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Inicia-se esta introdução convidando o leitor a considerar o contraste entre duas 
frases escritas em um intervalo de uma década. A primeira, de um historiador da 
arte em livro pioneiro sobre as relações sino-brasileiras intitulado A China no Brasil 
(Leite, 1999); a segunda, do então presidente do Brasil, Lula, na inauguração do 
Centro de Estudos Brasileiros na Academia Chinesa de Ciências Sociais (Cass), 
em Pequim. A primeira frase é transcrita a seguir:

Nesse fim de década, ao mesmo tempo fim do século e do milênio, o nome China 
há de, por certo, suscitar noções confusas e de qualquer modo significar muito 
pouco a 99,99% de nós brasileiros, acostumados a associá-lo a um país nebuloso, 
tão desconhecido e quase tão remoto quanto Marte ou a Lua (Leite, 1999, p. 11). 

No ano de 2009, o então presidente Lula pronunciou a segunda frase à qual 
se quer dar destaque: “precisamos promover o intercâmbio, o diálogo, a interação 
entre empresários, cientistas, estudantes, turistas, enfim, entre cidadãos brasileiros 
e cidadãos chineses” (Albuquerque, 2013, p. 80). A pesquisa que gerou este livro 
foi concebida no período entre as duas observações acima. O projeto que culmi-
nou neste livro teve por base a ideia de que as pesquisas em ciências sociais podem 
auxiliar na construção de uma ponte entre a total falta de conhecimento e um 
conhecimento mais preciso, e a necessidade do nosso país de conhecer melhor a 
China e seu povo, e vice-versa.

O livro tem por base um levantamento de dados (survey) acerca dos valores, 
estilos de vida e horizontes de jovens estudantes universitários no Brasil e na China. 
A survey foi executada em quatro regiões: Shanghai, Pequim, São Paulo e Brasília.  
Em outras palavras, o levantamento foi feito no principal polo financeiro,  
comercial e industrial de cada país e em suas respectivas capitais. Em cada região, 
foram escolhidas três instituições de ensino superior; para possibilitar a comparação, 
trabalhou-se com instituições tipificadas como A, B e C. Com isso, buscou-se um 
acordo claro entre os dois países no que se refere ao lugar das instituições selecio-
nadas no escopo destas três categorias. 

1. Esta introdução foi traduzida do inglês por Mariana Alves, a quem o autor agradece. 
2. Doutor em sociologia pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, em Paris. Professor titular no Departamento 
de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), coordenador do Grupo de Estudos Brasil-China da 
Unicamp e pesquisador no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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No Brasil, critérios de competitividade na admissão foram a chave para orientar 
a seleção. Em cada região, o grupo de pesquisadores escolheu uma instituição de elite,  
uma popular e uma mediana, sendo a primeira altamente seletiva, a terceira baixa 
e a segunda entre os dois extremos. No Brasil, as instituições do tipo A corres-
pondem a instituições públicas de elite, com uma média de vinte candidatos  
por vaga, chegando a mais de cinquenta em alguns programas. As instituições de 
tipo C correspondem a instituições privadas, com poucos candidatos por vaga 
(uma das instituições escolhidas chegou a ter apenas um candidato por vaga).  
As instituições de tipo B correspondem a dois tipos de instituições privadas, 
sendo ou controladas por entidades religiosas, ou por fundações com conexões 
diretas com a administração pública, e com uma média candidato-vaga que varia 
entre os extremos. O tamanho da amostra (Brasil n = 2.429, China n = 1.708)  
segue critérios aceitos em cada país. O procedimento de construção da amostra 
aleatória adotado para o Brasil está detalhado no apêndice A, escrito por Ana Maria 
Nogales Vasconcelos, ao final deste livro, e no apêndice B há um texto chinês. 

Para a China, os pesquisadores Chen Weidong, Guo Kaiyuan, Yang Shoujian, 
Chen Chen e Wang Peng confirmam que a amostra segue as bases da seleção aleatória,  
e que a pesquisa foi executada conforme a realidade do sistema universitário do país, 
assim como das capacidades operacionais das equipes mobilizadas para executar a 
pesquisa (conforme feito no Brasil). 

No Brasil foi possível recorrer a entrevistas com (quase) todos os alunos em um 
único dia em apenas uma das seis instituições pesquisadas. Foi necessário negociar, 
no país, o acesso aos alunos em cada instituição de ensino superior, faculdade por 
faculdade, curso por curso, matéria por matéria, o que obrigou a equipe a seguir 
um processo alternativo de seleção em cinco das instituições. Conforme descrito 
no apêndice A deste livro, selecionou-se as matérias aleatoriamente, obedecendo 
a critérios de equilíbrio entre as áreas de conhecimento, e uma vez que a equipe 
chegou na sala de aula, um grupo representativo de alunos foi selecionado de  
maneira aleatória. Na China a equipe conseguiu ministrar a pesquisa nas seis 
instituições de ensino superior no mesmo dia; no Brasil, entretanto, o processo 
demorou quase dois semestres para se completar.

Apesar das diferenças nos processos de seleção dos entrevistados, os proce-
dimentos adotados dão aos pesquisadores, em cada país, a confiança de que suas 
inferências e análises são baseadas em dados robustos sobre jovens universitários 
de 18 a 24 anos nos três tipos de instituições, em cada uma das quatro regiões em 
que o questionário foi aplicado, e que os resultados têm validade para além dos 
lugares nos quais a pesquisa fora conduzida.

