiro filho. Além 

da imposição do Estado, também há outro factor que contribui para os casais terem apenas um filho: o custo 

elevado da educação. Desde o jardim de infância, a educação na China é paga: os pais pagam para os filhos 

terem a melhor educação, terem imensas actividades extra-curriculares : línguas, música, desporto, entre 

outras ( o indivíduo completo para Confúcio devia ser a pessoa benevolente que dominava as  letras, as artes, 

etc.). Quanto melhor for a educação do indivíduo, mais chances terá de ser bem-sucedido, à semelhança do 

que acontece no resto do mundo;  mas, para os chineses em particular, o facto de ser bem-sucedido e ter 

uma boa vida material tem um sentido ainda mais forte. A forma como a pessoa é vista tem muito a ver com 

os sinais de riqueza e bem-estar material que ostenta perante a sociedade. Sobretudo nas cidades, o 

materialismo tornou-se exacerbado: quanto mais se  tem, mais bem-sucedido se é: tornou-se o lema de vida 

da população. Devido a isso, deixou de haver por parte dos pais uma expectativa tão grande em relação aos 

filhos tomarem conta  deles na velhice , passando a expectar em relação àquilo que os seus filhos se vão 

tornar,ou seja,  se irão ser bem-sucedidos ou não.  A“piedade filial” deixou de ser seguida de forma tão 

rígida e quase se transforma em “piedade patriarcal” ao longo da vida dos filhos.  Ainda não se conhecem os 

efeitos desta ligeira tentativa de fuga à “piedade filial”. Na verdade, a família e a relação patriarcal ainda 

influenciam, e muito, os modelos de organização da sociedade. Esta mudança gradual não abarca ainda 

todas as zonas rurais da China. Nalgumas dessas zonas, os filhos homens ainda são vistos como uma benção, 

uma vez que representam uma fonte de rendimento e mão de obra valiosa para o trabalho no campo . 
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Veremos mais adiante que este tipo de pensamento e distinção entre os filhos (meninos vs. meninas) está 

também em profunda alteração. 

 

3 - Relações entre os conjuges  

A segunda  relação mais importante, ainda de acordo com a teoria confucionista,  é a relação entre marido e 

mulher. Durante muito tempo, a mulher era o elemento do qual se esperava uma atitude exemplar e que se 

traduzia numa série de especificações: devia saber cozinhar bem, ser fértil e de preferência dar à luz filhos 

varões saudáveis, ser carinhosa e não falar muito (pois as opiniões do homem - o patriarca, o elemento yang 

- eram sempre tidas como mais acertadas). Ao longo da sua vida, a mulher deveria prestar sempre 

obediência a um homem : quando  criança, ao pai; quando casada, ao marido; quando chega à velhice, ao 

filho mais velho. Facilmente  depreendemos  que a sociedade chinesa tradicional era altamente patriarcal. 

Hoje em dia, em virtude da política do filho único e de décadas de genocídio feminino, existem mais homens 

que mulheres na China. Existe um grande desequilíbrio de géneros que faz com que alguns homens cheguem 

à idade do casamento e não encontrem parceira, facto que leva a que as mulheres estejam, aos poucos, a 

ganhar maior consideração. É quase como se estivéssemos perante uma balança comercial desequilibrada 

onde impera a lei da oferta e da procura: há poucas mulheres, logo as que há tornam-se mais valiosas! É 

cada vez mais frequente o casamento entre homens chineses e mulheres ocidentais. Por estes motivos, a 

opinião da mulher é mais tida em conta e a obedência cega prestada ao marido dá lugar a um maior diálogo 

e partilha das decisões que dizem respeito à família. Até 1949, o homem era soberano; a partir de 1949, a 

mulher  passa de mera observadora a participante na tomada de decisão.  Os chineses dizem agora que a 

mulher  e o homem  “share the sky”. O conceito de casamento sofreu alteração na mentalidade colectiva: 

deixou de ser encarado como a união entre duas famílias, mas sim como a união, por amor, entre um 

homem e uma mulher. Em 1950, a lei vem legitimar estas alterações ao tornar ilegal a poligamia (deixou de 

ser permitido existirem concubinas, pelo menos legalmente) e ao promulgar a lei do divórcio por mútuo 

consentimento. Antes de 1950, o marido podia pedir o divórcio à esposa, mas o contrário não era possível. 

