
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
  

 

 

 

KELLY DE SOUZA FERREIRA 
 

 

 

 

 

A academia, o governo e a política externa chinesa para o Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2022 



KELLY DE SOUZA FERREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A academia, o governo e a política externa chinesa para o Brasil 

 

 

 

 
Versão corrigida 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Relações Internacionais do 

Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de São Paulo, para a obtenção do 

título de Doutor em Ciências. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cristiane de Andrade 

Lucena Carneiro  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
São Paulo 

2022 



Autorizo a reprodução e a divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FERREIRA, Kelly de Souza. A academia, o governo e a política externa chinesa para o 

Brasil. 2022. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações 

Internacionais. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Aprovada em 15 de junho de 2022 

 

Banca Examinadora: 

 

Professor Dr. Célio Hiratuka  

Universidade Estadual de Campinas 

 

Professor Dr. Alexandre Ratsuo Uehara  

Universidade de São Paulo – FFLCH 

 

Professora Dra. Maria Hermínia Tavares de Almeida  

Universidade de São Paulo e Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á turma 1,  

vocês me ensinaram muito mais,  

do que eu jamais poderia ter ensinado á vocês. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

À Professoras Dras. Maria Hermínia por ter iniciado este trabalho comigo, e a Cristiane Lucena por 

terminar esta tese comigo e por toda a paciência. 

À minha família por todo o apoio ao longo de tantos anos de pesquisa. 

Para ser justa listando todos que contribuíram com este trabalho, esses agradecimentos ficariam maior 

que a própria tese. E minha memória já não é mais a mesma, então, tentarei agradecer nominalmente 

ao máximo de pessoas que conseguir lembrar. Agradeço do fundo do coração á todos os colegas do 

NUPRI Ásia, sem vocês eu não teria começado, interrompido, voltado, continuado e terminado. 

Agradeço á todos principalmente á turminha Old School Barbara, Ernani (Volta!), Valdir, Genivaldo, 

Laís e ao Professor Uehara por todos os conselhos ao longo desses muitos anos.  

Á Cheng Jing que me estando muito longe, é a melhor amiga em toda essa jornada. 

Á todos os amigos e colegas na PUC Campinas Edward, Adauto, Zuccoloto, Tangerino, Camila, Frare 

que contaram suas histórias de doutorado para me dar forças para esse projeto. 

Aos pesquisadores de China Evandro, Paulino, Célio, Florentino e á todos no observa China pesquisar 

China é uma grande aventura, que algumas vezes pode ser bem solitária, mas, ainda bem que estavam 

comigo.  

Camila (e Raul) que durante a pandemia foram as melhoras companhias e risadas. 

Á Sisi sem a qual esse projeto não seria possível com todo apoio em mandarim. 

Peterson por ....bem, me aguentar em vários momentos, inclusive falando de tese no natal. 

Ás amigas Juliana, Barbara (de novo), Ana, Eliane que mereciam um título honorário de tanto que me 

escutaram e discutiram minha tese, estando comigo durante todo o processo e trazendo de volta toda a 

alegria em pesquisar. 

Ao Thiago, que ao longo de tantos anos sofreu todos os efeitos colateral de estar comigo estudando e 

trabalhando, e mesmo assim ficou comigo com todo amor e carinho que jamais imaginei receber. 

Além dos citados, agradeço aos muitos amigos, conhecidos e anônimos que me ajudaram a manter o 

ânimo ao longo desta empreitada. Muito obrigada a todos que contribuíram de alguma forma. Foram 

muitos guarda-chuvas emprestados, caronas até o metrô, almoços pagos, agasalhos em dias de frio, 

lugares para dormir, anotações de aula, textos escavados ao redor do mundo, abraços e lagrimas 

enxugadas. Em diversos momentos achei que terminaria esse texto na força do ódio (como diz o 

linguajar popular), mas, me dei conta que só consegui terminar na força do amor de todos vocês. 

Então, mais uma vez, meu singelo muito obrigada. 

 

 

 



 

RESUMO 

FERREIRA, Kelly de Souza. A academia, o governo e a política externa chinesa para o 

Brasil. 2022. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações 

Internacionais. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

Esta tese de doutorado estuda a visão dos acadêmicos da área de Relações Internacionais na 

China e de seu governo sobre a política externa para o Brasil e verifica se a academia chinesa 

consegue influenciar o discurso do governo sobre essa temática. Para tanto, realiza uma 

revisão bibliográfica da construção da área de Relações Internacionais na China, visando 

compreender a formação desse campo e sua estruturação atual. Em seguida, apresenta o 

universo dos think tanks chineses e suas especificidades. Com o apoio do software Atlas.ti, foi 

realizada a análise de conteúdo de trinta artigos acadêmicos da área de Relações 

Internacionais e oito discursos completos proferidos pelo governo chinês, todos em mandarim 

e no período de 2000 a 2017. São enunciados os temas de interesse de cada grupo sobre o 

Brasil, verificando-se se há pontos de convergência de interesse entre os grupos. É possível 

concluir que a academia chinesa discute uma maior variedade de temas que o governo chinês. 

Encontramos uma correlação dos assuntos tratados pelos dois grupos, e em ambos os grupos 

há a predominância de assuntos econômicos. 

Palavras-chave: Relações Internacionais. Política Externa. Academia. China. Brasil. 



ABSTRACT 

FERREIRA, Kelly de Souza. The scholars, the government and Chinese foreign policy 

towards Brazil. 2022. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações 

Internacionais. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

This thesis studies the view of scholars in the field of International Relations in China and its 

government on foreign policy for Brazil, and verifies whether the Chinese academy is able to 

influence the government’s discourse on this topic. Therefore, it carries out a bibliographic 

review about the construction of the area of International Relations in China, aiming to 

understand the formation of this field and its current structure. Next, we present the universe 

of Chinese think tanks and their specificities. With the support of Atlas.ti software, we 

analyze the content of thirty academic articles in the field of International Relations and eight 

complete speeches given by the Chinese government, all in Mandarin and from 2000 to 2017. 

group about Brazil and check if there are points of convergence of interest between the 

groups. It is possible to conclude that the Chinese academy discusses a greater variety of 

topics than the Chinese government. We found a correlation between the issues dealt with by 

the two groups, in both groups there is a predominance of economic issues. 

Keywords: International Relations. Foreign Policy. Scholars. China. Brazil. 
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INTRODUÇÃO  

 

O objetivo desta pesquisa consiste em explorar se há influência da academia chinesa 

da área de Relações Internacionais no discurso de política externa chinesa elaborado pelo país 

para o Brasil. Analisa também, a construção da área, o desenvolvimento de pesquisas, 

mecanismos e canais de interação da área (KEOHANE e GOLDSMITH, 1993, NEWSON, 

1995, YEE, 1996; PARMAR, 2002, ERIKSON e SUNDELIUS, 2005, NYE, 2008)  

 Infelizmente, esses materiais não estão disponíveis no caso chinês, visto as restrições 

do modelo político do país, o que nos leva a procurar outras fontes originais chinesas, para a 

elaboração dessa pesquisa.  Assim, para a elaboração desse trabalho, torna-se necessário 

adotar um recorte bem delimitado quanto a visão tanto dos acadêmicos chineses, como do 

governo, focando no poder executivo no período de 2000 a 2017.  

Dessa forma, o problema de pesquisa em tela consiste em compreender qual é o 

conjunto dos principais temas tratados pela academia chinesa ao observar e estudar o Brasil. 

Ademais, busca-se verificar possíveis correlações entre a academia e o discurso 

governamental. 

A China – ao que parece aos olhos dos observadores ocidentais – está no seu caminho 

de tornar-se uma grande potência com a capacidade de desempenhar um papel tão importante 

quanto os Estados Unidos em diversos aspectos (STUENKEL, 2016; SHAMBAUGH, 2013; 

HU, 2011; SUBRAMANIAN, 2011; ZHANG, 2010). Não é surpresa que a ascensão da China 

e suas implicações para o sistema internacional são debatidas largamente na academia, 

principalmente nos Estados Unidos e Europa.  

É possível encontrar grande variedade de livros e artigos sobre temas diversos, por 

exemplo, a visão chinesa sobre esses países.1 Alguns estudos (LIAO, 2002; NACHIAPPAN, 

2013; BONDIGUEL; KELLNER, 2010; SHAMBAUGH, 1993) foram conduzidos no intuito 

de compreender o que a academia chinesa pensa com relação a algumas regiões (Japão, 

 
1  Alguns trabalhos: Sobre Estados Unidos – FENG, Huiyun; HE, Kai. Examining China’s Assertiveness 

through the Eyes of Chinese IR Scholars. 2014. SAUNDERS, Phillip C. China's America watchers: Changing 

attitudes towards the United States. The China Quarterly, v. 161, p. 41-65, 2000. SHAMBAUGH, David 

L. Beautiful Imperialist: China Perceives America, 1972-1990. Princeton University Press, 1993. ZHANG, 

Biwu. Chinese perceptions of the US: An exploration of China's foreign policy motivations. Lexington 

Books, 2012. HAO, Yufan; SU, Lin. Beautiful imperialist or warmongering hegemon: contemporary Chinese 

views of the United States. In FARBER, David (Ed.). What they think of us: international perceptions of the 

united states since 9/11. Princeton University Press, 2009. CHEN, Rosalie. China perceives America: 

perspectives of international relations experts. Journal of Contemporary China, v. 12, n. 35, p. 285-297, 2003. 

Sobre Europa – MEN, Jing. Chinese perceptions of the European Union: A review of leading Chinese 

journals. European Law Journal, v. 12, n. 6, p. 788-806, 2006.  
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Taiwan e Estados Unidos), mas nenhum aplicou ou desenvolveu algum mecanismo para 

verificar se essa produção teve algum impacto, relação ou correlação com a política a ser 

conduzida nessas regiões. 

Contudo, esse não é o caso quando o assunto é China e Brasil. A relação é discutida 

em um grau muito inferior. No Brasil, há poucos trabalhos de referência.2 Apesar da relação 

sino-brasileira ter se intensificado a partir dos anos 2000, o mundo acadêmico tem 

acompanhado muito pouco essa mudança. Pelo lado chinês, a situação não parece ser muito 

diferente. De acordo com a pesquisa de Ruichen Zheng (2014), o Brasil desperta pouco 

interesse na academia chinesa, sendo um nicho de pesquisa, mesmo sendo o Brasil o primeiro 

país com o qual a China firmou uma parceria estratégica e o maior parceiro comercial da 

China na América Latina. Apesar das poucas publicações sobre o Brasil na China,3 estas 

contribuem para a política externa brasileira.  

Pouco se sabe sobre a área de Relações Internacionais na China, o que a academia 

chinesa pensa sobre a América Latina e muito menos sobre Brasil. Algo curioso, 

principalmente, é que, para nós, a China é um dos principais parceiros econômicos e não 

temos informações sobre o que um país-chave para a nossa economia pensa de nós, limitando, 

assim, até o escopo de desenvolvimento de estratégias. 

A pesquisa sugerida nesta tese busca preencher uma lacuna do debate no Brasil sobre 

como lidar com a China, destacando um tópico em especial, o pensamento chinês sobre 

Brasil. Há na China um grupo pequeno, mas sólido, de observadores da América Latina e 

alguns pesquisadores sistemáticos sobre Brasil. São eles que aconselham e provêm 

informações sobre Brasil para os políticos chineses. Todavia, as visões e textos desses 

pesquisadores são praticamente desconhecidos fora da China e, principalmente, no Brasil. 

No intuito de compreender o que a academia e o governo chinês manifestam sobre o 

Brasil e se há alguma convergência entre os grupos, este trabalho se debruçará sobre as 

produções acadêmicas em mandarim publicadas na China entre os anos 2000 e 2017, e dos 

 
2 ACIOLY, Luciana et al. As relações bilaterais Brasil-China: a ascensão da China no sistema mundial e os 

desafios para o Brasil. IPEA, 2011. BECARD, Danielly Silva Ramos. O Brasil e a República Popular da 

China: política externa comparada e relações bilaterais (1974-2004). Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. 

JUNIOR, Oswaldo Biato. A parceria estratégica Sino-Brasileira: origens, evolução e perspectivas (1993-

2006). Fundação Alexandre de Gusmão, 2010. LIMA, Sérgio Eduardo Moreira (org). Brasil e China: 40 anos 

de relações diplomáticas. Fundação Alexandre de Gusmão, 2016. MACHADO, Rosana Pinheiro. Made in 

China:(in) formalidade, pirataria e redes sociais na rota China-Paraguai-Brasil. Hucitec Editora, 2011. 

 
3 De 1979 a 2012 foram publicados 350 artigos sobre o Brasil em revistas acadêmicas chinesas. No período de 

1990 a 2014 foram publicados na China 206 livros sobre Brasil, enquanto no Brasil foram publicados apenas 92 

livros.  
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discursos proferidos pelo governo chinês neste mesmo período, além do diálogo com a 

literatura sobre o desenvolvimento da pesquisa em Relações Internacionais (RI) e sobre a 

relação entre academia e governo. Todo esse material será processado utilizando a análise de 

conteúdo de Bardin, mais precisamente a análise temática. 

A fim de atingir o objetivo da pesquisa, esta tese se estrutura em cinco capítulos, além 

de introdução e considerações finais. No primeiro capítulo, buscamos entender o papel das 

ideias ao relacionar ideias e política. Revisaremos a literatura acerca do papel desempenhado 

pelas ideias e como estas chegam aos círculos de poder. A partir desse levantamento, teremos 

o quadro teórico-analítico que servirá de norteador para o estudo aqui proposto. 

No segundo capítulo buscaremos compreender o universo dos estudos de Relações 

Internacionais na China. Primeiramente, faremos uma reconstrução histórica do campo para 

captar suas nuanças e influências ao longo das diversas alterações políticas. Esse panorama 

histórico será traçado desde a fundação da República Chinesa até o final do século XX. A 

partir do século XXI, é apresentado um panorama de como a área é organizada e regida, a fim 

de compreendermos como os estudos em RI estão organizados e são desenvolvidos 

atualmente.  

No terceiro capítulo, examinaremos a fundo os think tanks chineses. Além de 

apresentar seu desenvolvimento ao longo das décadas, também, observamos sua 

caracterização para compreender as diferenças do modelo comumente conhecido.  

Na sequência, examinaremos no capítulo 4 o perfil da política externa chinesa no 

século XXI, uma vez que isso exerce direta influência em seu discurso sobre Brasil. Na 

segunda parte do capítulo, é feito um levantamento sobre todos os centros de pesquisa sobre 

Brasil. 

Postos tais elementos, no quinto capítulo discutimos a metodologia adequada para 

estudar a visão da academia e governo chinês sobre o Brasil, e ao mesmo tempo estabelecer 

um rigor científico para comparar os discursos dos dois grupos. Para tal, usaremos a análise 

de discurso de Bardin, mais precisamente a análise temática, para analisar os artigos 

publicados em mandarim por acadêmicos chineses no período de 2000 a 2017 e também todos 

os discursos preferidos pelo governo chinês em mandarim no mesmo período. Nesse mesmo 

capítulo, discutimos em pormenores o resultado dessa análise à luz da teoria apresentada no 

primeiro capítulo. 
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Por último, nas considerações finais, buscaremos estabelecer correlações entre os dois 

corpora, assim como definir os temas de interesse de cada grupo, além de contribuir para a 

formação de uma agenda de pesquisa para futuros analistas que pretendem se debruçar sobre 

o tema, ainda tão incipientemente explorado. Para tanto, procuraremos desenvolver uma base 

para novos estudos e esboçar possíveis linhas de pesquisa que surgem como seu 

desdobramento. 
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1 O PAPEL DAS IDEIAS NA POLÍTICA EXTERNA 

 

A pergunta que norteia este capítulo é: qual é a importância das ideias para a 

construção de políticas? Embora em um primeiro momento a resposta pareça óbvia, uma vez 

que, se ideias não fossem importantes politicamente, ninguém se importaria em controlá-las, a 

forma como as ideias conseguem influenciar a política ainda é uma questão muito debatida, e 

é pouco claro qual é o caminho de uma ideia até esta chegar à ação política. Neste capítulo 

apresentamos a literatura que trata dessa relação entre ideias e política, a qual, embora seja 

ampla, ainda não chegou perto de algum consenso para definir a causalidade dessa relação. 

Embora o realismo ainda traga duras verdades, a premissa de que o que acontece 

dentro dos Estados não é relevante já foi muitas vezes contestada. Não só compreender a 

formulação de política externa, mas também suas motivações e influências nunca foi tão 

importante quanto agora. Algumas vezes nos esquecemos de que um dos papéis da academia 

– professores e pesquisadores nas universidades – é prover conhecimento que facilite a 

tomada de decisões. Esse conhecimento, principalmente teórico, precisa ser lógico, 

consistente, empiricamente válido, completo, com alto poder explicativo, sobre um fenômeno 

importante e de fácil compreensão, já que teorias difíceis de aprender são as menos utilizadas 

(WALT, 2005).  

Juntam-se aos acadêmicos, nessa produção, outros profissionais, como os 

especialistas. Esse grupo de especialistas em determinado assunto e acadêmicos formam a 

chamada comunidade epistêmica. Haas (1992) define comunidades epistêmicas como uma 

rede de profissionais com reconhecida expertise e competência em determinado assunto. Não 

é necessário que todos esses profissionais venham da academia ou sejam de uma mesma área. 

Eles podem ter currículos diversos quanto a funções e áreas, mas é obrigatório que possuam 

amplo conhecimento sobre determinado assunto e que sejam valorizados pela sociedade ou 

elite decisória, o que de certa forma legitima sua atividade. 

Diferentemente de outros grupos, as comunidades epistêmicas não só possuem um 

conjunto de princípios que prove um raciocínio de valor semelhante para todos os membros e 

crenças causais comuns, mas também compartilham noções de validade e iniciativas políticas 

comuns. Suas reivindicações de autoridade para um conhecimento politicamente relevante em 

determinado assunto são baseados em suas reconhecidas iniciativas nesse campo (HAAS, 

1992). 
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Segundo Haas (1992), as comunidades epistêmicas se distinguem dos demais grupos, 

pois não só têm uma base de conhecimento comum, como também possuem interesses, 

princípios e lógica causal compartilhados. Grupos de interesse e movimentos sociais, embora 

tenham princípios e interesses comuns, nem sempre compartilham da mesma lógica causal ou 

conhecimento. Em discussões que vão contra sua lógica de causalidade, as comunidades 

epistêmicas podem se retirar do debate, diferentemente dos grupos de interesse e movimentos 

sociais. 

Podemos englobar a comunidade epistêmica a partir do que Hover e Kadushin (1972) 

definem como elite intelectual:4 um grupo de pessoas que lida com ideias abstratas de alta 

qualidade em temas de valores e estética e busca divulgar suas ideias e conclusões de forma 

simples para o grande público. Embora se reconheça que essa é uma definição bem limitada, 

uma vez que deixa cientistas das ciências naturais e físicas fora do escopo, ela inclui 

profissionais como jornalistas, editores e alguns profissionais liberais que escrevem com 

grande frequência em publicações de alta circulação.  

Apesar de todas as definições proverem distinções entre os grupos, o que podemos 

observar é que o acadêmico participa ou pode participar de todos. Por isso, o foco será no 

papel do acadêmico na política externa. 

De acordo com Kingdon (2011), a mídia, grupos de interesse, pesquisadores, 

acadêmicos e opinião pública estão fora do governo, porém não podem ser tratados como 

meros observadores. As interações com esses grupos são, algumas vezes, facilmente 

observadas pela folha de pagamento ou por testemunhos perante o congresso. No entanto, o 

fluxo de informações se dá, frequentemente, por canais independentes, longe das posições 

formais. Essa aproximação acontece por identificação de valores comuns, orientações e visões 

de mundo que servem de alguma forma como pontes. 

Acadêmicos, pesquisadores e consultores, segundo Kingdon (2011), são o segundo 

grupo mais importante de observadores, depois dos grupos de interesse, uma vez que suas 

ideias são discutidas regularmente, não só por tomadores de decisão, mas também por outros 

burocratas e equipes administrativas. Acadêmicos são chamados para entrevistas e trabalhos 

 
4 O termo “intelectual” surge apenas no século XIX para descrever os escritores que protestavam em defesa do 

capitão Dreyfus. Durante o século XX, o termo se popularizou e o intelectual era, normalmente, um escritor 

motivado pela moral ou por convicções políticas, ou seja, que se dirigia ao público em geral sobre assuntos 

públicos (JENNINGS et al, 1997 e HOOVER; KADUSHIN,1972). 
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comissionados sobre diversos temas. Contudo, é um longo processo desde teses e livros 

acadêmicos até que algo chegue ao legislativo. 

Wallace (1994), Kingdon (2011), Haas (1992) e Hover e Kadushin (1972) definem o 

papel de seus respectivos grupos (acadêmicos, elites, comunidades epistêmicas e intelectuais) 

de forma muito semelhante. Para todos, esses grupos devem e podem elucidar relações de 

causa e efeito, prover conselhos sobre os possíveis efeitos de algumas decisões, identificar os 

papéis dos atores e o que determinada medida os beneficia (ou não), explicar a natureza de 

relações complexas entre assuntos e a cadeia de eventos que podem surgir a partir das ações 

que estão envolvidas. Também podem ajudar o Estado a definir seus interesses, ou identificar 

novos, e a formular políticas públicas. 

Segundo Kingdon (2011), apesar da importância e do papel desempenhado, os 

acadêmicos não têm grande impacto na agenda de discussões. Isto é, observou-se que, na 

maioria das vezes, a agenda era afetada por forças e atores fora da comunidade acadêmica. 

Entretanto, a academia afeta as alternativas de solução para determinada questão, uma vez que 

políticos recorrem à academia para a solução de problemas. Quanto maior for a necessidade 

de informações, mais as comunidades epistêmicas, de intelectuais e acadêmicos crescem 

(HAAS, 1992). Desse modo, vemos que a academia provê um conhecimento substantivo que 

auxilia o governo a identificar melhores soluções, a entender melhor o ambiente em que estão 

e a organizar, de forma mais eficiente, seus processos de tomada de decisão. Isso colabora 

para melhorar a máquina governamental e direcionar decisões políticas mais eficientes 

(LEPGOLD; NINCIC, 2001). 

A área acadêmica de relações internacionais, assim como todas as ciências sociais, 

firmou-se sob a premissa que contribuiria para melhores políticas (WALLACE, 1996), pois os 

tomadores de decisão querem saber qual é a efetividade de cada opção disponível, as 

possíveis consequências, tanto nacionais quanto internacionais, e, se possível, quais são os 

objetivos e valores atingidos com tal política (LEPGOLD; NINCIC, 2001). 

Esses debates geram efeitos no curto e no longo prazo. Normalmente, discute-se o 

trabalho acadêmico como se afetasse o clima geral das ideias e, por sua vez, afetaria o 

pensamento dos tomadores de decisão no longo prazo (KINGDON, 2011). Ou seja, o impacto 

no curto prazo pode ser muito pequeno, porém, no longo prazo podem ocorrer influências 

consideráveis. No curto prazo, os tomadores de decisão escutam a academia quando os 

assuntos tratados pelos acadêmicos estão diretamente relacionados a problemas que 

autoridades estão discutindo naquele momento (KINGDON, 2011). 
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Ideias sempre estarão presentes em qualquer discurso político, uma vez que são a base 

para qualquer discussão dentro dos parâmetros da razão. Contudo, estabelecer uma relação 

causal direta entre ideias e decisões tomadas na política é um erro, uma vez que a escolha de 

determinadas ideias pode ser, simplesmente, uma questão de interesse (GOLDSTEIN; 

KEOHANE, 1993). 

Embora não seja possível estabelecer a conexão direta entre ideia e o resultado 

político, isso não significa que ideias não sejam importantes ou que não seja possível mapear 

de alguma forma sua influência. Goldstein e Keohane (1993) sugerem que ideias ajudam a 

organizar o mundo e, por ordenar o pensamento, conseguem, por sua vez, moldar agendas.  

Não podemos ser ingênuos a ponto de dizer que a academia é desinteressada. Porém, a 

lógica dos grupos de interesse, mapeada por Kingdon (2011) Goldstein e Keohane (1993), 

mostra que a academia não define votações, mas define agendas. 

Para Hover e Kadushin (1972) e Walt (2005), a principal forma pela qual o intelectual 

se comunica com os seus pares e também com o grande público é por meio de revistas 

acadêmicas (journals) e jornais de divulgação cientifica.  

 Uma crítica feita por Hover e Kadushin (1972) a essas publicações é que a escolha 

dos artigos a serem publicados é feita por pares. Por essa razão, o acadêmico passa a escrever 

de forma que seu texto possa ser aceito, ou seja, reconhecido e acolhido por seus pares, 

tornando-os cada dia mais preocupados em agradar os avaliadores do que se comunicar com o 

público leigo. Essa visão também é compartilhada por Wallace (1994), que destaca que 

acadêmicos escrevem uns para os outros com o uso de terminologias eruditas obscuras e que 

se perdem em jogos de palavras ou disputas acadêmicas, não se fazendo compreensíveis para 

os policy makers ou para o grande público, o que dificulta a comunicação. 

Outro ponto que merece atenção é a tendência das universidades privilegiarem estudos 

teóricos em relação a estudos aplicados (WALLACE, 1994). De acordo com Morgenthau 

(1970),5 “o intelectual vive em [um] mundo que é ao mesmo tempo separado e interligado 

com o do político. Os dois mundos são separados porque eles são orientados por valores 

irrevogáveis [...] a verdade ameaça o poder, e o poder ameaça a verdade” (MORGENTHAU, 

1970, p. 114, apud WALLACE, 1994, p. 304). E um alerta que Hill e Beshoff (1994) fazem 

 
5 MORGENTHAU, Hans J. International Relations, 1965-1969. Annals of the American Academy of Political 

and Social Science, v. 390, n. 1, p. 114-119, 1970. 
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sobre este tema é que, no caso de RI, a academia precisa mais do apoio dos praticantes de 

política externa do que vice-versa. 

 

1.1 IDEIAS E CONHECIMENTO 

 

Goldstein e Keohane (1993, p. 3) definem ideias como “crenças mantidas por 

indivíduos, que ajudam a explicar resultados políticos, particularmente aqueles relacionados à 

política externa”. Para os autores, ideias podem ser categorizadas como visões de mundo, 

crenças de princípios e crenças causais. 

Ideias como visão de mundo têm maior impacto na política, segundo Goldstein e 

Keohane (1993), por serem embutidas de simbolismos de uma cultura e afetarem 

profundamente os modos de pensamento e discurso, além de estarem entrelaçadas com as 

identidades de cada um, evocando emoções profundas e lealdades. As principais religiões no 

mundo provêm visões de mundo, assim como faz a racionalidade cientifica, que é um símbolo 

da modernidade. 

Crenças de princípios são ideias normativas que especificam critérios para distinguir o 

certo do errado ou o justo do injusto. Para Goldstein e Keohane (1993), crenças de princípios 

são normalmente justificadas pelas visões de mundo, mas são frequentemente abrangentes o 

suficiente para também incorporar princípios contraditórios. Qualquer mudança em uma 

crença de princípios ou em uma visão de mundo tem um impacto profundo nas ações 

políticas.  

Já nas crenças causais, a autoridade deriva de um consenso compartilhado reconhecido 

pelas elites (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993). Essas crenças causais são tidas como guias 

para indivíduos atingirem seus objetivos. São uma maneira instrumental (problem solving) de 

uso das ideias, que serão usadas em busca de aprimorar o resultado de políticas públicas 

(BOSWELL, 2009; MEHTA, 2010).  

Mudanças na conceituação de relacionamento de causa-efeito ocorrem mais 

frequentemente e mais rápido do que mudanças em visões de mundo ou crenças de princípios. 

Mudanças políticas, normalmente, têm suas origens em mudanças de relações de causalidade, 

principalmente quando há um processo de expansão do conhecimento técnico (GOLDSTEIN; 

KEOHANE, 1993). 
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Embora Goldstein e Keohane (1993) tenham categorizado ideias em três tipos, os 

próprios autores entendem que estão todos ligados. As comunidades epistêmicas tratadas por 

Haas, por exemplo, têm em comum o que é chamado por Goldstein e Keohane (1993) de 

crença de princípios.  

Goldstein e Keohane (1993) sugerem que ideias, assim como interesses, são duas 

forças motrizes da política. As ideias influenciam a política quando os princípios ou as 

crenças causais provêm aos atores mapas que aumentam a capacidade de identificar suas 

preferências e relações entre temas, afetando os resultados de forma estratégica. São 

preferências que são adquiridas, e não dadas, como pressupõem os racionalistas. 

Muitas vezes, o modelo de escolha racional compreende as ideias como um modo de 

pensamento já dado aos atores. Assim, nesses modelos, ideias desempenham um papel menor, 

pois as pessoas são guiadas pela racionalidade (maximização de utilidade), e não por ideias. 

Em oposição a esse pensamento, as ideias podem ser vistas apenas como ganchos, nos quais 

as elites usam para conseguir trazer o público a apoiar e defender seus interesses. As ideias, 

nesse caso, não têm um papel causal, e sim formas para mobilizar apoio. 

Para compreender a formação de preferências, Goldstein e Keohane (1993) afirmam 

que é necessário compreender quais ideias estão disponíveis e como as pessoas escolhem uma 

delas. O mecanismo que propulsiona as ideias são as comunidades epistêmicas. Ideias acabam 

tornando-se políticas quando um grupo de pessoas bem colocadas no governo se interessa por 

elas. Quando as políticas são compreendidas como uma arena na qual os atores enfrentam 

constantes incertezas sobre seus interesses e sobre como maximizá-los, ideias são como 

mapas usados para guiar o comportamento, estipulando os padrões causais ou promovendo 

motivações éticas e morais para determinadas ações. As ideias podem ser amplas ou mais 

objetivas, estipulando noções de certo/errado, provendo novas visões sociais ou sugerindo 

soluções. 

Goldstein e Keohane (1993) indicam que ideias podem ser utilizadas para coordenar e 

unir grupos. Ajudam a guiar as ações, ou seja, são como um processo cognitivo endógeno a 

todas as práticas, não sendo, portanto, algo exógeno como alega a abordagem racionalista. 

Essas informações servem para fazer um enquadramento da situação a fim de definir seus 

cursos de ação (GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993), ou seja, a ideia como criação de 

alternativas para solução de um problema, como pontuaram Haas (1992) e Lepgold e Nincic 

(2001). 
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1.2 COMO IDEIAS CONTRIBUEM À POLÍTICA EXTERNA? 

 

Segundo Walt (2005), os políticos podem ser influenciados por algum tipo de 

conhecimento. Conhecimentos gerais, por exemplo, são fatos simples e técnicos (como dados 

da balança de pagamentos). Stone (2002) define o conhecimento especializado como aquele 

adquirido por meio de pesquisas em que o pesquisador está normalmente situado em uma 

universidade um instituto de pesquisa, ou seja, é um conhecimento codificado e produzido de 

forma acadêmica e profissional.  

A racionalidade científica começou a prevalecer sobre paradigmas alternativos de 

conhecimento como modelo para tomada de decisão em meados da década de 1940, quando 

ideias do positivismo e do círculo de Viena foram abraçadas por políticos que tinham algum 

relacionamento com a academia (HAAS, 1992). Com o aumento de ministérios e agências 

regulatórias para lidar com aspectos mais refinados de diversas áreas, a expertise científica 

passou a ser obrigatória para o governo conseguir lidar com assuntos políticos diversos. 

A demanda por conhecimento especializado aumenta à medida que os governos se 

tornam mais tecnocratas, fazendo com que se desenvolvam formas mais eficientes de alocar 

recursos (NAUGHTON, 2005). Nesse caso, o conhecimento técnico assume um papel 

importante por ser crucial para alimentar o debate. Segundo Walt (2005), a academia, por 

meio de teorias, pode auxiliar os tomadores de decisões de quatro formas: diagnóstico, 

predição, prescrição e avaliação. 

A primeira contribuição teórica para o processo de tomada de decisão é o diagnóstico. 

Políticos lidam com uma grande quantidade de informações e precisam, primeiro, identificar 

qual é o problema, obtendo uma melhor compreensão do contexto. Muitas vezes, o 

diagnóstico não requer uma teoria sofisticada, e uma tipologia, talvez, possa dar conta de 

certas situações. Uma vez elaborada, a teoria guia os políticos sobre os tipos de informações 

adicionais a serem buscados (WALT, 2005). 

A segunda forma de contribuição é a predição. Uma vez identificado o problema, a 

teoria pode, também, ajudar a antecipar os eventos, identificando suas forças centrais em uma 

era particular, o que possibilita se preparar de forma mais eficiente, prognosticar o 

desenvolvimento do fenômeno e até evitar desdobramentos indesejados (WALT, 2005). 
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A terceira forma é a prescrição. Todas as ações políticas estão pautadas em princípios 

de causalidade. Nesse caso, a teoria, além de mapear as opções, ajuda a avaliar a viabilidade e 

o sucesso e provê um guia de ações do que se fazer para atingir o objetivo (WALT, 2005). 

E o quarto meio é a avaliação, em que uma teoria pode ajudar os tomadores de decisão 

a avaliar se determinada política está atingindo os resultados esperados/desejados ou não 

(WALT, 2005).  

Contudo, tomadores de decisão em política externa e acadêmicos normalmente têm 

posições diferentes sobre o mundo (CAIRNEY, 2015; NEWSOM, 1995), o que os leva, às 

vezes, a embates sobre os rumos do desenvolvimento da pesquisa. 

Há dificuldade em estabelecer de forma fácil uma relação entre a academia e a política 

(KNORR, 1977). Devido à própria natureza das RI, é impossível ao pesquisador evitar que 

seu estudo se torne, de alguma forma, funcional. Nessa área, é impossível realizar estudos 

sem o envolvimento de praticantes e acadêmicos de RI. De acordo com Naughton (2005) e 

Boswell (2009), a ideia de que o conhecimento acadêmico é usado para solucionar um 

problema (um input para melhorar o output) ilude o pesquisador a pensar que há uma relação 

direta entre academia e política, o que não acontece na verdade.6 

Newson (1995) e Caplan (1979) sugerem que a academia e os tomadores de decisão 

são de dois universos diferentes. Newson (1995) aponta que os acadêmicos, em sua maioria, 

estão afastados dos centros de poder e permanecem reclusos em universidades e ligados às 

suas disciplinas. Há duas comunidades, acadêmicos e políticos, que falam línguas diferentes, 

têm valores conflitantes, diferentes sistemas de recompensa e uma falha organizacional em 

apresentar conhecimento científico social de forma politicamente útil (CAPLAN, 1979). 