Este livro, publicado tanto em mandarim quanto em português, elucida os 
primeiros resultados de nosso esforço cooperativo. A pesquisa busca combater 
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algumas das muitas lacunas em conhecimento mútuo entre os países, assim como 
busca contribuir para a melhoria da compreensão intercultural e a identificar 
possíveis bases de cooperação. Porém, antes de fazer tudo isso, a pesquisa também 
permite desenvolver um rico retrato comparativo das origens sociais e do dia a dia 
dos universitários brasileiros e chineses.

1 UMA BREVE HISTÓRIA DO PROJETO

Em julho de 2004, após um encontro de três horas na Embaixada Brasileira  
em Pequim, os membros da primeira delegação da Sociedade Brasileira de Sociologia 
(SBS) que visitavam a China estavam convencidos de que a ascensão desta iria 
mudar não somente as relações entre as duas nações, mas também a sociologia.3  
Nesse primeiro encontro, estava claro que o Brasil e a China teriam contatos cada vez 
mais intensos no futuro próximo, mas ainda não estava claro que, no decorrer dos 
próximos cinco anos, a China se tornaria o principal parceiro comercial do Brasil.4 

O projeto de pesquisa no qual este livro está embasado é uma consequência 
direta desse encontro de julho de 2004. Para poder conduzir este levantamento 
sino-brasileiro, foi necessário um empenho em inovações institucionais. Um acordo  
bilateral foi lentamente construído entre quatro instituições (uma sociedade científica  
e um instituto de pesquisa em cada país). 

Sob a liderança da SBS e do Centro de Pesquisa em Infância e Juventude da 
China (CYCRC) – em inglês China Youth and Children Research Center –, um 
acordo foi firmado ao longo dos anos que se passaram: quatro delegações chinesas 
foram recepcionadas no Brasil, e o CYCRC recebeu três delegações da SBS em 
Pequim. Os primeiros encontros foram centrados em se conhecer, construindo 
lentamente uma relação de confiança mútua, e determinando se e como poderíamos 
cooperar em termos de elaboração de pesquisa social. Do lado brasileiro, para poder 
viabilizar esta pesquisa, foi necessário mobilizar alguns dos principais cientistas 
sociais brasileiros na área de estudos da juventude para discutir possíveis agendas  
de pesquisa, organizar seminários e receber delegações, tudo conduzido sob a 
liderança da SBS. Na China, nosso parceiro principal é um instituto de pesquisa 
(CYCRC) que, como o próprio nome já diz, é especializado na juventude. 

Do ponto de vista prático, uma vez que a liderança do CYCRC decidiu 
trabalhar em um projeto de pesquisa comparativa com o Brasil, um grupo quali-
ficado de pesquisadores especialistas foi prontamente montado, canais de acesso 
às instituições de educação superior foram rapidamente acionados, e a pesquisa foi 
conduzida de forma vigorosa. No Brasil, pudemos avançar e nos comprometer com 

3. A missão oficial do presidente Lula na China foi nesse mesmo ano, na companhia de homens de negócios, demonstrando uma 
mudança importante na percepção de parte da elite brasileira. 
4. Disponível em: <http://goo.gl/JHXqJv>.
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a pesquisa apenas após solicitarmos, com sucesso, financiamento externo, que veio 
por meio do Ipea. Além disso, obter acesso a estudantes universitários foi uma tarefa 
difícil no Brasil, especialmente entre as instituições privadas de baixa seletividade: 
das dez instituições abordadas, somente duas permitiram a condução da pesquisa. 

O contato entre a SBS e o CYCRC data de uma década. O último é um 
centro pequeno, com responsabilidades nacionais como o Ipea, mas diferente deste 
por ser dedicado exclusivamente à pesquisa e à formulação de políticas públicas 
relacionadas à infância e à juventude. A China não possui o equivalente a um 
ministério da juventude, como a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) no Brasil.  
Porém, liderada pelo Partido Comunista da China (PCC), a Liga Comunista da 
Juventude (LCJ) é uma organização de massa integrada possuindo em torno de 80 
milhões de jovens. Sujeito à liderança do Comitê Central do PCC, o Comitê Central 
da LCJ é o grupo mais importante da Federação Chinesa de Juventude – em inglês  
All China Youth Federation. É esta estrutura que tem o papel de liderança em relação 
ao tema da juventude na China. O CYCRC é subordinado ao comitê central da LCJ,  
e funciona como um think tank no campo da juventude. Entre suas muitas 
responsabilidades está a formulação de políticas públicas para a juventude,  
e a realização de pesquisas empíricas no país. O Relatório Anual do Desenvolvimento 
da Juventude e Infância Chinesa (em inglês Report on the development of Chinese 
youth and children) é uma de suas principais publicações. 

O segundo parceiro chinês neste estudo é a Associação de Pesquisa em Infância 
e Juventude da China (Cycra) – em inglês China Youth and Children Research 
Association. Integrada por pesquisadores da juventude e estudiosos da história dos 
movimentos juvenis, e também por pesquisadores que se interessam em outros 
temas da juventude, ela é uma organização acadêmica nacional especializada.  
Esta associação também é subordinada ao comitê central da LCJ. 

No Brasil a SBS, fundada em 1949, é uma associação científica sem 
fins lucrativos. Na época da pesquisa ela contava com mais de mil sócios –  
sociólogos com titulação acadêmica mínima de mestrado. A SBS tem membros 
por todo o país e busca promover e defender a sociologia, além de promover a 
cooperação entre membros no encontro de seus interesses científicos. Ela organiza 
congressos bianuais, publica um boletim e, recentemente, começou a publicar a 
Revista Brasileira de Sociologia. A promoção de intercâmbios internacionais entre  
a sociologia brasileira e os representantes de organizações acadêmicas e de pesquisa 
em outros países está entre seus objetivos. 