Os motivos para um homem poder repudiar a mulher eram vários, pois também eram muitas as exigências e 

a pressão exercida para que fosse a “esposa perfeita”. O enfaixamento dos pés, por exemplo, os chamados 

“pés de lótus”, era uma forma de manter as mulheres em casa e aumentar assim a sua dedicação às tarefas 

domésticas e à família. Visto que tinham dores ao caminhar, permaneciam em casa e assim não conviviam 

com muita gente, nem teriam a hipótese de falar demasiado, seguindo assim  a conduta tida como mais 

adequada para a mulher chinesa:  a de falar pouco e não tecer muitos comentários.  Apesar da legislação, a 
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taxa de divórcio entre chineses continua a ser muito baixa porque é vista como uma perda da face e 

continua a ser mal aceite socialmente. 

A partir dos anos 90, tem havido aos poucos uma valorização da relação de eixo horizontal “marido-mulher” 

sobre o eixo de relação vertical “pai-filho”, enquanto eixo principal das relações familiares. 

 

4 -Salvar a face 

O conceito de salvar/ perder a face possui  um significado extremamente importante para os chineses. É um 

conceito presente em todos os aspectos da vida chinesa: nas relações internacionais, na vida empresarial, 

nas relações familiares, etc. Consiste no facto de não perder a compostura em público nas mais variadas 

situações, no facto de não se deixar levar pelos sentimentos e conseguir controlar as emoções para não criar 

conflitos nas negociações, nos convívios entre pessoas, etc. Tão importante como salvar a face, é fazer com 

que o outro não perca a face, ou seja, não provocar situações de embaraço no outro.  

Este conceito afecta o próprio modo como os chineses se relacionam entre si no seio da família, traduzindo-

se naquilo que os ocidentais podem,  à primeira vista,  classificar como uma falta de carinho. De facto, não 

exprimem o amor pelo marido ou mulher e pelos filhos de forma explícita, através de palavras carinhosas e 

expressões como “amo-te”, “gosto de ti”,  “adoro-te”.  Este facto é para o mundo ocidental algo estranho, 

mas não significa que não haja amor entre os membros da família chinesa, simplesmente o modo de o 

demonstrarem é diferente:  fazem-no dando muito do melhor que podem dar. Por exemplo,  apresentam 

muita comida e muita variedade de pratos às refeições (acreditam que a refeição deve ser uma experiência 

conjunta e traduzir a cooperação que existe entre os familiares, as pessoas servem-se umas às outras, é um 

momento de partilha e união), entre outras coisas.  Assim, “amar é dar muito do que de melhor se tem”.   

Se algum chinês perder a face em família, os membros da família entreajudam-se e ultrapassam a situação, 

não é grave ; em contrapartida, não deve nunca acontecer na presença de estranhos ou em público. 

 

5- Os filhos: meninos vs. meninas 

Este tema dos filhos meninos ou meninas é gerador de alguma controvérsia na mentalidade colectiva. Está 

intrinsecamente ligado à bem conhecida e já mencionada várias vezes neste capítulo política do filho único e 

ao genocídio feminino. Quando falamos nesta questão, é inevitável tocar nestes dois aspectos. 
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Nas cidades, a política do filho único é seguida à risca, enquanto nas zonas rurais poderão ocorrer alguns 

desvios com maior frequência. Além da imposição do Estado, os próprios casais em idade de procriar 

preferem ter só um filho, para lhe poder proporcionar a melhor educação possível, algo que poderiam não 

conseguir se tivessem mais filhos, dado o carácter dispendioso da educação na China. 