Ainda assim, acadêmicos desfrutam da sensação de que conseguem influenciar a política 

(WEISS, 1977) mesmo estando tão distantes dos tomadores de decisão quanto quem trabalha 

em think tanks ou pesquisadores comissionados pelo governo (JOHN, 2013).  

 
6 John (2013) constrói dois modelos pelos quais uma ideia pode surtir impacto na política externa: direto e 

indireto. Pela forma direta, o acadêmico desenvolve uma ideia e organiza uma campanha para convencer os 

demais sobre a importância dessa descoberta. O acadêmico, então, contata outros acadêmicos, busca jornalistas, 

conversa com tomadores de decisão, envia seu trabalho para think tanks, o transforma em algo fácil de entender 

pelo grande público, vai a conferências e seminários, busca convencer o máximo de pessoas sobre sua ideia e a 

defende junto ao governo. Em resumo, o acadêmico advoga sua ideia de todas as formas possíveis. Na forma 

indireta, o acadêmico tem uma ideia, escreve um paper e o publica, comenta com alguns amigos, vai a algumas 

conferências para apresentá-lo. Algum aluno de pós graduação encontra o trabalho e comenta em alguma rede 

social. Nesse ponto, a ideia circula entre os especialistas da área e se torna mais difusa. Algum jornalista, que 

acompanha alguns acadêmicos, toma conhecimento e comenta com outro sobre as ideias contidas no trabalho, 

hoje tem uma idéia sobre um tema/pergunta a ser discutido em um programa de tv, a ideia circula até chegar ao 

governo. 
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Barley, Meyer e Gash (1988) destacam que acadêmicos e políticos podem influenciar 

um ao outro de três maneiras: primeiro, mutuamente; segundo, políticos influenciam a agenda 

de pesquisa; terceiro, acadêmicos podem influenciar a prática política. Isso pode transparecer 

de duas formas. Uma, a simbólica, quando um grupo adota símbolos e a retórica do outro 

grupo em situações especificas, como, por exemplo, quando acadêmicos, para obter fundos de 

pesquisa, usam o jargão ou discurso semelhante à preocupação do governo. Outra pode ser 

uma influência conceitual, ou seja, um grupo se apropria de tal forma do pensamento do outro 

de forma que aquele acredita que tal pensamento seja seu.  

Nye (2008) afirma que, no governo, o importante não é de quem é a ideia, mas sim se 

ela funciona. A propriedade é totalmente secundária. Muitas vezes, essas ideias estão no 

capital intelectual que cada um traz consigo para o governo. Kissinger pontua que “o alto 

cargo ensina a tomada de decisões, não a substância [...] No geral, um período em altos cargos 

consome capital intelectual” (KISSINGER apud FERGUSON, 2015, p. 1). Segundo Ferguson 

(2015), embora pesquisadores se concentrem nas ideias que Kissinger desenvolveu durante o 

cargo, se esquecem de observar que essa bagagem intelectual foi desenvolvida entre o início 

da década de 1950 e o final da década de 1960, na Universidade de Harvard, no Council on 

Foreign Relations e na Fundação Rockefeller. Nye aponta que uma importante forma de 

transmissão de conhecimento entre a academia e o governo é justamente por meio da equipe, 

de profissionais que foram treinados na área durante muitos anos em círculos acadêmicos e 

que levam as ideias consigo ao exercer cargos políticos. 

Essa transmissão é chamada de modelo conta-gotas (trickle down). Não importa o 

quanto ignorem a academia, tomadores de decisão, políticos e outros burocratas foram à 

universidade e aprenderam teoria. Por mais que não sejam invocadas nominalmente, essas 

teorias acabam guiando aspectos de pensamento em políticas, ou seja, sem ser notada, a teoria 

acaba por fazer parte do dia a dia. A cada leva de novos assessores, políticos e tomadores de 

decisão, novas ideias são injetadas no maquinário burocrático (ROMANIUK, 2010).  

No mundo político, as ideias surgem, são discutidas e adotadas de maneiras não 

sistemáticas (JOHN, 2013). Kingdon (1984) observou que tomadores de decisão nos Estados 

Unidos não tinham a menor pista de onde tinham saído as ideias que inspiraram políticas e 

conclui que as ideias ganham força de forma tácita, se tornando um lugar-comum antes de 

serem políticas.  

Knorr (1980) e Barley, Meyer e Gash (1988) indicam que não se deve esperar a 

adoção direta de resultados de pesquisas em ciências sociais do mesmo modo como acontece 
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em ciências naturais e tecnologia. A influência, no caso das ciências sociais (e nisso vamos 

incluir RI), ocorre de forma indireta com a absorção de conceitos que são utilizados mais 

tarde, à medida que problemas acontecem. Walt (2005) descreve a absorção de ideias 

acadêmicas pelos formuladores de política externa como um efeito de gotejamento, a qual 

escoa das “torres de marfim” acadêmicas (teoria abstrata) e gradualmente se infiltra para o 

trabalho de analistas da área, especialmente nos think tanks, e, finalmente, alcança percepções 

e ações dos políticos. Isso ilustra a forma indireta com que as ideias alcançam a política.  

 

1.3 EXPLICANDO A LACUNA ENTRE A ACADEMIA E O GOVERNO 

 

Para Hans Morgenthau (1947), os intelectuais estão, ao mesmo tempo, separados e 

relacionados com a política. A razão da separação se deve a diferenças de valores atribuídos 

por cada grupo aos mesmos assuntos. 

Nye (2008) e Vogel (2006) apresentam alguns fatores para o afastamento, como 

especialização e crescimento da área de RI. Quanto maior a área e a diversidade dos 

subtemas, mais difícil fica para o político acompanhar os estudos da área. Um acadêmico 

disponibiliza de mais tempo para tratar de um tema, enquanto um político precisa de algo 

rápido, pois “para um praticante [de política externa] o tempo é tudo. Um memorando de 

qualidade ‘B’ escrito para a sessão informativa com o presidente às 3 p.m. é um sucesso, 

enquanto um memorando de qualidade ‘A’ que chega às 4 p.m. é um fracasso total” (NYE, 

2008, p. 598). Kingdon (2011) também destaca que, apesar dos políticos recorrerem a 

acadêmicos quando se defrontam com um problema no qual possuem muitas dúvidas, parte da 

classe dos tomadores de decisão despreza a academia, considerando-a pouco prática e fora da 

realidade. Boswell (2009) tem um argumento semelhante. Ela verificou que parte dos 

pesquisadores não sente que sua pesquisa tem significativa influência devido ao longo 

caminho que o conhecimento tem de percorrer até chegar aos debates no congresso e à falta 

de tempo que os políticos têm para digerir tais informações. Erza Vogel (2006) avalia que o 

tamanho das obras também é um empecilho, pois um político não tem tempo de ler um livro 

inteiro sobre um assunto, muito menos de assimilar todos os detalhes que, para ele, podem ser 

irrelevantes. Ambos tratam a questão de linguagem, de que acadêmicos tendem a escrever 

para si mesmos (GEORGE, 1993), com uso de jargões e linguagem rebuscada, dificultando a 

leitura rápida.  
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Isso também é apontado por Romaniuk (2010), ao reconhecer que, mesmo que 

políticos busquem a produção acadêmica, muitas vezes sofrem com algumas limitações 

operacionais, como não haver tempo hábil para ler materiais maiores e/ou, ao ler, a linguagem 

técnica não os permite compreender o que foi exposto. Outros autores apontam que a 

academia desencoraja a adoção de temas que agradariam policy makers, voltando-se para 

analisar questões mais antigas ou muito técnicas.  

Sobre a linguagem, Lepgold e Nincic (2001) dizem que a academia está cada vez mais 

inclinada ao uso de linguagem e metodologia das ciências exatas que poucos praticantes de 

política externa compreendem. Quanto mais específico é o tema, menos esses tomadores de 

decisão estão dispostos a tentar compreendê-lo, porque políticos buscam tomar suas decisões 

com base em conhecimentos mais holísticos e ecléticos. 

Lepgold e Nincic (2001) escrevem no início do século XXI e declaram que, naquele 

momento, os acadêmicos mais influentes em RI são Francis Fukuyama, Samuel Huntington e 

Paul Kennedy, que possuem uma relação com uma audiência mais ampla e não são apenas 

acadêmicos, mas também intelectuais públicos, e isso se deve ao uso de uma abordagem de 

pesquisa mais antiga, ou seja, com uma linguagem mais acessível e menos técnica. 

William Wallace (1996) observa que essa separação entre o “acadêmico” e o 

“homem” está sendo perpetuada e não colabora para o debate e recomenda que haja uma 

semiaproximação entre acadêmicos e outras comunidades, destacando que isso é necessário 

para captar novas perguntas, mas a certa distância para melhor trabalhá-las.  

Acadêmicos como Christopher Hill e Pamela Beshoff (1994) celebram tal separação e, 

na época em que escreveram, admitem que a academia estava próxima demais dos 

formuladores de política externa. Contudo, reconhecem que a academia depende largamente 

do apoio de tomadores de decisão. Isso é um assunto sensível, uma vez que acadêmicos têm 

muito menos a oferecer. 

Essa questão esbarra na utilidade da pesquisa. Haas (2005) sublinha que uma 

precondição para que os políticos se interessem pela academia é tornar o conhecimento em 

algo útil. O conhecimento útil são respostas curtas para problemas correntes (GEORGE, 

1993). Como resume Putnam (2003, p. 251), a lógica do tomador de decisão é “melhor uma 

resposta aproximada para uma pergunta importante, do que uma resposta exata para uma 

pergunta trivial”. Isso é o oposto do que tenta fazer a academia, segundo Nye (2008). 
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Boswell (2009) chama a atenção para um ponto interessante: apesar de todos os 

problemas apontados, por que, então, os políticos continuam a procurar a comunidade 

acadêmica?  

Não só Boswell (2009), mas também Mehta (2010) reconhecem que o principal valor 

do conhecimento está em seu carácter simbólico, e não só instrumental. O conhecimento 

especializado, como forma de conceder a um ator uma autoridade epistêmica, aumenta sua 

legitimidade e reforça suas reinvindicações em determinadas áreas. O conhecimento 

especializado também pode ser usado como uma arma (BLYTH, 2011) para deslegitimar 

opções defendidas por adversários ou maior respaldo à sua própria sugestão.  

A preocupação sobre a efetividade de políticas públicas sempre foi, tradicionalmente, 

parte do estudo acadêmico de política. Para Lepgold e Nincic (2001) a academia até 

conseguiu influenciar os tomadores de decisão com relação a alguns temas, como paz 

democrática e instituições internacionais.  

Ao observar os Estados Unidos, Lepgold e Nincic (2001) reconhecem que cada vez 

mais os candidatos à presidência do país dependem de acadêmicos para provê-los de materiais 

para seus discursos, porém as pessoas que atuam nessas posições tendem a não contribuir para 

o debate de RI, e o grupo que trabalha próximo ao presidente é progressivamente distante dos 

acadêmicos. Essa distância reduz o incentivo a produzir material academicamente relevante.  

Segundo Lepgold e Nincic (2001), o abismo que separa a academia e a política em RI 

não é intransponível quando comparado à situação de outros campos, porém é necessário 

observar que acadêmicos não ascendem profissionalmente compartilhando seus 

conhecimentos com o público em geral ou com outras áreas, mas sim entre seus pares.  

Lepgold e Nincic (2001) observam que o modo como a academia é estruturada 

atualmente é contraproducente para reduzir a lacuna entre acadêmicos e tomadores de 

decisão, e três aspectos da vida acadêmica podem ser apontados como os responsáveis para 

essa crescente lacuna. Primeiro: acadêmicos são cada vez mais incentivados a elaborar temas 

de pesquisa menores, em vez de explorar temas maiores e com mais abrangência. Segundo: 

existe uma predileção pela técnica a importância do tema. Terceiro: o status de um acadêmico 

depende mais de como seus colegas acadêmicos o veem do que como pessoas fora do círculo 

acadêmico o veem. 

Destrinchando essas questões, Lepgold e Nincic (2001) ressaltam que a busca 

incessante por originalidade leva a academia a pesquisar temas cada vez menores. Isso se dá 
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porque a academia equivale originalidade com novidade e, quanto mais velho um campo se 

torna, é ainda mais difícil encontrar temas não explorados, empurrando os acadêmicos a 

abordar ideias de nichos intelectuais antes ignoradas, para áreas cada vez menores e a uma 

superespecialização.  

Segundo Lepgold e Nincic (2001), acadêmicos, para buscar novos temas, precisam ter 

uma atividade criativa aguçada, o que implica correr maiores riscos. O que se observa são 

acadêmicos pouco a pouco mais avessos ao risco, buscando trilhas mais seguras dentro do que 

sua universidade já opera. Acredita-se que é melhor realizar uma pesquisa que, embora 

apresente uma novidade, não seja tão divergente do que a área já opera, pois, assim, é possível 

obter melhor reconhecimento e feedback. Isso influencia também a questão das citações. Para 

que seja conhecido, é necessário que um acadêmico tenha visibilidade, que é traduzida em 

número de citações. Por isso, o resultado, de acordo com Lepgold e Nincic (2001), são 

pesquisas que apresentam uma novidade que é buscada em perguntas pequenas numa área ou 

tema já muito explorado, tendo um conhecimento expandido, porém muito especializado num 

conjunto de conhecimento já explorado. 

Lepgold e Nincic (2001) argumentam que um bom indicador sobre essa 

superespecialização é o número de revistas acadêmicas da área, que estão mais e mais 

específicas. Embora determinada revista seja renomada numa área muito específica, tamanha 

especificidade faz com que o número de acadêmicos que realmente são relevantes para quem 

publica nessa revista acadêmica seja pequeno.  

Apesar das críticas, Lepgold e Nincic (2001) ressaltam que não há incompatibilidade 

entre ter excelência científica e relevância política, mas que qualquer esforço em perseguir os 

dois campos sempre levanta questões básicas como: para quem é esse conhecimento? O 

acadêmico pode se direcionar a três públicos diferentes: seus colegas, seus alunos e ao grande 

público. Para cada público é necessária uma linguagem e um tipo de veiculação da 

informação. 

Será que, em algum momento, os praticantes de política externa acharão útil a 

produção acadêmica de RI? De acordo com Lepgold e Nincic (2001), políticos querem e têm 

interesse nas informações produzidas pela academia, mas precisam que a academia colabore e 

se torne mais acessível e mais rápida. 

De acordo com Wallace (1994), um dos motivos de existir essa lacuna entre 

acadêmicos e políticos é a falta de estudos práticos ou de estudos práticos limitados sempre ao 
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mesmo objeto. Para Wallace (1994), muitos acadêmicos desdenham a importância da 

pesquisa aplicada por diversas razões: por considerá-la inferior ao trabalho teórico porque 

exige um grande investimento de tempo e dinheiro, por necessitar de conhecimento de línguas 

estrangeiras, por precisar comprometer contatos com políticos, governos e policy makers.  

Hill e Beshoff (1994) dizem que teoria e policy são duas faces da mesma moeda. 

Porém, à diferença de outros acadêmicos que apontam (e lamentam) o distanciamento entre 

acadêmicos e políticos, Hill e Beshoff (1994) temem que a academia se aproxime demais do 

mundo político, embora reconheçam a importância e a necessidade do diálogo entre os dois 

mundos. Romaniuk (2010) compartilha de visão similar, já que, para ele, os acadêmicos 

devem manter um semidesapego, ter aproximação com círculos não acadêmicos, mas não 

muita aproximação. 

Walt (2005) também destaca que muito do que é produzido pela academia hoje ou é 

irrelevante ou inacessível aos tomadores de decisão. Segundo Walt (2005), uma das principais 

justificativas para a lacuna entre teoria e política é o alto nível de generalização e abstração da 

teoria. Grandes teorias como realismo, marxismo e liberalismo institucional explicam padrões 

de comportamento que persistem através do tempo e espaço e há poucas variáveis 

explicativas. Esse conhecimento, embora útil, não atende às necessidades de atividades 

cotidianas dos tomadores de decisão. Walt (2005) demonstra que não é ideia dessas teorias 

fornecer conselhos de política e estadismo. 

Isso acontece porque há uma diferença de agendas. Tomadores de decisão estão menos 

interessados em explicar uma tendência geral e mais preocupados em como superá-la, 

enquanto um acadêmico pode estar satisfeito em apenas explicar (WALT, 2005).  

Além disso, um acadêmico busca realizar seu trabalho da forma mais cuidadosa 

possível, o que demanda tempo, enquanto tomadores de decisão precisam de informações e 

sugestões rapidamente, mesmo que todos os fatos não estejam claros ou disponíveis (WALT, 

2005). Walt (2005) também destaca que, mesmo que uma teoria seja muito bem construída e 

relevante, muitas vezes não lida com a implementação, um aspecto central na função dos 

tomadores de decisões. 

A forma com que as relações internacionais foram profissionalizadas também é uma 

das causas do distanciamento entre academia e políticos. Walt (2005) acusa a academia de se 

profissionalizar pensando suas próprias normas e incentivos, e não nas necessidades da 

política. Assim, a academia na área de RI torna-se impenetrável para os leigos, basicamente 
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porque tudo quanto tem sido produzido não foi pensado para que eles a consumissem. Walt 

(2005) é mais um dos autores que destaca que, devido à academia ser autorregulada, o sucesso 

é medido pelo reconhecimento de seus pares, e não há incentivo para escrever pensando em 

outra audiência. Desde a criação da área, acadêmicos vêm sendo desencorajados a fazer 

pesquisas sobre assuntos relevantes à política. Walt (2005) observa que, desde 1900, vem 

caindo, nos Estados Unido, o número de não acadêmicos na Associação Americana de 

Ciência Política. Os benefícios vão para acadêmicos que desenvolvem uma nova teoria, e não 

para aqueles que oferecem conselhos úteis para a política.  

Segundo Walt (2005), dificilmente um acadêmico proeminente em RI escreverá um 

artigo ou livro direcionado a problemas políticos. Jovens acadêmicos são desencorajados 

desde cedo a escrever em op-eds, blogues ou artigos para revistas e jornais em geral. Toda a 

academia se estruturou para trabalhar sem correr grandes riscos intelectuais ou políticos.  

A academia acredita que o conhecimento é passado a conta-gotas (trickle down), no 

qual a teoria abstrata passa das universidades para think tanks, para, finalmente, alcançar os 

tomadores de decisão. O problema é que a cada dia até os think tanks estão se afastando da 

academia, pois quanto mais impenetráveis e especializados os acadêmicos se tornam, menos 

atenção recebem de think tanks e acadêmicos que tratam de assuntos aplicados (WALT, 

2005).  

De acordo com Haas (1992), apesar da objetividade e da busca por uma neutralidade 

de valor na pesquisa, as decisões tomadas continuam altamente políticas, de acordo com suas 

consequências, especialmente em casos em que as evidências científicas são ambíguas e os 

próprios especialistas estão divididos em facções conflitantes. Quando isso ocorre, os 

assuntos tendem a ser resolvidos menos em méritos científicos e mais em políticos. 

Pesquisadores que trabalham com a burocracia estão cientes que a crença/fé no método 

científico não garante a eles imunidade das pressões de instituições nas quais eles trabalham 

ou de tentações/aspirações políticas de colegas. 

As incertezas vistas pelos tomadores de decisão são, muitas vezes, reflexo da natureza 

complexa e técnica da área internacional, que exige amplos conhecimentos de áreas diversas, 

como macroeconômica, tecnológica, ambiental, de saúde e sociológica. 
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1.4 QUAIS SÃO AS FORMAS PARA REDUZIR A LACUNA? 

 

Dessa pergunta já surge uma segunda: devemos reduzir a lacuna? Alexander George 

(1993) defende que a existência da lacuna é necessária para que a academia preserve sua 

liberdade de pensamento. Contudo, deve haver pontes. Acadêmicos e políticos têm muito a 

contribuir mutuamente. Afastamento não significa falta de comunicação. Os acadêmicos 

podem ser contratados para conduzir pesquisas para agências governamentais, think tanks ou 

organizações não governamentais (ONGs).  

Frequentemente, os acadêmicos são contratados para conduzir pesquisas para 

governos, fundações ou ONGs que querem perguntas específicas respondidas, mas carecem 

de experiência ou tempo para realizar o projeto necessário. Nessas situações, a questão de 

pesquisa que o acadêmico resolver é gerada não por uma hipótese teoricamente deduzida – 

como na pesquisa acadêmica –, mas em resposta às necessidades dos formuladores de 

políticas e seus defensores. Normalmente, a comissão deve responder a uma questão empírica 

que tenha relevância prática para os comissários (MURPHY; FULDA, 2001). 

 Um acadêmico envolvido em tal trabalho, às vezes, também será chamado a fazer 

recomendações baseadas em suas descobertas. Os acadêmicos geralmente são compensados 

por suas pesquisas e despesas e, antes de iniciar um projeto, são apresentados contratos que 

descrevem o escopo do trabalho, um cronograma de entregas, um cronograma de 

remuneração, um orçamento de despesas e, se aplicável, comissários (MURPHY; FULDA, 

2001). 

Os acadêmicos também podem participar da Trilha II da diplomacia (Track II 

diplomacy ou backdoor diplomacy) e dos diálogos políticos não oficiais (CHATAWAY, 

1998).  

Jones (2015) define a diplomacia da Track II como interações informais e não oficiais 

entre membros de grupos ou nações adversárias que visam desenvolver estratégias, 

influenciar a opinião pública e organizar recursos humanos e materiais, de forma a ajudar a 

resolver seu conflito. Os diálogos da Track I, ou reuniões entre governos, são acompanhados 

por funcionários que, normalmente, têm todas as suas palavras registradas e, portanto, devem 

manter suas observações dentro dos parâmetros da política oficialmente sancionada, muitas 

vezes limitando o escopo das discussões e o desenvolvimento de novas ideias para ajudar a 

resolver conflitos (MONTVILLE, 1995). 
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As conferências da Track II destinam-se a superar essas limitações, promovendo a 

livre troca de ideias em reuniões externas, que envolvem formuladores de políticas no papel 

de cidadãos privados e representantes de diversos grupos, como acadêmicos. Através dessa 

abordagem, as conferências da Track II podem ajudar a canalizar a pesquisa acadêmica para 

os formuladores de políticas (VOLKAN, 1987). 

Em contraste com a diplomacia da Track II, que envolve participantes de mais de um 

país, os diálogos e comissões de políticas que se reúnem para discutir questões específicas 

envolvem apenas participantes de um país, que podem ou não ser atuais funcionários do 

governo. Think tanks, por exemplo, regularmente organizam workshops sobre diversos 

tópicos que variam entre armas nucleares, mudanças climáticas e segurança marítima e 

convidam acadêmicos especialistas para participar (JONES, 2015). Os think tanks em 

Washington costumam realizar tais conferências e produzir documentos de política para cada 

administração presidencial que assumirá o governo. 

Além dos trabalhos comissionados e da diplomacia Track II, há também a ideia da 

porta giratória (revolving door). Acadêmicos como Condoleezza Rice, que deixou a 

Universidade de Stanford para se tornar secretária de Estado, e Joseph Nye, que deixou a 

Universidade de Harvard para atuar como secretário de defesa, são bons exemplos.  

Nye (2008) relata que, durante seus anos como secretário de defesa, utilizou muito da 

bagagem acumulada em pesquisas e sala de aula para poder lidar com os problemas. Ele 

destaca que era impossível ter tempo para a leitura de artigos acadêmicos:  

[...] o ritmo não permitia uma leitura ampla ou uma contemplação detalhada. 

Eu costumava ficar perplexo com colegas que me enviavam artigos de trinta 

ou quarenta páginas que consideravam úteis. Tudo o que eu podia fazer era 

passar pelas partes dos relatórios de inteligência e documentos do governo 

que meus vários assistentes sublinharam para uma hora ou duas de leitura 

possível em um bom dia (NYE, 2008, p. 598). 

Tanto Rice quanto Nye retornaram à academia após seu período no governo, 

ilustrando a porta giratória que existe entre os mundos acadêmico e político. Ao voltar para a 

academia, Nye (2008) se viu finalmente com tempo para pensar sobre assuntos que tratou nos 

seus anos no governo e o quanto isso enriqueceu seu trabalho em sala de aula na Kennedy 

School, passando a buscar um equilíbrio entre acadêmicos em tempo integral e aqueles que 

possuíam experiência prática. 

Lepgold e Nincic (2001) sugerem uma forma de reduzir o abismo entre acadêmicos e 

tomadores de decisão que pode modificar o modo como o prestígio acadêmico é medido. Em 
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vez de ser mensurada apenas entre pares, a avaliação poderia incluir uma variável que 

indicasse o quanto as ideias são aplicadas fora da academia. 

De acordo com George (1993), o conhecimento acadêmico, ainda que limitado e 

indireto, busca suprir as necessidades dos formuladores de políticas com conceitos 

explicativos mais claros, para o reexame crítico dos conceitos estabelecidos, com estudos 

empíricos mais assertivos. Também fornece quadros e estruturas para tomadores de decisão 

trabalharem de forma mais eficiente num ambiente tão dinâmico onde não há tempo para 

grandes ponderações (WALLACE, 1996). 

Embora nenhum dos estudos abordados tenham conseguido mostrar uma relação de 

causalidade entre o conteúdo da produção acadêmica e as decisões em política externa (ou 

pública), todos os estudos mostram que há uma transmissão das ideias que surgem na 

academia e passam (por caminhos variados) até os formuladores de política externa. Estes 

últimos, por sua vez, seja por falta de tempo, como ponderam Vogel (2006) e Nye (2008), 

seja por falta de interesse, como ressalta Haas (1992), são atingidos por ideias acadêmicas 

mesmo que não as procurem, uma vez que que elas se infiltram por meio da educação que 

receberam ou por conhecimento prévio trazido por sua equipe. Pode não ser possível mostrar 

a interferência direta, mas também não é possível afirmar que não há nenhuma influência. 

Como podemos notar, os estudos sobre a relação entre academia e governo são, em 

sua maioria esmagadora, nos Estados Unidos e alguns poucos na Europa. Isso é 

compreensível e justificável por duas razões. A primeira seria a importância política e 

econômica das regiões, principalmente quando falamos dos Estados Unidos, que se 

sobressaem como superpotência durante metade do século XX e início do XXI, e entender 

quais grupos influenciam a construção da política externa é entender quem tem poder sobre 

uma potência. A segunda razão é que países democráticos prezam pela transparência de seus 

sistemas políticos, o que assegura a todos os pesquisadores a possibilidade de observar os 

mecanismos, inclusive aqueles em que eles se inserem como agentes, sofrem e operam 

mudanças. É possível lançar mão de um arsenal metodológico muito maior, uma vez que é 

possível realizar surveys, análises sobre atas de reuniões, como as de consulta a acadêmicos 

feitas pelo Congresso dos Estados Unidos. Isso não é simples e ainda há muito ruído nessa 

comunicação. Contudo, é possível ter algum acesso aos mecanismos de construção de suas 

policies.  
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 2 RELAÇÕES INTERNACIONAIS NA CHINA 

 

Neste capítulo revisamos a literatura sobre a construção da área de estudos de RI na 

China desde o final do século XIX ao início do século XXI, com o intuito de compreender 

como essa área está estruturada e como as mudanças políticas desse período moldaram o 

desenvolvimento da área. 

A história do estudo de RI na China normalmente é contada a partir da abertura na 

década de 1970. Alguns textos mencionam um período embrionário na década de 1960 com 

um relatório de Zhou Enlai fomentando a construção da área de estudo após uma viagem ao 

continente africano em 1964. Contudo, antes da República Popular da China ser fundada em 

1949, havia uma busca de conhecimento sobre a área. Assim, o estudo das RI na China não é 

uma constante progressão linear como expõem muitos autores (ZHENG, 2010; CHAN, 1999; 

QIN, 2009, 2011; WANG, 2002; HUANG, 2007; SHAMBAUGH, 2011; SHAMBAUGH; 

JISI, 1984; YIWEI, 2009; XINNING, 2001), mas um reflexo dos avanços e retrocessos que 

refletem suas aproximações e afastamentos com o Ocidente ao longo de sua história. 

Hoffmann (1977) observa que o desenvolvimento do estudo de RI nos Estados Unidos tem 

ligação com a prática de RI no país, sofrendo interferências e estímulos da agenda do governo 

e ambiente institucional interno. Esse fenômeno também é observado na China.  

De acordo com Huang (2007), acadêmicos chineses costumam dividir a história do 

campo em cinco períodos, acompanhando temas dominantes na pauta de política externa 

chinesa. Ainda segundo o autor, pesquisadores ocidentais costumam dividi-la em três fases 

marcadas pelo conjunto de interesses e relações: a primeira com a União Soviética, a segunda 

com os Estados Unidos e a terceira com o restante do mundo. Yahuda (2012) organiza 

seguindo o caminho do meio, uma fase de 1949 a 1969 classificada como de oposição aos 

Estados Unidos, outra de 1971 a 1989 que ele chamou de tripolaridade (URSS, EUA e Japão) 

e outra a partir da década de 1990 que se inicia com o crescimento do poder chinês. Huang 

(2007) faz uma periodização um pouco mais compartimentada, com cinco períodos. Porém 

todos os autores deixam de fora o período pré-1949. Alguns não o mencionam e outros dizem 

que não há o estudo de RI pré-1949. Contudo, o que é observado nesse período é o 

nascimento da área, assim como na Europa e nos Estados Unidos, no pós-Primeira Guerra 

Mundial.  

Desde o início do século XIX, a China tem contatos conturbados com outros países, 

como as guerras do ópio, que deixaram marcas profundas observáveis até hoje. Logo, 
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compreender a política externa chinesa atual exige uma boa compreensão de diversos fatos 

históricos. Isso também pode ser dito para a compreensão do estudo de RI na China. Para 

entender os desdobramentos da área, é necessário compreender momentos históricos que 

influenciaram a construção da disciplina. Desse modo, este capítulo é dedicado à história da 

área de estudos de RI desde o final da dinastia Qing em 1912 até a situação atual da 

disciplina. Dessa forma, é possível situar a importância de alguns elementos da área para 

compreender a relação entre academia e governo chinês.  

Este capítulo é estruturado em seis fases, refletindo momentos críticos da história 

chinesa como o pré-1949, que abrange desde o período imperial com os primeiros contatos 

com os europeus até o fim da República da China em 1949, mostrando os primeiros contatos 

da China com o exterior e o mundo externo; de 1949 a 1957, período de reestruturação tanto 

da área ao modelo comunista quanto da China que se fecha, com exceção de algumas relações 

com outros países comunistas; de 1958 a 1976, anos que dão início a políticas que foram base 

para o período mais revolucionário e radical, radicalização que se refletiu na pesquisa na área; 

de 1976 a 1989, reabertura do país, e a necessidade de se relacionar com o exterior resulta na 

reconstrução da área; de 1989 a 1999, assim como a China, a pesquisa de RI busca se 

atualizar para alcançar os demais países; de 2000 até o momento, fase em que a China busca 

se firmar no sistema internacional e que os estudos de RI também buscam maior presença, 

investindo em criar sua própria teoria de relações internacionais. É possível notar que as fases 

de desenvolvimento da área de RI supracitadas refletem períodos da política externa chinesa.  

Bai (2013) sublinha que a educação na China busca ser pragmática. Sendo assim, o 

que é ensinado, e como a ciência é desenvolvida, reflete a necessidade do governo no período. 

Ting Xu (2010) destaca que essa característica tem origem no princípio confuciano de 

governabilidade (jingshi zhiyong), que descreve que o mundo deve ser organizado de forma a 

ter a máxima utilidade. Esse pensamento ganha maior força durante o início da dinastia Qing 

(1644-1912), como reação aos problemas de corrupção e governabilidade da dinastia Ming 

(1368-1644) (NG; 2019). No caso de RI, a academia reflete os períodos de abertura e 

isolamento do país. 
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2.1 PRÉ-1949 

 

Cixi, mais conhecida como a imperatriz viúva,7 inicia uma série de reformas na China 

ao assumir em 1861. Muito singular entre as mulheres da época, Cixi, embora manchu, sabia 

ler e escrever em mandarim, além de ter conhecimentos de administração pública e política 

devido ao seu pai. Durante o reinado de seu marido, o imperador Xiang Feng, 8  Cixi o 

aconselhava, embora muitas vezes sem sucesso, a promover modernizações na China.  

À diferença do que os ministros pensavam, Cixi via que desde as derrotas nas guerras 

do ópio (1839-1842 e 1856-1860), seria impossível se livrar totalmente dos estrangeiros, e o 

melhor a fazer era aprender com eles, criando mecanismos de controle (CHANG, 2014). 

Nisso ela se torna uma precursora dos assuntos internacionais, o que a torna muito 

interessante para o desenvolvimento da área, uma vez que ela é a primeira a buscar a 

sistematização do conhecimento para lidar com os estrangeiros e tentar superar o choque 

cultural entre o Estado westfaliano e a organização dos sistema de tributos chinês. Com a 

morte do imperador Xianfeng em 1861, Cixi assume junto com a imperatriz Cian o cargo de 

regentes até Tongzhi chegar à maioridade.  