Por fim, o Ipea é uma fundação governamental ligada ao Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ele é responsável por aconselhar o 
governo central em assuntos ligados a políticas públicas, incluindo um exame  
de questões relacionadas ao crescimento econômico. Entre seus pesquisadores, 
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formou-se um grupo específico para analisar a importância da ascensão da China  
para o desenvolvimento econômico do Brasil. Outro grupo do Ipea trata de ques-
tões relacionadas à juventude, focando na pobreza, na educação e no mercado  
de trabalho. Uma parte da agenda de pesquisa destes dois grupos foi unida, uma 
vez que decidiu-se financiar este projeto. O Ipea possui um quadro de funcionários 
de cerca de seiscentas pessoas e, como o CYCRC, é sediado na capital do país.  
O Ipea publica regularmente boletins técnicos, livros e, em 2013, publicou o Atlas 
de desenvolvimento humano no Brasil. 

A união das atividades destas quatro instituições proporciona uma base única 
que possibilitou a execução desta primeira pesquisa sino-brasileira em ciências sociais. 
Do ponto de vista brasileiro, tal união ocorreu não somente devido à ascensão  
da China, mas também para abrir novos horizontes de reflexão sobre nossos múl-
tiplos desafios oriundos das complexidades do mundo contemporâneo. 

2  O BRASIL NO MUNDO EM QUE A CIÊNCIA É UM CAMINHO PARA  
A CONSTRUÇÃO DE COMPREENSÃO 

Durante décadas, acadêmicos brasileiros vêm refletindo sobre a possibili-
dade de o Brasil deixar a posição subalterna no cenário econômico mundial,  
para assumir uma posição de potência econômica, adquirindo respeito e 
conquistando espaço entre as nações que estão no topo da ordem mundial.  
Entre os acadêmicos que se destacam nesta conjuntura, encontra-se Celso Furtado, 
Gilberto Dupas e Fernando Henrique Cardoso. Publicado em 2008, a coletânea 
organizada por Otávio de Barros e Fábio Giambiagi – Brasil globalizado –  
teve como um dos capítulos o de Cardoso (2008), intitulado Um mundo 
surpreendente (Barros e Giambiagi, 2008). Esta é exatamente a forma como 
muitos brasileiros veem a situação na qual o nosso país está inserido hoje. 
A ascensão do Leste asiático e da China inverteram a velha ordem mundial 
“favorável aos países industrializados, na qual os preços das matérias-primas 
tendiam sempre a cair, enquanto subiam os preços dos produtos manufaturados”  
(Oliveira, 2013, p. 60). O diagnóstico é que o funcionamento do mundo mudou 
consideravelmente, assim como as condições de competitividade do Brasil. 
Nossa base industrial eficiente foi capaz, durante um bom tempo, de fornecer 
ao mundo bens duráveis de média qualidade, produzidos em massa. Entretanto, 
recentemente a ascensão da indústria chinesa, em termos de custos e inovação,  
contribuiu para minar esse papel. Ao mesmo tempo, temos exportado  
matéria-prima para a China com preços cada vez mais elevados. Todos no Brasil 
sabem desta mudança, e como disse o embaixador Amaury Porto de Oliveira,  
“para sair deste sufoco, o Brasil precisa se reinventar” (ibidem). 
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Affonso Ouro Preto, embaixador brasileiro na China em 2004, lançou um  
desafio no seu encontro com a delegação da SBS5 e suas últimas palavras foram 
precisas e concisas: ele enfatizou que todas as áreas das ciências no Brasil precisam 
incluir a China em suas agendas, inclusive a sociologia. O sociólogo Fernando 
Henrique Cardoso escreveu: 

convém voltar às palavras de Weber: política requer perspectiva e paixão (...). A paixão 
por reconstruir, por abrir novos caminhos, deverá vir acompanhada por uma perspectiva 
realista à qual as pessoas possam se agarrar porque acreditam e porque veem no caminho 
a ser percorrido os benefícios que podem colher (Cardoso, 2006, p. 675).

Desde o primeiro encontro vê-se a importância de uma pesquisa comparativa 
Brasil-China, pois há a necessidade de se conhecer mais sobre o novo e importante 
parceiro comercial do Brasil. Para aprender, como citou o ex-presidente Lula no 
parágrafo inicial, é necessário conversar e construir contatos. Cada um constrói con-
tatos a partir de suas capacidades compartilhadas: um músico tocando instrumentos;  
um comerciante por meio de compras e vendas; e, para um cientista, um dos 
possíveis caminhos é conduzir pesquisas em conjunto. 

Desde o princípio, a construção da relação brasileira com a China foi institucional.  
O contato entre o CYCRC e a SBS foi intermediado pelo Comitê de Pesquisa 
em Sociologia da Juventude (RC 34) – em inglês Research Commitee on the 
Sociology of Youth – da Associação Internacional de Sociologia (ISA) – em inglês 
International Sociological Association. O primeiro contato ocorreu em outubro 
de 2004 no VI Congresso Internacional de Assuntos da Juventude Asiática em 
Pequim. Em certo ponto deste congresso, um debate tenso foi travado entre os 
líderes de duas organizações chinesas da juventude, cada qual com uma visão 
distinta acerca do futuro da China e do papel da juventude no futuro do país.  
Tudo foi traduzido para os convidados estrangeiros. Após o debate, o autor conver-
sou com An Guoqi, vice-diretor-geral do CYCRC, que tinha sido o protagonista 
da discussão, e levantou duas questões sobre sua intervenção. A conversa inicial, 
viabilizada pela tradução de um talentoso pesquisador da juventude, Cao Kai, levou a  
um convite para jantar com An Guoqi e outros pesquisadores. Por consequência 
deste primeiro contato, foi desenvolvido um diálogo que dura uma década e que 
culmina na publicação deste livro. 

