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A presente apresentação tem como intuito apresentar o Programa de Ensino de Língua Chinesa realizado pelo 

Instituto Confúcio na UFRGS a partir da explicitação de seus objetivos para com a comunidade, dos seus programas 

culturais e de língua e como estes operam para a promoção da cultura chinesa em meio ao público brasileiro e 

especificamente gaúcho. 

O Instituto Confúcio na UFRGS, fundado a partir da cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, a Universidade de Comunicação da China e a Hanban, orienta-se pelo Programa de Ensino de Língua 

Chinesa, o qual vai além do ensino da língua. Partindo do princípio de que língua e cultura são objetos 

indissociáveis, o Programa de Ensino de Língua Chinesa, voltado não só para alunos da UFRGS como também para 

a comunidade e o público em geral, contempla também os aspectos culturais do idioma, a fim de instrumentalizar 

seus alunos de forma que estes possam transitar linguística e culturalmente entre a cultura chinesa e a brasileira.  

Para tanto, o Instituto Confúcio especificamente conta com atividades que em seu propósito estão 

correlacionadas, tais como: o curso de línguas em si, oferecido em 6 diferentes níveis; os exames de proficiência 

HSK e HSKK; a competição de língua chinesa Chinese Bridge; as bolsas de ensino superior para a China; o 

programa de verão Summer Camp; cursos de extensão para alunos universitários sobre língua e cultura chinesa; e 

demais eventos, espetáculos e mostras culturais que ocorrem ao longo do ano.  

Todas essas atividades, compreendidas pelo Programa de Ensino de Língua Chinesa, confluem para um mesmo, 

único e maior propósito que é o de fortalecer as relações Brasil-China através da promoção da cultura chinesa no 

Brasil. O Instituto Confúcio, portanto, opera como um intermediário cultural e acadêmico entre os dois países, 

estando, para isso, estrategicamente fixado em ambiente universitário uma vez que, sabe-se, tal espaço seja um 

elemento de vanguarda da sociedade. 
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