Os chineses fazem tudo o que estiver ao seu alcance para dar ao seu filho as condições necessárias ao seu 

sucesso (o conceito de prosperidade é, como já vimos, crucial). Visto que amar é dar o melhor que se 

consegue, os pais adoptam uma postura que privilegia a qualidade do ensino e das condições de vida que 

proporcionam ao filho. Assim, na sociedade chinesa moderna, vale mais ter apenas um filho,  mas que este 

seja bem-sucedido, do que ter muitos aos quais não se consegue dar as condições de vida ideais ao seu 

desenvolvimento pessoal.  “A política do filho único ,nas últimas décadas, vai fazer a China  passar de um 

país onde dois casais de avós e um casal de pais poupam em conjunto para comprar um computador a uma 

criança a um país onde essa criança vai ter de sustentar dois pais reformados e talvez um dos avós, com 

muito pouca ajuda do governo” (Thomas Friedman, New York Times). 

Na China tradicional, nos tempos em que predominava uma economia essencialmente agrícola, muitos filhos, 

sobretudo rapazes, eram sinónimo de muita força de trabalho aplicada às tarefas do trabalho no campo. Os 

rapazes eram mais bem-vindos que as raparigas, pois podiam trabalhar no campo, além de que, era o filho 

homem mais velho que tinha por obrigação tomar conta dos pais na velhice. 

De facto, além da preferência por meninos, também havia diferença de tratamento entre os filhos mais 

velhos e os mais novos. O mais velho era, no meu parecer, alvo de dualidades, pois embora fosse o mais 

bem tratado, também era aquele sobre quem recaía maior pressão social, pela obrigação de tomar conta 

dos pais, de ser aquele que herdaria as terras e as responsabilidades do patriarca após a morte deste, era 

igualmente o “condutor” da alma do pai até ao mundo espíritual aquando da sua morte. Os filhos mais 

novos não se podiam casar enquanto o filho mais velho não se casasse ele próprio.  Ainda hoje, nos 

casamentos, é tradição pôr a dormir uma criança na cama do futuro casal, para augurar fertilidade e boa 

sorte. Normalmente, preferem que a criança escolhida para ficar na cama dos noivos seja…um menino. 

Apesar de tudo, gradualmente, o estatuto da mulher tem vindo a sofrer alterações devido a vários factores. 

Consequentemente, o ter filhos do sexo feminino começa a ser encarado de forma diferente. Com efeito, o 

número reduzido de nascimentos de meninas leva a que haja um desequilíbrio nos géneros e, como já foi 

referido anteriormente, arranjar parceira para casar começa a ser um bem precioso. As filhas deixam assim 

de ser vistas como uma “ fonte de despesa “ e até o próprio uso das mulheres saírem de casa dos pais para 

irem viver com a família do marido está a ser revertido e há já muitos homens a viverem perto da família das 
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esposas, um fenómeno mais parecido com o hábito português (embora, não seja regra, é mais frequente 

verificar-se a segunda situação no nosso país ). 

Relativamente aos ideais dos pais, com enfoque nas famílias chinesas residentes em Portugal, ressalta  a 

grande vontade que os filhos sejam bem integrados na sociedade portuguesa, mas, mais particularmente, na 

comunidade local, o que só é possível compreendendo os hábitos, os modos de vida e os valores 

portugueses.  Em contrapartida, a generalidade dos casais chineses, mesmo além-fronteiras, tenta manter 

os valores chineses e transmiti-los aos filhos. Por exemplo, fazem questão que os filhos aprendam mandarim, 

também por uma questão estratégica, devido à relevância que está a assumir a língua chinesa na cena 

internacional. O culto dos antepassados é igualmente uma tradição que é preservada no seio das famílias 

chinesas: os chineses têm por hábito continuar a chorar os mortos por muito tempo, continuar a cuidar da 

alma e do corpo deles, colocando até comida, roupa, utensílios, etc,  na campa dos defuntos para satisfazer 

aquelas que seriam as suas necessidades biológicas. 