Embora a pesquisa seja um projeto pioneiro nas ciências sociais, outras áreas 
da ciência brasileira se esforçaram e produziram resultados antes de nós. O esforço 
pioneiro foi o programa do Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS) –  
em inglês China Brazil Earth Resources Satellite Program. Este programa de 
cooperação científica foi iniciado em 1988 após restrições dos Estados Unidos 

5. Encontro formado pelos ex-presidentes da SBS, José Vicente Tavares dos Santos e Sérgio Adorno, e o autor que, à época, 
era primeiro vice-presidente da SBS. 
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em transferir tecnologia para ambos os países. À época, o Brasil e a China  
dominavam diferentes tecnologias envolvendo lançamento e fabricação de satélites  
e a cooperação em torno de um interesse em comum levou os dois países a 
trabalhar juntos. O projeto inovou em diversos aspectos mas, acima de tudo,  
quebrou o padrão tradicional de cooperação científica e projetos tecnológicos 
Norte-Sul. Na época o projeto ficou reputado no Brasil por ser o maior projeto 
de pesquisa entre duas nações em desenvolvimento. É relevante mencionar que a 
comunicação entre os cientistas foi amplamente facilitada pelo fato de a linguagem 
da matemática e os conceitos da física serem comuns. O primeiro satélite CBERS 
foi lançado em outubro de 1999. 

Um acordo celebrado entre o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e  
Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) 
e a Universidade Tsinghua, em Pequim, resultou na fundação do Centro China-
Brasil de Mudança Climática e Tecnologias Inovadoras para Energia.6 Em outra 
iniciativa, um grupo de pesquisadores do Coppe foi para a Universidade Tsinghua 
estudar inovação em três áreas: eletroeletrônica, mecânica/metalúrgica e química. 
Estes pesquisadores concluíram que a “inovação secundária” e a iniciativa empre-
sarial são de extrema importância para o desenvolvimento da China: 

[E]sse processo expressa-se em pequenos passos sobre rotas tecnológicas já conhecidas,  
mas passos que somados ao gigantesco mercado doméstico e ao baixo custo de  
mão de obra, chegam a representar vantagens competitivas (Oliveira, 2013, p. 61).

Qualquer projeto de pesquisa acadêmica internacional exige desenvolvimento,  
justificação e financiamento de projetos, assim como cooperação dentro dos 
limites de uma cultura de pesquisa comum (as diferenças entre as partes emergem 
na medida em que um se aproxima do outro e deixam como legado a perspectiva 
de melhorar a qualidade de futuros projetos de cooperação). No caso do CBERS, 
interesses compartilhados, barreiras externas específicas e capacidades técnicas 
complementares servem de justificação do projeto. O Centro China-Brasil da 
Coppe e a Universidade Tsinghua tratam de um tema de interesse para toda a 
humanidade: mudanças climáticas. Existe uma exploração em conjunto de novos 
horizontes – tecnologias inovadoras para energia – em áreas como biocombustíveis, 
energia eólica, captura e armazenamento de carbono (CCS). Em um mercado-
-mundo marcado pela ascensão da China, cada país tem de redefinir seus interesses 
e suas ações. O Brasil não é uma exceção. O grupo de pesquisadores brasileiros 
que estudou a inovação teve o apoio de uma das mais importantes universidades 
chinesas para facilitar a pesquisa in loco. A cooperação científica, ainda insípida,  
está apenas começando. Estes esforços pioneiros contribuem para que o Brasil avance 
na compreensão dos desafios e das oportunidades associados à ascensão da China. 

6. Disponível em: <http://goo.gl/HEaIuI>.
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3  CONSTRUINDO A COLABORAÇÃO DA SOCIOLOGIA BRASILEIRA

Em dezembro de 2005, o autor passou por Pequim a caminho de Macau, 
onde aconteceria o VII Congresso Internacional de Assuntos da Juventude 
Asiática, organizado pela ISA e patrocinado pelo CYCRC, entre outros.  
Membros do CYCRC o convidaram para um encontro em sua sede e, na ocasião,  
o vice-diretor-geral, An Guoqi, havia expressado interesse em cooperar, não só  
com o Brasil, mas também com a Argentina, e perguntou se seria possível orga-
nizar uma parceria. A resposta foi positiva, uma vez que o autor havia acabado de 
assumir o posto de presidente da SBS para os anos de 2005 a 2007, sendo uma 
prioridade do mandato a construção de um diálogo acadêmico com a China. Porém,  
Zhao Changchun, diretor de assuntos internacionais do CYCRC, alertou que o 
processo de construção de uma cooperação bem-sucedida com a China aconteceria 
em um ritmo muito diferente daquele ao qual se estava acostumado com a Europa 
ou os Estados Unidos. 