Suas reformas incluíam o campo da educação, promovendo grandes reformas 

educacionais no período de 1862 a 1898. Em 1862, é inaugurada a faculdade imperial (京师

同文馆 ), em um primeiro momento para formar especialistas em idiomas como inglês, 

francês, russo e alemão. Essa foi uma resposta imediata ao Tratado de Tianjin, 9  que 

determinava que daquele momento em diante os acordos e tratados não seriam mais 

conduzidos em mandarim. Mais tarde, em 1898, cria-se a Universidade Imperial (que dá 

origem à Universidade de Pequim). Além disso, são criadas 44 faculdades no modelo 

ocidental, com cursos de línguas estrangeiras, ciências naturais e tecnologias práticas. Destas, 

22 são faculdades de cunho militar (GU; LI; WANG, 2018). Durante século XIX, as 

faculdades de Política e Direito não eram consideradas separadamente, ou seja, não 

 
7 Tecnicamente, ela não era imperatriz. Cixi foi escolhida como concubina, e ascendeu a maior posição do harém 

ao dar á luz ao único filho do imperador. Ficando na hierarquia, apenas abaixo da Imperatriz Cian. Com a morte 

do imperador Xianfeng em 1860, o filho torna-se o Imperador Tongzhi aos 5 anos, tendo a mãe e a imperatriz 

Cian como regentes. Devido ao desinteresse de Cian em assuntos políticos, Cixi assume o comando total de 1861 

a 1908. Com um breve hiato de dois anos, quando Tongzhi assume. 
8 Xianfeng (1831 a 1861) foi imperador de 1851 a 1861.  
9 O Tratado de Tianjin refere-se a uma série de tratados assinados pelo governo Qing com a Rússia, os Estados 

Unidos, o Reino Unido e a França no Templo Tianjin Haiguang em 1858, após a derrota chinesa para britânicos 

e Forças aliadas francesas. 
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constituíam um curso específico, mas havia disciplinas dessas áreas. Contudo, ao final da 

dinastia Qing, já no século XX, essas áreas cresceram muito rapidamente. Gu, Li e Wang 

(2018) estimam que havia 46 faculdades provinciais de Política e Direito em todo o país.10  

A revolução Xinhai,11 em 1911, deu fim ao período imperial, e a República da China 

foi fundada no ano seguinte. Nesse momento, uma onda de nacionalismo tomava conta do 

país e o sentimento de que era necessário salvar a China dos estrangeiros era uma resposta aos 

desdobramentos das relações com potências estrangeiras e diversos conflitos no último 

século.  

Ao mesmo tempo em que se consolidava um forte sentimento nacionalista, também 

era reconhecido que não havia como se isolar do mundo (WEST, 2013). Por isso, entendia-se 

que era necessário aprender habilidades fundamentais para trabalhar com as potências 

estrangeiras e evitar humilhações. Nesse contexto, reformas foram conduzidas no ensino 

superior e as universidades existentes, principalmente as de cunho missionário (como a St. 

John’s, as universidades de Changsha e Hunan que funcionavam como campi da Universidade 

de Yale na China, e a Universidade de Yenching, coordenada pela Universidade de Harvard) 

foram submetidas a regulações mais rígidas, obrigando-as a cumprir diretrizes determinadas 

pelo governo chinês para continuarem operando 12  (GJEDSSO BERTELSEN; THYBO 

MOLLER, 2010). 

Nesse período, muitas universidades tinham disciplinas de relações internacionais. 

Contudo, essas disciplinas, assim como as de direito internacional, eram oferecidas pelos 

departamentos de ciência política (LU, 2012). Os professores nesse período eram a elite 

 
10 Uma particularidade do campo de Relações Internacionais na China é que ele está sempre muito próximo da 

área de letras e tradução. Desde o período imperial foram criadas mais universidades com foco em língua 

estrangeira, com o foco de traduzir obras de Relações Internacionais, tanto soviéticas quanto ocidentais. O 

conhecimento da língua, cultura e política de um país estrangeiro qualifica sua relevância para Relações 

Internacionais. Até os dias de hoje, há essa particularidade no estudo de Relações Internacionais. É comum um 

acadêmico ser treinado em língua estrangeira, para depois ser treinado em Relações Internacionais. Alguns 

proeminentes professores de RI, como Yaqing Qin e Ni Shixiong, foram originalmente treinados em língua 

estrangeira (inglês) e traduziram vários trabalhos teóricos de RI para o chinês no início de suas carreiras 

(KRISTENSEN, 2015). 
11 A Revolução Xinhai ou Revolução de 1911 retirou a monarquia Qing do governo e buscava implantar um 

sistema de governo republicano a partir de um governo provisório com os membros do partido nacionalista, mais 

popularmente conhecido como Kuomintang 
12 Durante o período de 1911 até a fundação da República popular da China aconteceram as seguintes reformas: 

Alteração do Decreto da Universidade (1917), Sistema Escolar Renxu (1917), Estatuto da Universidade Nacional 

(1924), Estatuto das Qualificações do Corpo Docente (1927), Lei do Estabelecimento da Universidade (1929), 

Regulamento da Universidade (1929), Colégio Especializado Regulamentos (1929), a Lei do estabelecimento de 

faculdades especializadas (1929), as emendas aos regulamentos das faculdades especializadas (1931), os 

regulamentos de estabelecimento para institutos de pesquisa em universidades (1934), Lei de concessão de 

diplomas (1935). 
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acadêmica do país, tendo feito suas pós-graduações em Japão, Estados Unidos ou Europa, 

mais particularmente Inglaterra e França (FAIRBANK, 1986).  

Essa geração de acadêmicos treinados no exterior criara a universidade moderna e 

reformulara o sistema de escrita chinesa para disseminar a educação. Passaram a usar livros-

textos e a utilizar ideias consideradas progressistas que estavam circulando no Ocidente, indo 

contra o sistema tradicional de educação a que os representantes mais velhos do governo 

estavam acostumados. Esse embate acabou fazendo com que, após 1916, a estrutura de ensino 

confuciana entrasse em colapso (FAIRBANK, 1986). Com isso, o objetivo agora era ampliar 

o ensino e modernizá-lo ao padrão ocidental. Nesse cenário, universidades estrangeiras na 

China com viés missionário se sobressaíram, uma vez que já tinha em suas origens a ideia de 

abrangência do maior público (com algumas exceções, como a St. John’s, que era uma 

universidade prestigiada na época e valorizava o número pequeno de alunos) e, apesar das 

novas regulamentações, conseguiram treinar uma elite de acadêmicos chineses com diplomas 

interdisciplinares (liberal arts) (GU; LI; WANG, 2018). 

Por conseguinte, com algumas exceções, os acadêmicos da área de Relações 

Internacionais na República da China tiveram alguma formação no exterior, especialmente o 

doutorado. Segundo Tung-Li Yuan (1961), cerca de trinta estudantes chineses receberam seus 

títulos de doutorado em pesquisas relevantes de RI antes de 1949, apenas nos Estados Unidos. 

A maioria desses estudantes que elegeram tópicos de relações internacionais para as suas 

pesquisas estudou em universidades de referência: Colúmbia, Chicago, Yale, Princeton e 

Johns Hopkins. Na Johns Hopkins houve a maior concentração de estudantes chineses em RI. 

Dos dezenove chineses que obtiveram título de doutorado pela Johns Hopkins antes de 1949, 

onze deles escreveram sobre tópicos de RI (YUAN, 1961). 

LU (2021) aponta que essa aproximação com a Johns Hopkins se deve à relação do 

professor Westel Willoughby13 com o governo chinês. Willoughby foi pela primeira vez a 

China em 1914 como conselheiro do presidente Yuan Shikai para a formulação da 

constituição da República da China. Voltou a atuar como conselheiro junto ao governo chinês 

em 1922, na Conferência de Washington, nas duas conferências de Genebra sobre o ópio. 

 
13 Nos Estados Unidos, Willoughby é mais conhecido por organizar profissionalmente a área de ciência política. 

Quando estudante de graduação em 1888 a área de ciência política ainda não existia nos EUA, e estava sob a 

égide dos departamentos de história, economia e direito e lutou para que esta fosse vista como uma área de 

estudos independente. Boa parte de sua vida foi dedicada a moldar a ciência política americana como a 

conhecemos hoje. Foi a força motriz para a criação do departamento de ciência política na Johns Hopkins que 

serviu como modelo para a criação de departamentos de ciência política em todo os Estados Unidos. Membro 

fundador da Associação Americana de Ciência Política e depois seu presidente(GRANAT, 1969, RAMSEY, 

1976) 
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Após a sua aposentadoria da universidade, em 1933, trabalhou como conselheiro na 

embaixada chinesa em Washington (RAMSEY, 1976). Depois de sua aposentadoria , apenas 

um aluno chinês foi admitido para o doutorado na Johns Hopkins nos 15 anos seguintes. 

De 1905 a 1960, nos Estados Unidos, foram produzidas por chineses 36 teses na área 

de RI. Os tópicos tinham foco nas relações exteriores da China com outras nações ou 

organizações internacionais, outras discutiam alguns eventos internacionais em particular que 

tiveram relação com a China (YUAN, 1961).14 

Além das universidades de Tsinghua e Nacional de Pequim, havia várias outras 

universidades estrangeiras na China, como a universidade St. John’s, que existiu em Xangai 

de 1879 a 1952. Era uma universidade de missionários anglicanos fundada pela Igreja 

Episcopal dos Estados Unidos (GJEDSSO BERTELSEN; THYBO MOLLER, 2010). As 

disciplinas de RI eram oferecidas no departamento de História, mas a maioria dos professores 

estavam no departamento de Governo. Na década de 1930, três professores15 ofereciam dez 

disciplinas da área, dentre elas: Relações Internacionais do Império Chinês; Diplomacia e 

Organização Internacional; Relações Internacionais do Extremo Oriente no século XX; 

Relações Internacionais Europeias de 1870 a 1914; e Relações Internacionais Europeias de 

1914 até o Presente, e variações dessas disciplinas no curso de História. De todas as 

universidades da época, essa é a que mais havia estudos e disciplinas em RI, sendo boa parte 

do seu corpo docente oriunda dos Estados Unidos. Havia também as universidades Nacional 

de Chengchi, Nacional de Wuhan, Guanghua, Yenching e Naking (LU, 2012). 

Durante o período da República da China, é possível encontrar indícios de um estudo 

sistemático, embora descentralizado, de RI. Apesar de não haver um departamento de Política 

Internacional ou de Relações Internacionais, entre 1920 e 1949 as Universidades de Fudan, 

Nacional de Pequim e Tsinghua ofereciam diversas disciplinas da área como: História 

Diplomática, Política Ocidental, Diplomacia, História do Japão, Liga das Nações, História do 

Comércio Exterior da China e Tratados Comerciais, História dos Países Ocidentais, História 

Moderna da Diplomacia dos Países Ocidentais, Política do Oriente Distante, Relações e 

Organizações Internacionais na Universidade Nacional de Pequim; História da Colonização 

Europeia, Diplomacia Alfandegária, Relações e Direito Internacional, Diplomacia Chinesa, 

Política Mundial, Liga das Nações, Organizações Internacionais, Diplomacia, Grandes 

 
14 TUNG LI YUAN. A guide to doctoral dissertations by chineses students in America, 1905-1960, 1961. 
15 Beverley Douglas Causey, David Gray Poston e Yu Shan Han. O departamento de governo tinha um total de 6 

professores. 
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Tendências de Política Mundial, Diplomacia do Extremo Oriente, Política Japonesa, História 

da Diplomacia Europeia, Guerras Europeias e Direito Internacional, na Universidade de 

Tsinghua. Essas disciplinas eram normalmente ofertadas nos departamentos de Direito (LU, 

2012). 

Os professores dessas disciplinas em sua maioria tinham formação na área de Direito. 

Muitos, como Wang Tieya,16  Zhou Gengshang17  e Mei Ruao18  foram muito atuantes em 

diversos momentos da história diplomática chinesa. Logo, até 1949 podemos observar que há 

atividade e pesquisa em RI. Apesar do campo estar distribuído entre as faculdades de Direito, 

Política, História e Economia, é notável o interesse no cenário internacional, seja por meio da 

condução de disciplina ou desenvolvimento em pesquisa.  

 

2.2 DE 1949 A 1957 – ORGANIZAÇÃO PELO MODELO COMUNISTA 

 

Com a fundação da República Popular da China em 1949, o ensino superior passou 

por novas reformas, a chamada reconstrução para o socialismo. Todo o sistema educacional 

adotado pelo Kuomintang foi taxado de ultrapassado e prejudicial, sendo abolido desde o 

início. Instituições de ensino superior privadas foram tomadas pelo governo e tornadas 

públicas (KRISTENSEN, 2015). Instituições que recebiam financiamentos de órgãos 

estrangeiros, como a fundação Ford, foram impedidas de continuar ou sofreram forte 

reorganização e novas universidades foram criadas.  

O Ministério da Educação da República Popular da China lançou várias novas 

regulações, como Regulamento Provisório para Instituições de Ensino Superior, Regulamento 

Provisório para Colégio Superior Especializado e Decisão sobre Liderança em Provisório para 

Instituições de Ensino Superior. Em 1950, o Conselho de Estado da China emitiu as diretrizes 

para a reforma de todo o sistema escolar. Todas as modificações tinham como base o sistema 

educacional da União Soviética (GU; LI; WANG, 2018). O objetivo era ajustar as 

universidades para apoiar e estabilizar o domínio do Partido Comunista Chinês (PCC) e, 

assim, ter um controle desde a criação até o consumo do conhecimento (SHAMBAUGH, 

2011). O intuito nesse momento era entender e responder aos eventos internacionais 

 
16 Wang Tieya foi juiz no Tribunal Penal Internacional das Nações Unidas para a ex-Iugoslávia.  
17 Zhou Gengshang foi conselheiro especial do Ministério das Relações Exteriores, vice-diretor do Instituto de 

Relações Exteriores do Povo Chinês e diretor do Comitê de Tratados Internacionais do Ministério das Relações 

Exteriores da República Popular da China. 
18 Mei Ruao foi juiz no Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente no pós segunda guerra mundial. 
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importantes que envolviam a China, e alguns posicionamentos da alta cúpula ajudaram nisso 

(MOKRY, 2018; MARTIN, 2021).  

Com a Guerra Fria de pano de fundo, os países socialistas buscavam fortalecer seus 

recém-criados regimes, e a China não era exceção (FAIRBANK, 1986). Os departamentos 

que hospedavam as disciplinas de RI foram submetidos a supervisão ostensiva devido à 

natureza política de suas áreas. 

A conjuntura hostil do período leva o comitê central do PCC ao necessário 

desenvolvimento da área. O premiê Zhou Enlai, em um discurso no Ministério das Relações 

Exteriores em 1949, enfatiza o estabelecimento de uma área de estudo das RI (GEERAERTS; 

JING, 2001). Dessa forma, os estudos de RI chineses se concentraram primeiramente em 

promover a superioridade do socialismo e criticar os problemas do capitalismo, especialmente 

suas tendências imperialistas, e, em segundo lugar, apresentar as experiências da União 

Soviética e estudar a história e o presente do movimento comunista internacional e a situação 

de revoluções em todo o mundo. Esse segundo enfoque envolveu a análise dos partidos 

comunistas de outros países, especialmente suas atitudes em relação à China, e o aprendizado 

de como realizar o trabalho de propaganda externa e de ligação de forma positiva e respeitosa 

(YIWEI, 2009; SHAMBAUGH, 2011). 

O currículo de RI da universidade de Pequim sofre uma notável transformação de 

1949 para 1950. Segundo LU (2012), comparando com o currículo de 1949, o comunismo 

teve mais influência no departamento e na organização dos cursos em 1950. O departamento 

em 1950 tinha mais cursos relevantes para o marxismo, como os cursos “País Socialista” e 

“Estados Novos-Democráticos” que eram obrigatórios para estudantes. Marxismo e 

Leninismo junto com Teoria e Prática da Economia Nova Democrática eram as disciplinas 

eletivas. Enquanto o currículo de 1949 do departamento se concentrava exclusivamente no 

governo da URSS, o currículo de 1950 tentava ter uma compreensão mais abrangente de 

todos os países socialistas. 

Pela primeira vez no ambiente acadêmico das universidades chinesas, os estudos 

internacionais gozaram de uma posição comparativamente independente. Em 1950, o 

Departamento de Ciência Política especificou dois grupos de ensino e educação, 

nomeadamente o grupo administrativo (行政组) e o grupo internacional (国际组). Na linha 

do grupo internacional havia alguns cursos compulsórios como Direito Internacional Público, 

ministrado por Wang Tie Ya, Política Internacional, ministrado por Liang Chun Fu, História 
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Moderna das Relações Exteriores da China, dado por Tai Xun Zheng, e Países Capitalistas, 

por Qian Duan Sheng e Lou Bang Yan. Como disciplina eletiva dessa área, havia 

Organizações Internacionais, por Chu Cedric Chi Wu (LU, 2012). Esses dois grupos 

compartilharam oito cursos obrigatórios, dos quais dois foram ministrados pelo Departamento 

de História. Um curso foi intitulado História Moderna da China e o outro curso foi intitulado 

História dos Países Ocidentais no Século XIX.  

Em 1952, houve intensificação nas reformas, os departamentos de Ciência Política 

foram fechados em todas as universidades chinesas, e muitos estudantes de graduação da área 

internacional tiveram de procurar outros lugares para terminar seus estudos e acabaram se 

transferindo para o recém-inaugurado departamento de Diplomacia da Universidade de 

Renmin. O departamento de Diplomacia da Universidade de Renmin foi criado em 1950 e deu 

origem à Faculdade de Relações Exteriores da China em 1955, sob a égide do Ministério das 

Relações Exteriores. Sua missão era treinar diplomatas e tradutores para a nova China 

(GEERAERTS; JING, 2001). 

Apesar de terem sido extintos e recriados apenas mais tarde, os departamentos de RI 

das universidades de Pequim e Fudan são considerados os marcos de nascimento das RI na 

China (MOKRY, 2018).  

 

2.3 DE 1958 A 1976 – DAS CEM FLORES À REVOLUÇÃO CULTURAL 

 

Nos primeiros anos do governo Mao, estima-se que cerca de 700.000 

contrarrevolucionários tenham sido mortos entre 1950 e 1952 (KING, 2012), dando início a 

tensões na população, principalmente na classe dos intelectuais. Em 1956, quando as 

manifestações antissoviéticas irromperam na Europa Oriental, Zhou Enlai, então premiê da 

China, enfatizou uma necessidade maior de os intelectuais participarem da formulação de 

políticas governamentais. Em discurso na Quarta Sessão do Primeiro Congresso Nacional do 

Povo em junho de 1957, Zhou destaca que o governo precisa de críticas do povo para poder 

ser uma ditadura democrática do povo e manter um diálogo saudável. Mao, com receio de 

episódios como o da URSS na Hungria, acolhe a sugestão de Zhou e convida a todos para 

falar abertamente sobre as reformas (HALLIDAY; CHANG, 2012), no discurso “Sobre o 

correto manuseio das contradições entre o povo”, de 1957. Esse convite ficou conhecido 

como o Movimento das Cem Flores. Por um momento, os acadêmicos gozaram de liberdade 
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para se posicionar perante o governo, mas isso não durou muito, e as repressões aos críticos 

do governo voltaram a ocorrer.  

As reformas das políticas do Grande Salto para Frente começam em 1958, e, apesar 

desse contexto conturbado, os estudos de RI continuaram a existir e ganharam força na década 

de 1960. No final de 1963, Zhou Enlai, após uma viagem à África, presidiu um fórum cujo 

objetivo era fortalecer a pesquisa nacional sobre questões internacionais. O fórum resultou na 

publicação de um relatório sobre o Fortalecimento da Pesquisa da Internacional, em 1964 

(GEERAERTS; JING, 2001). 

Esse relatório concluiu que os estudos em RI na China estavam defasados, uma vez 

que não acompanharam a intensificação da diplomacia chinesa. Com isso, o relatório sugeria 

medidas concretas sobre como resolver pontos de fragilidade (MARTIN, 2021). Foi 

identificado que havia uma escassez de institutos e pesquisadores, ausência de um campo de 

pesquisa especializado em política mundial nas universidades (com exceção da Faculdade de 

Relações Exteriores da China) e falta geral de materiais de relações exteriores (TANNER, 

2002). Além disso, os poucos institutos de pesquisa sobre política internacional existentes não 

tinham uma estratégia clara de atividades, havia falta de coordenação nas pesquisas sobre 

outros países e de comunicação e cooperação entre os setores de pesquisa e política.  

Além de instruções mais gerais sobre criação de institutos de política internacional e 

aumento de universidades com cursos sobre política mundial, o relatório também sugeria 

medidas práticas, como a reconstrução dos departamentos de Política Internacional das 

universidades de Pequim, Fudan e Renmin (ZHAO, 2004; YIWEI, 2009). Todas essas 

sugestões foram endossadas por Mao Zedong, que via nessa rede de instituições um meio de 

treinar jovens diplomatas e pesquisadores, o que impulsionou as implementações do que fora 

sugerido nesse relatório (MARTIN, 2021; SHAMBAUGH, 2011).  

Embora houvesse iniciativas anteriores para o estudo de RI, dez novos centros de 

pesquisa para estudos internacionais foram criados sob a égide da Academia Chinesa de 

Ciências, Instituto de Estudos Internacionais de Xangai (SIIS), sob o governo municipal de 

Xangai em 1960, além de terem sido estabelecidos treze faculdades de idiomas e outros 

departamentos nos ministérios (YIWEI, 2009). As principais tarefas dessas instituições na 

primeira metade da década de 1960 incluíram a publicação de livros, periódicos e tradução de 

trabalhos de acadêmicos estrangeiros, não apenas da União Soviética e Europa Oriental, mas 

também do Ocidente (XINNING, 1997).  
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Nesse período, a função das universidades era unicamente a de educação e pesquisa, 

enquanto os centros de pesquisa ligados diretamente aos ministérios serviam para auxílio ao 

planejamento de política externa. Cada universidade tinha um foco regional. A Universidade 

de Pequim ficava responsável pelo chamado terceiro mundo (Ásia, África e América Latina), 

Renmin, por União Soviética e Leste Europeu, e Fudan, pelo Oeste Europeu e América do 

Norte. Durante esse período, os estudos de RI na China ainda seguiam o modelo soviético, 

mesmo com a deterioração da relação entre os dois países, usando largamente a teoria 

marxista-leninista, além da teoria das contradições de Mao.19 Havia um grande esforço para 

entender o sistema político dos países ocidentais (YIWEI, 2009). 

O restabelecimento dos cursos de Ciência Política nas universidades chinesas teve 

como objetivo corrigir as visões de mundo dos estudantes. Os departamentos não tinham a 

mesma estrutura de antes e tinham uma forte orientação marxista (ZHAO, 2004). 

Na universidade de Pequim, Wang Tie Ya assume como diretor do departamento de 

Ciência Política (que agora era dividido em duas especializações, uma em Ciência Política e 

História do Partido Comunista Chinês, e outra em Movimento Comunista Internacional). 

Enquanto isso, na Universidade de Fudan não foi muito diferente. O departamento declarou 

que tinha como tarefa básica na graduação de Ciência Política o cultivo de pessoal qualificado 

para ensino, pesquisa e disseminação da ciência política marxista. Havia três linhas de 

pesquisa: teoria marxista e suas aplicações em problemas práticos, problemas domésticos da 

China e política externa, e política doméstica e internacional. Fudan era a universidade com o 

escopo mais amplo de estudos (LU, 2012).  

Contudo, em junho de 1966, o PCC ordenou que todos os cursos fossem interrompidos 

para fazer revolução. Embora o governo central tenha pedido para que fossem restabelecidas 

em outubro de 1967, as atividades permaneceram interrompidas até o final 1968 (LU, 2012). 

A Revolução Cultural (1966 a 1976) provocou danos em todas as áreas do ensino superior. 

Essa interrupção perdurou até meados da década de 1970, quando o relatório com as palavras 

de Mao foi resgatado (XINNING, 1997).  

As universidades fizeram um grande processo de recrutamento de alunos, e os 

candidatos ideais deveriam ter perfil trabalhador/camponês/soldado. Ou seja, pessoas que de 

acordo com a mentalidade da época estariam mais alinhadas aos ideais comunistas. O método 

de ensino era o “ensino de portas abertas”, o que significava que os alunos deveriam passar a 

 
19 Teoria apresentada no discurso que deu início ao movimento das cem flores 
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maior parte do tempo estudando e trabalhando em fábricas, ou no campo, ou nas forças 

armadas.  

Das treze disciplinas oferecidas em Fudan, no departamento de Política Internacional, 

cinco eram disciplinas de RI. Na Universidade de Pequim, o departamento de Política 

Internacional tinha duas linhas de pesquisa: movimentos comunistas internacionais e 

movimentos de liberação nacional. A ideia era formar pesquisadores de assuntos 

internacionais, equipe para trabalhar com assuntos diplomáticos no governo, analistas para 

processar dados de países estrangeiros e professores, deixando bem claro a importância de 

alinhamento ideológico (SHAMBAUGH, 2011). 

Devido aos acontecimentos de 1949 a 1976, há uma grande limitação de informação 

documental sobre a academia chinesa tanto nesse período como no anterior à revolução 

comunista. Nesse contexto, destaca-se o período de 1966 a 1976, em que houve uma 

destruição sistemática de documentos e qualquer coisa que não estivesse diretamente ligada 

ao culto a Mao. Há alguns trabalhos, como o de LU (2012), largamente citado neste trabalho, 

que fazem não só o esforço de reunir os poucos materiais existentes como também 

reconstroem por meio de entrevistas a história acadêmica de RI. Devido à ausência de 

documentação, é muito difícil saber o que aconteceu na área de RI nas décadas de 1950 e 

1960, sendo difícil descobrir até quem eram os docentes ou os currículos das principais 

universidades como Pequim, Fudan, Renmin ou da Faculdade de Assuntos Estrangeiros da 

China.  

Os acadêmicos chineses, desde a fundação da República Popular da China, tiveram de 

encontrar alguma forma de garantir uma postura considerada politicamente correta perante os 

ideais do PCC antes de estabelecer uma identidade como acadêmicos. Esse debate é mais 

conhecido como vermelho e especialista (KRINGEN, 1975). De acordo com Mokry (2018), 

embora também tenham acontecido perseguições na academia ocidental em períodos de maior 

controle político, na China parece haver uma conexão mais forte entre o destino do país e suas 

carreiras acadêmicas. Por isso, na China, os acadêmicos são vistos como muito mais próximos 

dos seus objetos de pesquisa do que os acadêmicos ocidentais.  

De acordo com LU (2012), nesse período há a existência de um conjunto de regras 

políticas que cada membro da sociedade deve obedecer estritamente. O principal é que cada 

pessoa seja politicamente confiável antes de ser aceito socialmente. Isso é particularmente 

verdade na academia, uma vez que os pesquisadores são vistos como produtores de 

conhecimento. Se por um acaso um acadêmico fosse considerado como não confiável 
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politicamente, o conhecimento produzido por ele também seria visto como não confiável. Se o 

conhecimento produzido por um acadêmico perdesse a credibilidade política, esse 

pesquisador igualmente perderia seu valor perante a sociedade como acadêmico (LU, 2012). 

Exemplos opostos sobre o ponto mencionado acima são as carreiras de Wang Tieya e 

Mei Ruao. Apesar dessas questões, acadêmicos de RI buscaram ganhar a confiança do PCC 

para não perder suas posições na academia. Wang Tieya, diretor do departamento de Ciência 

Política da Universidade de Pequim desde 1946, comunista, se recusou a abandonar Pequim 

no momento mais crítico da revolução quando o Kuomintang dominou Pequim. Essa atitude, 

vista como gesto de lealdade, foi reconhecida pelo partido. E ele foi selecionado como 

membro do conselho do Instituto de Assuntos Exteriores do Povo Chinês, que tinha Zhou 

Enlai como presidente honorário e diplomatas como membros no conselho (FRY; YINING, 

2019). Embora tenha sido acusado de trazer conhecimentos imperialistas devido ao período 

em que estudou no exterior, Wang Tieya conseguiu manter seu posto até 1955. 

Posteriormente, foi publicamente acusado e teve seus crimes expostos no Jornal do Povo, 

mas conseguiu se livrar das denúncias pouco tempo depois, porém sua posição só foi 

restabelecida ao final da década de 1970. Contudo, outros acadêmicos como Mei Ruao não 

tiveram a mesma sorte, devido a sua ligação com universidades estrangeiras e passado 

próximo ao Kuomintang. Mei Ruao foi obrigado a trabalhar como faxineiro do Ministério das 

Relações Exteriores chinês até sua morte em 1973 (HE LING, 2011). Devido à destruição 

documental durante a revolução cultural, há dificuldade em estudar o desenvolvimento da 

pesquisa nesse período, o que até hoje permanece como um tema sensível.  

 

2.4 1977 A 1989 – DA REABERTURA À TIANANMEN 

 

Com a morte de Mao Zedong e as novas políticas de Deng Xiaoping, a academia 

chinesa descobriu uma maior liberdade. Em 1977, o vestibular foi reinstituído. O Ministério 

da Educação e o comitê central do PCC publicaram diretrizes para a reforma do sistema 

educacional. As mudanças propostas eram as mais variadas, desde a reforma do sistema de 

admissão e recrutamento, a reforma do sistema de emprego para graduados universitários e a 

maior autonomia institucional, por exemplo (GU; LI; WANG, 2018). Nesse novo cenário, a 

área de RI se viu pela primeira vez um pouco mais livre e com uma possibilidade de 

continuidade no longo prazo. Inicialmente, os estudos dessa área se concentravam nas 
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universidades de Pequim, Renmin e Fudan, com a Universidade de Pequim sendo a primeira a 

abrir as portas para alunos estrangeiros em 1989 (SHAMBAUGH, 2011).20 

Muitas fundações americanas apoiaram o desenvolvimento das RI na China durante a 

década de 1980, sendo a Fundação Ford uma das mais atuantes, mas também participaram 

Fundação Rockefeller, Fundo Irmãos Rockefeller, Fundação Luce, Fundação John D. e 

Catherine T. MacArthur, Fundação Kettering, Fundação Stanley, Fundação W. Alton Jones e 

Corporação Carnegie (ZHU, 2011). Com exceção da Fundação Ásia, que tinha apoio 

financeiro do Congresso dos Estados Unidos e conduzia seus próprios programas para 

diplomatas chineses, todas as demais fundações se juntaram em um consórcio para 

administrar uma organização que ficou conhecida como Comitê de Estudos sobre Relações 

Internacionais com a República Popular da China (Committee on International Relations 

Studies with the People’s Republic of China – CIRSPRC), que depois foi renomeado 

Programa sobre Estudos Internacionais na Ásia e mais recentemente passou a se chamar 

Parceria para Estratégias Internacionais na Ásia (Partnerships for international Strategies in 

Asia – Pisa) (SHAMBAUGH, 2011).  

O CIRSPRC operou de 1984 a 1992 e investiu cerca de 4 milhões de dólares em 

pesquisas de RI na China. Metade desse valor fora pago pela Fundação Ford. Boa parte desse 

dinheiro foi gasto em fellowships para 102 acadêmicos chineses irem ao exterior fazer pós-

graduação (GEITHNER, 2001 apud SHAMBAUGH, 2011).21 

Ao final da década de 1980, os institutos recém-estabelecidos e reconstituídos 

tornaram-se cada vez mais envolvidos no debate intrapartidário sobre reforma econômica e 

política. Acadêmicos de institutos como a Academia Chinesa de Ciências Sociais desfrutavam 

de relativa liberdade pesquisa. Pesquisadores alinhados com a ala liberal do partido não só 

podiam desenvolver suas pesquisas, mas também eram frequentemente consultados por 

membros do partido (SLEEBOOM-FAULKNER, 2007). 

Os acontecimentos de 1989 trouxeram uma nova onda de restrições. Com as 

manifestações internas, o colapso de países comunistas no Ocidente levou o governo chinês a 

ver com cautela o que era desenvolvido na área e a ver as fundações estrangeiras como 

elementos provocadores. Os estudos desenvolvidos nesse período passaram a ter novamente 

 
20 David Shambaugh estava entre os primeiros alunos estrangeiros admitidos na universidade de Pequim em 

1983 
21 Geithner, P. Ford Foundation support for international relations in China. In: International Relations Studies 

in China. A Review of Ford Foundation Past Grantmaking and Future Choices. Beijing: Ford Foundation 

Office, 2001. p. 94. 



 47 

maior enfoque no marxismo-leninismo em relação à hegemonia americana e às causas de 

colapso dos países do Leste Europeu. Instituições de apoio a pesquisa ocidentais como o 

CIRSPRC e outras instituições ficaram em situações delicadas no período de 1989 a 1992 

(SHAMBAUGH, 2011). 

Apesar dos impactos negativos que os eventos de 1989 na praça Tiananmen, a área de 

RI chinesas, que ficou durante muito tempo restrita a questões históricas, passa nesse 

momento a ter contato com a teoria de RI desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos, à 

medida que acadêmicos chineses que saíram na década 1980 para estudar começam a retornar 

à China, e, consigo, trazem vasta gama de novos materiais e métodos. Livros como 

Introdução ao estudo de Política Internacional (1994) de Liang Shoude e Análises de Política 

Internacional Contemporânea (1995) de Wang Yizhou foram os primeiros livros-textos 

chineses a apresentar as teorias ocidentais sob o olhar chinês e a fomentar o debate teórico, 

especialmente com a teoria da paz democrática (ABB, 2013). 

 

2.5 DE 1990 A 2000 – RECUPERAÇÃO DO TEMPO PERDIDO 

 

Imediatamente após os acontecimentos da Praça Tiananmen de 1989, houve uma onda 

conservadora, com um expurgo dos liberais dos quadros do partido e dos institutos de 

pesquisa, que foram colocados sob supervisão ideológica mais rígida (SLEEBOOM-

FAULKNER, 2007). Contudo, a influência da economia de mercado estava presente em todas 

as áreas na China, inclusive na educação. Na Conferência Nacional de Ensino Superior em 

1992, o governo declarou que o objetivo da reforma e desenvolvimento do ensino superior 

chinês era aumentar sua abrangência, qualidade, otimizar sua estrutura e melhorar a eficiência 

(GU; LI; WANG, 2018). Novos institutos foram criados e outros ganharam maior robustez, 

com a participação nas reformas políticas e econômicas.  

Em meio a essas transformações no ensino superior na China, os acadêmicos da área 

de RI observam que as teorias ocidentais não são suficientes para tratar os problemas chineses 

e surge a busca por uma teoria chinesa das RI. Esse período foi chamado por Qin (2009) de 

“aprendizado de teoria”, quando a academia chinesa cria uma agenda de pesquisa para 

absorver toda a teoria desenvolvida no restante do mundo, para então buscar desenvolver a 

sua própria. No final da década de 1980, muitos livros seminais de RI foram traduzidos.  
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A tradução dos livros clássicos de teoria das RI levou a uma melhor compreensão do 

que era a teoria orientada para o conhecimento entre os acadêmicos chineses e aumentou o 

interesse em pesquisa. As principais editoras chinesas ajudaram nesse processo ao apresentar 

de forma sistemática clássicos de teoria de RI desenvolvida no ocidente. Embora houvesse 

apenas dez livros traduzidos nessa época, eles incluíam clássicos como Power and 

Interdependence, de Keohane e Nye (1992), Theory of International Politics, de Waltz 

(1992), Social Theory of International Politics, de Alexander Wendt (2000), e The Modern 

World System, de Immanuel Wallerstein (1998). Esses livros cobriram todas as principais 

teorias e conscientizaram os estudiosos de RI chinesas da importância da teoria para o 

crescimento e desenvolvimento da disciplina (QIN, 2009). 