Quando há tradições ou ideiais que chocam uns com os outros e são contraditórios entre a cultura chinesa e 

a cultura do país de acolhimento, o que acontece  mais frequentemente é a tentativa de arranjar um 

compromisso entre ambas, um meio-termo que não leve a conflitos, de modo a que ninguém seja ferido no 

seu orgulho e na sua dignidade (não perder a face, nem levar o outro a perder a face). Os casais tentam 

transmitir aos filhos que não existem culturas “certas” ou “erradas”, o que é verdade. O grande objectivo é a 

conjugação dos vários aspectos de ambas as culturas ,ou seja, a sua harmonização (o conceito de 

“harmonious society” é importantíssimo para os chineses). 

Não obstante a tentativa de boa integração na comunidade local, há um aspecto em que os chineses se 

mantêm muito fiéis ao que lhes  é inato e não tendem a “ocidentalizar”: esse aspecto é a forma como 

querem que os filhos os tratem, ou seja, sempre por ��  (baba ) e  �� (mama ), expressões que 

traduzem  um misto de carinho e respeito. Os filhos dos chineses raramente tratam os pais por “tu” ou pelo 

nome, é visto como uma falta de respeito pela autoridade dos mais velhos. 

De seguida, veremos as diversas formas de tratamento entre os membros da família segundo o grau de 

parentesco. 

 

6- Formas de tratamento 

As formas de tratamento dos vários membros da família são muitas, pois variam consoante sejam da família 

do pai ou da mãe, consoante se trate de elementos mais novos ou mais velhos, etc.  
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Assim, os irmãos têm nomes diferentes consoante sejam mais velhos ou mais novos, os avós também 

consoante sejam avós paternos ou maternos. 

Segue abaixo um apanhado dos nomes atribuídos aos diversos elementos da família chinesa: 

 

Grau parentesco Nome 
(caracteres) 

Nome (pinyin) 

Avô paterno �� Zu fu 

Avô materno � �� Wai zu fu 

Avó paterna �� Zu mu 

Avó materna ��� Wai zu mu 

Neto  (filho do filho) 	� Sun zi 

Neto (filho da filha) � 	� Wai sun zi 

Neta (filha do filho) 	
 Sun nu 

Neta (filha da filha) � 	
 Wai sun nu 

Irmão mais velho �� Ge ge 

Irmão mais novo �� Di di 

Irmã mais velha  Jie jie  

Irmã mais nova �� Mei mei 

Cunhado (marido da irmã mais velha) � Jie fu 

Cunhado (marido da irmã mais nova) �� Mei fu 

Cunhado (irmão mais velho do marido) ��� Da bai zi 

Cunhado (irmão mais novo do marido) ��� Xiao shu zi 

http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%A5%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%88%B6
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%A5%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%88%B6
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%A5%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E6%AF%8D
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%A5%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E6%AF%8D
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%99
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%99
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%99
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A5%B3
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%96
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%99
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A5%B3
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%93%A5
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%93%A5
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%BC%9F
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%BC%9F
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A6%B9
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A6%B9
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%AB
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A6%B9
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%AB
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%A7
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%8F%94
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%B0%8F
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%8F%94
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
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Cunhado (irmão mais velho da mulher) � �� Da jiu zi 

Cunhado (irmão mais novo da mulher) ��� Xiao jiu zi 

Cunhada (mulher do irmão mais velho do pai) �� Sao zi 

Cunhada (irmã mais velha do marido) ��� Da gu zi 

Cunhada (irmã mais nova do marido) ��� Xiao gu zi 

Cunhada (irmã mais velha da mulher) ��� Da yi zi 

Cunhada (irmã mais nova da mulher) ��� Xiao yi zi 

Tio (irmão mais velho do pai) �� Bo fu 

Tio (irmão mais novo do pai) �� Shu fu 

Tio (marido da irmã da mãe) �� Gu fu 

Tio (irmão da mãe) �� Jiu fu 

Tia (mulher do irmão mais velho do pai) �� Bo mu 

Tia (mulher do irmão mais novo do pai) �� Shu mu 

Tia (irmã do pai) �� Gu fu 

Tia (irmã do pai) �� Gu mu 

Entre outros exemplos 

 