O paper apresentado em Macau teve a seguinte conclusão: 

Para que pesquisadores no Brasil e na China possam construir formas de se comunicar 
é preciso, em primeiro lugar, identificar pontos onde as comparações significativas 
podem ser feitas, assim como identificar onde não é possível. (...) O conhecimento  
acerca de certos processos sociais em curso no Brasil contemporâneo pode ajudar 
para que os pesquisadores chineses se preparem para o futuro (...). No Brasil,  
temos pesquisas de qualidade que, diferentemente das pesquisas elaboradas nos países 
centrais, ainda não encontraram um espaço nas fontes internacionais de indexação. 
O mesmo deve acontecer na China.

Poucos sociólogos chineses são capazes de ler na língua em que a maioria das pesquisas 
brasileiras são publicadas, e o contrário é igualmente verdadeiro. Porém, optar por  
traduzir as melhores pesquisas brasileiras para o inglês – uma terceira língua –  
pode ser uma solução pouco eficaz para pesquisadores que vão retraduzir as mesmas 
(...) em suas próprias línguas maternas. Uma maior compreensão perpassa pelo apren-
dizado da língua do outro (e pela tradução) (...). O futuro do Brasil é cada vez mais 
dependente em entender como nossos problemas científicos podem ser relevantes 
para pesquisadores chineses (e vice-versa), e como podemos nos relacionar com a 
China e seu povo (e vice-versa). 

A sociologia é uma disciplina que (...) nasceu da necessidade de criar diálogos e 
de compreender processos de mudanças dramáticas desencadeadas pelo colonia-
lismo e, especialmente, pela revolução industrial e burocrática, ambas ocorridas na 
Europa no século XIX. Atualmente temos uma nova revolução tecnológica em curso,  
que vem acompanhada de uma mudança histórica nos padrões do comércio mundial, 
e de uma intensificação nos fluxos globais da informação nunca antes vista na história 
da humanidade. É neste contexto que vemos o retorno da China ao posto de uma 
potência mundial. A sociologia é uma disciplina capaz de permitir a compreensão 
destes desdobramentos e, assim como no passado, alertar aqueles responsáveis para a 



23Introdução brasileira

elaboração de políticas públicas e outros, assim sugerindo maneiras de pensar a respeito 
e de lidar com as consequências negativas de um desenvolvimento descontrolado. 

O futuro do mundo será forjado pelos jovens de hoje, e em todo o lugar os jovens se 
relacionam com outros jovens em novas bases; é importante encorajá-los o máximo 
possível a conhecer o outro, suas alegrias e tristezas. Conhecer o outro é o primeiro 
passo para compreensão. A sociologia é uma ferramenta capaz de construir conhe-
cimento mútuo (Dwyer, 2005, p. 15-16). 

A última frase do paper conclui que: 

é necessário estabelecer conexões tanto no campo acadêmico como no de pesquisa.  
Estas conexões, a princípio, irão se desenvolver lentamente, e serão difíceis,  
especialmente para nós brasileiros, que pouco sabemos sobre a China. Mas com  
o tempo, elementos de uma nova cultura serão forjados, tanto no Brasil como 
na China, elementos que nascerão do encontro entre a civilização mais antiga  
do mundo, e a mais jovem, e podemos estar certos de que os jovens de hoje terão 
um papel crucial na construção deste futuro (Dwyer, 2005, p. 16).

As instituições chinesas com as quais firmou-se parceira já assinaram mais 
de trinta acordos internacionais com países da Ásia, Europa e América do Norte,  
e nos deram um grande estímulo inicial para a cooperação. Para eles era neces-
sário conhecer melhor a América Latina, ao mesmo tempo em que era impor-
tante fazer novos amigos no estrangeiro. Para a organização brasileira que liderou  
esta cooperação, a SBS, era necessário conhecer melhor a China e construir um 
caminho para pesquisas futuras. Uma vez que ambos os países apresentaram inte-
resse em conduzir uma pesquisa comparativa, restava-nos definir o que pesquisar 
e como conduzir tal pesquisa. 

Para definir essas questões, foi necessário examinar o que os parceiros chine-
ses já haviam pesquisado, assim como definir as próprias capacidades brasileiras.  
Uma delegação chinesa, liderada por An Guoqi, visitou o Brasil e a Argentina em 
maio de 2006. Dialogamos em um encontro organizado na Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), e em outro na SNJ, em Brasília. Os encontros no Brasil 
reuniram pesquisadores e funcionários da Universidade de São Paulo (USP),  
da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), da Universidade 
de Brasília (UnB), do Ipea e da SNJ. Destes encontros, concluiu-se que a socio-
logia brasileira é uma disciplina com orientações predominantemente filosóficas 
e qualitativas, tradições muito distintas da sociologia chinesa (Merle, 2007).  
Caso se insistisse em focar somente nestas tradições específicas, a cooperação com 
a China seria impossível. 

Nos anos seguintes, redefinimos nossas perspectivas sobre a China, e eles 
sobre nós. Foi necessária, em certa medida, diplomacia, com frequentes viagens 
de ambos os lados para que, em uma visita subsequente a Pequim, onde o autor 
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participou de um congresso, aproveita-se a viagem para marcar outro encontro.  
Foi planejada uma reunião com uma delegação chinesa no Brasil para o segundo 
semestre de 2008. Membros da então equipe de pesquisadores brasileiros 
prepararam um longo documento com base em um encontro ocorrido no 
Brasil no dia 5 de maio, que foi enviado à China no dia 12 do mesmo mês –  
coincidentemente, neste dia ocorreu um dos terremotos mais graves da história 
do mundo, na província de Sichuan, com a perda de aproximadamente 90 mil 
vidas e mais de 5 milhões de desabrigados. 