Ao evoluir, esse debate se divide nas chamadas escola chinesa (teoria que é feito 

usando apenas elementos clássicos chineses) e a teoria de RI com características chinesas 

(teoria com aspectos da diplomacia chinesa como paz harmônica). A busca teórica, embora 

seja um tema recorrente nos debates de relações internacionais, não é o tema principal. 

Segundo Wang Yiwei (2009, p. 117):  

Desde que a China começou as reformas de mercado, em 1992, a 

competição tem sido o principal tema em estudos de RI. Até agora, os 

estudos RI não têm sido tão bem organizados institucionalmente como é 

habitual. Não há coerência interna, a hierarquia, a divisão do trabalho em 

institutos chineses, mas ela é moldada pelo fator geocultural, por exemplo, a 

Universidade Yunan e a Academia de Ciências Sociais são boas em estudos 

da ASEAN, enquanto a Universidade de Sichuan e a Academia de Ciências 

Sociais são boas em estudos do Sul da Ásia. Os acadêmicos moldam as 

identidades das instituições, não só as instituições moldam os acadêmicos, 

uma vez que mais e mais institutos foram criados nos últimos anos. 

Estudiosos trocam de posição com mais frequência do que antes. Isso é 

diferente para os estudiosos em ciências políticas (incluindo RI).  

O estudo da Teoria das Relações Internacionais (TRI) também reflete momentos 

históricos da China. Contudo, principalmente após 1978 até 1990, período que Qin (2009) 

chamou de pré-teórico, o desenvolvimento da TRI foi muito tímido. Foram publicados em 

média seis artigos por ano e estes buscavam usar interpretações do marxismo para entender a 

sociedade internacional. A China de 1979 tinha acabado de sair de um período de grande 

reclusão, e os poucos materiais restantes eram provenientes ainda do período soviético, o que 

explica o intenso uso do marxismo.  

De 1991 aos anos 2000 foi a fase que Qin (2009) chamou de aprendizado teórico, pois 

há uma tentativa de recuperar o tempo perdido e se atualizar o mais rápido possível para 

alcançar as pesquisas da área do Ocidente, algo muito semelhante ao procedimento 
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econômico da China na época. Nesse período, os clássicos de TRI são traduzidos para o 

mandarim, tornando mais acessível e ampla a pesquisa da área.  

A partir de 2001 até 2007, há um aprofundamento das pesquisas de TRI, e teorias pós-

positivistas ganham maior espaço, principalmente o construtivismo. A crítica à TRI do 

Ocidente passa a ser um assunto recorrente, assim como o otimismo na época da projeção da 

grande China nos jogos de Pequim de 2008. Os acadêmicos chineses iniciam debates mais 

consistentes sobre construir uma TRI chinesa. 

Esse debate sobre uma TRI com características chinesas (ou seja, uma TRI com 

algumas modificações para se adaptar a China) e uma TRI chinesa (TRI criada 

exclusivamente com elementos chineses) se mantém até hoje e é visto como uma necessidade 

para acadêmicos da área. Afinal, a teoria é uma lente para análise, e se não há uma TRI 

chinesa ou com características chinesas significa que o mundo (inclusive a China) está 

analisando as RI com valores puramente ocidentais, algo que fica em desacordo com a ideia 

de projeção da China no exterior. 

Em termos limites do campo de RI em relação a outras disciplinas, as RI chinesas 

continuam interdisciplinares por natureza. Em comparação com muitos países ocidentais, as 

RI chinesas não são tão intimamente ligadas à Ciência Política e não lutam por espaço vis-à-

vis com a Ciência Política para a mesma extensão como em outros lugares. Na verdade, a 

Ciência Política e a administração pública são por vezes incluídas ao lado das RI como 

especialidades nas escolas de estudos internacionais, que organizam seus estudos em torno de 

um país ou região, e não ao redor de temas. As escolas de estudos internacionais em 

universidades importantes – como a Universidade de Assuntos Estrangeiros da China e a 

Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Renmin – ainda abrigam departamentos 

de língua estrangeira (WANG, 2002).  

Nesse momento, vemos o início dos projetos de internacionalização universitária na 

China. Em 1995, é lançado o projeto 211 com apoio da Secretaria da Educação22 com o 

objetivo de modernizar as universidades chinesas e transformá-las em centros de excelência 

mundial. Em 1998, um projeto complementar e mais abrangente foi lançado, o projeto 985, 

que está em vigor até os dias de hoje (GU; LI; WANG, 2018). 

 

 
22 A Secretaria da Educação da República popular da China funcionou de 1985 á 1998, com a reorganização 

governamental, em 1998 foi renomeada Ministério da Educação. 
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2.6 A PARTIR DOS ANOS 2000 

 

A partir dos anos 2000 há um continuum no estudo de RI na China, assim como no 

perfil da política externa chinesa. É aqui que temos o aquecimento dos debates sobre o 

crescimento chinês. A partir desse momento as universidades e think tanks se consolidam, 

sendo mais interessante observar as estruturas que perduram até hoje com algumas 

modificações. Dessa forma, as universidades passaram a ficar mais perto do partido/governo 

durante a década de 1990, e uma série de reformas centralizadoras consolidaram o controle do 

partido sobre as agendas de pesquisa universitária, designando funcionários do partido para 

cargos em todo o setor de ensino superior (KRISTENSEN, 2012). Os oficiais do partido 

permanecem nos cargos até hoje, mas a pesquisa foi mais fortemente controlada pelo governo 

apenas nos primeiros anos (GEERAERTS; JING 2001; YIWEI, 2009). No século XXI, o 

sistema de educação superior chinês passou por uma grande expansão. O ensino superior 

deixa de ser exclusividade das elites. Em 2006, havia 25 milhões de estudantes no ensino 

superior, o que correspondia a uma taxa de matrícula de 21%, em 2010, a taxa aumentou para 

26%, e em 2015, para 40% (GU; LI; WANG, 2018). Neste trecho é apresentado como a área 

se estruturou desde os anos 2000 e permanece até os dias de hoje. 

 

2.6.1 Principais universidades 

 

Dentre as principais instituições de ensino superior na China, se destaca na área de RI 

a Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Pequim, estabelecida em 1996 a partir 

do antigo departamento de Política Internacional. Seus primeiros diretores foram Qian Qichen 

e depois Wang Jisi (SHAMBAUGH, 2011).  

A Escola de Estudos Internacionais é composta por seis departamentos (Política 

Internacional, Diplomacia e Gestão dos Negócios Estrangeiros, Economia Política 

Internacional, Política Comparada, Organizações Internacionais e Políticas Públicas 

Internacionais e Segurança Nacional) e três institutos de pesquisa (Relações Internacionais, 

Estudos Asiáticos e Africanos e Socialismo Mundial). Além disso, administra mais de dez 

centros de pesquisa científica.  

Atualmente, possui quatro cursos de graduação (Política Internacional, Diplomacia, 

Economia Política Internacional e Organizações Internacionais e Políticas Públicas 
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Internacionais), dez cursos de mestrado (Política Internacional, Relações Internacionais, 

Diplomacia, Economia Política Internacional, Estudos de Segurança Nacional, Sistemas 

Políticos Chineses e Estrangeiros, História do Partido Comunista da China, Socialismo 

Científico e Movimento Comunista Internacional, Organizações Internacionais e Políticas 

Públicas Internacionais, e por fim, Administração Pública) e sete de doutorado (Relações 

Internacionais, Política Internacional, Diplomacia, Doutrina da Sociedade Científica e o 

Movimento Comunista Internacional, Sistemas Políticos Chineses e Estrangeiros, Economia 

Política Internacional e Segurança Nacional).  

A internacionalização tornou-se uma característica da faculdade, que possui programas 

de dupla titulação em conjunto com a London School of Economics and Political Science, a 

Escola de Relações Internacionais e Desenvolvimento de Genebra, na Suíça, a Escola de 

Ciência Política de Paris, na França, a Universidade de Tóquio e a Universidade Waseda, no 

Japão, e a Escola de Relações Internacionais de Monterey, nos Estados Unidos. Juntamente 

com as Universidade de Tóquio e a Universidade Nacional de Seul, há o programa Projeto 

Campus Asiático, um projeto de nível federal das três nações. Mais de 60 alunos 

internacionais participam do programa de dupla titulação da graduação e do programa de 

mestrado ministrado em inglês a cada ano. Além disso, a faculdade também mantém relações 

de intercâmbio de longo ou curto prazo com a Cornell University nos Estados Unidos e a 

Niigata University no Japão. Também publica o periódico 国际政治研究 (Estudos de Política 

Internacional) e a coleção Estudos de Política Mundial pela editora da Universidade de 

Pequim. 

A Escola de Relações Internacionais e Assuntos Públicos da Universidade de Fudan 

foi fundada em 21 de novembro de 2000, originada do Departamento de Ciência Política da 

Universidade Fudan, fundado em 1923. Em 1964, o Departamento de Política Internacional 

foi estabelecido com a aprovação do Comitê Central do PCC, tornando-se um dos três 

primeiros departamentos de política internacional estabelecidos na República Popular da 

China. Após a abertura da China em 1979, as áreas de Política Internacional, Ciência Política 

e Administração Pública desenvolveram-se rapidamente. Em 2000, o departamento de 

Política Internacional foi reorganizado de forma a dar origem a Escola de Relações 

Internacionais e Relações Públicas.  

A faculdade é formada pelo Departamento de Política Internacional, Departamento de 

Ciência Política, Departamento de Administração Pública e Departamento de Diplomacia e é 



 52 

uma das primeiras instituições de treinamento para o grau profissional de mestrado em 

Administração Pública do país. A faculdade tem duas linhas principais de pesquisa (Relações 

Internacionais, Teoria da Ciência Política), dois pós-doutorados, dez programas de doutorado, 

oito programas de mestrado e três cursos graduação, além de uma publicação em língua 

inglesa, Chinese Political Science Review. 

Nos últimos anos, a Escola de Relações Internacionais e Assuntos Públicos da 

Universidade de Fudan tem cooperado com mais de quarenta universidades internacionais, 

como Oxford University, Political University of Paris, Free University of Berlin, Bocconi 

University, University of Geneva, Lund University, Russian National Higher School of 

Economics, National University de Cingapura, Keio University, Yonsei University, além de 

oferecer programas de doutorado em Política Internacional, Política e Diplomacia Chinesa e 

Políticas Públicas Internacionais em inglês. 

Em novembro de 2000, o antigo Departamento de Política Internacional foi 

transformado em Escola de Relações Internacionais e Assuntos Públicos, com três 

departamentos de Política Internacional, Ciência Política e Administração Pública. Em 2009, 

o departamento de Diplomacia foi adicionado. O novo departamento de Política Internacional 

é responsável pela pesquisa em RI, bem como desenvolvimento de grandes projetos como 

Relações Internacionais e Questões Globais do Projeto 211 do Ministério da Educação. As 

principais linhas de pesquisa do departamento incluem Teoria das Relações Internacionais, 

Estratégia e Relações das Grandes Potências, Estratégia e Relações Exteriores da China, 

Relações Internacionais da Ásia-Pacífico, Estudos de Integração Europeia, Religião e 

Relações Internacionais Contemporâneas e Segurança Nacional, BRICS e Países Emergentes, 

Controle de Armas e Segurança Regional, Globalização e Questões Globais.  

A Escola de Estudos Internacionais da Universidade de Renmin remonta ao 

Departamento de Diplomacia e à Seção de Ensino e Pesquisa Marxista-Leninista Básico 

quando a Universidade Renmin foi criada em 1950. Em 1955, as faculdades do país foram 

ajustadas e o corpo principal do departamento de Diplomacia foi transferido para formar a 

Academia Diplomática. Posteriormente, em 1964, o Ministério da Educação aprovou a 

criação do Departamento de Política Internacional de acordo com as instruções do premiê 

Zhou Enlai e o Relatório sobre o Fortalecimento do Estudo do Trabalho Estrangeiro do 

Comitê Central do Partido Comunista da China. Já em 2000, foi criada a Escola de Relações 

Internacionais com base no antigo departamento de Política Internacional e no Instituto da 

Rússia, Europa Oriental e Ásia Central. 



 53 

Também foi a primeira instituição de ensino superior para pesquisa de questões 

internacionais e ciência política estabelecida após a fundação da República Popular da China. 

Além de ter sido a primeira instituição a receber o direito de conferir o título de doutor em 

Ciências Políticas.  

Há quatro departamentos: Política Internacional, Diplomacia, Economia Política 

Internacional e Ciência Política e Administração Pública. Também há quatro institutos, de 

Política Chinesa, Socialismo Mundial, Leste Europeu e Ásia Central e Estudos Europeus. 

Possui graduação, mestrado e doutorado na área e cerca de trinta docentes. Um dos antigos 

diretores da Escola de Estudos Internacionais foi Chen Jian, antigo embaixador nas Nações 

Unidas.  

O Departamento de Política Internacional tem sua origem no Departamento de 

Diplomacia criado em 1950. Quando o Departamento de Ciência Política foi criado em 1960, 

foi criada a Seção de Ensino e Pesquisa de Política Internacional. Em 1964, de acordo com o 

Relatório sobre Fortalecimento do Estudo do Trabalho Estrangeiro pelo Comitê Central do 

Partido Comunista da China, o Departamento de Ciência Política foi reorganizado no 

Departamento de Política Internacional. Originou-se deste último e a Escola de Relações 

Internacionais foi fundada em 2000. 

O Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Tsinghua foi 

estabelecido em 2007. O diretor fundador é Yan Xuetong,23 professor sênior de Artes Liberais 

na Universidade de Tsinghua. O predecessor do departamento de Relações Internacionais foi 

a Seção de Ensino e Pesquisa Política Internacional da Escola de Ciências Humanas e Sociais, 

criada em 1993. Ela estava subordinada ao Departamento de Filosofia e Sociologia. A equipe 

inicial incluía Li Runhai, Zhang Lihua, Xing Yue, Chen Qi e outros professores. Em 1997, a 

Escola de Ciências Humanas e Sociais criou o Instituto de Estudos Internacionais. O 

diplomata Xue Mouhong foi o primeiro diretor. Em 2003, foi criado o curso de graduação em 

Política Internacional. Em 2007, o departamento de Relações Internacionais foi estabelecido 

com os professores Yan Xuetong, Shi Zhiqin, Sun Xuefeng e Kejin Zhao, chefe do 

departamento de Relações Internacionais, que promoveu o rápido desenvolvimento das RI de 

Tsinghua. 

 
23 Vale o destaque que Tan Xuetong é um dos acadêmicos da área de relações internacionais mais conhecido fora 

da China, com diversas publicações em língua inglesa sobre Teoria de Relações internacionais com 

Características Chinesas, para mais ver: YAN, Xuetong. Ancient Chinese thought, modern Chinese power. 

Princeton University Press, 2013. E YAN, Xuetong. Leadership and the rise of great powers. Princeton 

University Press, 2019. 
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Até o momento, Tsinghua possui um programa de pós-doutorado em Ciência Política, 

um programa de doutorado em Ciência Política e cursos de graduação em Humanidades e 

Sociedade, Política Internacional e Governança Global. Possui programa de mestrado de 

dupla titulação com a Universidade Johns Hopkins em Política e Economia Globais, mestrado 

em língua inglesa de Política Chinesa e Política Externa para alunos internacionais, programa 

de mestrado acadêmico em Relações Internacionais, mestrado em Políticas Públicas 

Internacionais Chinesas para alunos estrangeiros, uma graduação e diversos outros programas 

de treinamento.  

A concentração nesse departamento está em Segurança e Estratégia Internacional, 

Desarmamento e Controle de Armas, Diplomacia Econômica, Política Externa Chinesa, 

Economia Política Internacional, Big Data e Teoria das Relações Internacionais. Há uma 

preocupação com o desenvolvimento metodológico de RI. A Universidade de Tsinghua 

possui uma parceria para publicação com a Oxford University Press, o Chinese Journal of 

International Politics, além de parcerias de pesquisa com Carnegie e Brookings. 

A Universidade de Relações Exteriores da China 外交学院 é a instituição responsável 

de treinar o corpo diplomático chinês e está ligada diretamente ao Ministério de Assuntos 

Exteriores. O departamento de Diplomacia e Gestão de Relações Exteriores foi o primeiro da 

República Popular da China a ministrar ensino e pesquisa sobre diplomacia. Há cinco seções 

de ensino e pesquisa para diplomacia e assuntos consulares, com dois cursos de graduação em 

Diplomacia, Organização Internacional e Governança Global, três programas de mestrado em 

Diplomacia, Política Internacional e Teoria Política, doutorado em Diplomacia e pós-

doutorado em Diplomacia. Possui cerca de 1.500 alunos distribuídos nos departamentos de 

Diplomacia, Inglês e Estudos Internacionais, Línguas Estrangeiras, Direito Internacional, 

Economia Internacional, Escola de Educação Internacional e Instituto de Relações 

Internacionais. Possui graduação, mestrado e doutorado em diversas áreas. É a sede da 

Associação Nacional da China de Relações Internacionais.24 Publica a revista Comentários 

diplomaticos 外交评论 e tem cerca de 170 docentes, dentre eles nomes como Yaqing Qin, 

conhecido por sua grande contribuição para a construção da área de RI na China. 

 
24 A Associação Nacional de Estudos Internacionais da China, foi fundada em 1980, é um importante grupo 

acadêmico e instituto nacional. Tem como objetivos intercâmbios acadêmicos, pesquisa e consultoria, e 

concentra os principais especialistas da área. 
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É muito comum embaixadores trabalharem na universidade. Dentre esses casos, temos 

os embaixadores Wu Jianmin, Zhao Jinjun, Qu Xing, Yuan Nansheng e Qi Dayu, que foram 

reitores ou secretários da Universidade de Relações Exteriores da China. Outros como os 

embaixadores Lu Guicheng, Zhang Hongxi, Cheng Tao, Qi Jianguo, Liu Guijin, Zhang 

Jiuhuan e Lu Peixin, que foram professores visitantes do departamento. 

Os alunos da Universidade de Relações Exteriores da China frequentemente 

desempenham atividades junto ao governo chinês como observadores das atividades do 

Ministério das Relações Exteriores, coletivas de imprensa, fóruns internacionais (Fórum 

China-África, o Fórum da Comunidade China-América Latina e Caribe, o APEC Summit, o 

Asia Info Summit, o Global Think Tank Summit, a AIIB Founding Conference e Cúpula da 

Belt and Road) e visitação de organizações internacionais na China. 

A Universidade de Relações Internacionais (国际关系学院) não é uma das maiores ou 

mais famosas universidades na área de RI, porém sua importância se dá devido a sua 

aproximação com o Ministério de Segurança do Estado e o Instituto da China de Relações 

Internacionais Contemporâneas. É uma universidade mais fechada, e poucos estrangeiros têm 

acesso a ela (SHAMBAUGH, 2011), cujo foco são diplomacia militar, segurança internacional, 

estudos estratégicos e línguas estrangeiras. Foi fundada em 1949 sob os cuidados do premiê 

Zhou Enlai. Ao longo dos anos, os líderes do partido e do Estado tiveram influência direta na 

criação da universidade. Formou a primeira geração de embaixadores da República Popular da 

China. Na década de 1950, foi pioneira em métodos de ensino com foco no aprendizado 

contemporâneo de línguas estrangeiras. Em 1964, foi listada como uma universidade nacional 

importante. Atualmente, a escola tem cinco faculdades, de Segurança Nacional, Ciências 

Econômicas e Finanças, Línguas Estrangeiras, Direito e Segurança Cibernética.  

Além disso, publica a revista Pesquisa Contemporânea (当代国际关系研究) de RI. 

Devido a sua proximidade com o Instituto da China de Relações Internacionais 

Contemporâneas, vários acadêmicos da universidade publicam no periódico do Instituto de 

Relações Internacionais Contemporâneas (现代国际关系). 

Desde 1979, o governo chinês vem se esforçando para que as universidades de 

Pequim, Renmin, Fudan, Assuntos Estrangeiros e, nos últimos anos, Tsinghua se 

desenvolvam como centro de excelência em RI (tabela 1).  
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Tabela 1 – Principais departamentos de Relações Internacionais nas universidades25 

Nome Divisões Fundação Universidade Cidade Corpo docente  Alunos  Publicação 

Universidade de 

Assuntos 

Estrangeiros da 

China 

8 departamentos e 

5 centros 
1952 

Universidade 

de Assuntos 

Estrangeiros da 

China 

Pequim 170 

2,000 graduação e pós e 

170 alunos estrangeiros 

de graduação e pós 

Assuntos Estrangeiros 

Instituto de Estudos 

Internacionais 

4 departamentos e 

20 centros 
1996 

Universidade 

de Pequim 
Pequim 54 

629 graduação, 171 

mestrado, 137 

doutorado e 369 

estrangeiros 

Política Internacional 

Escola de Relações 

Internacionais e 

Relações Públicas 

4 departamentos e 

15 centros 
2000 

Universidade 

de Fudan 
Xangai 72 

600 graduação, 200 

mestrado e mestrado 

profissional, 100 

doutorado e 60 pós-

doutorado 

Relações Internacionais 

Escola de Estudos 

Internacionais 

3 departamentos e 

9 centros 
2000 

Universidade 

de Renmin 
Pequim 66 

545 graduação, 210 

mestrado, 110 

doutorado e 310 

estrangeiros 

Nenhum. Seus membros 

colaboram com a edição 

dos seguintes periódicos: 

International Politics, 

Chinese Diplomacy, 

Political science and 

Chinese Politics 

Departamento de 

Relações 

Internacionais 

4 centros 2007 
Universidade 

Tsinghua 
Pequim 20 Não disponível 

Ciência Política 

Internacional, 

Perspectivas e Controle de 

Armas e Jornal Chinês de 

Política Internacional 

(publicado em inglês pela 

Oxford University Press) 

 

 

 
25 Dados extraídos dos sites das universidades com o número de discentes e docentes em 2020. 
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Embora o número de universidades com cursos de graduação, mestrado e doutorado 

na área de relações internacionais seja bem maior, as universidades de Pequim, Renmin, 

Fudan e Tsinghua são as universidades de referência na área, despontando sempre nas mais 

altas posições nos rankings internos de excelência acadêmica e de competitividade 

internacional. Essas quatro universidades fazem parte dos programas governamentais para que 

sejam não apenas universidades de referência na China, como também em âmbito mundial. 

 

2.6.2 Publicações e financiamentos 

 

Assim como em outras regiões do mundo, os acadêmicos chineses também seguem a 

lógica do “publish or perish”. A entrada como docente na universidade costuma ser por um 

contrato de tempo determinado de seis anos que pode ser como professor assistente ou 

professor associado, que, por sua vez, passa por reavaliações a cada três anos. Durante esse 

tempo, além da docência, esse professor precisa cumprir uma cota de publicação (a 

quantidade de artigos e quais níveis de publicação dependem da universidade e, embora a 

quantidade de artigos publicados em revistas chinesas seja maior, há uma forte valorização e 

pressão para publicar internacionalmente), conseguir pelo menos um projeto de nível 

nacional, horas de docência e horas de trabalho para a comunidade acadêmica 

(KRISTENSEN, 2012).  

Nessas reavaliações, o docente em início de carreira tanto pode ter seu posto elevado 

como pode ser demitido. Esse sistema, também chamado de “pra cima ou pra fora”,26 faz com 

que acadêmicos chineses tenham um tempo limitado e predefinido para alcançar o posto de 

professor adjunto, ou serão colocados para fora do sistema. Um dos motivos para isso é o alto 

número de alunos de doutorado no mercado e a qualidade destes profissionais.27 Em 1997, o 

número de candidatos ao doutorado era de 7.300 alunos. Em 2019, esse número era de 

100.000 alunos.28 Muitas universidades, principalmente as mais concorridas, contratam um 

número muito maior de professores-pesquisadores em início de carreira, e o cumprimento 

dessas exigências apenas garante a esses professores o direito de disputar a promoção, 

colocando os profissionais sob um ambiente de competição. A Universidade Sun Yat Sen, no 

 
26 Sixth Tone – ttps://www.sixthtone.com/news/1008120/for-young-chinese-academics%2C-its-either-get-

promoted%2C-or-else 
27 Sohu – http://news.sohu.com/20090312/n262752010.shtml 
28 Sohu – https://www.sohu.com/a/461828858_220095 
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período de 2015 a 2021, contratou 8.000 doutores em início de carreira e ficou com menos de 

10% dos profissionais.29  

Esse sistema altamente competitivo é incentivado pelo governo, que oferece diversos 

programas de estímulos as universidades. Não apenas para que elas se modernizem e 

ampliem, mas também para que possuam alta qualidade em seus trabalhos e sejam 

reconhecidas internacionalmente, a ponto de atrair alunos estrangeiros tal como as 

universidades de Harvard, MIT, Stanford, Yale, Cambridge e Oxford atraem alunos do mundo 

inteiro.  

Uma das primeiras iniciativas foi o projeto 211, de 1995, patrocinado pela Comissão 

Estadual de Educação da Secretaria da Educação (1985 a 1998), que visava apoiar o 

desenvolvimento de cem grandes universidades em todo o país para fazê-las alcançar um 

nível de erudição e qualidade mundialmente reconhecido até o século XXI. As primeiras 

unidades a participar foram as Universidade de Pequim e a Universidade de Tsinghua. No 

final de 1997, uma força-tarefa de coordenação interministerial do Projeto 211 foi criada pelo 

Conselho de Estado da RPC para supervisionar a operação do projeto. Um total de 107 

instituições de ensino superior foram apoiadas pelos fundos do projeto 211.30 

Em maio de 1998, durante a celebração do centenário da fundação da Universidade de 

Pequim, o presidente Jiang Zhemin afirmou que a China precisava desenvolver universidades 

de referência em nível mundial e anuncia o Projeto 985.31  Desde 1999, o Ministério da 

Educação assinou uma série de acordos de cooperação com alguns governos provinciais ou 

municipais para o desenvolvimento de universidades de excelência internacional. Além disso, 

todas as universidades participantes deveriam ser financiadas conjuntamente pelo governo 

central e pelos governos provinciais ou municipais. O financiamento governamental 

designado para o projeto 985 excedeu o do projeto 211 (GU; LI; WANG, 2018). É 

interessante destacar que uma universidade fazer parte dos projetos 211 ou 985 não implica 

que todos os cursos serão contemplados por esses programas. Cada curso precisa demonstrar 

determinado nível de qualidade para fazer parte dos projetos.32 

Fazer parte destes projetos significa obter uma maior parcela de financiamento dos 

projetos. Todas as universidades na China, com algumas exceções, são propriedade do 
 

29  https://wap.peopleapp.com/article/6167601/6071554 https://finance.sina.com.cn/china/2021-04-20/doc-

ikmyaawc0747408.shtml https://www.sohu.com/a/461828858_220095 
30 Projeto 211 – http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_843/tnull_33122.html 
31Projeto 985 – http://www.moe.gov.cn/s78/A22/xwb_left/moe_843/201112/t20111230_128828.html 
32 Lista de Universidades e cursos do projeto 985 – https://daxue.eol.cn/985.shtml 

 

https://wap.peopleapp.com/article/6167601/6071554
https://finance.sina.com.cn/china/2021-04-20/doc-ikmyaawc0747408.shtml
https://finance.sina.com.cn/china/2021-04-20/doc-ikmyaawc0747408.shtml
https://daxue.eol.cn/985.shtml
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governo e a maior parte do seu financiamento é dinheiro público repassado às universidades. 

Contudo, é autorizado às universidades a terem outras fontes de renda, como cobrarem por 

matrículas e moradia, sendo os alunos dispensados de outras taxas (GU; LI; WANG, 2018). 

Para uma universidade/curso entrar para um dos projetos, é necessário ter uma alta avaliação 

nos seguintes critérios: 

a) Professores: são avaliados pelo currículo e se trabalham em tempo integral; 

b) Pesquisa científica: são avaliados os artigos dos últimos onze anos para aferir a 

contribuição da universidade. Os artigos revisados por pares são considerados 

como artigos de alta qualidade e também se são publicados em revista com alto 

fator de impacto do periódico. São utilizados quatro indicadores para avaliar a 

capacidade de pesquisa científica: a quantidade de artigos publicados, a quantidade 

de citações, a quantidade de trabalhos de cooperação internacional e o número de 

patentes de invenções nos últimos 11 anos. O número de citações é um importante 

indicador da qualidade dos artigos, e a quantidade de citações reflete a situação 

geral de grupos de pesquisa ou universidades e os resultados de pesquisas 

científicas; 

c) Nível de ensino: o número de ex-alunos e cursos de destaque que entram nos 

rankings de ensino superior. Também é observado a quantidade de ex-alunos 

notáveis para aferir a qualidade de ensino; 

d) Impacto na reputação: com base em diferentes rankings universitários e da 

quantidade de citações é aferido o impacto daquela instituição.33 

Esses critérios foram definidos pela rede de educação e avaliação científica da China e 

montam o ranking 金苹果 (jin pingguo – maçã de ouro). Esse ranking abrange não só 

universidades chinesas, mas também universidades de referência mundial, como as da Ivy 

League. Ter um curso bem avaliado pelo jin pingguo significa que a universidade atingiu um 

alto nível de excelência e internacionalização. 

 Em 2009, o ministério da educação chinês criou o C9, que é uma conferência 

acadêmica que reúne nove universidades chinesas de maior excelência com o objetivo de 

desenvolver esse grupo de forma análoga à Ivy League dos Estados Unidos. Fazem parte do 

C9 a Universidade de Fudan, o Instituto de Tecnologia de Harbin, a Universidade de 

Nanjing, a Universidade de Pequim, a Universidade Shanghai Jiao Tong, a Universidade de 

 
33 金苹果 – http://www.nseac.com/ 
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Tsinghua,  a Universidade de Ciências e Tecnologia da China, Universidade Xi’an Jiao Tong 

e Universidade de Zhejiang. 

Uma análise da Thomson Reuters de 2011 mostrou que esse grupo de universidades 

recebe cerca de 3% da verba nacional destinada ao desenvolvimento de pessoal, sendo 10% 

do montante destinado à pesquisa e desenvolvimento. Esse grupo de universidades é 

responsável por 20% dos artigos publicados em revistas indexadas na Web of Science e por 

30% dos artigos chineses mais citados. O grupo foi ampliado e o governo chinês passou a 

buscar criar o que eles chamam de universidade de dupla primeira linha, que é primeira linha 

nacional e internacionalmente.  

Podemos observar que o futuro de um acadêmico está intimamente entrelaçado com o 

de sua universidade. Como o desenvolvimento da universidade está, por sua vez, 

acompanhando não só a estratégia político-econômica, mas também a internacional do país, é 

comum ouvir acadêmicos chineses dizer que as suas carreiras acompanham a história chinesa. 

Na área de RI isso fica muito claro, principalmente no que concerne à internacionalização. A 

China começa a internacionalizar suas universidades em um mesmo momento em que o país 

também está em expansão e busca projetar força internacionalmente. Vemos assim a área de 

RI acompanhar também a política externa chinesa. 
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3 THINK TANKS NA CHINA 

 

As primeiras instituições de pesquisa especializadas foram criadas na China ainda no 

período de Mao. Elas seguiram o modelo soviético e tinham o objetivo de amparar as políticas 

de Mao (ZHU, 2017). Posteriormente, no período de Deng Xiaoping, a política das quatro 

modernizações (em agricultura, indústria, ciência e tecnologia de defesa), além das mudanças 

econômicas, causou uma redução na ênfase ideológica para favorecer o pragmatismo. Dessa 

forma, também favoreceu os institutos de pesquisa. Já após a repressão do movimento de 

protesto de Tiananmen, em 4 de junho de 1989, houve uma redução no sentimento de 

liberdade da academia por um breve momento.  

O aumento das complexidades das relações entre China e o mundo, China e sociedade 

e também a queda da União Soviética mostraram o quão necessária era a mudança. Para 

realizá-la, o governo faz um esforço, permitindo a participação e o aconselhamento de 

especialistas para orientar suas decisões (GONZALEZ; ZHANG, 2014). À medida que a 

China foi se desenvolvendo, esses intelectuais ganharam cada vez mais espaço e margem de 

manobra, tanto financeira quanto intelectual para desenvolvimento de pesquisa (GU; 

GOLDMAN, 2004). Nota-se, assim, um aumento na gama de participantes no processo de 

tomada de decisão, com participação não só de diversas agências dos governos central e local, 

como também da elite intelectual hospedada nos think tanks que ampliaram não apenas o 

número, mas também sua margem de participação no processo (ZHU; XUE, 2007). Para 

observadores estrangeiros, os think tanks fornecem insights importantes sobre a China em 

transição e sobre o processo político em particular (TANNER, 2002).  

Os think tanks chineses são administrados por uma elite que inclui funcionários 

governamentais atuais e, em número crescente, aposentados, bem como empresários e 

acadêmicos proeminentes, muitos deles “tartarugas marinhas”, ou seja, cidadãos chineses que 

passaram uma quantidade significativa de tempo no exterior (LI, 2009).  

Em 2006, foi realizado o primeiro fórum sobre think tanks da China, no qual foi 

divulgado uma lista com os dez maiores think tanks governamentais e não governamentais do 

país com base nas avaliações de especialistas sobre o volume de ideias geradas e seu impacto 

na tomada de decisão (GONZALEZ; ZHANG, 2014). Após a divulgação desse ranking, o 

número e o escopo dos think tanks aumentaram substancialmente na China (LI, 2009).  
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No caso de política externa, há algumas particularidades. Sendo uma das áreas 

políticas mais sensíveis, a tomada de decisões na política externa da China não foi 

descentralizada, como no caso das políticas doméstica e econômica. Mesmo na era pós-Mao, 

o poder final da tomada de decisões em política externa ainda está concentrado nas mãos do 

presidente e do comitê permanente do politburo, cujos participantes desempenham funções-

chave no governo, como o primeiro-ministro e o presidente do Congresso do Povo (LIAO, 

2002). 

Embora os think tanks de RI existam desde a década de 1960, originalmente sua 

função principal era fornecer informações. Com o aumento da participação da China no 

sistema internacional e com a introdução de um processo mais sistemático e institucional na 

política externa nas últimas décadas, os institutos de pesquisa de RI tornaram-se mais ativos e 

eficazes no processo de política externa da China (ZHU; XUE, 2007). 