Da tabela acima, pode concluir-se que existe uma grande quantidade de termos para definir os membros da 

família, algo considerado por muitos ocidentais como um exagero. De facto, existem distinções relativas à 

idade, relativas ao género, ao facto de pertencer à família materna ou paterna, etc. Relativamente a este 

último aspecto, é de salientar que os membros da família materna, têm sempre o caracter  “wài” antes dos 

outros, que significa “fora ou de fora, estrangeiro”. Este pormenor pode demonstrar a diferença entre a 

família do marido e a da mulher, sendo que esta última foi sempre tida ao longo dos séculos na China como 

inferior e menos importante. Sendo a sociedade chinesa uma sociedade patriarcal, a família paterna teve 

http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%A7
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E8%88%85
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%B0%8F
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E8%88%85
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AB%82
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%A7
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%91
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%B0%8F
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%91
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%A7
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%A8
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%B0%8F
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%A8
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%AD%90
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E4%BC%AF
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%88%B6
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%8F%94
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%88%B6
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%91
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%AB
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E8%88%85
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E7%88%B6
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E4%BC%AF
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E6%AF%8D
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%8F%94
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E6%AF%8D
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%91
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A4%AB
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E5%A7%91
http://www.a-china.info/dicionario/?dico=%E6%AF%8D
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sempre mais importância, os avós, tios e primos paternos é que eram tidos como “legítimos”. Como foi 

referido anteriormente, no casamento, a mulher saía de casa para se juntar à família do marido, passando a 

integrar aquela que iria ser a verdadeira família dos filhos por vir. 

A diferença nas formas de tratamento entre as sociedades ocidentais, mais especificamente, a portuguesa, e 

a sociedade chinesa são bastante óbvias e, tal como os portugueses acham um exagero os nomes atribuídos 

a todo e cada membro da família, os chineses, por sua vez, acham as designações ocidentais demasiado 

simplistas. Por essa razão, as gerações mais novas a viverem em Portugal continuam a designar  os seus 

familiares de acordo com o sistema chinês, os pais fazem questão que os filhos continuem a respeitar o 

sistema altamente hierárquico estabelecido e, embora as diferenças entre família paterna e materna 

estejam bastante mais atenuadas, o respeito pelos mais velhos continua a ser um ponto de honra (mas esta 

característica não é exclusiva dos chineses; nas sociedades em todo o mundo, o respeito pelos mais velhos 

está também presente). 

 

Discussão do trabalho de campo 

Segundo as dimensões de Hofstede, a sociedade chinesa é uma sociedade colectivista. Por conseguinte,  

podemos afirmar que aquilo que é a percepção de uma família chinesa (a viver na China ou em Portugal), 

facilmente se pode estender à generalidade das famílias, visto que o pensamento dos chineses  é um 

pensamento colectivo, havendo pouco espaço para a individualidade de pensamento. 

Assim, de acordo com informações prestadas por alguns chineses entrevistados, aquela que é considerada 

idealmente como a família perfeita é aquela que é composta por pai, mãe e quatro filhos: dois rapazes e 

duas  raparigas (dois filhos de cada género, símbolo de equilíbrio e harmonia). Contrariamente ao que se 

poderia pensar, não é a família com um só filho… 

Os casais a viverem em Portugal afirmam ter mais tempo para passar com os filhos, embora grande parte 

desse tempo seja passado no ambiente de trabalho, no caso dos comerciantes, donos de lojas ou 

restaurantes, etc. Ao contrário das famílias portuguesas, as famílias chinesas misturam família e trabalho, os 

membros da família trabalham todos no negócio da família, daí a expressão por eles usada inúmeras vezes – 

“Family is business, business is family”. Se permaneceu família na China, parte do dinheiro é enviado para lá 

para prover às necessidades dos que ficaram;  os laços familiares permanecem fortes apesar da distância. 