O documento enviado à China enfatizou dois caminhos viáveis para a pesquisa.  
Nossas discussões internas nos levaram a descartar um número de opções que 
haviam sido contempladas inicialmente: uma survey nacional seria muito custosa; 
uma survey dos jovens nas maiores áreas metropolitanas também não seria facilmente 
financiável; e mesmo uma técnica nova e possivelmente de baixo custo – uma survey 
pela internet – teria problemas de representatividade e validade. Excluímos tantas  
possibilidades que restaram apenas duas opções: uma pesquisa comparativa sobre 
valores que orientam os jovens universitários na China e na América do Sul,  
ou um estudo comparativo sobre a consciência a respeito da vida entre os formandos 
do ensino médio na China e na América do Sul. 

Concordou-se, por fim, que seria mais apropriado pesquisar universitários 
por diversas razões. Considerou-se que se teria um acesso mais fácil a estudan-
tes universitários do que a alunos do ensino médio, que eles teriam um maior 
conhecimento sobre as relações entre Brasil e China, aliado ao fato de que ao 
entrevistá-los, se teria acesso a informações que lançariam luz sobre as categorias 
sociais que deteriam responsabilidade na construção de futuras relações entre 
os dois países. Porém, notemos que havia semelhanças relevantes em relação ao 
desenvolvimento de ambos os sistemas universitários. Tanto o brasileiro quanto  
o chinês passaram por um processo de expansão iniciado na década de 1990, tendo 
o Estado participado ativamente em ambos os casos. Segundo dados do Ministério 
da Educação da China, no ano de 1998 havia 3,41 milhões de estudantes matricu-
lados na educação superior; em 2008 o número estava em 20,21 milhões, chegando 
a 29,79 milhões em 2009, o que corresponde a uma taxa bruta de matrículas7 
de 24,2% (Wang e Liu, 2011). No Brasil, em 1991 havia 1,56 milhão de alunos 
matriculados, chegando a 4,88 milhões em 2009, uma taxa bruta de matrículas 
de 36,0% (Morche, 2012). 

O terremoto de Sichuan afetou diretamente o cronograma elaborado para  
o projeto e as restrições orçamentárias do governo chinês significaram que a visita 
planejada para 2008 só veio a acontecer em maio de 2010. No meio-tempo,  

7. Taxa bruta de matrículas é definida pela Unesco como “o total de matrículas em uma determinada série como 
porcentagem da população que, de acordo com as regras nacionais, deveriam estar matriculados naquela série”.
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eles enviaram ao Brasil o relatório em mandarim de um levantamento comparativo 
Rússia-China conduzido pelo CYCRC; após a tradução, ficamos surpresos não 
só com a amplitude e a profundidade das questões elaboradas, mas também com 
o fato de que certas questões, conforme se imaginava, não poderiam ser feitas  
na China – especialmente assuntos ligados à política. 

Em abril de 2010 uma nova delegação da SBS esteve em Pequim, desta vez 
para a celebração dos trinta anos do Instituto de Sociologia do Cass, onde ocorreu 
um congresso intitulado Sociologia dos BRIC: globalização e desenvolvimento social  
(Dwyer, 2010). O ex-presidente da SBS, José Vicente Tavares dos Santos,  
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e o autor visitaram 
o CYCRC, onde discutiu-se os detalhes do levantamento e a próxima visita da 
delegação chinesa ao Brasil. No mês seguinte, uma delegação chinesa, liderada por  
Sun Yunxiao, vice-diretor-geral do CYCRC, visitou São Paulo e Brasília.  
Devido ao fato de a delegação chinesa ter o visto negado para entrar na Argentina, 
convidou-se a pesquisadora principal da equipe argentina para o encontro em  
São Paulo (na USP). Mais tarde, porém, nossos parceiros chineses acabaram 
desistindo dos planos de trabalhar com a Argentina. Nos encontros em São Paulo  
e Brasília avançou-se na discussão e definiu-se uma estratégia e um crono-
grama para conduzir uma survey comparada em 2012. Nesta altura, o grupo 
brasileiro tinha recebido uma sinalização positiva do então presidente do Ipea,  
Marcio Pochmann, sobre um possível financiamento. A saudosa Carla Coelho de Andrade,  
pesquisadora da Diretoria de Estudos Políticas e Sociais (Disoc) do Ipea, teve um 
papel fundamental como intermediária neste processo. Decisões importantes foram 
tomadas a partir destes dois encontros: definiu-se as regiões em que a survey seria 
conduzida, os números aproximados de universidades em cada região e a necessi-
dade de se elaborar um esboço do questionário. 

Em setembro de 2011 os pesquisadores chineses e brasileiros se encontraram na 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, na conferência bianual da 
Associação Latino-Americana de Sociologia (ALAS). Nesta ocasião, a delegação chinesa 
foi liderada pelo diretor-geral do CYCRC, Xi Jieyang. Uma exposição em formato de 
mesa-redonda sobre nossos interesses de pesquisa atraiu uma audiência grande e diversa 
(inclusive uma colega argentina estava presente na mesa). Além disso, tivemos um 
encontro particular em que os dois grupos de pesquisadores discutiram detalhadamente 
o questionário, e concordamos com um formato que seria testado previamente em 
ambos os países. A versão final seria elaborada por meio de trocas de e-mails.

Uma segunda delegação da SBS visitou o CYCRC em outubro de 2011,  
composta pelo autor e a então presidente da SBS, Celi Scalon, da UFRJ. Progrediu-se 
em relação ao conteúdo do questionário. Esta delegação da SBS estava na China 
participando de um fórum do Cass organizado em torno do lançamento do 
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livro Social stratification in the BRIC countries (Li et al., 2013),8 em mandarim –  
essa publicação foi consequência de um congresso ocorrido no ano anterior, em 
Pequim, sobre a sociologia nos países-membros do BRIC. 