Em busca de oferecer um panorama mais amplo sobre a academia chinesa, este 

capítulo explorará a dinâmica dos think tanks na China desde o aumento do interesse nesse 

tipo de instituição, que não costuma figurar em um primeiro momento ao se falar de países 

com sistema político fechado. Em seguida, entender quais são as características, as formas de 

influência e os tipos existentes na China, além de apresentar duas características importantes 

desse tipo de instituição e o impacto do guanxi.  

 

3.1 SOBRE THINK TANKS 

 

Os primeiros institutos de pesquisa chineses surgiram em 1956, após o governo ser 

surpreendido com a invasão da Polônia e Hungria pela URSS. Mao culpou seus conselheiros 

de falhar na previsão desse evento e pediu a Zhou Enlai que criasse um instituto vinculado ao 

Ministério das Relações Exteriores para estudos de conjuntura externa. Foi criado então o 

Instituto de Estudos Internacionais (atualmente Instituto de Relações Internacionais 

Contemporâneas da China) (SHAMBAUGH, 2002). Esse instituto teve grande atuação na 

ruptura entre China e URSS, ajudando a compor o que ficou conhecido como “As nove 

cartas”.34 Na década de 1960, outros seis institutos de pesquisa foram criados para auxiliar o 

governo em uma política mais competitiva, o Departamento de Ligações Externas (1961), o 

Instituto de Pesquisas Afro-Asiáticos (1961), o Instituto Soviético-Leste Europeu (1963), o 

 
34 Conjunto de nove cartas publicadas no jornal “Diário do Povo” entre dezembro de 1962 e Março de 1963, 

criticando todos os aspectos da liderança de Khrushchov. 
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Instituto de Leis Internacionais (1963), o Instituto de Pesquisa sobre a Índia (1963) e o 

Instituto da América Latina (1963). Esses institutos foram modelados e inspirados na 

organização da academia soviética e eram rigidamente controlados pelo governo. Nesse 

mesmo período, houve o estímulo às universidades para formar departamentos de RI que 

também funcionassem como institutos de pesquisa.  

No período da revolução cultural (1966-1976), todos os institutos foram fechados, 

com exceção do Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China, que passou a 

ser a agência de inteligência oficial do governo. No início dos anos 1980, líderes com 

orientação reformista como Deng Xiaoping, Zhao Ziyang, Deng Liqun, Hu Yaobang e Hu 

Qiaomu acreditavam que as informações e pesquisas recebidas pelos departamentos do 

governo não eram adequadas para embasar a reforma. Dessa forma, eram necessárias 

informações baseadas em fatos, menos ideológicas e mais inovadoras/modernas (TANNER, 

2002). Com isso, os grupos de pesquisa e departamentos de Relações e Políticas 

Internacionais das universidades não eram vistos como confiáveis devido ao forte pensamento 

ideológico herdado da revolução cultural. Nesse cenário, os institutos de pesquisa voltaram à 

ativa e tiveram um papel crucial na reforma econômica.  

Havia uma autonomia maior em comparação aos institutos da década de 1960, mas os 

debates e pesquisas ainda eram observados de perto. De todo modo, essa mínima autonomia 

permitia que ideias mais ousadas fossem debatidas e estudadas e, muitas vezes, ficavam 

esperando um momento favorável para serem divulgadas (ZHU; XUE, 2007).  

Duas características fundamentais favoreceram essa mudança com relação aos 

institutos de pesquisa da década de 1960. Primeiro, o premiê Zhao Ziyang apadrinhava 

diversos institutos de pesquisa para que formulassem pesquisas um pouco mais 

independentes, a fim de desenvolver novas fontes de ideias, diferentes das produzidas pelos 

coibidos pesquisadores do Ministério das Relações Exteriores. Naquele tempo, os ministérios, 

com algumas exceções importantes, eram bastante conservadores e tinham conhecimentos 

limitados.  

Em segundo lugar, nas fases iniciais da reforma havia grandes diferenças 

programáticas entre as abordagens defendidas por diferentes grupos. Institutos de pesquisa 

foram capazes de definir a agenda política até certo ponto e funcionaram como 

empreendedores políticos, empurrando abordagens de transição e pacotes de medidas 

relacionadas à reforma. Contudo, os institutos de pesquisa mais independentes foram 
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liquidados após o incidente de Tiananmen e uma nova configuração surgiu durante a década 

de 1990. 

Os acontecimentos da Praça da Paz Celestial, em 1989, tiveram grande impacto nos 

institutos de pesquisa. A repressão forçou diversos acadêmicos a abandonar pesquisas, os 

institutos de pesquisa mais próximos a Zhao Ziyang foram fechados e muitos pesquisadores 

foram para o exterior rapidamente, sob o argumento de estudar para obter um melhor título, e 

não retornaram ao país (GILL; MULVENON, 2007).  

Desde os anos 2000, os institutos de pesquisa chineses passaram por uma nova 

reorganização. Os pesquisadores que trabalham nesses institutos agora conseguem migrar 

facilmente de instituição, tendo assim alternativas financeiras para garantir renda. Desse 

modo, é possível publicar livros e artigos fora do âmbito do instituto, construir uma vida 

acadêmica autônoma fora dos institutos de pesquisa. Essa leve independência permitiu que os 

acadêmicos tenham maior liberdade de pesquisa. Também houve mudanças com relação ao 

acesso à informação nesses institutos, há maior disponibilidade de dados, estímulo a viagens 

de pesquisa e participação em eventos acadêmicos internacionais que ampliam a visão desses 

institutos e permitem a condução de pesquisas de melhor qualidade.  

Os institutos de pesquisa chineses podem ser divididos grosseiramente em três tipos: 

1) conselheiros políticos cujas tarefas são atribuídos pelo governo; 2) universitários que estão 

geralmente focados em estudos teóricos, no ensino e possuem uma orientação mais 

ocidentalizada; e 3) mistas, como as organizações locais e a Academia Chinesa de Ciências 

Sociais, que desempenha ambas as funções supracitadas e é o maior think tank na China 

(SHAMBAUGH, 2011).  
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Tabela 2 – Think Tanks na China 

Nome Academia Chinesa 

de Ciências 

Sociais 

Instituto de Relações 

Internacionais 

Contemporâneas da 

China 

Instituto de 

Estudos 

Internacionais 

da China 

Instituto de 

Estudos 

Internacionais 

de Xangai 

Fundação 1977 1980 1956 1979 

Cidade Pequim Pequim Pequim Xangai 

Institutos e centros 

de pesquisa 

32 institutos e  

3 centros 

11 institutos e  

8 centros 

7 centros 7 institutos e  

6 centros 

Pesquisadores 3.200 380 100 80 

Há Instituto/centro/ 

departamento sobre 

a América Latina? 

Sim, Instituto de 

Estudos Latino-

Americanos 

Sim, Instituto de 

Estudos Latino-

Americanos 

Não Não 

Subordinada ao 

governo? 

Sim, ao Comitê 

Central do PCC e 

ao Conselho do 

Estado 

Sim, ao Ministério 

de Segurança do 

Estado 

Sim, ao 

Ministério das 

Relações 

Exteriores 

Sim, ao 

governo 

municipal de 

Xangai 

Mestrado Sim Sim Não Sim 

Doutorado Sim Sim Não Não 

Publicações Diversas, a mais 

importante 

Economia e 

Política Mundial 

Relações 

Internacionais 

Contemporâneas 

(em inglês e 

mandarim) e 

Informações de 

dados internacionais 

Estudos 

Internacionais 

e Estudos 

Internacionais 

da China 

Anuário de 

Conjuntura 

Internacional, 

Fórum 

Internacional, 

Perspectivas 

Internacionais 

e o SIIS 

Journal 

 

Os think tanks na China ocupam posições importantes, de acordo com Shambaugh 

(2011), e são amparados por ministérios, ligações com o governo central, partido e militares. 

São conhecidos por recrutar os melhores acadêmicos, além de produzir muitas e detalhadas 

análises. Infelizmente, apenas algumas estão em publicações abertas 公开发行. Muito do que 

é produzido nestes think tanks é restrito à circulação interna 内部 ou são confidenciais保密, 

sendo este último feito apenas para circular nos bastidores do governo (SHAMBAUGH, 

2011). 
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A Academia Chinesa de Ciências Sociais é a mais alta instituição acadêmica e centro 

de pesquisa abrangente para a filosofia e ciências sociais chinesas e foi criada em maio de 

1977 com base na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Academia Chinesa de 

Ciências. Antes de seu estabelecimento, a Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da 

Academia Chinesa de Ciências incluía os institutos de Economia, Filosofia, Religiões 

Mundiais, Arqueologia, História, História Moderna, História Mundial, Literatura, Literatura 

Estrangeira, além de outros quatorze grupos de pesquisa, como, por exemplo, Letras, Direito, 

Grupos Étnicos, Economia Mundial e Informação, contando com uma equipe de cerca de 

2.200 pessoas.  

De 1977 a 1981, a Academia Chinesa de Ciências Sociais passou por mudanças e 

criou novos institutos, como os de Economia Industrial, Desenvolvimento Rural, Finanças, 

Economia Comercial, Jornalismo, Marxismo-Leninismo, Pensamento de Mao Zedong, 

Sociologia, Estudos Americanos, Estudos Japoneses, Europa, Ásia Central, América Latina e 

África.  

Depois de 1981, o Instituto de Economia Quantitativa e Técnica, o Centro de 

Informação de Literatura, o Centro de Pesquisa de História e Geografia da Fronteira, o 

Instituto de Ciência Política, o Instituto de Taiwan e o Instituto da Ásia e do Pacífico foram 

estabelecidos. A academia possui atualmente 31 institutos de pesquisa e 45 centros de 

pesquisa com uma equipe de 4.200 pessoas, incluindo mais de 3.200 pesquisadores. 

Além disso, fornece produtos de pesquisa científica para todas as esferas da vida na 

forma de trabalhos acadêmicos, artigos científicos, pesquisas e relatórios de pesquisa, 

tradução e comparação de documentos. Desde a sua criação, publicou um total de 4.293 

trabalhos acadêmicos, 5.517 artigos científicos, 7.268 relatórios de pesquisa, 2.787 trabalhos 

traduzidos, 16.108 artigos traduzidos, além de outras publicações e trabalhos pontuais. Em 

média, publica 300 trabalhos acadêmicos, mais de 3.890 artigos científicos e mais de 510 

relatórios de pesquisa a cada ano. É responsável pela publicação de 82 periódicos acadêmicos, 

como por exemplo: Estudos Latino-Americanos, Ciências Sociais Chinesas, Pesquisa 

Histórica, Arqueologia, Pesquisa Filosófica, Pesquisa Econômica, Pesquisa Jurídica, 

Revisão Literária, Economia Mundial, os quais refletem as últimas realizações e informações 

acadêmicas da pesquisa em ciências sociais chinesas.  

Dentre os diversos institutos na Academia Chinesa de Ciências Sociais, há o Instituto 

Latino-Americano de Pesquisa, que foi criado em 4 de julho de 1961. Inicialmente era 

subordinado ao Departamento de Filosofia e Ciências Sociais da Academia Chinesa de 
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Ciências. Em 1964, ele ficou sob a liderança do Departamento de Relações do Comitê Central 

do Partido Comunista da China. Durante a Revolução Cultural, o trabalho de pesquisa foi 

interrompido e retomou totalmente em abril de 1976. Desde janeiro de 1981, ele está sob a 

liderança da Academia Chinesa de Ciências Sociais. 

O Instituto de Pesquisa da América Latina é a maior instituição de pesquisa sobre 

América Latina na China. Dentro do Instituto de Pesquisa da América Latina, há alguns 

centros de pesquisa, como o Centro Brasileiro de Pesquisas, um grupo acadêmico sem fins 

lucrativos filiado ao Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia Chinesa de 

Ciências Sociais e que é a organização acadêmica mais importante para a China realizar 

pesquisas abrangentes no Brasil. 

Foi inaugurado em 19 de maio de 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e pelo então vice-presidente do Comitê Nacional da China e Conferência Consultiva 

Política do Povo e presidente da Academia Chinesa de Ciências Sociais, Chen Kuiyuan. O 

objetivo do centro é melhorar a compreensão da China e o nível de pesquisa sobre o Brasil 

por meio de atividades de pesquisa acadêmica, intercâmbios entre a China e o Brasil e 

fornecer suporte intelectual para a tomada de decisão nacional. O centro do Brasil é 

responsável pelas publicações.  

A equipe do Centro Brasileiro de Pesquisas analisa os principais assuntos políticos e 

econômicos do Brasil, tendências de políticas e dinâmica de mercado, além de divulgar os 

resultados das pesquisas científicas dos membros da equipe do centro de pesquisa por meio da 

conta pública do WeChat. 

O Instituto de Estudos Internacionais da China (中国国际问题研究院 ) é uma 

instituição de pesquisa diretamente ligada ao Ministério das Relações Exteriores da República 

Popular da China. Realiza pesquisas sobre as principais questões da atual política 

internacional e da economia mundial e apresenta opiniões e sugestões para referência na 

tomada de decisões. O Instituto de Estudos Internacionais da China tem atualmente 189 

funcionários e oito departamentos de pesquisa: Americano, Ásia-Pacífico, Europeu, Países em 

Desenvolvimento, Eurásia, Estratégia Internacional, Desenvolvimento e Economia Mundial, 

América Latina e Caribe.  

Fundado em 24 de novembro de 1956, foi a primeira instituição na história da China a 

se especializar em questões internacionais. Nomeado originalmente Instituto de Relações 

Internacionais da Academia Chinesa de Ciências, foi idealizado pelo vice-ministro Zhang 
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Wentian, com a aprovação do Conselho de Estado para combinar as intenções da luta 

revolucionária, diplomacia e atividades internacionais, com a estratégia de desenvolvimento 

nacional e diplomático geral com base em pesquisas científicas sobre questões internacionais. 

Em 1958, o Instituto de Relações Internacionais da Academia Chinesa de Ciências foi 

rebatizado de Instituto de Relações Internacionais e desvinculado da Academia Chinesa de 

Ciências. 

Durante a Revolução Cultural, assim como outros think tanks, foi fechado. Contudo, 

em 1973, devido à preocupação de Zhou Enlai com a diplomacia chinesa, especialmente com 

a relação sino-americana, o instituto foi reconstruído e rebatizado de Instituto de Estudos 

Internacionais. O Ministério das Relações Exteriores da China declarou em 1979 o instituto 

como uma das bases para a diplomacia chinesa, atribuindo-lhe as tarefas de conduzir 

pesquisas estratégicas e sistemáticas sobre questões internacionais importantes, discutir 

políticas de médio e longo prazos e fazer recomendações. Nessa aproximação, o instituto 

trocou mais uma vez de nome em 1986, desta vez para Instituo de Estudos Internacionais 

Chinês. 

Em 1998, a reforma institucional do antigo Conselho de Estado, o Centro de Pesquisa 

de Questões Internacionais do antigo Conselho de Estado se fundiu com o Instituto de 

Estudos Internacionais Chinês. Nesse momento, o instituto passou a fazer parte de vários 

comitês de pesquisa do governo, como a Fundação de Pesquisa e Intercâmbio Acadêmico da 

China Internacional o Comitê Nacional da China para Cooperação Econômica do Pacífico, o 

Comitê da China do Conselho de Cooperação de Segurança da Ásia-Pacífico e, mais tarde, a 

Associação de Controle de Armas e Desarmamento da China. 

Em junho de 2014, o escritório do comitê central da organização aprovou o Instituto 

de Estudos Internacionais Chinês, passando a se chamar Instituto de Estudos Internacionais da 

China. Em 2020, o Comitê Central de Reformas Abrangentes colocou o instituto em um 

projeto piloto para elevá-lo ao nível de think tank de pesquisas internacionais de ponta.  

Outra organização relevante é o Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas 

da China (CICIR). Fundado em 1980, é uma instituição de pesquisa e consultoria de tomada 

de decisão em estratégia e segurança internacionais. Possui atualmente mais de 300 

funcionários entre pesquisadores, de administração e de apoio, além de quinze centros de 

pesquisa: América, Eurásia, Europa, Nordeste da Ásia, Sul da Ásia, Sudeste Asiático e 

Oceania, Oriente Médio, América Latina, África, Hong Kong e Macau, Políticas Mundiais, 

Economia Mundial, Segurança Internacional, Tecnologia e Cibersegurança e Estratégia 
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Marinha. Possui também diversos grupos de trabalho: Globalização, One Belt on Road, 

Segurança Econômica e Social, BRICS e G20, Mudança Climática e Segurança Ecológica, 

Segurança Energética, Antiterrorismo, Controle de Armas, Península Coreana, Assuntos 

Relacionados a Taiwan, Intercâmbios Interpessoais e Culturais entre a China e Países 

Estrangeiros e Governança de Segurança do Ciberespaço. É responsável pelas publicações 

Relações Internacionais Contemporâneas e Pesquisas em Relações Internacionais e 

relatórios sobre segurança internacional anuais.  

O Instituto de Estudos Internacionais da Academia de Ciências Sociais de Xangai foi 

criado 1985 com o nome de Centro de Estudos Internacionais de Xangai do Governo Popular 

Municipal de Xangai e teve seu nome atualizado em 2015. 

Há um programa de mestrado e um programa de doutorado em colaboração com a 

Universidade de Assuntos Estrangeiros de Xangai e a Universidade Normal do Leste da 

China. Possui seis centros de estudos (Estratégicos Internacionais, Governança Global, 

Economia Comparativa, Política Externa, Processamento de Dados e Estudos de Taiwan, 

Hong Kong e Macau). Suas pesquisas concentram-se nas áreas de TRI, Estratégia 

Diplomática, Ásia-Pacífico, Europa, Rússia, Ásia Central e Orla do Oceano Índico.  

Segundo Shambaugh (2011), o Instituto de Relações Internacionais de Xangai sempre 

foi relativamente pequeno e sempre teve uma ligação forte com Pequim, como laços com o 

antigo presidente Jiang Zemin, com o ex-primeiro-ministro Zhu Ronji, teve como presidente 

Yang Jiemian, irmão mais jovem do antigo ministro das Relações Exteriores Yang Jiechi. 

Sendo assim, manteve um canal de comunicação mais estreito com Pequim e buscou 

modernizar e expandir as conexões internacionais do instituto. 

Todos estão subordinados ao governo central chinês, o que limita a independência em 

pesquisa dessas instituições. Devido a essa proximidade, os institutos de pesquisa chineses 

oferecem diversos insights dos debates governamentais, e muitas posições chinesas, ao serem 

anunciadas, são precedidas por diversos artigos dessas instituições, que indicam previamente 

a posição adotada (SHAMBAUGH, 2011).  

 

3.2 AUMENTO DE INTERESSE EM POLÍTICA EXTERNA E THINK TANKS 

 

Os think tanks criados na China foram inspirados no modelo soviético (assim como 

vários outros setores, como a educação). Desse modo, cada instituto de pesquisa estava 
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situado dentro do de um departamento governamental. Sendo esses think tanks parte do 

sistema de governo, as suas pesquisas e relatórios eram uma resposta direta às informações 

que circulavam pelos debates governamentais. Tanto as informações do governo quanto esses 

relatórios eram rigidamente controlados e dificilmente opiniões divergentes eram 

disseminadas. No período anterior à abertura de 1979, os relatórios e pesquisas eram 

produzidos apenas para apoiar o que já havia sido dito por Pequim (GLASER; SAUNDERS, 

2002). 

Os think tanks ganharam força gradualmente a partir do período Deng Xiaoping. 

Naquele momento, o maior número de países com os quais precisava estabelecer relações e o 

surgimento de novos temas criaram maior demanda por informações e análises para nortear a 

política externa (MARTIN, 2021). Durante o Fórum Nacional de Pesquisas Brandas de 1986, 

o vice-premiê Wan Li propôs a ideia de estabelecer um melhor sistema de consultas para 

tomadas de decisão. Ele enfatizou que todos os institutos de pesquisa e institutos consultivos 

(na época chamados de organizações de pesquisa de ciências brandas) deveriam reunir 

especialistas e conselheiros de diferentes campos para complementar a escassez de tomadores 

de decisão com talento, experiência ou conhecimento relevante. Desse modo, os think tanks 

afiliados às burocracias atendem à demanda básica de pesquisa de política externa em áreas 

de políticas necessárias (XUE; ZHU; HAN, 2018). 

Devido ao envolvimento de vários think tanks no incidente da Praça Tiananmen, o 

governo chinês fechou diversas instituições do tipo, proibiu a abertura de novas e passou a 

fiscalizar mais de perto as demais (XUE; ZHU; HAN, 2018). Porém, esse período de 

cerceamento durou pouco. Com a entrada de Jiang Zemin (1993-2003), Pequim se viu em 

busca de maior apoio e conhecimento técnico para lidar com o novo cenário internacional 

pós-soviético (ZHAO, 2006). 

Considerando os pontos supracitados e a seguir, seria um pouco reducionista afirmar 

que a causa para o aumento de think tanks na China é apenas a complexidade do sistema 

internacional. Há múltiplos fatores que desempenharam um papel importante nessa questão.  

De acordo com Quansheng Zhao (1992), o desenvolvimento de uma sociedade civil, a 

maior demanda e complexidade de relações externas e o crescente profissionalismo do corpo 

diplomático chinês deram forças para ampliar o número e a participação de acadêmicos em 

política externa. Xue, Zhu e Han (2018) seguem o mesmo raciocínio e acrescentam que a 

crise financeira de 2008, que trouxe novos desafios relacionados à globalização, aumentou a 

atenção dada pelos chineses aos rankings internacionais de think tanks. Após a crise, um 
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relatório interno sobre think tanks feito pelo centro de pesquisa e desenvolvimento do 

Conselho de Estado foi submetido ao alto escalão do governo, que escreveu instruções 

pautadas neste relatório.  

Tanto Xue, Zhu e Han (2018) como Zhao (1992) atribuem o crescimento e 

participação dos think tanks na política externa chinesa ao reconhecimento por parte do 

governo do seu valor. Esse reconhecimento é manifestado por meio de uma série de políticas 

nacionais. Um exemplo que os autores destacam é a ênfase na criação de think tanks na 

terceira plenária do 18° Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês em 2012,35  e 

instruções que Xi Jinping deu em 15 de abril de 2013 para a construção de think tanks. A crise 

financeira global de 2008 também contribuiu com para o desenvolvimento e fortalecimento 

dos think tanks chineses, pois deixou visível que estes estabelecimentos estavam mal 

preparados para realizarem análises robustas sobre como lidar ou sair da crise, o que fez o 

governo reconhecer a necessidade de um suporte intelectual maior para participar da 

governança econômica global.  

Embora também concordem que o aumento dos think tanks na China seja resultado da 

crescente complexidade dos problemas políticos enfrentados pelos tomadores de decisão, 

Gonzalez e Zhang (2014) argumentam que sempre houve interesse por um bom governo na 

China. Esse aspecto foi mencionado por Li Shimin36 (598 a 649) na dinastia Tang e se tornou 

mais forte no século XXI. Um bom governo é chave para a harmonia social, ou seja, uma 

sociedade próspera é uma sociedade tranquila que não se revolta. Sendo assim, de acordo com 

os autores, para os chineses o poder é algo que não deve ser monopolizado e deve ser 

compartilhado com aqueles que se mostram capazes de contribuir com o desenvolvimento. 

Think tanks parecem fazer parte do movimento de boa governança, que equipara a tomada de 

decisão científica com a tomada de decisão democrática, permitindo a diversidade de opiniões 

dentro de parâmetros bem definidos. 

Outra razão para o crescimento dos think tanks na China é a internacionalização do 

Estado chinês. A formulação de políticas chinesas vem se internacionalizando ao longo do 

período da reforma por meio de um conjunto de transformações sociais, econômicas e 

 
35 Xihua – http://www.xinhuanet.com//politics/2013-11/12/c_118113455.htm 
36 O governo de Li Shimin ou Imperador Taizong é conhecido como “A Era da boa governança”. Sua principal 

marca foi a reforma do serviço público. Criou escolas não só nas capitais como também no interior, padronizou e 

ampliou as provas de seleção para funcionários do governo. Defendia a ideia que bons funcionários podem estar 

em qualquer lugar. Criou diretrizes sobre como um governante deveria agir e até como receber conselhos. Para 

mais ver: TANG, Chinghua The Ruler's Guide: China's Greatest Emperor and His Timeless Secrets of 

Success. Scribner, 2017. 

http://www.xinhuanet.com/politics/2013-11/12/c_118113455.htm
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políticas distintas e que se reforçam mutuamente, garantindo assim um acesso à economia 

mundial ao mesmo tempo em que assegura a manutenção de uma sociedade estável 

(HAYWARD, 2018).  

O que Hayward (2018) chama de internacionalização da formulação de políticas não é 

só o contato do Estado chinês com o sistema internacional, mas sim o contato de 

formuladores de política externa com o exterior. Um grande número de líderes reformistas 

chineses realizou programas de treinamento, workshops, seminários e pós-graduações em 

universidades ocidentais. Houve grandes estímulos para o retorno de chineses que foram 

estudar no exterior, com salários mais altos e ainda maior preferência pelos empregadores. 

Segundo o Ministério da Educação, de 1978 a 2007, 1,21 milhão de estudantes e bolsistas 

estudaram no exterior, dos quais 319,7 mil retornaram (HAYWARD, 2018). Pequim buscou 

também recrutar tecnocratas para diversos cargos. Segundo Hayward (2018), essa busca por 

expertise científica foi uma resposta ao período turbulento da revolução cultural, em busca de 

produzir um ambiente politicamente estável, propício ao desenvolvimento econômico e com 

padrões de crescimento reconhecidos internacionalmente. Característica essa que foi 

destacada desde Deng Xiaoping com a ordem de buscar a verdade pelos fatos, e consolidada 

no período Hu Jintao com as políticas de desenvolvimento científico. 

Deste modo, os tomadores de decisão precisaram ficar um pouco mais receptivos a 

contribuições e críticas, desde que estas sejam feitas de forma particular e confidencial. A 

confidencialidade entre acadêmicos e tomadores de decisão garantem que críticas sejam feitas 

livremente. Em público, qualquer crítica seria desacreditada e considerada um ataque pessoal 

(HAYWARD, 2018). Logo, a China vive em um paradoxo de ser fechada, mas necessitar que 

alguma crítica seja feita para garantir boas práticas políticas e econômicas. 

Isso teve impacto no ambiente interno e externo do governo, uma vez que um conjunto 

maior e mais diversificado de pessoas passou a atuar na análise de assuntos internacionais, 

como acadêmicos e até a imprensa cada vez mais comercializada. Porém, ao mesmo tempo 

em que houve um grande desenvolvimento técnico, há severas limitações (GLASER; 

SAUNDERS, 2002). Think tanks dependem imensamente de boas relações com o governo 

para continuar recebendo informações necessárias às suas análises. Isso os deixa em uma 

posição delicada, pois apenas relatórios favoráveis não ajudam o desenvolvimento da política 

externa e podem levar a resultados desastrosos. Por outro lado, relatórios muito críticos ou 

vistos como muito liberais podem ser cortados do recebimento de informações (ZHAO, 

2006). 
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Quansheng Zhao (1992) aponta que os intelectuais possuem liberdade para discutir 

assuntos políticos internamente, porém, externa ou publicamente eles devem apoiar as 

diretrizes do partido. Think tanks possuem um grau de liberdade relativamente alto para 

conduzir discussões internas em uma variedade de assuntos, mas é difícil, se não impossível, 

para os institutos de pesquisa discordar abertamente. Um acadêmico que tem permissão para 

discutir política externa em público tem como comportamento esperado apenas explicar e 

validar as diretrizes oficiais do governo.  

Apesar de tudo, há uma proliferação de think tanks na China. Xue, Zhu e Han (2018) 

argumentam que os think tanks estão sendo bem-sucedidos e prosperando na China porque há 

um maior reconhecimento oficial por parte do governo. Os tomadores de decisão chineses 

estão precisando cada vez mais de estudos políticos de maior qualidade para apoiar/basear 

suas tomadas de decisão. As políticas de desenvolvimento de think tanks almejam atender a 

demanda para estabelecer um processo de tomada de decisão científico para o governo chinês, 

especialmente em um período que a China está enfrentando um aumento da complexidade dos 

problemas de desenvolvimento.  

 

3.3 DEFINIÇÃO DE THINK TANK NA CHINA 

 

Algo um tanto delicado de se tratar com relação à China é a definição de think tank. 

Um dos pontos mais questionados é a independência desses institutos de pesquisa, pois eles 

não são independentes do governo e do partido. Sendo assim, os think tanks chineses 

precisam ser observados por uma ótica própria.  

Xue, Zhu e Han (2018) ponderam que não é possível simplesmente copiar o modelo 

do conceito ocidental de think tanks porque, estritamente falando, não há organização 

puramente independente em um sistema de governo dominado por um único partido. Sendo 

assim, para estudar os think tanks na China, deve-se utilizar uma definição mais básica: think 

tanks devem ser vistos como pensadores e estrategistas externos aos círculos de tomada de 

decisão, sendo independentes do governo de alguma forma relevante, embora sejam afiliados 

ao governo chinês e suas agências e tenham suas identidades como instituições públicas (shiye 

danwei). Muitos think tanks, como a Academia Chinesa de Ciências Sociais e o centro de 

pesquisa e desenvolvimento do Conselho de Estado, têm liberdade de aceitar pesquisas de 

outras instituições que não sejam do governo e até de receber financiamento internacional. 
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Logo, sua independência pode ser manifesta na definição da sua agenda de pesquisa, por 

exemplo. 

Uma forma interessante de olhar os think tanks chineses é emprestar a definição de 

Haas (1992) de comunidades epistêmicas, no qual o autor as define como rede de 

profissionais com reconhecida expertise e competência em um domínio particular e uma 

reivindicação de autoridade para um conhecimento político relevante dentro de um domínio 

ou área. Eles têm como funções elucidar as relações de causa e efeito e prover conselho; 

esclarecer a natureza de relações complexas das relações entre assuntos; ajudar a definir o 

interesse do Estado e ajudar a formular políticas e em alguns casos tomadores de decisão. 

Uma vez que não é possível uma total autonomia, temos de observar que estes institutos 

realmente são um centro de expertise estável que observa temas políticos e têm como fim 

auxiliar, ou seja, influenciar a tomada de decisão em política externa. 

Em 2016, no simpósio de filosofia e ciências sociais, Xi Jinping menciona um novo 

tipo de think tank com características chinesas, que Xue, Zhu e Han (2018) apontam como 

uma disposição favorável do governo chinês em construir think tanks diferentes do modelo 

existente e fortemente ligado aos ministérios, mas também sinaliza que esses think tanks não 

vão copiar o modelo ocidental. 

Normalmente, são usados dois termos para designar think tanks na China. O primeiro 

é zhinangtuan (智囊团), e o segundo é sixiangku (思想库). Embora ambos sejam usados de 

maneira intercambiável, há uma ligeira diferença entre eles. Zhinangtuan se refere a um 

pequeno grupo de pessoas que trabalham como órgão consultivo de políticas públicas para os 

tomadores de decisão. Sixiangku é uma tradução literal do inglês (sixiang – 思想  – 

pensamento, ku – 库 – tanque). Zhinang é um termo que já era usado na China medieval e era 

sinônimo de muliao (幕僚), que é o nome pelo qual eram chamados os conselheiros do 

imperador (XUANI, 2002). 

Não é apenas na China que há dificuldade em se definir o que é um think tank. Smith 

(1993) admite que o termo think tank é tão impreciso e genérico que é quase impossível ter 

uma definição inclusiva que descreva com precisão os think tanks e as atividades que estes 

realizam. Weaver (1989) aponta que um think tank é uma universidade sem alunos. Zhu 

(2020) os define com base na sua função de poder desempenhar um papel como conselheiros 

políticos estratégicos capazes de influenciar a formulação de políticas desenvolvendo novos 
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conceitos e ideias, com o objetivo de impulsionar o sucesso político. O Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento assim define think tanks como “organizações engajadas 

regularmente em pesquisa e advocacia em qualquer assunto relacionado a políticas públicas, 

são a ponte entre o conhecimento e o poder nas democracias modernas” (ONU, 2003, p. 6). 

O engajamento dos think tanks chineses existe com uma intensidade bem menor em 

comparação ao Ocidente, uma vez que críticas podem ser feitas em particular, mas não 

abertamente. Sendo assim, tanto Zhu (2020) quanto Xue, Zhu e Lan (2018) sugerem que os 

think tanks na China devem ser classificados como cérebros externos ao governo, pois 

fornecem pesquisa política e aconselhamento ao governo. São estabelecimentos de pesquisa 

consultivos do governo e não fazem parte direta da elaboração de políticas (ZHU; XUE, 

2007). Embora estejam ligados ao governo, são considerados externos pelo caráter do seu 

trabalho e não fazem parte da estrutura de formulação de política externa. Sendo assim, para 

distinguir os institutos oficiais de pesquisa de políticas do domínio dos think tanks, os think 

tanks da China podem ser definidos como “instituições públicas” (事业单位 – shiye danwei) 

ou pessoas jurídicas (法人 – faren), sem fins lucrativos, estáveis e autônomas, que pesquisam 

e participam de consultas sobre questões políticas para influenciar o processo político (ZHU; 

XUE, 2007). 

 

3.4 FUNÇÕES 

 

As funções básicas de um think tank chinês não diferem muito das funções de think 

tanks em outros lugares do mundo. Primariamente, todos os think tanks devem fornecer 

análises, divulgadas por meio de relatórios que podem ser públicos (publicação de artigos e 

livros para comunidade), relatórios internos (para o governo e de acesso restrito), organização 

de palestras em universidades e entrevistas em meios de comunicação tanto nacionais como 

internacionais (ZHAO, 2006; SHAMBAUGH, 2011). Coletam também informações e 

inteligência, por exemplo, e é muito comum que se solicite a um pesquisador que escreva um 

relatório após uma viagem internacional para fornecer ao sistema chinês de formulação de 

políticas um fluxo constante de informações e feedback sobre posições oficiais e/ou novas 

direções políticas (GLASER; SAUNDERS, 2002). Atuam também para teste e divulgação de 

políticas; servem como canal de propaganda ou como mensageiros entre Pequim, especialistas 

e formuladores de políticas estrangeiras; e lidam com informações que muitas vezes não 

podem ser expressas por meio de canais oficiais e/ou publicamente (CASARINI, 2015). 
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Os institutos de política externa realizaram uma quantidade considerável de pesquisas 

sobre temas internacionais e a política externa da China. No entanto, grande parte de suas 

pesquisas são confidenciais e algumas de suas publicações são apenas para uso interno (LI, 

2002; SHAMBAUGH, 2002; SHAMBAUGH, 2009) 

Uma função interessante é o uso da expertise dos think tanks para filtrar 

acontecimentos internacionais importantes, pois ao mesmo tempo em que fornecem 

compreensão e conhecimentos imediatamente, também são expostos na mídia para mandar 

sinais à comunidade diplomática. Os think tanks chineses, ao mesmo tempo em que são 

sensíveis para identificar tendências e pensamentos do governo devido à proximidade, 

também conseguem captar tendências internacionais devido à rede de contatos e à exposição 

estimulada ao ambiente internacional. Especialistas em política externa monitoram de perto as 

publicações de seus pares em outras partes do mundo. Obras acadêmicas de referência ou 

grande repercussão são rapidamente traduzidas para o chinês. Com uma vasta rede de 

contatos, os think tanks servem como uma importante fonte de informação para altos 

funcionários sobre visões externas sobre assuntos de relações internacionais (LI, 2002). 