 No entanto, a percepção dos chineses que estão a viver nos grandes centros urbanos da China é a de que os 

chineses que vêm viver para Portugal adoptam um estilo de vida mais simples: usam roupas menos 
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extravagantes, têm um acesso mais tardio a tecnologia de ponta, vivem mais em moradias isoladas do que a 

população chinesa citadina que vive em arranha-céus gigantescos. 

No que diz respeito aos filhos, os chineses a viverem em Portugal confessam serem mais “brandos” no grau 

de exigência e na pressão exercida sobre os filhos. Apesar de apostarem fortemente na sua educação, tendo 

na mesma muitas actividades extra-curriculares, há por parte dos chineses a residir em Portugal, uma maior 

noção da gestão do tempo e da necessidade das crianças terem um tempo para brincar e descansar, afim de 

terem um crescimento saudável. Os pais de crianças chinesas que frequentam a escola no nosso país são 

mais tolerantes para com os filhos, na medida em que aceitam o facto que possam não ser os melhores em 

tudo que fazem, não têm necessariamente que ter as melhores notas, nem seguirem uma carreira rumo a 

uma profissão prestigiante, embora o desejo mais íntimo deles fosse esse. Começa a surgir uma postura 

mais aberta e virada para o individualismo, isto é, o importante é que a criança seja feliz, siga a carreira que 

gostar e que se sinta auto-realizada, independentemente do estatuto alcançado perante a sociedade. 

 

Conclusão 

Decorrente das informações expostas ao longo deste capítulo, compreendemos que a família é a célula base 

constituinte da sociedade chinesa. No entanto, ao entrar na era da modernidade, sobretudo após a abertura 

económica da China ao mundo, surgiram algumas novas tendências e alterações nos padrões de 

comportamento. Pode dizer-se que as famílias chinesas continuam a ser muito unidas e continua a haver 

respeito pelos laços de sangue, mas, existe simultaneamente uma orientação ligeiramente mais forte para o 

individualismo, ou seja, para a realização das aspirações pessoais de cada elemento da família, como ser 

humano individual. Este facto decorre das alterações económicas e sociais das últimas décadas: “mudam-se 

os tempos, muda-se as vontades”.   

Logicamente, o facto das famílias emigrarem e residirem em Portugal também afecta as relações familiares. 

O que podemos concluir do exposto ao longo do capítulo é que há adaptações ao meio em que estão 

inseridos, ao mesmo tempo que existe uma preservação de alguns valores e tradições de base: existe, 

portanto, uma harmonização e integração das duas culturas, a cultura-mãe e a cultura do país de 

acolhimento.  

Conclui-se então que as famílias chinesas são hoje mais pequenas, quer na China, quer em Portugal. Quando 

emigrados em Portugal, esforçam-se por manter a sua ligação à família que permaneceu na China, mas não 

deixam de tentarem ser bem- integrados na comunidade portuguesa. Há um novo conceito de piedade filial, 

adaptado aos tempos modernos e às suas exigências, há uma valorização do estatuto da mulher e da relação 
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marido- mulher como união por amor, há uma maior centralização no indivíduo, sem por isso deixarem de 

ser unidos, solidários e respeitosos (para com os mais velhos e os antepassados a quem prestam culto). 

Creio que a família chinesa a viver em Portugal será um misto de três famílias- tipo: a família chinesa 

tradicional que vivia no campo, a “nova” família chinesa que habita as grandes cidades e a família 

portuguesa que, embora faça parte do mundo ocidental, ainda continua a ser uma família de “brandos 

costumes”. 

 Cabe ao leitor juntar os elementos fornecidos e desenhar a sua própria versão do retrato da família chinesa 

que aqui tentámos pintar. 
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