4  O DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO

A partir do momento em que decidiu-se fazer uma survey centrada na investigação 
acerca do estilo de vida, valores e horizontes dos jovens, o intercâmbio bilateral  
intensificou-se. Cada parte elaborou uma série de questões básicas relacionadas a 
valores, família, trabalho, estudo, lazer, educação e crenças, assim como considerou-
-se que seria especialmente interessante explorar valores relacionados à ecologia, ao 
consumo e à globalização. 

Nossos principais encontros bilaterais face a face ocorreram em português 
e mandarim, com tradução consecutiva. Este método de tradução acabou tendo 
um papel importante na nossa estratégia de comunicação, uma vez que poucos 
pesquisadores em ambos os países dominam o inglês a ponto de poder empregar 
aquela língua com segurança em discussões conceituais. Como dito anteriormente, 
a cooperação na área de ciências naturais é embasada na linguagem científica em 
que conceitos são amplamente compartilhados e em muitos casos formalizados, 
enquanto nas ciências sociais os conceitos estão imbricados na cultura, o que requer 
um conhecimento profundo para permitir um avanço. A tradução consecutiva 
permitiu que os pesquisadores brasileiros e chineses refletissem e argumentassem 
como iguais: os colegas chineses examinaram as questões que propomos e nós exa-
minamos as deles. Acabamos por ter discussões interessantes e aprendemos muito.  
É importante ressaltar que as questões foram formuladas sem restrições.  
Aquelas que não permitissem uma comparação significante, eram natural-
mente descartadas. Por exemplo, um único grupo étnico na China, os Han,  
representa 92% do total da população limitando, com isso, a relevância de questões 
sobre etnicidade ou raça na perspectiva de uma pesquisa comparativa, pois as res-
postas a estas questões seriam incapazes de gerar resultados estatísticos significantes. 
Concordamos, desde o princípio, que cada parte poderia incluir questões diferentes 
em seus próprios questionários, porém nenhuma das partes recorreu a este recurso. 
Seguiu-se, na maioria dos casos, com perguntas derivadas de outros questionários 
internacionais. No final do processo, os pesquisadores brasileiros decidiram adicionar 
um bloco de questões sobre o uso da internet. Embora os colegas chineses achassem 
que seria possível também incluí-las, no fim ficaram sem tempo hábil. 

O questionário brasileiro tem 66 questões, e o chinês tem seis a menos.  
A maioria delas é de múltipla escolha; outras solicitam que se demonstre reação à 

8. A publicação em mandarim tem por título Jin zhuan guo jia she hui fen ceng: bian qian yu bi jiao, e foi publicada em 
Pequim pela Chinese Academy of Social Sciences em 2011.
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pergunta em uma escala de dez pontos; e outras ainda que se escolha de um a três 
itens de uma lista. O questionário foi testado previamente em ambos os países e,  
consequentemente, modificado para se adequar às respectivas realidades. No Brasil,  
ele é autoaplicável, com duração de vinte a trinta minutos. Um pequeno número 
de respostas e, em certos casos, parte delas, não foram usadas na análise compara-
tiva, uma vez que se diagnosticou diferenças na tradução de termos importantes,  
assim como encontrou-se significados diferentes atribuídos a certos termos.  
Como o leitor poderá conferir, o levantamento é amplo e não se examinou somente 
as perspectivas em relação ao futuro (horizontes), mas também o que as pessoas 
fazem (estilo de vida) e o que elas pensam sobre assuntos importantes (valores).  
Algumas questões são fortemente influenciadas pela World values survey,9 outras pelo  
questionário dos estudantes universitários na China e na Rússia, ao qual nos refe-
rimos antes, e outras são ainda questões demográficas básicas. Os membros dos 
grupos de pesquisa nacionais também elaboraram questões. 

5 ANÁLISE DOS DADOS

Em dezembro de 2012, durante um seminário de dois dias em Pequim,  
analisamos os primeiros resultados da nossa pesquisa comparativa. A delegação bra-
sileira era composta pelo autor, Wivian Weller, Marília Sposito, Ana Maria Nogales 
Vasconcelos, Eduardo Zen e Marilena Nakano. Papers apresentados pelos pesqui-
sadores de cada país resultaram em discussões longas e densas sobre os resultados.  
Além disso, colegas do CYCRC e da Cycra nos apresentaram um panorama geral 
dos estudos sobre juventude e jovens chineses. Como nos encontros anteriores,  
os dois grupos compartilharam refeições e a sociabilidade aconteceu com uma 
mistura de inglês, gestos e com o auxílio de softwares de tradução instalados nos tele-
fones celulares dos colegas chineses. No fim de nosso encontro tivemos um banquete,  
houve uma cerimônia para troca dos bancos de dados dos levantamentos nacionais, 
que nos permitiu conduzir a análise comparativa no retorno ao Brasil. 

Em outubro de 2013, uma delegação chinesa liderada pelo novo diretor-geral  
do CYCRC, Jiu Shuguang, visitou o Brasil para um seminário na Unicamp.  
Nesta ocasião, foram discutidos os problemas levantados pela análise de 
dados a respeito do outro país e que se refletiram na interpretação dos dados.  
Certas respostas foram reinterpretadas e decisões importantes tomadas, incluindo o  
abandono de argumentos construídos em cima de desentendimentos a respeito  
dos dados. Por exemplo: quando estudantes chineses saem de casa para morar no 
campus universitário, eles continuam frequentemente se referindo à residência dos 
pais enquanto “casa”, enquanto os estudantes brasileiros que moram longe da resi-
dência dos pais com frequência chamam de “casa” sua nova residência temporária. 