 

3.5 CANAIS DE INFLUÊNCIA 

 

Assim como nos think tanks dos Estados Unidos, há diversos canais de comunicação 

entre os think tanks chineses e o governo. Contudo, nem todos os canais de comunicação 

estão abertos para todas as instituições. Institutos de pesquisa mais próximos ao governo 

como o Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China conseguem utilizar 

caminhos tais quais o envio de relatórios internos e consultas com tomadores de decisão. 

Think tanks menores e menos influentes ficam relegados a canais de comunicação mais 

amplos como publicações e aparições na mídia. Todos os caminhos para a influência política 

são apresentados abaixo, em ordem aproximada de importância.  

a) Relatórios internos: os relatórios internos (neibu) são o principal produto dos 

institutos de pesquisa chineses. Além de ser o meio mais confiável e regular de 

comunicação entre os analistas de política externa e os tomadores de decisão, esses 

relatórios podem ser solicitados pelo governo ou podem ser uma produção 

espontânea do próprio instituto de pesquisa. São encaminhados por meios oficiais 

(como pelos escritórios) e também podem conter recomendações e informações 
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confidenciais. Por isso, jamais são públicos. A maioria dos institutos de pesquisa 

que possuem tal proximidade está ligada ao Ministério das Relações Exteriores, ao 

Ministério da Segurança Nacional e ao Ministério do Comércio (GLASER; 

SAUNDERS, 2002; SLEEBOOM-FAULKNER, 2007; SHAMBAUGH, 2011; 

SHAMBAUGH, 2009); 

b) Consulta com os tomadores de decisões: essas reuniões podem acontecer apenas entre 

um tomador de decisão e o pesquisador, ou em pequenos grupos. Nesse caso, os 

pesquisadores pertencentes a um círculo restrito de especialistas são convidados a 

essas reuniões e solicitados a prover informações e avaliações sobre determinado tema. 

Algumas vezes, são produzidos relatórios sobre o assunto da reunião para ser 

circulado entre outros membros do governo (ZHAO, 2006; SLEEBOOM-

FAULKNER, 2007; SHAMBAUGH, 2011; SHAMBAUGH, 2009); 

c) Conferências internas: são outro meio de influência. Elas podem ser internas, nas quais 

o governo reúne um grupo de especialistas maior para apresentar suas opiniões sobre 

determinado assunto. As Sessões de Estudo do Politburo, por exemplo, costumam 

convidar especialistas de universidades e institutos de pesquisa estaduais para debater 

determinado tópico preestabelecido. Desde sua criação em dezembro de 2002, após o 

16º Congresso do Partido, essas sessões são realizadas quase mensalmente para 

aumentar a conscientização dos membros sobre as tendências mais amplas na China e 

no mundo que influenciam a tomada de decisões (GLASER, 2012); 

d) Acompanhamento em viagens oficiais: especialistas às vezes são convidados para 

compor delegações quando viajam para o exterior para aconselhar o membro do 

governo durante suas visitas (GLASER, 2012); 

e) Conferências públicas, sendo estas menos influentes e mais utilizadas para educar a 

população e realizar um mapeamento sobre a reação do povo com relação a 

determinado assunto que é recordado de forma ampla (GLASER, SAUNDERS, 2002; 

ZHAO, 2006); 

f) Publicações: são artigos e livros abertos. Esta é a forma de influência mais vulnerável, 

uma vez que a publicação precisa ter grande repercussão para ser notada. Contudo, é 

comum o governo abrir chamadas para publicações de livros destinados ao grande 

público sobre temas relevantes de política externa (SHAMBAUGH, 2011); 

g) Participações na mídia chinesa ou ocidental: há uma compilação diária de notícias e 

artigos de jornal realizada pelo Ministério das Relações Exteriores para os 

formuladores de política externa. Essa compilação mapeia os jornais chineses e outras 
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fontes de notícia internacionais, com suas respectivas traduções (GLASER; 

SAUNDERS, 2002). Há também debates realizados pela Central Chinesa de Televisão 

(CCTV), no qual especialistas discorrem sobre determinado assunto. O grau de 

liberdade para expressar opiniões nesses jornais depende do grau de sensibilidade do 

assunto. Os acadêmicos convidados para esses debates são afiliados a universidades 

como Pequim, Renmin, Tsinghua e Fudan e agências do governo como a Academia 

Chinesa de Ciências Sociais (ZHAO, 2006). 

Segundo Quansheng Zhao (2013), os think tanks fazem parte dos círculos externos do 

poder, que incluem também as universidades e a mídia. 

 

 

Figura 1 – Diagrama dos institutos de pesquisa em política externa chinesa e sua influência. 

Fonte: Glaser, 2012, p. 91. 

 

O quanto cada think tank consegue influenciar depende da sua distância da liderança 

do PCC. Quanto mais próximo ao centro, maior é o acesso à documentação e o número de 

canais de acesso que um think tank pode usar. Logo, maior influência terá na construção de 

políticas. Conforme vemos na figura 1 acima, os think tanks existentes nas universidades são 

os mais afastados do centro de liderança, logo, possuem a menor influência (LIAO, 2002). 

Em um nível intermediário temos os think tanks que estão ligados ao governo pelo 

financiamento, mas que não estão sob supervisão direta de nenhum ministério, como a 

Academia Chinesa de Ciências Sociais (GLASER, 2012). E no círculo mais próximo à 
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liderança do partido encontram-se os think tanks que estão sob a égide de algum ministério ou 

conselho de Estado, que são os casos do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais da 

China (Departamento de Estado Maior), Instituto de Pesquisa Estratégica Internacional 

(Escola Central do Partido), Institutos de Relações Internacionais Contemporâneas da China 

(Ministério de Segurança do Estado), Instituto de Estudos Internacionais da China (Ministério 

de Relações Exteriores) e Instituto de Estudos Internacionais (Governo da Cidade de Xangai). 

Uma vez que estão localizados próximos ao centro da hierarquia burocrática, os 

institutos desse último grupo têm maiores oportunidades do que outras organizações de 

pesquisa de contribuir e participar do processo de formulação de políticas. Eles também têm 

maior acesso a documentos internos e inteligência, incluindo telegramas de embaixadas 

chinesas e transcrições de reuniões entre líderes chineses e estrangeiros (GLASER, 2012).  

De acordo com Glaser e Saunders (2002) e Quansheng Zhao (1992), há quatro tipos de 

influência: por conhecimento especializado; laços pessoais; experiência; e cargo/proximidade. 

a) Por conhecimento: baseada no conhecimento especializado do analista; 

b) Por posição: pautada onde o analista trabalha, ou seja, a posição da sua instituição 

dentro do governo chinês, assim como o cargo exercido pela pessoa. Isso garante 

não só acesso a terminados canais de comunicação, mas também até mesmo as 

informações do governo disponíveis a esses pesquisadores. Os analistas do 

Instituto de Relações Internacionais Contemporâneas da China possuem acesso a 

muitos documentos diplomáticos estritamente controlados pelo governo, como 

relatórios de reuniões de cúpulas e telegramas diplomáticos, algo a que 

pesquisadores das universidades não conseguem acesso; 

c) Pessoal: com relação às conexões pessoais do analista com os formuladores de 

política externa. Essa é uma das relações mais fortes na China devido à cultura do 

guanxi (cuja definição será abordada adiante); 

d) Experiência: com base no histórico de carreira do pesquisador. Isso inclui 

formação acadêmica, participações em eventos, viagens ao exterior, intercâmbios e 

idiomas, por exemplo. Com a profissionalização do corpo diplomático chinês, a 

influência devido ao currículo do analista ganha cada vez mais força. 

Deste modo, é sempre importante verificar a posição dos think tanks dentro do 

governo chinês, assim como as informações biográficas, como educação, cidades, províncias 

de origem, experiências e vínculos institucionais dos pesquisadores e formuladores de política 

externa. Nesta interação entre acadêmicos e funcionários do governo é comum os oficiais 
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apenas escutarem o que é dito pelos acadêmicos. Essa apresentação pode virar depois um 

relatório. Quando há perguntas, são feitas ao final e nunca são registradas (GLASER, 2012). 

O feedback de qualquer palestra ou texto é muito raro.  

Segundo Glaser (2012), o único mecanismo de feedback data de uma longa tradição da 

era dinástica, quando os imperadores escreviam comentários à margem de um relatório, 

conhecido como pishi (comentário). Um líder pode simplesmente escrever “bom” ou autorizar 

a implementação de uma recomendação específica. O relatório e o pishi que o acompanha são 

então encaminhados ao ministério responsável pelo assunto. O autor do relatório pode não ser 

informado de que sua ideia foi elogiada e aceita pelos principais líderes. Poucos relatórios são 

elogiados. Normalmente, se determinado texto recebeu alguma anotação, ela é passada por 

algum funcionário que viu a anotação para o diretor do instituto que apresentou o relatório, 

uma vez que a maioria dos relatórios enviados por institutos de pesquisa do governo inclui o 

nome do instituto, não os nomes dos autores, de modo que ninguém fora do instituto de 

pesquisa sabe quem realmente escreveu um relatório específico. 

 

3.6 CARACTERÍSTICAS DOS THINK TANKS 

 

Como dito anteriormente, os think tanks criados na China foram inspirados no modelo 

soviético. Sendo esses think tanks parte do sistema de governo, as suas pesquisas e relatórios 

eram uma resposta direta às informações que circulavam pelos debates governamentais, e os 

relatórios eram rigidamente controlados. 

Algo sempre apontado nessa questão é que os think tanks chineses não possuem o 

mesmo nível de abertura para o engajamento de advocacy que os think tanks ocidentais 

possuem, uma vez que todos os think tanks chineses estão vinculados ao governo. Como 

veremos adiante neste capítulo, a intensidade dessa relação determinará o grau de 

independência. Parafraseando Robert Cox, tudo é escrito para alguém e com algum 

propósito.37 Logo, os think tanks, tanto os chineses como os ocidentais, são influenciados 

pelos grupos de interesse que os financiam (ZHU; XUE, 2007). Inicialmente, os think tanks 

chineses foram criados pelo PCC para serem totalmente independentes. A ideia é que eles 

sejam fontes confiáveis de informações ao governo (HAYWARD, 2018).  

 
37 A frase original de Cox é “toda teoria é escrita para alguém e com algum propósito”. COX, Robert W. Social 

forces, states and world orders: beyond international relations theory. Millennium, v. 10, n. 2, p. 126-155, 1981. 
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Angang Hu, chefe do Instituto para Estudos da China Contemporânea na Universidade 

de Tsinghua, propõe que a independência seja determinada por três critérios: autonomia na 

seleção de tópicos de pesquisa, autonomia na realização de pesquisas e a capacidade de 

publicar de forma independente (HAYWARD, 2018). Entretanto, elas não se aplicam 

inteiramente aos think tanks chineses. Há certa autonomia na seleção de tópicos e realização 

de pesquisas. Porém, é quase conhecimento comum entre os acadêmicos quais tópicos devem 

ser evitados, se há desejo de permanecer no cargo, ter alguma oportunidade de promoção ou 

obter financiamento de pesquisa fornecidos por meio de editais do governo. 

Apesar do governo chinês reconhecer e aceitar contribuições acadêmicas para 

formular políticas, ainda é um regime fechado e com pouca intolerância para vozes 

destoantes. Por isso, críticas são feitas em particular, com cautela, e não são todos os 

acadêmicos que se sentem à vontade para fazê-las, pois causar a perda da face38 de algum 

oficial pode custar oportunidades de promoção (HAYWARD, 2018). 

Outro ponto de atenção quanto aos think tanks chineses é com relação ao apoio 

financeiro. Há muito poucos think tanks privados e estes aos poucos estão sendo fechados. Os 

principais think tanks chineses possuem financiamento governamental (LIAO, 2002). É 

possível aceitar contribuições externas, mas costumam ser para projetos pontuais e são 

normalmente em think tanks nas universidades, que possuem uma distância maior do centro 

de tomada de decisão e maior flexibilidade de intercâmbio, uma vez que é incentivada a 

internacionalização das universidades chinesas. 

Os think tanks nas universidades são parte de um fenômeno relativamente recente. 

Esse incentivo faz parte da estratégia nacional de desenvolvimento e tem como objetivo 

infundir conhecimentos mais técnicos aos think tanks existentes, tornando-os mais eficientes e 

suas análises mais precisas (GONZALEZ; ZHANG, 2014). 

 
38 Cabe aqui apontar que a sociedade chinesa no geral tem uma cultura própria com relação a críticas ou qualquer 

outro aspecto negativo, algo que é refletido até no idioma. A estrutura gramatical de frases de elogios sempre 

enfatizam o elogio. Por exemplo: não se fala “A pessoa é bonita”, pois é gramaticalmente incorreto, mas sim “A 

pessoa é muito bonita”. Características ou aspectos negativos, por outro lado, são suavizados. Até aspectos de 

preferência que podem de alguma forma ofender o interlocutor são suavizados na fala. Por exemplo: é 

considerado muito rude dizer “Não gostei dessa roupa”. Procura-se dizer “Eu gostei pouco dessa roupa”. Há 

também na sociedade chinesa uma questão muito importante que é preservação da face. É um conceito existente 

desde a época dos Estados Combatentes e central à sociedade chinesa. Uma pessoa “perde a face” ou quando ela 

pratica algo ilegal ou imoral, ou quando não atua conforme era esperado e recebe críticas diretas sobre o seu 

desempenho. Um engano no trabalho, por exemplo, quando apontado publicamente por um colega, pode ser 

suficiente para uma demissão (tanto por parte do empregador, como a pedido do empregado). Sendo assim, 

mesmo se o governo chinês tivesse estruturas e processos iguais aos das democracias ocidentais, existe um valor 

cultural social no qual as críticas são feitas com muito mais cautela, pois uma pessoa é valorizada pela “face” 

que possui, o que garante a essa mais contatos e maior rede, outro ponto importante na sociedade chinesa. 
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3.7 TIPOS DE THINK TANKS 

 

O número de think tanks cresceu bastante na China nos últimos anos. Eles têm se 

mostrado uma ferramenta importante na modernização da política chinesa, influenciando a 

formulação de política externa por meio das suas publicações, conferências e consultas feitas 

por líderes políticos, Apesar deste avanço, os think tanks ainda estão sujeitos a controles 

políticos e ideológicos do partido (LI, 2002). Uma forma de classificar os think tanks na 

China é de acordo com suas identidades legais, sendo então divididos em oficiais, 

semioficiais e civis. 

O primeiro grupo refere-se aos think tanks afiliados ao conselho de Estado ou a algum 

departamento governamental, sendo subordinados e totalmente financiados pelo governo 

(HAYWARD, 2018), como o Instituto de Estudos Internacionais da China, vinculado ao 

Ministério das Relações Exteriores. São o grupo mais influente, pois, devido à proximidade 

do governo central, possuem melhor acesso aos documentos. Embora tenham os benefícios de 

funcionários do governo, não possuem participação direta nas tomadas de decisões, sendo sua 

função o aconselhamento aos líderes do governo. Seu poder de influência se dá por meio de 

canais mais privilegiados, como reuniões individuais com tomadores de decisão (LIAO, 

2002). 

Os think tanks semioficiais compõem o segundo grupo. Um dos principais 

representantes desta categoria é a Academia Chinesa de Ciências Sociais. Embora estejam 

fora da estrutura governamental e por isso possuam uma administração mais autônoma, não 

são completamente independentes do governo. Tecnicamente são pessoas jurídicas fundadas 

pelo governo. A maior parte do seu financiamento é proveniente de agências governamentais 

e são chefiados por pessoas apontadas pelo governo (HAYWARD, 2018). Suas pesquisas 

também são mais voltadas para a academia do que para a política. Contudo, possuem um 

pouco mais de liberdade que os think tanks oficiais, pois podem aceitar financiamentos e 

pesquisas de governos e organizações estrangeiras. Devido ao maior número de think tanks, 

que por sua vez aumenta a concorrência pelos fundos das agências financiadoras chinesas, 

estes think tanks se voltam cada vez mais para o mercado (ZHU; XUE, 2007).  

Por estarem mais afastados da liderança, são considerados como externos e, por isso, 

não têm acesso a muitas informações internas e documentações mais sigilosas, além de terem 

menor acesso aos líderes. Sendo assim, possuem poder limitado de influência (LIAO, 2002). 
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Por fim, o último grupo são os think tanks classificados como civis. Juridicamente são 

criados como entidade coletiva sem fins lucrativos. Estes think tanks são os que têm menos 

ligações com o governo. Logo, menos acesso a documentação e menor variedades de canais 

de influência (LIAO, 2002). Possuem vários canais de financiamento, como empresas, fundos 

estrangeiros, fundos domésticos e parcerias de capital privado. Costumam ser instituições 

pequenas e até incluíam vários acadêmicos renomados, chegando a ter boas relações com o 

governo, ao mesmo tempo em que teciam algumas críticas (ZHU; XUE, 2007). Contudo, na 

última década, estes think tanks estão sofrendo cada vez mais restrições que dificultam a 

sustentabilidade de pesquisa. 

Também entram nesta categoria os think tanks das universidades, apesar de estarem 

alojados em instituições oficiais maiores. Logo, não ficam livres da supervisão do governo. 

São financiados por uma mistura de doações privadas, fundos governamentais e contribuições 

da fundação da universidade anfitriã (HAYWARD, 2018). 

A criação de think tanks baseados em universidades faz parte de um esforço para 

melhorar a imagem externa da China, bem como para melhorar seu desenvolvimento interno. 

Assim, grandes investimentos foram feitos nesse setor. Embora a sua estrutura não seja a 

mesma das universidades ocidentais, as universidades chinesas possuem alguma flexibilidade 

para se associar a think tanks estrangeiros, como é o caso do Brookings-Tsinghua Center for 

Public Policy e o Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy. Esses think tanks trabalham 

não só para captar conhecimento estrangeiro, mas também atuam como assessores e 

defensores do governo chinês na esfera pública (GONZALEZ; ZHANG, 2014). 

 

3.8 O GUANXI E A POLÍTICA EXTERNA 

 

Guanxi está na categoria daquelas palavras que, quando traduzidas, perdem a força do 

significado original. Em uma tradução livre, pode ser dito que guanxi é uma troca de favores. 

Porém, na China, a troca de favores dentro do âmbito do guanxi tem uma força e significado 

muito maior. Uma pessoa que tem a capacidade de fazer muito guanxi é vista como uma 

pessoa habilidosa e confiável (BARBALET, 2021). Pois, junto ao guanxi, sempre caminha 

outro conceito, o mianzi, traduzido livremente como face. Ter face significa que a pessoa é 

responsável e confiável. Cumprir o guanxi mostra que você é confiável, e quanto mais 

confiável uma pessoa é, mais mianzi possui. Embora seja amplamente praticado pela 
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sociedade chinesa, não é algo divulgado. Ter ou praticar guanxi implica algumas regras 

sociais. Guanxi se enraíza no confucionismo chinês, que historicamente definiu cinco guanxi 

cardeais (Wulun): as relações entre soberano e subordinado, pai e filho, irmão mais velho e 

irmão mais novo, marido e mulher, amigo e amigo (PARK; LUO, 2001). 

Presentear é algo muito comum para estabelecer o guanxi. O presente não precisa ser 

necessariamente caro, mas precisa ser pensado com cuidado, pois há um grande significado 

social na prática de presentear na sociedade chinesa. Quando o presente é entregue, não há um 

pedido de favor feito na sequência. O presente é dado em outro contexto. Algumas vezes, 

deixado em um local que a pessoa que o receberá o encontrará. É comum presentear sem ter 

um favor em mente, mas para construir guanxi para caso um dia seja necessário pedir algo. 

Pode-se ver o guanxi como um capital social (HOU; ZHU, 2020). Por meio do guanxi, é 

possível abrir caminhos para posições melhores, que ajudam a galgar a carreira. Criar esse 

tipo de laço não é uma ciência exata, mas existem alguns fatores que colaboram. O primeiro 

sistema de guanxi que uma pessoa possui é com sua família, e no caso chinês não é apenas a 

família nuclear (pai, mãe e irmãos), mas sim a sua família em forma estendida. A relação 

aluno-professor também é uma das fontes primárias de guanxi. Ter estudado ou trabalhado 

juntos, ou ter passado apenas pela mesma instituição ou possuir algum laço de amizade pode 

ser um cenário para a construção do guanxi. 

Pedir ou receber guanxi é uma questão um tanto curiosa, pois, ao mesmo tempo em 

que a relação deve ser nutrida para se manter o guanxi, não é necessário ter uma grande 

aproximação ou ter laços fortes de amizade. É comum pessoas que não se veem há anos 

trocarem guanxi, caso necessário. E cumprir esse guanxi torna a pessoa que o concedeu ainda 

mais confiável e com melhor mianzi.  

Quando falamos de guanxi falamos de duas características implícitas: que há um 

relacionamento entre as partes, e há uma instrumentalidade na relação. Contudo, nem todo 

guanxi é formado com base na utilidade, como também não é puramente emocional. Há 

quatro dimensões em que o guanxi pode ser compreendido: emocional, instrumental, moral e 

etiqueta (GUO, 2001). A instrumentalização do guanxi é a clara relação de troca que envolve 

um cálculo de utilidade. O que difere de uma simples relação de mercado é a liberdade de 

transação. Na relação de mercado, qualquer uma das partes pode ofertar ou demandar sem ter 

um compromisso com a outra, além daquela transação. No caso do guanxi, implica haver um 

relacionamento de longo prazo e um sentimento mútuo de obrigação. Seguindo nessa linha, há 
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a dimensão da etiqueta ou renqing（人情 – favor. Em comparação, no Brasil, você pode 

escolher se realizará um favor ou não, sem grandes pressões sociais. No caso chinês, existe 

uma regra social velada que impõe uma obrigação de prática de favores com quem se tem 

conexões específicas, principalmente se essa pessoa já realizou algum favor para você. É uma 

dívida de favor que se deve pagar. Por isso, raramente há recusas nesses casos. Isso nos traz a 

dimensão moral do guanxi, que está ligada à questão de lealdade e de fraternidade. Essa 

dimensão do guanxi foi derivada da piedade filial e do confucionismo, e ao mesmo tempo em 

que o líder deve proteger seus seguidores, estes, por sua vez, devem salvaguardar e prestar 

apoio incondicional ao líder. A questão moral também envolve a ideia de cultivo de 

dependência mútua: uma sociedade só está em segurança quando todos estão em segurança. E 

o aspecto emocional, também chamado de ganqing 感情, garante que as relações sejam mais 

fortes e duradoras. É esse aspecto emocional acima de tudo que garante o funcionamento do 

guanxi (GUO, 2001). 

Desse modo, guanxi é uma habilidade e um comportamento ao longo prazo, que exige 

habilidade e paciência para ser trabalhada ao longo do tempo para a construção desse vínculo 

social. Atividades sociais como sair para comer, brindar e jogos de bebida são meios não 

apenas de relaxar as inibições, mas formas de desenvolver um laço mais forte para o guanxi 

(HOU; ZHU, 2020). Essas conexões pessoais constroem confiança mútua e fortalecem o 

sentimento de obrigação e reciprocidade. Desse modo, ter bons guanxi é uma forma de 

garantir oportunidades (BARBALET, 2021). 

O guanxi carrega um aspecto hierárquico de relação de poder, pois ter um guanxi forte 

com alguém implica ter certo poder sobre o outro. No caso dos pesquisadores em think tanks, 

ter um bom guanxi consequentemente aumenta as chances de suas ideias chegarem ao círculo 

mais íntimo de tomada de decisões. 

Embora a política chinesa tenha passado por uma revolução e construído um ambiente 

regulatório mais eficiente, ainda há muito por fazer. O guanxi ainda segue profundamente 

enraizado nas relações sociais. Logo, construir guanxi com autoridades-chave prevalece, 

sendo uma forma de reduzir a incerteza, gerar confiança e minimizar os riscos associados a 

esse sistema regulatório ainda em construção. Na ausência de ordens racionais-legais, a 

aplicação de políticas e regras está amplamente sujeita à interpretação e discrição pessoal dos 

funcionários do governo (HOU; ZHU, 2020). De acordo com Liao (2002), as redes de guanxi 

são importantes para ter canais diretos de comunicação e para definir a extensão da influência 
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de um think tank. Zhu (2020) sublinha que todos os think tanks na China, independentemente 

da sua posição no círculo de poder, dependem do guanxi de seus pesquisadores com os 

tomadores de decisão para obter sucesso, diferentemente dos think tanks do ocidente que 

buscam fomentar o debate público. 
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 4 PERFIL DA POLÍTICA EXTERNA CHINESA E OS PESQUISADORES DO 

BRASIL 

 

No Brasil, frequentemente é mencionada a parceria estratégica com a China. Aspectos 

econômicos são destrinchados a fio pelos jornais, e há diversos trabalhos acadêmicos sobre as 

relações sino-brasileiras (OLIVEIRA, 2004; BECARD, 2011; PINHEIRO-MACHADO, 

2009; BIATO JUNIOR, 2010), contudo, pouco sabemos qual é a visão da China sobre o 

Brasil e se a visão expressada pela academia chinesa de alguma forma consegue influenciar o 

discurso do governo chinês sobre o Brasil. Neste capítulo buscaremos responder a essas 

questões por meio de análise de artigos acadêmicos e discursos do governo chinês. Neste 

capítulo fazemos uma contextualização do perfil da política externa chinesa do final do 

governo Jiang Zemin até meados do primeiro mandato do governo Xi Jinping, e em seguida 

uma revisão da pesquisa sobre o Brasil na China 

 

4.1 A POLÍTICA EXTERNA CHINESA DOS ANOS 2000: DO TAO GUANG AO SONHO 

CHINÊS 

 

O período dos artigos e discursos abrangem três governos na China, os últimos anos 

do período Jiang Zemin (1993–2003), todo o período Hu Jintao (2003–2013) e a primeira 

parte do Governo de Xi Jinping (2014–atual). Nesse período ,a China passa por uma mudança 

em seu comportamento no sistema internacional.  

Zemin subiu ao poder como secretário-geral do PCC em 1989, após Zhao Ziyang ser 

retirado por mostrar apoio ao movimento estudantil de 1989. De 1989 a 1993, Jiang forjou 

sua influência, uma vez que não era o preferido por nenhum dos grupos dentro do partido. 

Quando assumiu a presidência, em 1993, ele já liderava a China politicamente. 39  Jiang 

continua as reformas propostas por seu antecessor, transformando a economia chinesa no que 

ele chamou de economia de mercado socialista. O crescimento rápido e a desregulação de 

 
39 Jiang Zemin é o que se pode ser chamado de 最高领导人-zuigao lingdaoren – tradução literal supremo líder 

do Partido e do país, ou mais popularmente chamado na literatura de Paramount Leader é um cargo/título não 

official recebido por alguém que mesmo não sendo o chefe de Estado ou governo exerce o poder como se fosse. 

Como o poder, na estrutura chinesa, emana do posto de secretário do partido, Zemin torna-se um Paramount 

Leader em 1989. 
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vários setores fizeram com que várias indústrias estatais quebrassem, acabando com a 

chamada tigela de ferro de arroz.40 

Hu Jintao, que ascende no final dos anos 1990 como herdeiro de Jiang Zemin, sempre 

esteve envolvido em episódios cruciais da política chinesa como a supressão das crises 

tibetanas e a revolta da Praça da Paz Celestial.41 Ele considerava os Estados Unidos uma 

peça-chave em política internacional, e a globalização econômica como algo irreversível. Em 

sua ascensão política, Hu assume a presidência do PCC em 2002 e a presidência da China em 

2003, com a incumbência de modernizar a política deixada por seu antecessor. Essa operação 

exigiu de Hu e sua equipe uma dose de criatividade e confiança da população para promover 

algumas visões mais progressistas dentro do partido. 

Ao assumir a presidência, Hu, ao mesmo tempo em que não podia reverter as ordens 

de seu antecessor, precisava fazer algo para acalmar os ânimos de membros do partido 

resistentes à adoção de membros da classe dos empresários por acreditarem que isso 

confundiria as classes trabalhadoras e camponesas e as afastaria emocionalmente do partido.42 

Lin Yianzhi, teórico do partido, seguia essa mesma linha de raciocínio. Segundo ele, a 

participação de empresários geraria um caos teórico e destruiria a fundação de pensamento 

sino-comunista, que por sua vez ruiria a base por semear a discórdia.43 

Em busca de resolver esse dilema, Hu se aproveitou de uma interpretação sutil do 

texto das “Três Representações” criado por Jiang Zemin. Essa doutrina foi apresentada em 

fevereiro de 2000, colocando que é obrigação do partido: 

a) Representar a tendência de desenvolvimento das forças produtivas avançadas da 

China;  

b) Representar a cultura avançada chinesa; 

c) Representar os interesses fundamentais da maioria do povo chinês.44 

Em julho de 2003, Hu fez um discurso que embora ainda representasse aquele adotado 

por Jiang Zemin, adaptava a doutrina das três representações para algo mais amplo.45 Sua 

 
40 Expressão utilizada para definir empregos vitalícios, e segurança social independente do desempenho do 

funcionário. 
41 EWING, Richard Daniel. Hu Jintao: The Making of a Chinese General Secretary. The China Quarterly, v. 

173, p. 17-34, 2003. 
42 EWING, Richard Daniel. Hu Jintao: The Making of a Chinese General Secretary. The China Quarterly, v. 

173, p. 17-34, 2003. 
43 CHEN, Dingding; WANG, Jianwei. Lying low no more? China's new thinking on the Tao Guang Yang Hui 

strategy. China: An International Journal, v. 9, n. 02, p. 195-216, 2011. 
44 CCTV. Three Representations Theories. Disponível em: http://www.cctv.com/lm/124/31/86438.html 
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estratégia colocava o povo no cerne de importância de todas as ações do partido, declarando 

que o partido deve exercer seu poder para o povo, ter paixão pelo povo e buscar benefícios 

para o povo. Embora as três representações pareçam ofuscadas, sua essência ainda permeava 

o discurso. A ideia geral é que todas as ações do partido são devotadas para o interesse 

público, e governar para o povo passou a ser passível de admitir empresários no partido, se 

isso for para o bem da população. 

Ainda em busca de modernizar a doutrina comunista do partido, Hu estabeleceu como 

uma das diretrizes do partido a ideia de perspectiva científica sobre o desenvolvimento que 

incorpora o socialismo científico, o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social, uma 

sociedade humanista, o aumento da democracia e, em última análise, a criação de uma 

sociedade socialista harmoniosa. A ideia de Hu era trazer “o marxismo para a realidade da 

China contemporânea e com as características correspondentes aos nossos tempos, e 

incorporando totalmente a visão de mundo marxista e a metodologia para o 

desenvolvimento”.46 Seria uma forma de restaurar a confiança da população no partido e 

acabar com os males que assolava a população, coordenando desenvolvimento urbano e rural, 

desenvolvimento regional com desenvolvimento econômico e social, desenvolvimento 

harmonioso do homem com a natureza e desenvolvimento interno com a abertura do país ao 

mundo exterior. O objetivo da perspectiva científica sobre o desenvolvimento era abrir 

caminho para a doutrina da sociedade harmoniosa.47 

O conceito de sociedade harmoniosa foi mencionado pela primeira vez na resolução 

do XVI Congresso do Partido em novembro de 2002 e foi definido na quarta sessão plenária 

em março de 2005 por Wen Jiabao como uma sociedade construída sobre “democracia e 

estado de direito, justiça e igualdade, confiança e veracidade [...] amizade e vitalidade, ordem 

e estabilidade, e uma relação harmoniosa com a natureza”.48 Democracia é mencionada como 

uma forma de mostrar que o partido não a tratará por forma de representação, mas sim que 

reconhece a existência de uma complexidade social, de interesses sociais divergentes e de 

tendências pluralistas que se traduzem em demandas por participação política. Foi uma forma 

de tocar em um assunto sensível que aos poucos, devido à liberação, estava tornando-se foco 

de problemas. 

 
45 BO, Zhiyue. Hu Jintao and the CCP’s ideology: A historical perspective. Journal of Chinese Political 

Science, v. 9, n. 2, p. 27-45, 2004. 
46 HU, Jintao. Discurso de 14 de Novembro de 2002. Disponível em: http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-

07/10/content_5424459.htm 
47 MILLER, Alice. Hu Jintao and the sixth Plenum. China Leadership Monitor, v. 20, p. 1-12, 2007. 
48  WEN, Jiabao. Discurso de 5 de Março de 2005. Disponível em: 

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Special_11_5/2010-03/03/content_1690624.htm 
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Neste contexto, surgem os debates sobre o direcionamento da política externa chinesa, 

até então conduzida pelas definições estabelecidas no final da década de 1980. O perfil de 

política externa chinês ficou conhecido como “Tao Guang Yang Hui” (esconda suas 

capacidades e mantenha um low profile). A origem dessa diretriz remonta a Deng Xiaoping 

que em um discurso declarou que a China deveria “calmamente assegurar sua posição, 

enfrentar os assuntos com calma, esconder capacidades, esperar o nosso tempo ser bom em 

manter um low profile e nunca reivindicar liderança”. Esse pensamento foi uma articulação 

feita por Deng em um período (1989) um tanto delicado em que a China passava por um 

processo de modernização econômica e intelectual. 

Após uma década de abertura, a China estava finalmente tendo contato com ideias 

ocidentais e modernas novamente. O partido comunista, apesar do conturbado período da 

revolução cultural e grande salto para frente, conseguiu se manter no poder em uma jogada de 

propaganda, atribuindo todo o mal do período à gangue dos quatro. Com a entrada de novas 

ideias, surge entre a nova classe intelectual movimentos democráticos, o que culminou no 

episódio da Praça da Paz Celestial, acontecimento em que milhares de manifestantes 

acabaram mortos ou feridos.  

O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, expressou forte repreensão por 

consequência da tragédia e acabou suspendendo interações diplomáticas e impondo sanções 

econômicas ao governo chinês. Diante desse cenário de instabilidade doméstica e pressões 

internacional, Deng, em 1989, declarou: 

Quando se trata da situação três fases podem resumi-lo. Primeiro, devemos 

observar com calma. Em segundo lugar devemos garantir nossa posição. 

Terceiro, nós devemos lidar com os assuntos com calma. Precisamos estar 

calmos, e calmos deveremos focar em nosso próprio trabalho e fazê-lo 

bem.49 

 Essa passagem ficou conhecida em uma forma mais resumida, como “Tao Guang 

Yang Hui” e, desde então, passou a nortear a política externa chinesa. Jiang Zemin foi um dos 

primeiros a questionar essa doutrina, embora a Tao Guang tenha aumentado a margem de 

manobra chinesa.50 A Tao Guang tem sua utilidade em se proteger de outros Estados, pois, 

permite arranjar sua política conforme os princípios comunistas e não ser apêndice de países 

capitalistas, como disse Jiang Zemin. É uma forma de executar uma manutenção de sua 

ideologia política diferente como sendo essencial para manter sua identidade política distinta. 

 
49 Deng Xiaoping, Selected Works of Deng Xiaoping, III. Beijing: People’s Publishing House, 1993, p. 321. 
50 FRIEDBERG, Aaron L. Hegemony with Chinese characteristics. The National Interest, n. 114, p. 18-27, 

2011. 



 91 

Embora o “socialismo com características chinesas” possa ter evoluído para algo 

completamente diferente do comunismo imaginado por Mao, a China não deseja se conformar 

à ordem política liberal que domina grande parte do mundo hoje, muito menos permitir que 

essa ordem mude seu regime.  

No início dos anos 2000, a China experimenta os primeiros momentos de aumento de 

poder no cenário internacional com sua ascensão econômica e, com uma mudança de perfil, 

começa a ser observada já no governo Hu Jintao. Sem demora, a política externa chinesa 

passa a ser mais assertiva e ativa. As olimpíadas de Pequim foram uma das demonstrações 

que tinham como objetivo mostrar ao mundo a nova China, moderna e grandiosa, que estava 

voltando com força ao cenário internacional. Contudo, essa mudança ficou ainda mais 

evidente com a entrada de Xi Jinping em 2012 como secretário do partido.51 

Xi Jinping tem promovido o “sonho chinês” desde que se tornou secretário-geral do 

PCC no 18º congresso do partido em novembro de 2012. Após o congresso, ele liderou os 

outros seis membros do recém-formado Politburo Permanente para uma visita altamente 

divulgada à exposição Road to Revival do Museu Nacional. Traçando a moderna história 

chinesa da derrota humilhante da China pela Grã-Bretanha em meados do século XIX até o 

século XXI. Xi destacou o “sonho chinês” como tema unificador para os chineses alcançarem 

um grande renascimento nacional. Uma campanha política de cima para baixo seguiu todo o 

partido e o país que promove o “sonho chinês” tem sido um tema principal na maioria dos 

discursos públicos de Xi desde então.52 

Durante esse tempo, o Brasil apresenta um contexto diferente e começa a aproveitar a 

sua estabilização econômica para recuperar sua credibilidade internacional durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Nesse cenário, o Brasil lança-se na busca de novos 

parceiros, explicitando o novo caráter universalista, traçando objetivos audaciosos e refletindo 

a nova roupagem da política externa. Vizentini (2005) compreende essas metas como sendo 

de: 

– Avançar no caminho da integração regional, aprofundando o Mercosul; 

 
51 JOHNSTON, Alastair Iain. How new and assertive is China's new assertiveness?. International Security, v. 

37, n. 4, p. 7-48, 2013. 

SWAINE, Michael D. Perceptions of an assertive China. China Leadership Monitor, v. 32, n. 2, p. 1-19, 2010. 

CHRISTENSEN, Thomas J. The advantages of an assertive China: Responding to Beijing's abrasive diplomacy. 

Foreign Affairs, p. 54-67, 2011. 
52 SØRENSEN, Camilla TN. The Significance of Xi Jinping's" Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: 

From" Tao Guang Yang Hui" to" Fen Fa You Wei". Journal of China and International Relations, v. 3, n. 1, 

2015. 
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– Estímulo à estratégia de diversificação de parceiros nas relações bilaterais; 

– Ação junto ás organizações econômicas multilaterais, em especial à OMC;  

– Concentrar esforços para elevar a posição de potência internacional do 

Brasil, tornando-se um membro permanente do Conselho de Segurança da 

ONU (VIZENTINI, 2005, p. 382). 

 

Segundo Oliveira (2006), o comportamento brasileiro não é apenas resultado da busca 

por diversificação, mas também uma ação reativa às incursões asiáticas, que buscavam 

alternativas ao forte regionalismo que vinha ocorrendo na Europa e nas Américas. O Brasil 

também buscou maior aproximação com a China, o que foi facilitado pela abertura brasileira e 

a maior inserção internacional chinesa. Como observa Vigevani, Oliveira e Cintra (2003): 

No plano político, um ponto central da agenda internacional dos dois países refere-

se às suas pretensões em relação à OMC e à Organização das Nações Unidas 

(ONU). A China utiliza-se de seu assento permanente no Conselho de Segurança 

para se aproximar dos países em desenvolvimento e nesse sentido acena com a 

possibilidade de apoiar o interesse brasileiro em aceder ao Conselho de Segurança. 

De outro lado, o Brasil, em seu posicionamento por regras mais justas no comércio 

internacional e defendendo o sistema multilateral de comércio, apoia a entrada da 

China na OMC (VIGEVANI, OLIVEIRA e CINTRA, 2003, p. 53). 

 

Esta parceria criou vários frutos e se estendeu a outras áreas como a científico-

tecnológica, onde os dois países desenvolveram em conjunto satélites de sensoriamento 

remoto, cujos lançamentos iniciaram-se em 1999. O objetivo era adquirir uma independência 

do setor de imagens por satélite, como bem definiu Oliveira (2002), passando de usuários a 

provedores desse serviço. 

A administração de Luiz Inácio Lula da Silva buscou uma maior aproximação com 

parceiros não tradicionais, como a China e demais países da Ásia-Pacífico. A viagem do 

presidente Lula à China, em 2004, foi uma das mais significativas, pois o presidente foi 

acompanhado por nove ministros, seis governadores de estados brasileiros e cerca de 

quatrocentos empresários. Ao final da visita, houve a assinatura de nove atos bilaterais e 

catorze contratos empresariais. Lula busca sinalizar para a China a importância que o Brasil 

conferia a eles. No mesmo ano, o presidente Hu Jintao retribuiu a visita.  

Um balanço das relações Brasil-China durante o governo Lula mostra que esse foi o 

período de maior intensidade e fortalecimento das relações: 

i) a “Agenda China”, na área comercial;  

ii) a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação 

(Cosban), de 2006, responsável pela coordenação de diversas vertentes da 

relação bilateral;  
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iii) o Diálogo Estratégico, criado em 2007;  

iv) o Diálogo Financeiro Brasil-China, em 2008 (BECARD, 2011, p. 38). 

Neste período podemos notar que as relações com a China tornam-se muito frutíferas e 

rapidamente a China se torna o segundo parceiro comercial do Brasil (VIGEVANI, 

OLIVEIRA e CINTRA, 2003), o que acabou ajudando o Brasil a consolidar a posição de ator 

participativo na arena internacional. 

Uma vez consolidadas as relações, o governo de Dilma Rousseff encontrou uma 

situação muito tranquila para expandir os laços, a implementação do Plano de Ação Conjunta 

2010-2014, que possibilitou uma maior interação entre os dois Estados e um aumento dos 

investimentos chineses no Brasil. Em 2011, durante sua visita à China, Dilma e Hu Jintao, em 

declaração conjunta, reiteraram o compromisso para “o desenvolvimento das relações 

bilaterais com visão estratégica e de longo alcance”, com a assinatura de diversos tratados na 

área de nanotecnologia e defesa (troca de tecnologia e instrução militar). Na última visita da 

presidente Dilma em julho de 2014, foram assinados mais de 54 acordos nas diversas áreas, 

com vistas a conseguir diversificar as exportações à China e que consistem basicamente em 

produtos agrícolas e outras commodities e também atrair empresas chinesas para investir em 

infraestrutura no Brasil, causa que foi defendida pela presidente Dilma desde o início de seu 

mandato. 

Esse período de mudança de perfil de política externa na China e de estratégia na 

política externa brasileira foi um dos catalizadores para a aproximação dos dois países. Um 

reflexo desse contexto foi justamente a necessidade de conhecer ao outro, e a academia entra 

para suprimir a lacuna de informações. 

 

4.2 A ACADEMIA CHINESA SOBRE O BRASIL 

 

Embora as relações entre China e Brasil se aqueçam apenas no século XXI, a pesquisa 

sobre o Brasil é desenvolvida de longa data na China. Depois que a República Popular da 

China foi fundada, em 1949, havia um esforço conjunto de tentar contornar o bloqueio 

imposto pelos Estados Unidos e diversas nações europeias. Para atingir esse objetivo, era 

necessário apoio dos países em desenvolvimento de Ásia, África e América Latina (SHIXUE, 

2004). 
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Muitas nações estavam se tornando independentes no pós-Segunda Guerra Mundial, o 

que significava em novas e possivelmente relações produtivas para a China. De acordo com 

Jiang Shixue (2004), em uma reunião no final da década de 1950, Mao aponta para a África e 

América Latina no mapa e pergunta se há alguém estudando essas regiões, e esse foi um dos 

fatores que contribuem para a criação dos Instituto de Estudos Latino-Americanos na 

Academia de Ciências Sociais da China. 

O estudo sobre América Latina e Brasil sempre andou lado a lado. Desse modo, não é 

possível contar a história da pesquisa sobre o Brasil sem contar a história dos estudos sobre a 

América Latina. Antes de 1949, não havia centro de estudos especializados em Brasil ou 

América Latina na China, devido às limitadas oportunidades de contato e a falta de 

especialistas chineses nessa área. Durante a década de 1950, informações básicas 

(geográficas, históricas e políticas) sobre a América Latina começaram a surgir na China por 

meio de diversos livros, normalmente traduzidos do russo (SIDEL, 1983). Contudo, isso ainda 

não foi suficiente para impulsionar a pesquisa. Durante esse período, nenhum país latino-

americano tinha relações com a China, e, como resultado, poucos trabalhos acadêmicos sobre 

essa região foram conduzidos no país asiático. 

A aproximação de chineses com a América Latina se estreita com a Revolução 

Cubana, em 1959, que possibilitou a abertura da rádio Xinhua, em Havana (Cuba), facilitando 

o acesso às informações do que acontece no restante da América Latina. Além disso, 

estabeleceu-se em Havana, em 1959, a Agência de Notícias da Nova China, e a embaixada 

chinesa, em 1960, que representaram as primeiras oportunidades da República Popular da 

China de enviar diplomatas, jornalistas e estudantes para a América Latina em números 

significativos (SIDEL, 1983). Ao mesmo tempo, surgiram na China pequenos grupos no 

governo para estudar as relações com a América Latina e desenvolver intercâmbios 

comerciais, diplomáticos e culturais. A maioria dos artigos nos jornais chineses na década de 

1960 enfocava movimentos revolucionários existentes na América Latina, reformas agrárias e 

intervenção dos Estados Unidos na região. Entretanto, esses materiais eram mais artigos 

introdutórios ou comentários, não podendo ser classificados como artigos acadêmicos. 

Ainda assim, sem delonga, alguns acadêmicos que pesquisavam a América do Norte 

se voltaram à América Latina e, em 1964, foi publicado em Pequim Pesquisa sobre América 

Latina, em dois volumes com mais de 700 páginas no total, escrito por Li Chun Hui, que usou 

largamente fontes norte-americanas. Uma nova e revisada edição dessa obra foi publicada no 

início da década de 1980.  



 95 

Durante a década de 1960, sob recomendação de Mao Zedong para estudar a América 

Latina, foram abertos cursos de História da América Latina nas Universidades de Pequim e 

Renmin. Em 1961, sugiram pesquisas sobre o Brasil no recém-criado Instituto de América 

Latina da Academia Chinesa de Ciências Sociais. Já em 1964, foram criadas as Seções de 

Estudos Históricos Latino-Americanos nas Universidades de Fudan e Nankai, e na 

Universidade de Hubei surgiu o Instituto de Estudos Brasileiros (ZHOU, 2004),53 que só foi 

formalmente instituído em 1978 e foi liderado pelo professor Huang Banghe (CHENG, 

2010).54 Com o fim da revolução cultural e a abertura chinesa, os Estudos sobre o Brasil 

foram retomados. A informação, em um primeiro momento, vem por meio de publicações 

soviéticas, no entanto são materiais escassos e sua maioria são descrições sobre geografia, 

fauna e flora brasileiras. 

Apesar do conturbado período político dessa época, é acumulado certo conhecimento 

sobre o Brasil. Primordialmente, havia o interesse em descrever o Brasil tanto geográfica 

como política e historicamente. Contudo, a revolução cultural em 1966 paralisa as pesquisas 

e, em 1969, muitos pesquisadores do Instituto de Estudos Latinos Americanos da Academia 

Chinesa de Ciências Sociais são encaminhados para a reeducação ideológica, trabalhando no 

campo. Contudo, o material até então levantado foi preservado. Com a reabertura da China na 

década de 1970, os trabalhos foram retomados. Esses estudos ficaram restritos em nível 

governamental, e acadêmicos não voltaram a pesquisar nessa época (SIDEL, 1983). 

Impulsionado pela eleição de Salvador Allende em 1970, em 1971 a China reatou 

relações diplomáticas com o Chile, movimento que foi seguido por outros países como Peru, 

México, Brasil e alguns outros países da América Latina na década de 1970. Nesse segundo 

momento há uma maior preocupação com compreender a economia latino-americana e 

também a brasileira, como forma de entender as medidas tomadas e não cometer o erro dos 

outros. 

Ao longo dos anos, o perfil dos brasilianistas – i.e., acadêmicos especializados em 

temas referentes ao Brasil – foi modificando, e na década de 1990 observa-se que esses 

pesquisadores são, majoritariamente, alunos de língua estrangeira que eram recrutados por 

centros de pesquisa e treinados para pesquisas em ciências sociais e humanas. Com a 

 
53 SHIXIU, Zhou. O Estudo e o Ensino sobre o Brasil e a América Latina na China. Abrindo os Olhos para a 

China. Rio de Janeiro, EDUCAM, UCAM, 2004. 

54 程 晶, 湖北大学巴西史研究与教学之发展历程 
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aproximação entre China e Brasil e a abertura dos institutos Confúcio, esse perfil vai aos 

poucos se modificando e abrangendo alunos de pós-graduação de outras áreas. 

Com o passar do tempo, a China acabou conseguindo desenvolver estudos sobre o 

Brasil por mais de cinquenta anos. Segundo Jiang Shixue (2004), os pesquisadores sobre a 

América Latina, entre eles os brasilianistas, podem ser alocados em quatro categorias:  

a) Pesquisadores. A maioria deles pertence ao Instituto de Estudos Latino-

Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais ou ao Centro de Estudos 

sobre o Brasil na Universidade de Hubei. E um pequeno grupo no Instituto de 

Relações Internacionais Contemporâneas em Pequim; 

b) Professores e alunos, a maioria distribuída entre as universidades de Pequim, 

Nankai, Fudan e Hubei; 

c) Oficiais do governo em repartições como o Ministério de Relações Exteriores, o 

Departamento de Relacionamento do Comitê Central do PCC; 

d) Jornalistas da agência Xinhua. 

Com a mudança política na China com Deng Xiaoping, o acesso a materiais 

estrangeiros é facilitado, embora seja um acesso ainda dificultado pelo idioma e escasso. O 

Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia Chinesa de Ciências Sociais só é 

reaberto em 1976 e entra em um novo ambiente de pesquisa. A 11ª plenária do PCC 

estabelece que os acadêmicos devam “procurar a verdade por meio de fatos”, um ambiente 

que ficou conhecido como “liberalização do pensamento”.  

Apesar do novo ambiente e de várias universidades oferecerem cursos de português e 

espanhol, a pesquisa sofreu bastante para se atualizar, pois muitos dos matérias pré-revolução 

cultural foram perdidos e naquele momento era necessário alcançar e se atualizar de tudo que 

havia acontecido nos últimos anos. Para isso, era necessário buscar diversos materiais da 

última década o que fazia o processo de atualização mais lento. 

Em busca de compensar esse gap, muitos livros, no estilo handbooks, foram 

publicados na década de 1980, apresentando um panorama da região. Muitos acadêmicos 

ligaram suas pesquisas sobre a América Latina a reformas econômicas para o rápido 

desenvolvimento da China. Assim, diversos pesquisadores sobre a América Latina passaram a 

investigar políticas de desenvolvimento econômico empregadas na região, como políticas de 

substituição das importações, crise de débito e relações econômicas entre países da América 

Latina e os Estados Unidos. Vários projetos de pesquisa trabalhavam com a teoria da 

dependência, uso de capital estrangeiro, desenvolvimento agrícola, relações sino-latino-
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americanas, América Latina e Estados Unidos, problemas sociais, educação e até sistemas 

políticos.  

Atualmente, segundo Jiang Shixue (2004), os estudos sobre a América Latina ainda 

enfrentam alguns problemas como dificuldade de recrutar mais pesquisadores nas 

universidades, uma vez que o número de pesquisadores sobre a América Latina ainda é 

pequeno, os estudos produzidos por pesquisadores chineses sobre países latino-americanos 

estão escritos majoritariamente em mandarim, o que dificulta o 

acesso/compreensão/cooperação com acadêmicos estrangeiros, embora o governo financie 

diversos tipos de projeto. Estudos de América Latina não recebem tanto investimento quanto 

estudos de outras áreas do globo, e os estudos sobre a América Latina ainda estão muito 

desconectados das necessidades da comunidade empresarial. 

  

4.3 PRINCIPAIS CENTROS DE PESQUISA 

 

Aos poucos a área foi se consolidando, e atualmente os principais centros de pesquisa 

em América Latina são o Instituto de Estudos Latino-Americanos (Ieal) da Academia Chinesa 

de Ciências Sociais, o Centro de Pesquisas em América Latina da Universidade de Nankai, o 

Centro de Estudos sobre o Brasil da Universidade de Hubei e o Centro de Cultura Brasileira 

na Universidade de Pequim.  

O Ieal é o centro de referência chinês em estudos latino-americanos com pesquisa nas 

áreas econômica, política, de RI, social, cultural e teórica. O instituto abriga três centros de 

estudos: o Centro de Estudos sobre a Alca, o Centro de Estudos sobre Cuba e o Centro de 

Estudos sobre América Central e Caribe. Dentre as atividades realizadas por ele, estão a 

publicação da Revista de Estudos Latino-Americanos, a organização de diversos fóruns, sendo 

o mais notável o Fórum Anual Internacional de América Latina e Caribe da CASS, que 

acontece desde 2004, e o curso de pós-graduação em Estudos Latino-Americanos.  

Além disso, o Ieal também sedia a Associação de Estudos Latino-Americanos da 

China, uma organização não governamental fundada em 1984 com o objetivo de promover os 

estudos sobre a América Latina e que atualmente conta com 300 membros associados. 

O Centro de Pesquisas em América Latina da Universidade de Nankai foi criado em 

1991 e está sediado dentro do departamento de história, o que influencia fortemente a linha de 

pesquisa. Há uma divisão clara entre os textos produzidos pelo Ieal e por Nankai. O Ieal tem 
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foco em temas contemporâneos diversos e a revista publicada por eles segue essa linha. Em 

contrapartida, os pesquisadores de Nankai enfocam unicamente questões históricas. Nankai 

também sedia a Associação de Estudos Históricos da América Latina. 

A Associação de Estudos Históricos da América Latina foi fundada em 1979, em uma 

reunião do Centro de Estudos sobre o Brasil na Universidade de Hubei. Os objetivos da 

associação são estudar e pesquisar a história da América Latina, promover a discussão 

acadêmica, a pesquisa, a troca de materiais informativos, promover o entendimento mútuo e 

amizade entre o povo chinês e os povos da América Latina e contribuir para a modernização 

socialista da China. O trabalho dessa associação inclui uma conferência acadêmica a cada 

dois anos, edição e publicação de material de referência e material acadêmico sobre a história 

da América Latina e promoção de intercâmbio acadêmico internacional. 

O Centro de Estudos de Brasil da Universidade de Hubei é o terceiro centro de 

referência em assunto de América Latina (neste caso focado apenas em Brasil). Foi fundado 

em 1964, pelo professor de história mundial Huang Banghe, da mesma universidade que se 

interessou pelo Brasil e reuniu uma equipe (com outros professores de história e de línguas 

estrangeiras como português, espanhol, russo e inglês) para estudar as reformas de 

infraestrutura que aconteciam no Brasil naquele período. Os trabalhos foram interrompidos 

durante a revolução cultural, mas o centro se recuperou após 1976, uma vez que todos os 

professores retornaram à instituição e os materiais de pesquisa ainda estavam intactos.  

Esse centro é responsável pelas principais traduções e publicações sobre o Brasil na 

China. Entretanto, perdeu sua vitalidade e liderança como centro de referência em pesquisa 

sobre o estudo do Brasil depois da aposentadoria de seu fundador no início da década de 1990 

e voltou a se recuperar apenas há alguns anos após parceria com o Instituto Confúcio, no 

Brasil, sediado na Universidade Estadual de São Paulo (Unesp). Essa parceria favoreceu a 

troca de experiências e o treinamento de acadêmicos em língua portuguesa.  

O Centro Cultural Brasileiro da Universidade de Pequim, criado em 2004, foi 

inaugurado pelo então presidente Lula durante sua visita à China, com o objetivo de promover 

a cultura brasileira e aumentar o entendimento mútuo entre China e Brasil. 

O centro é filiado ao Departamento Espanhol-Português da Universidade de Pequim. 

Desde sua criação, apoia o ensino da língua portuguesa e o intercâmbio acadêmico, além de 

contribuir para a divulgação da língua portuguesa nas escolas. Os professores brasileiros que 

trabalham no centro são indicados pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC). Há uma 
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biblioteca com acervo doado pelo governo brasileiro. O atual diretor do Centro Cultural 

Brasileiro é o professor associado Fan Ye, e os vice-diretores são o professor associado Hu 

Xudong e o professor associado Min Xuefei. 

Desde 2013, o Ministério da Educação da China, em busca de incentivar e aumentar a 

pesquisa em América Latina, financiou diversos novos centros de pesquisas em América 

Latina em várias universidades, como na Universidade de Ciência e Tecnologia do Sudoeste, 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, Universidade de Tsinghua, Universidade de 

Estudos Estrangeiros de Pequim, Universidade de Línguas Estrangeiras de Zhejiang e 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Sichuan.  

O que se pode perceber com essa exposição é que o Brasil ganhou maior importância 

para a China, primeiro devido à movimentação de cooperação política e econômica de países 

em desenvolvimento no início dos anos 2000 (cooperação Sul-Sul), e sua aproximação 

ocorreu devido aos projetos dentro do âmbito dos Brics. Em segundo lugar, a transição para 

uma economia de mercado faz com que a China buscasse entender e aprender com as medidas 

tomadas na América Latina, inclusive no Brasil. 
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 5 O BRASIL PELO OLHAR CHINÊS: ANÁLISE DE CONTEÚDO DE ARTIGOS 

ACADÊMICOS E DISCURSOS  

 

Neste capítulo, com apoio da análise de conteúdo temática proposta por Bardin, 

faremos um estudo sobre artigos acadêmicos e discursos do governo chinês em mandarim, a 

fim de compreender a visão que os chineses têm sobre o Brasil.  

 

5.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Os primeiros trabalhos de análise de conteúdo foram publicados por Berelson (1952) e 

Lasswell et al. (1952). Na década de 1970, Bardin reúne tudo que foi publicado sobre essa 

metodologia e a organiza na obra Análise de Conteúdo, que se torna a referência no método.  

A análise de conteúdo é uma abordagem de avaliação de dados de comunicação. 

Busca sistematizar, descrever e compreender conteúdos presentes nas mensagens, de modo a 

ser possível inferir algo de modo mais objetivo a partir dos dados coletados. Por isso, 

combina elementos da estatística descritiva e interpretação. O foco está no conteúdo da 

mensagem, limitado ao que está expresso claramente no discurso.55 

A análise de conteúdo possui subdivisões que buscam conceder maior precisão ao 

método de acordo com a pergunta da pesquisa. Os tipos elencados por Bardin são: 

a) Análise categorial: é a mais usada, também a mais antiga. Permite 

diferentes formas de categorização e é muito usada em análises temáticas. 

É transversal e busca a frequência de temas com dados segmentáveis e 

comparáveis; 

b) Análise de avaliação: busca medir as atitudes do locutor quanto aos objetos 

de que se fala. Desse modo, a linguagem reflete e representa exatamente 

aquele que a utiliza; 

 
55  Os termos análise de conteúdo e análise de discurso costumam ser erroneamente tratados como 

intercambiáveis. Na análise de discurso o foco está na interpretação, em busca de identificar a ideologia, crenças 

e motivações das ações sociais de indivíduos e grupos que transparece na mensagem. Ou seja, vai além do literal. 

Aborda todo o processo produtivo destacando questões como condições de produção, ideologias que levaram a 

construção daquele texto, influência do contexto histórico e social, características pessoais dos indivíduos. O 

foco está no sentindo. Tanto do que é apresentado no texto, como o que não está. É massivamente qualitativa e 

busca entender como determinado discurso funciona dentro de um contexto histórico e social.  
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c) Análise da enunciação: nessa análise a comunicação não é um dado, mas 

sim um processo. Logo, não é um enunciado imobilizado, manipulável e 

fragmentável. Leva-se em conta o ordenamento das palavras e quebras de 

ritmo. Cada entrevista ou documento é estudado em si mesmo como uma 

totalidade organizada e singular; 

d) Análise proposicional: variante da análise temática, normalmente usada em 

entrevistas, que busca entender quais são as estruturas argumentativas que 

expressam as questões e ações dos agentes; 

e) Análise de expressão: não trabalha com a semântica (conteúdo plano dos 

significados), mas com a ordem formal (plano da organização dos 

significantes); 

f) Análise das relações: possui duas subcategorias, a análise de coocorrências 

e a análise estrutural. Na análise de coocorrências é buscado extrair do 

texto as relações entre os elementos da mensagem. O importante não é a 

frequência de uma unidade de registro em si, mas a frequência desta com 

outra unidade de referência. Na análise estrutural, busca-se encontrar 

algum padrão de ordem. Na de coocorrências, vê-se apenas a frequência 

que duas ou mais unidades de registro aparecem juntas em uma unidade de 

referência. Na análise estrutural, busca-se ver não só apenas se aparecem 

juntas, mas também se aparecem na mesma ordem. 

 Independentemente do tipo de análise a ser conduzida pelo pesquisador, Bardin 

(2011) sistematiza a análise de conteúdo em nove etapas: pré-análise, definição do corpus, 

leitura flutuante, referenciação dos documentos, codificação, categorização, enumeração e 

interpretação. O esquema completo de análise desenvolvido por Bardin pode ser visto na 

imagem 2. 
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Figura 2 – Desenvolvimento de uma análise por Bardin (2011) 

 

Na pré-análise busca-se tornar operacional e sistematizar os materiais e ideias de uma 

forma de construir um plano de análise. O pesquisador deve fazer uma leitura superficial com 

o objetivo de se familiarizar com os discursos para realizar a seleção de material, formulação 

de hipóteses e objetivos (caso ainda não possua um) e ter uma ideia inicial dos possíveis 

indicadores para a interpretação final.  

O próximo passo é a construção do corpus. Em um primeiro momento, reúne-se todo o 

material que acredita ser necessário para responder à pergunta de pesquisa. Após este 

primeiro contato, o pesquisador já terá talvez um objetivo em mente e poderá montar um 

corpus. Corpus é “o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos” (BARDIN, 2011, p. 126). Nesse momento são definidas as regras 
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de seleção. Os materiais podem ser selecionados por exaustividade, quando busca-se reunir 

todos os documentos sem exceção para a análise. Por representatividade, na qual seleciona-se 

uma amostra com os documentos mais importantes do universo total de materiais disponíveis. 

Nesse caso, faz-se necessário estabelecer uma regra para a amostragem. Todos os documentos 

que compõem o corpus devem apresentar características muito próximas com base em um 

critério previamente estabelecido e devem ser pertinentes para o objetivo da análise. 

Nesse momento é realizada o que Bardin chama de leitura flutuante. Durante essa 

leitura, o pesquisador estabelece o critério de seleção dos documentos, revisa seus objetivos e 

hipóteses. Sendo que não é obrigatório que a hipótese ou o objetivo seja criado apenas a partir 

dos materiais. Isso pode ter sido previamente estabelecido com base em uma teoria. Os 

discursos são todos referenciados, ou seja, atribuídos códigos para a identificação de cada 

documento. 

Definido os materiais, objetivos e hipótese, são elaborados os índices e indicadores, 

que podem ser definidos ou dados por uma determinada teoria, ou construídos a partir do 

material selecionado. Os índices são os elementos aparentes no texto que denotam o 

fenômeno a ser observado, e os indicadores serão uma forma de aferição. Todos os 

documentos selecionados devem por sua vez ser preparados e tratados, ou seja, codificados 

para permitir a análise. Nesse momento pode-se utilizar algum software para a facilitação do 

trabalho. 

Para o tratamento dos textos, são construídos códigos para ser possível especificar 

como analisar. Sendo assim, seguindo regras precisas, os dados brutos são organizados por 

recorte, agregação ou enumeração para permitir uma representação do conteúdo do texto de 

forma que seja possível construir índices. 

A codificação também possui três fases: o recorte, momento no qual são escolhidas as 

unidades; a enumeração, quando são escolhidas as regras de contagem; e, por fim, a 

classificação e agregação em que são escolhidas as categorias. As unidades supracitadas no 

recorte são as unidades de registro e contexto. A unidade de registro permite mapear o texto 

para categorização e contagem de frequência. Essa unidade pode ser uma palavra, frase, 

parágrafo ou capítulo. O tema, por exemplo, é uma unidade de significação que mais 

naturalmente se destaca em um texto, e pode ser apenas uma frase ou um conjunto destas. 

Todo texto pode ser recortado de acordo com os temas, que Bardin também equivale a ideias, 

com validade de ordem psicológica, e não linguística. O tema pode ser uma regra de recorte e 
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costuma ser usado como unidade de registro para estudar motivações, opiniões, atitudes, 

valores, crenças e tendências.  

Já as unidades de contexto são um pouco mais amplas e servem para ajudar a codificar 

e compreender com precisão a unidade de registro. Para uma palavra pode ser uma frase, para 

uma frase pode ser um parágrafo.  

No segundo momento da codificação, a enumeração também exige que algumas regras 

sejam criadas, além de definir a diferença entre unidade de registro e regra de enumeração. A 

unidade de registro é o que é contado, e a regra de numeração diz respeito a como é contado, 

que pode ser por: presença/ausência, frequência ponderada, intensidade, direção, ordem e 

coocorrência. 

Na primeira regra de numeração verifica-se a presença ou ausência das unidades de 

registro, medindo normalmente a frequência. Ou seja, todas as aparições de todas as variáveis 

o mesmo peso (A,B e C todos valem 1 na contagem). 

Na frequência ponderada é atribuído um peso diferente a cada um dos elementos 

buscados no texto. Na frequência ponderada podemos atribuir a um elemento mais intenso um 

coeficiente maior (A vale 1, B vale 2, C vale 3 na contagem). 

Com relação à contagem por intensidade, um elemento pode ter peso diferente de 

acordo com a sua aparição (A vale 1, Aa vale 2, Aaa vale 3, B vale 1, Bb vale 2). 

A contagem por direção atribui uma característica qualitativa a um aspecto 

quantitativo. Nesta contagem é possível atribuir pontos maiores a adjetivos positivos, por 

exemplo, e pontos negativos a adjetivos negativos, criando uma escala bipolar. 

Na contagem por ordem, é possível hierarquizar pela ordem que os elementos foram 

apresentados. Se C é sempre citado antes de A, pode ser um sinal de uma maior preferência a 

C. 

Por fim, a coocorrência, também chamada de análise de contingência, verifica a 

presença de duas ou mais unidades de registro em uma unidade de contexto. É possível por 

meio dessa contagem verificar que a distribuição das unidades de registro (se estão mais 

espalhadas ou concentradas em determinados textos) e sua associação com as outras unidades 

de registro. 

Após esse processo de codificação é possível ter dados objetivos para uma análise 

descritiva do corpus estudado, o que também permite deduções específicas sobre 

determinados acontecimentos ou fazer uma categorização mais reduzida.  
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A categorização é a classificação das unidades de registro em conjuntos que formam 

rubricas ou classes sob um título, tendo como critério parâmetros previamente definidos. Essa 

categorização pode ser feita por critério semântico (por temas), sintático (verbos, adjetivos), 

lexical (de acordo com seu sentido) e expressivo (perturbações da linguagem), implicando 

assim a investigação do que cada uma das unidades tem em comum com as outras. O objetivo 

da categorização é condensar a informação, permitindo uma representação simplificada dos 

dados e a construção de índices. É possível obter as categorias tendo como base alguma teoria 

que forneça as divisões, ou realizar a categorização por acervo, no qual não é um sistema de 

categorias previamente estabelecido, e o pesquisador as definirá progressivamente e as 

revisará no final do processo. Um conjunto de boas categorias deve ser mutuamente 

excludente, homogêneo, pertinente, objetivo e produtivo, este último quer dizer que as 

categorias permitem obter bons resultados inferenciais ou novas hipóteses.  

Por fim, a última parte do método de Bardin diz respeito à análise propriamente dita. É 

nessa fase que são apresentados os resultados estatísticos (seja apenas descritivo, ou 

modelagem) e busca-se realizar inferências sobre o que tais resultados apontam, para, por fim, 

realizar a discussão e conclusão do estudo. 

 

5.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO PELA ANÁLISE TEMÁTICA DOS ARTIGOS 

ACADÊMICOS CHINESES DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE BRASIL 

 

5.2.1 Coleta de material 

 

Os artigos para a análise foram coletados no 中国知网, mais conhecido pela sigla 

CNKI do nome em inglês China National Knowledge Infrastructure. Essa base de dados 

compila textos completos de todas as revistas acadêmicas chinesas, como as principais 

revistas da área de RI: Estudos Latino-Americanos (拉丁美洲研究), Estudos Internacionais 

da China (中国国际问题研究 ), Estudos Internacionais (国际问题研究 ), Relações 

Internacionais Contemporâneas (现代国际关系), Perspectiva Internacional (国际展望) e 

Economia e Política Mundial (世界经济与政治).  
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A CNKI é uma iniciativa da universidade de Tsinghua e do Ministério da Educação. 

Essa base contém 8.575 periódicos e aproximadamente 56.800.563 artigos acadêmicos. A 

pesquisa foi limitada ao catálogo principal “Política, Assuntos Militares e Direito”, com a sub 

categoria “Política Internacional e Política”. Foi utilizado na busca os termos 巴西 (Brasil), 

中巴 (Brasil-China) na busca por palavras-chave. O uso de apenas duas palavras-chave se 

deve a particularidade da língua, pois qualquer palavra derivada de “Brasil”, como por 

exemplo “Brasileiros” (巴西人), terá incluída a palavra “巴西”. Foram encontrados 351 

artigos acadêmicos escritos em mandarim sobre o Brasil.  

Os discursos do governo chinês foram extraídos da biblioteca de discursos do site do 

Ministério das Relações Exteriores da China que disponibiliza uma seleção de discursos 

proferidos por autoridades chinesas e pelo porta-voz do PCC. Ao buscar discursos tendo a 

palavra-chave Brasil (巴西), são encontrados 29 discursos em mandarim proferidos entre os 

anos 2000 e 2017 por autoridades chinesas. Também foram buscados em veículos de mídia 

oficiais do partido, CCTV e Jornal do Povo（人民报纸） discursos na íntegra de políticos 

chineses, mas sem grande sucesso. 

 

5.2.2 Leitura flutuante 

 

Durante a leitura flutuante foi identificado que a grande maioria dos textos acadêmicos 

são descrições mais técnicas sobre o Brasil e suas relações, tanto com a China como com 

países como Rússia, Estados Unidos e outros países latino-americanos. Além disso, por serem 

artigos com característica introdutória, não havia uso claro da metodologia ou teoria 

empregada. Tendo em mente que além de conhecermos a visão acadêmica sobre o Brasil, 

buscamos também identificar se o conhecimento produzido por pesquisadores chineses 

influencia a política externa chinesa sobre o Brasil. Mesmo com aplicação de filtros, havia 

diversos textos voltados para a política econômica brasileira, buscando entender razões para a 

escolha de determinadas políticas e seus desdobramentos. 

Quanto aos discursos do governo chinês, a maioria dos discursos que têm Brasil nas 

palavras-chave se refere aos Brics e não trata diretamente de um comportamento sobre o 

Brasil ou sobre as Relações Brasil-China, mas sim sobre comportamento específico do bloco 

como um todo.  
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5.2.3 Escolha dos documentos 

 

Foram excluídos textos escritos por brasileiros e publicados em revistas chinesas, 

textos que não falavam sobre o Brasil especificamente, mas sim sobre a política e história de 

um grupo no qual o Brasil faz parte (como Brics e Mercosul) e textos que descrevem as 

relações entre o Brasil e outros países que não a China (Como Relações Brasil-Estados 

Unidos e Brasil-URSS). Também, foram retirados os textos de outras áreas (literatura, meio 

ambiente, economia etc.) e selecionados todos os artigos da área “Relações Internacionais”. 

Para fazer essa seleção, foi avaliado o resumo do artigo, quando disponível, ou sua 

introdução. Dado o enfoque da pesquisa, foram excluídos todos os artigos escritos por 

estrangeiros. Essa exclusão foi feita com base no nome do autor e filiação institucional 

(quando disponível). Uma vez que todos os periódicos científicos chineses estão listados na 

base CNKI, não foi necessário fazer uma busca em paralelo.56 Foram mantidos apenas textos 

de política externa e RI, uma vez que a pergunta de pesquisa busca entender se isso tem efeito 

na política externa da China para o Brasil.  

 

5.2.4 Constituição do corpus 

 

Desse modo, para a constituição do corpus, todos os discursos foram utilizados, 

porém, após as exclusões, apenas 22 artigos acadêmicos restaram na análise final, conforme a 

tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3 – Artigos do corpus de análise 

CÓDIGO REVISTA ANO EDIÇÃO TÍTULO – tradução 
AUTOR –

Transliteração 

TÍTULO 

original 
AUTOR 

A1 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2001 4 

Relações Brasil– 

China: Passado, 

Presente e Futuro 

Li Mingde 

中巴關

系:過

去、現

在與未

來 

李明德 

A2 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2005 4 

A estratégia 

“diplomacia de 

grandes poderes” do 

Brasil  

Wu Zhihua 

巴西的

“大國外

交”戰略 

吳志華 

 
56 Livros não foram consultados devido a impossibilidade de acesso. Mesmo e-books disponíveis na Amazon 

China não estão disponíveis para acesso no Brasil. 

http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=115&CurRec=2&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2001&filename=LDMZ200104001
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=115&CurRec=2&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2001&filename=LDMZ200104001
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=115&CurRec=2&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2001&filename=LDMZ200104001
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504003
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504003
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504003
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=3&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504003
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A3 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2005 4 

A reforma das Nações 

Unidas e o 

“permanente” 

problema do Brasil  

He Shuang 

Rong 

聯合國

改革與

巴西“入

常”問題 

賀雙榮 

A4 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2005 4 

Brasil “status de 

grande potência” 

Fatores Internos 

Zhou Zhiwei 

巴西“大

國地位”

的內部

因素分

析 

周志偉 

A5 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2005 4 

O impacto do 

aumento do padrão 

internacional 

brasileiro  

Feng Feng 

巴西的

崛起對

國際格

局的影

響 

馮峰 

A6 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2005 5 

Realizado o Primeiro 

Fórum de 

Embaixadores da 

Academia Chinesa de 

Ciências Sociais: 

“status de grande 

potência no Brasil e 

grande estratégia de 

Energia” 

Qi Feng Tian 

中國社

會科學

院首屆

大使論

壇:“巴西

的大國

地位與

大國戰

略”召開 

齊峰田 

A7 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2006 3 

A Posição Estratégica 

do Brasil e as 

Relações China-Brasil  

Zhou Zhiwei; 

巴西的

戰略地

位與中

巴關系 

周志偉; 

A8 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2007 4 

Agência de Notícias 

Xinhua 

correspondente sênior 

Chen Jiaying fala 

sobre a economia 

brasileira, as relações 

sino-brasileiras e a 

percepção do Brasil  

Sun Hongbo; 

新華社

資深記

者陳家

瑛談巴

西經

濟、中

巴關系

及巴西

觀感 

孫洪波; 

A9 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2008 3 

“Periferia” para “país 

central” experiência 

histórica – Tomando 

como exemplo os 

Estados Unidos e o 

Brasil  

Zhong Xi Wei; 

Zeng Anle 

“外圍國

家”上升

為“中心

國家”的

歷史經

驗考察

——以

美國和

巴西為

例 

鐘熙維;

曾安樂; 

A10 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2009 1 

Visita o Brasil para a 

América Latina pelo 

professor Jose 

Li Hui; 

巴西若

澤教授

訪問拉

美所 

李慧; 

A11 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2009 4 

Um estudo 

comparativo entre 

Brasil e China na 

Educação Profissional 

Song Xia 

巴西與

中國職

業技術

宋霞; 

http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504004
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504004
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504004
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504004
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=5&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=5&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=5&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=6&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504006
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=6&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504006
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=6&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504006
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=31&CurRec=6&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200504006
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=37&CurRec=13&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2005&filename=LDMZ200505012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=15&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2006&filename=LDMZ200603009
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=15&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2006&filename=LDMZ200603009
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=15&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2006&filename=LDMZ200603009
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=58&CurRec=16&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2007&filename=LDMZ200704017
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=89&CurRec=12&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2008&filename=LDMZ200803014
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=89&CurRec=12&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2008&filename=LDMZ200803014
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=89&CurRec=12&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2008&filename=LDMZ200803014
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=89&CurRec=12&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2008&filename=LDMZ200803014
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=89&CurRec=12&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2008&filename=LDMZ200803014
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=89&CurRec=12&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2008&filename=LDMZ200803014
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=122&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200901019
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=122&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200901019
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=122&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200901019
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=141&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200904010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=141&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200904010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=141&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200904010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=141&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200904010
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e Técnica  教育比

較研究 

A12 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2009 5 

A história de 35 anos 

das relações 

diplomáticas sino-

brasileira e a parceria 

estratégica sino-

brasileira 

Chen Duqing 

中巴建

交 35 年

的发展

历程与

中巴战

略伙伴

关系 

陈笃庆 

A13 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2009 5 

Dar plena importância 

ao papel do Comitê de 

Empreendedores sino-

brasileiro como uma 

plataforma para 

promover o rápido 

desenvolvimento das 

relações econômicas e 

comerciais sino-

brasileiro 

Miao Gengshu 

发挥中

巴企业

家委员

会平台

作用推

动中巴

经贸关

系快速

发展 

苗耕书 

A14 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2009 6 

Conferência Mundial 

do Clima de 

Copenhague: Posição 

de Negociação, 

Interesses e 

Estratégias de 

Negociação do Brasil 

He Shuang 

Rong 

哥本哈

根世界

氣候大

會:巴西

的談判

地位、

利益訴

求及談

判策略 

賀雙榮; 

A15 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2010 4 

Resumo de “a reunião 

inaugural do Conselho 

Brasileiro de Centro 

de Pesquisa” 

Zhou Zhiwei; 

“巴西研

究中心

理事會

成立大

會”綜述 

周志偉; 

A16 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2010 6 

Após a eleição agenda 

diplomática crucial do 

novo governo 

brasileiro  

Wang 

Junsheng; 

巴西大

選后新

政府的

緊要外

交議程 

王俊生; 

A17 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2011 2 

China e Brasil: 

construir e aprofundar 

a parceria estratégica 

Zuo Xiaoyuan 

中國與

巴西:戰

略伙伴

關系的

建立與

深化 

左曉園; 

A18 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2011 5 

Processo de 

Modernização do 

Brasil e Escolha 

Estratégica 

Internacional  

He Shuang 

Rong 

巴西現

代化進

程與國

際戰略

選擇 

賀雙榮; 

A19 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2012 1 

Comparação e 

referência do 

desenvolvimento do 

mercado de turismo 

Kong Ling Xue 

巴西、

中國旅

游市場

發展比

孔令學; 

http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=141&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2009&filename=LDMZ200904010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=191&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201004018
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=191&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201004018
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=191&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201004018
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=191&CurRec=17&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201004018
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=203&CurRec=7&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201006008
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=203&CurRec=7&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201006008
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=203&CurRec=7&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201006008
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=203&CurRec=7&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2010&filename=LDMZ201006008
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=216&CurRec=8&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201102010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=216&CurRec=8&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201102010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=216&CurRec=8&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201102010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=235&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201105005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=235&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201105005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=235&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201105005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=235&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201105005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=235&CurRec=4&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2011&filename=LDMZ201105005
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=11&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201201012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=11&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201201012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=11&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201201012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=11&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201201012
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no Brasil e na China 較與借

鑒 

A20 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2012 2 

Sobre a cooperação 

multilateral no quadro 

da China e do Brasil – 

da Organização das 

Nações Unidas para o 

mecanismo BRICS  

Jinbiao; 

淺析中

國和巴

西多邊

框架內

的合作

——從

聯合國

到金磚

國家機

制 

金彪; 

A21 

Estudos 

Latino 

Americanos 

2012 3 

Estudar os acordos de 

comércio Brasil inter-

regionais – China 

Yan Min 

中國—

巴西跨

區域貿

易協定

研究 

殷敏; 

A22 
Perspectivas 

Internacionais 
2014   

Brasil e a agenda de 

desenvolvimento 

internacional após 

2015 

Niu Hai Bing, 

Huang Fang 

Fang 

巴西與

2015 年

后國際

發展議

程 

牛海彬;

黃放放; 

 

Com relação aos discursos, foram mantidos apenas os discursos em mandarim, 

encontrados na integra, no período de 2000 a 2017, e que tem o Brasil como assunto 

principal. 

 

Tabela 4 – Discursos do corpus de análise 

AUTOR CARGO DATA 
TÍTULO – 

Original 
TÍTULO – Tradução LOCAL OCASIÃO 

Hu 

Jintao 
Presidente 13/11/2004 

携手共创中拉

友好新局面 

Junte as mãos para criar 

uma nova situação de 

amizade China-América 

Latina no Congresso 

brasileiro. 

Congresso 

Brasileiro 

Visita ao 

Brasil 

Wu 

Bangguo 

Presidente do 

Comitê 

Permanente da 

Assembleia 

Popular Nacional 

da China 

31/08/2006 
加强友好合作

实现共同发展 

Fortalecendo a 

Cooperação Amistosa e 

Realizando o 

Desenvolvimento 

Comum 

Congresso 

Brasileiro 

Visita ao 

Brasil 

Wu 

Bangguo 

Presidente do 

Comitê 

Permanente da 

Assembleia 

Popular Nacional 

da China 

31/08/2006 

充分发挥企业

在经贸合作中

的主体作用 

Dar pleno desempenho 

ao papel principal das 

empresas na cooperação 

econômica e comercial. 

Reunião 

anual do 

Comitê de 

Empresários 

China-

Brasil. 

Visita ao 

Brasil 

http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=3&CurRec=11&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201201012
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=9&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201202010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=9&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201202010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=9&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201202010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=9&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201202010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=9&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201202010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=9&CurRec=9&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201202010
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=15&CurRec=8&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201203007
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=15&CurRec=8&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201203007
http://big5.oversea.cnki.net/kns55/detail.aspx?QueryID=15&CurRec=8&dbcode=cjfd&dbname=CJFD2012&filename=LDMZ201203007
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Yang 

Jiechi 

Ministro das 

Relações 

Exteriores  

18/01/2009 
值此中巴建交

35 周年之际 

Por ocasião do 35º 

aniversário do 

estabelecimento das 

relações diplomáticas 

entre a China e o Brasil 

Aeroporto 

Brasília 

Visita ao 

Brasil 

Jia 

Qinglin,  

Presidente do 

Comitê Nacional 

Chinês da 

Conferência 

Consultiva Política 

do Povo Chinês 

26/11/2009 
深化互利合作

携手开创未来 

Aprofundando a 

Cooperação Mutuamente 

Benéfica e Criando o 

Futuro Juntos  

Congresso 

Brasileiro 

Visita ao 

Brasil 

Wang Yi 

Ministro das 

Relações 

Exteriores  

25/04/2014 

在访问巴西前

夕，王毅部长

接受巴《圣保

罗页报》驻京

记者马赛龙采 

Entrevistado por Marcelo 

Ronca, correspondente 

do jornal brasileiro 

“Folha de São Paulo” em 

Pequim 

Pequim 

Antes de 

Visita ao 

Brasil 

Li 

Keqiang 
Primeiro Ministro 21/05/2015 

中巴工商界峰

会闭幕式上的

致辞 

Cerimônia de 

Encerramento da Cúpula 

Empresarial China-Brasil 

Brasilia 

Cúpula 

Empresarial 

China-

Brasil 

Xi 

Jinping 
Presidente 17/07/2014 

弘扬传统友好 

共谱合作新篇 

Levar adiante a amizade 

duradoura e criar um 

novo capítulo de 

cooperação 

Congresso 

Brasileiro 

Visita ao 

Brasil 

 

Ao todo são 30 documentos que serão usados na análise de conteúdo, uma vez 

selecionada a composição do corpus. 57  Estes documentos serão usados em mandarim e 

codificados para extrair informações para realizar um panorama do pensamento sobre o Brasil 

da academia chinesa e buscar verificar se há alguma transmissão de conhecimento entre a 

academia chinesa e seu respectivo governo. 

 

5.2.5 Elaboração de indicadores  

 

A elaboração de indicadores para a codificação teve como orientação a pergunta: Há 

alguma transmissão de conhecimento da academia chinesa e seu respectivo governo? A 

dificuldade em codificar em cima de uma pergunta aberta é como definir o que é importante a 

ser observado para a comparação.  

O recorte foi feito tendo como unidade de registro frase, e a unidade de referência, o 

que contextualiza a unidade de registro, o parágrafo. 

 
57 Os documentos totalizam pouco mais de 180 mil palavras. Em mandarim, uma lauda possui de 1.000 a 1.100 

palavras, em comparação ao português que uma lauda possui de 350-400 palavras. Para critério de comparação, 

180.000 palavras equivale a pouco mais de 500 páginas em português.  
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Desse modo, as categorias para codificação foram criadas pensando em informações 

que pudessem fomentar alguma ação, como por exemplo o artigo de Zuo Xiaoyuan de 2011 

que tem uma seção de recomendações para o governo: “O governo chinês e as instituições de 

pesquisa científica devem fortalecer o estudo das leis relevantes no Brasil e fornecer suporte 

intelectual para que as empresas chinesas ganhem uma posição firme no Brasil e expandam o 

mercado” (ZUO, 2011, p. 6). São ações diretas que o governo pode fazer. Ou como no artigo 

do Zhou Zhiwei de 2006, que embora não tenha recomendações expressas de ação para o 

governo chinês, apresenta o Brasil sob uma ótica de haver espaço para investimentos em 

determinadas áreas: “A agricultura tornou-se o principal setor de geração de divisas no Brasil. 

O potencial de desenvolvimento da agricultura do Brasil é enorme, com amplo espaço para 

investimento por possuir a maior reserva mundial de terras cultiváveis” (ZUO, 2011, p. 3). 

Não foram categorizados todos os temas à exaustão porque a grande maioria dos textos era 

composta por apenas descrições sobre determinado tópico ou relação. Informações bem 

técnicas ou apenas descrição de fatos históricos, como datas de visitas e as pessoas presentes. 

Foram duas rodadas de codificação para os textos acadêmicos usando o software 

Atlas.ti, uma primeiramente criando as categorias com base nas instruções acima, e segunda 

eliminando categorias que geravam sobreposição/ambiguidade. E os textos foram novamente 

codificados para garantir o padrão de codificação. A unidade de registro utilizada, ou seja, o 

que foi contado, foi a frase.  

Os discursos, por sua vez, também passaram por codificação aberta e com exceção de 

um único discurso que havia menções de parceria e cooperação no âmbito da América Latina 

e dos Brics, não foi necessário criar mais categorias. 

 

5.2.6 Tratamento de resultados e interpretações 

 

A aproximação entre Brasil e China e seu avanço é perceptível nos textos acadêmicos 

chineses. Quanto mais próximo dos anos 2000, mais incipientes são os artigos. Ou seja, são 

textos descritivos e com informações básicas sobre as relações e políticas brasileiras. Embora 

a maioria dos artigos seja em um formato que os chineses chamam de relatório (texto escrito 

da forma mais técnica e descritiva possível sobre um tema), a partir de 2005 vemos textos que 

fornecem conselhos.  
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Zhou Zhiwei, pesquisador que esteve no Brasil em meados dos anos 2000, em seu 

texto “Status de grande potência do Brasil: Fatores Internos” faz uma descrição detalhada da 

situação do crescimento econômico e projeção política brasileira. O Brasil passa a ser estudo 

de caso para entender o desenvolvimento de alguns setores, como nos textos de Song Xia 

(2008) que faz um comparativo entre as escolas técnicas brasileiras e chinesas, ou o texto de 

Kong Ling Xue (2012) que busca entender o crescimento do turismo brasileiro e tirar lições 

para a China. Além disso, buscam compreender processos nacionais como as eleições 

(JUNSHENG, 2010), ou o modelo de inserção internacional brasileiro (RONG, 2011). A 

postura do Brasil em organizações internacionais também passou a ser observada, e Jinbiao 

(2012) mapeou todas as posições brasileiras na ONU e no âmbito dos Brics com relação a 

China, destacando a importância estratégica que o Brasil tem para a China, uma vez que o 

Brasil é um líder natural da América do Sul e está em zona de influência americana. He 

Shuang Rong (2009) faz um extenso trabalho cobrindo todas as posições brasileiras sobre o 

clima na Conferência Mundial de Copenhague.  

Dentre os discursos analisados, quase todos foram proferidos em terras brasileiras em 

visitas oficiais e em todos os discursos, sem exceção, há incentivo à aproximação entre as 

duas nações. As ênfases variam ao longo do tempo, e em comparação ao discurso proferido 

em 2004, o discurso proferido em 2014 tem maior variedade de temas. No início dos anos 

2000 temos discursos concentrados em cultura e comércio. Com o passar do tempo, os 

discursos têm uma variedade maior de temas específicos, e alguns até com detalhes sobre o 

Brasil, como no discurso de 17 de julho de 2014, no qual Xi Jinping chega a arriscar um “Boa 

tarde” em seu discurso e comentar sobre Escrava Isaura, novela brasileira que fazia muito 

sucesso na China na época. 

O discurso de Wu Bangguo, presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular 

Nacional da China, em 31 de agosto de 2006 no Congresso brasileiro é o único em que a 

narrativa destoa do grupo. Nesse discurso, ele fala sobre preocupações com Taiwan, Hong 

Kong e a parceria com a América Latina em geral, sem especificar o Brasil ou qualquer outro 

país. Não foi necessário abrir nenhuma nova categoria para a codificação dos discursos 

usando os temas que fomentam a cooperação nos artigos acadêmicos. O que podemos 

observar é uma clara diferença das preocupações. 

A China é o principal parceiro comercial brasileiro e isso fica bem claro na contagem 

de frases que estimulam a cooperação nesse setor nos discursos de políticos. Enquanto nos 

artigos acadêmicos a preocupação recai mais em outros tópicos como valores (paz, 
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multilateralismo, segurança, desenvolvimento) e problemas (desigualdade econômica, 

pobreza) tratados tanto por acadêmicos como por políticos.  
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Tabela 5 – [inserir o título] 

Categoria Descrição 
Exemplo (traduzido) – 

Artigos 

Contagem 

– Artigos 

Exemplo (traduzido) 

– Discursos 

Contagem – 

Discursos 

Valores e 

Problemas 

Comuns a 

ambos 

Declarações que 

exprimam ações 

para defenderem 

valores ou 

enfrentar 

problemas comuns 

As relações China-Brasil 

darão uma importante 

contribuição para 

promover o 

estabelecimento de uma 

nova ordem política 

internacional justa e 

razoável, e também 

estabelecerão um modelo 

para a cooperação Sul-

Sul.  

20 

Devemos fortalecer a 

coordenação e a 

cooperação dentro de 

mecanismos 

internacionais e 

multilaterais como as 

Nações Unidas, a 

Organização Mundial 

do Comércio, o G20 e 

os BRICS, reunir a 

força dos países em 

desenvolvimento e 

participar ativamente 

25 

Parceria 

estratégica 

Declarações que 

faziam menções 

diretas a 

fortalecimento/des

envolvimento/apro

fundamento da 

parceria estratégica  

Reforçar ainda mais a 

parceria estratégica entre 

os dois países 

7 

Concordamos que a 

China e o Brasil devem 

fortalecer a parceria 

estratégica 

16 

Intercambi

o cultural 

Trechos que 

estimulam a 

cooperação e/ou 

intercâmbios 

culturais 

Além disso, também é 

muito importante 

fortalecer a comunicação 

e o entendimento mútuo 

entre os dois povos por 

meio do intercâmbio 

cultural e do turismo 

também é muito 

importante fortalecer a 

pesquisa da China sobre o 

Brasil e a pesquisa do 

Brasil sobre a China, bem 

como os intercâmbios 

entre os dois lados nesta 

área.  

17 

Os dois lados devem 

continuar a promover 

intercâmbios 

interpessoais e 

culturais, criar 

condições ativamente e 

promover intercâmbios 

entre os jovens, para 

que a amizade China-

Brasil possa ser 

transmitida de geração 

em geração. 

11 

Energia e 

mineração 

Trechos que 

demonstrem 

oportunidade de 

negócios ou 

cooperação 

nomeadamente no 

setor de energia e 

mineração 

China e Brasil também 

devem desenvolver na 

energia, mineração e 

recursos florestais há um 

amplo espaço de 

cooperação. 

13 

Os empresários de 

ambos os lados devem 

aproveitar a 

cooperação existente 

de uma perspectiva 

estratégica para 

construir uma Parceria 

estável para alcançar 

benefício mútuo e 

ganha-ganha na área 

da construção de 

infraestruturas 

6 

Agricultura 

Trechos que 

demonstrem 

oportunidade de 

negócios ou 

cooperação 

nomeadamente no 

setor de agricultura 

Enorme demanda por 

investimento estrangeiro 

no campo agrícola, 

grandes empresas da 

China tem um amplo 

espaço para investir no 

Brasil.  

8 

Será bom para os 

agricultores brasileiros, 

consumidores chineses 

e empresas dos dois 

países, e será benéfico 

para as boas 

importações e 

exportações de ambos 

os lados 

3 
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Tecnologia 

Trechos que 

demonstrem 

oportunidade de 

negócios ou 

cooperação 

nomeadamente no 

setor de tecnologia 

O aprofundamento dos 

intercâmbios científicos e 

tecnológicos, 

especialmente a 

cooperação de alta 

tecnologia, são 

extremamente 

importantes. 

8 

Os dois lados devem 

promover a cooperação 

em inovação científica 

e tecnológica e a 

transformação de suas 

realizações, fortalecer 

a cooperação em áreas 

de alta tecnologia, 

como tecnologia da 

informação e 

biotecnologia, e 

aumentar o valor da 

cooperação. 

14 

Comércio 

Trechos que 

incentivem a 

aproximação 

comercial e 

investimentos sem 

definição de um 

setor 

São necessários mais 

esforços conjuntos de 

ambos os lados. Entre 

eles, a expansão do 

comércio bilateral e o 

investimento bidirecional, 

11 

As empresas dos dois 

lados fortalecem a 

cooperação e usam a 

vantajosa capacidade 

de produção da China 

para estabelecer 

fábricas no local no 

Brasil para cooperar no 

desenvolvimento de 

indústrias de 

processamento como 

aço, materiais de 

construção e 

equipamentos 

relacionados. 

36 

Infraestrut

ura e 

logística 

Trechos que 

demonstrem 

oportunidade de 

negócios ou 

cooperação 

nomeadamente no 

setor de 

infraestrutura e 

logística 

 Reduzir o custo geral de 

transportes para garantir a 

conveniência das 

importações de minério da 

China do Brasil 

4 

O fortalecimento da 

cooperação na área de 

construção de 

infraestrutura entre os 

dois países é um 

aspecto importante do 

aprofundamento das 

relações  

4 

 

Em compensação, infraestrutura e logística, embora apareçam para ambos os grupos, 

são uma preocupação menor, embora sejam sempre pontuadas como um problema que 

dificulta as trocas entre Brasil e China. 

Os resultados apontam que o interesse chinês sobre o Brasil é predominantemente 

econômico e instrumental. Os discursos sobre o Brasil são feitos em visitas ao país, 

demonstrando que no cotidiano da política externa chinesa não há grande atenção sobre o 

Brasil. Sendo assim, embora um parceiro estratégico (termo sem uma definição muito clara, 

mas frequentemente mencionado), ao que concerne aos discursos do governo chinês, só há 

declarações sobre o Brasil em momentos inevitáveis, apesar das publicações acadêmicas 

mencionarem a importância e dos discursos exultarem essa característica. Não há muito sobre 
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a relação de ambos, apesar da grande valorização da China no Brasil na questão de grande 

parceiro comercial. 

Logo, podemos observar que a política externa chinesa mais ativa e a busca por 

diversidade nas relações com o Brasil criaram uma janela de oportunidade para a 

aproximação. A curiosidade sobre o Brasil na China não é recente e centros de pesquisas 

novos são criados para sustentar esse interesse. Embora não seja possível estabelecer uma 

relação de causalidade, podemos dizer que há ao menos uma correlação entre os temas 

tratados pela academia e governo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste último e conclusivo capítulo reunimos os achados empíricos do capítulo 4 à luz 

das proposições da literatura discutida anteriormente. Para isso reapresentamos a pergunta de 

pesquisa, “o que a academia chinesa pensa sobre o Brasil?” e se estes acadêmicos conseguem 

influenciar o discurso do governo chinês de política externa para o Brasil. Discutimos a 

contribuição que os resultados obtidos podem trazer para os estudos sobre a China. Para 

realizar tal tarefa, a presente tese apresentou, primeiramente, uma revisão de literatura sobre a 

importância das ideias para a tomada de decisão política. Devido a características próprias da 

China, foi realizado um levantamento histórico sobre o desenvolvimento da área de Relações 

Internacionais na China, todos os seus percalços e influência histórica, assim como a 

localização da academia, principalmente dos think tanks com relação aos tomadores de 

decisão. 

Os esforços desta pesquisa tiveram início a partir da constatação de que, mesmo 

existindo um razoável consenso teórico na literatura de que a academia deve de alguma forma 

influenciar a condução de política externa, mais precisamente a formulação de agenda, os 

resultados dessas pesquisas realizadas nos Estados Unidos e Europa mostram apenas uma 

relação de correlação, mas não de causalidade. A principal contribuição da pesquisa aqui 

conduzida reside na originalidade de trabalhar não só com um país com política fechada como 

a China, mas também com material exclusivamente em mandarim, e, por conseguinte, lançar 

luz sobre o pensamento chinês a respeito do Brasil. 

Ademais, o tratamento metodológico utilizado nesta pesquisa nos permitiu encontrar o 

cerne do interesse chinês sobre o Brasil. Conforme apresentado no capítulo 4, mesmo a 

academia abrangendo uma gama maior de temas, ambos os grupos têm um grande interesse 

econômico no Brasil, além de confirmar o viés pragmático da política externa chinesa 

apresentado no capítulo 2. O desenvolvimento de pesquisas sobre o Brasil é maior quando há 

maior atividade entre ambos, e conforme o histórico da academia chinesa, a área de pesquisa 

em Relações Internacionais reage aumentando sua produção.  

Ou seja, foi possível observar que o desenvolvimento Relações Internacionais na 

China, não muito diferente de outros países, se expandem à medida que a política externa se 

expande. Porém, a influência do pensamento confuciano do princípio de governabilidade a 

tornou muito pragmática, e a área de Relações Internacionais espelha esse mesmo 
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pragmatismo, ou seja, tudo é pensado para resolver um problema específico. A estruturação 

da área faz com que alguns pesquisadores, como os dos think tanks no centro do governo, 

tenham melhor acesso. Assim como as relações de troca de favores, guanxi também tem 

efeitos sobre quais textos chegam aos círculos de poder. 

Em busca de compreender o interesse chinês no Brasil, fez-se necessário entender o 

perfil da política externa chinesa no período de 2000 a 2017, assim como o interesse brasileiro 

em se aproximar no mesmo período. Após isso, com auxílio da análise de conteúdo temático 

de Bardin, foi mapeado todas as frases em artigos acadêmicos chineses em mandarim, 

retirados da base de artigos CNKI, que de alguma forma fomentasse a cooperação sino-

brasileira. Com as categorias estabelecidas com base nos artigos acadêmicos, foram 

codificados todos os discursos sobre o Brasil coletados junto ao Ministério das Relações 

Exteriores da China. Como as categorias encontradas na codificação dos artigos acadêmicos 

foram as mesmas encontradas nos discursos, verifica-se que há uma convergência no discurso 

da academia e no governo. Contudo, ficou evidente que a prioridade não é a mesma. O 

governo emprega mais ênfase na parceria comercial e destaca valores e preocupações comuns 

a ambos os países, enquanto a academia tem maior ênfase em valores e preocupações comuns 

a ambos os países, seguido de intercâmbios culturais. 

Esse resultado corrobora a suposição de Goldstein e Keohane (1993) discutida no 

capítulo 1, que compreende que a academia não define votações, mas define agendas. Quanto 

mais a China se desenvolve e interage com o sistema internacional, mais os intelectuais e 

acadêmicos chineses são considerados necessários para a tomada de decisões, o que podemos 

confirmar no capítulo 3 com o aumento de número de think tanks pelo governo a partir dos 

anos 2000. Naughton (2005) ressalta que há um aumento na demanda por conhecimento 

especializado à medida que os governos se tornam mais tecnocratas, fazendo com que se 

desenvolvam formas mais eficientes de alocar recursos. Embora não seja possível afirmar que 

o conhecimento técnico assume um papel importante por ser crucial para alimentar o debate 

na política externa chinesa sobre o Brasil, não se pode ignorar que há um paralelo entre os 

interesses da academia e do governo. 

Ao longo da análise, o papel que os chineses atribuem para o Brasil em relação a seu 

país é absolutamente pragmático, tendo o Brasil como parceiro comercial e nos Brics, porém 

não fica clara qual é a posição que os chineses atribuem ao Brasil no sistema internacional, e 

muito menos se há algum impacto ou se o Brasil consegue exercer alguma influência sobre a 

China com relação à América Latina. Os artigos acadêmicos da análise fazem largas 
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descrições sobre as políticas brasileiras e sua relação com a China, contudo, a linguagem 

utilizada não permite inferir se há uma visão positiva ou negativa sobre nós. Há um cuidado 

linguístico para evitar qualquer crítica ou elogio ao Brasil. Sendo assim, identificar se há 

variação na visão chinesa sobre o Brasil é uma tarefa que exige uma interpretação ainda mais 

profunda do que a realizada neste texto. Porém, podemos notar que há um aumento na 

variedade de detalhes sobre o Brasil ao longo dos anos, muito provavelmente pelo 

intercâmbio acadêmico.  

Por fim, ressaltamos que as ideias e conclusões apresentadas no presente trabalho 

devem ser tomadas como instigadoras para futuras pesquisas sobre o tema. Sem sombra de 

dúvida, abre-se com este estudo uma agenda de pesquisa sobre o interesse dos chineses sobre 

o Brasil e a influência da academia sobre o governo. Entre os possíveis caminhos – e desafios 

– para análises futuras, está o de estabelecer critérios metodológicos para saber as motivações 

do governo chinês para com o Brasil, como ideias se transformam em políticas de governo, o 

papel que os chineses atribuem para o Brasil no sistema internacional e quais os impactos que 

o Brasil exerce na China e nas relações chinesas com países latino-americanos. 
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