9. Disponível em: <http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.
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Como não poderia deixar de ser, surgiram certas anomalias nos dados e três 
delas serão brevemente discutidas: i) no Brasil, os resultados apresentaram uma pro-
porção grande de estudantes que possuem pais militares; ii) na China, os resultados 
apresentaram uma grande proporção de mulheres e poucos alunos acima do terceiro 
ano e iii) há uma pequena diferença no tamanho de um de nossos bancos de dados. 

Uma proporção significativa de estudantes brasileiros declarou ter pai 
militar (5,6% contra 0,6% de mães). Na população de trabalhadores em geral 
(incluindo homens e mulheres), o censo de 2010 (IBGE, 2010) mostra que o 
serviço militar compõe apenas 0,6% da força de trabalho total. Porém, nosso levan-
tamento ocorreu em duas regiões nas quais os militares – incluindo membros das  
Forças Armadas e aqueles que trabalham na polícia preventiva (militar) –  
representam proporções superiores em relação à média: na capital Brasília, são 2,3% 
da população trabalhadora, enquanto em São Paulo esta porcentagem é de 0,3%.10 
Os dados atestam que os pais militares possuem um nível educacional significati-
vamente mais alto que os outros pais – 55,6% iniciaram seus estudos superiores 
ou mais, contra 46,7% (p = 0,027).11 Igualmente, muitas mães destes estudantes  
iniciaram ou completaram o ensino superior se comparado a outras mães –  
54,0% contra 44,5% (p = 0,017). Entende-se que o nível de educação dos genitores 
ajuda a entender uma das razões pelas quais estas famílias foram bem-sucedidas 
em mandar seus filhos para instituições de ensino superior. É interessante observar 
que os filhos e as filhas de militares frequentam todos os três tipos de universida-
des pesquisadas. Nas universidades de tipo A em Brasília, 9,2% dos estudantes 
relataram que o pai era um militar, enquanto no mesmo tipo de instituição em 
São Paulo, a porcentagem foi de 1,8%. Na instituição de tipo B de Brasília,  
os pais de 7,2% eram militares (em São Paulo, 1,5%), e na instituição de tipo C,  
as porcentagens foram 11,5% e 1,8%, respectivamente. Em outras palavras,  
a alta representatividade de filhos e de filhas de pais militares se explica, em parte,  
por causa do alto número de membros do contingente militar em Brasília,  
assim como pelo nível educacional relativamente mais alto dos pais (e das mães) 
dos estudantes se comparado ao restante da população universitária.

Na amostra chinesa, há uma porcentagem mais alta de estudantes mulheres 
(62,5%) se comparado ao restante da população estudantil em geral (49,0%).  
A coleta de dados no levantamento brasileiro mostrou uma diferença muito menor 
(57,3% contra 55,5%, respectivamente).12 Para descobrir se este viés alterou os 

10. Os cálculos do censo populacional de 2010 (IBGE, 2010) foram conduzidos por Eugênio Braga do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), a quem o autor oferta seus sinceros agradecimentos – ver o Comment no 17. 
11. O significado estatístico nos capítulos brasileiros é calculado usando o teste chi-quadrado; p<0,05 é considerado 
um resultado significativo. Vale notar que não faz sentido apresentar a análise de todas as variáveis, especialmente na 
qual se obteve múltiplas respostas às questões.
12. O censo educacional brasileiro de 2012 apresenta dados que confirmam que as matrículas de homens chegam a 
44,5% da população estudantil, e das mulheres a 55,5% (Inep, 2012). 



29Introdução brasileira

resultados, medimos as amostras, espelhando a proporção de sexo encontrada na 
população estudantil de cada país. Estes cálculos revelaram que estas distorções 
são insuficientes para derrubar as análises feitas pelos autores. 

Nos dois países, durante a fase de captação, não foi possível garantir um 
equilíbrio perfeito entre a quantidade de anos e as áreas de estudo dos estudan-
tes, como pode-se observar no gráfico 1. Em ambos os países existe uma maior 
concentração de respondentes nos primeiros dois anos. No Brasil, a maioria dos 
estudantes cursavam os 1o e 2o anos (60% do total). Era de se esperar que, caso os 
ingressos fossem estáveis ano a ano, estes estudantes seriam divididos 20% em cada 
ano para os cursos de cinco anos, e 25% em cada ano para os cursos de quatro anos.  
Mas, ao entrar em campo no Brasil, constatou-se que era difícil achar os estu-
dantes matriculados nos anos superiores, pois muitas vezes estes cursavam 
matérias opcionais em outras partes da universidade, sendo que alguns faziam 
pesquisa em biblioteca, estagiavam em laboratórios e em clínicas, assim como 
outros estavam ganhando créditos para seus trabalhos de conclusão de curso,  
o que resultava em salas de aula vazias. Na China o capítulo de Chen Weidong revela 
uma distorção ainda maior, embora uma parte desta distorção pareça ser devido à 
expansão do sistema universitário em que, de um ano para o outro, mais estudantes 
são admitidos inflando os números nas séries mais novas, ou pode ter havido um 
aumento na desistência entre os estudantes nos anos superiores. Também há cursos de 
ensino superior de menos que quatro anos de duração. Oitenta e cinco por cento dos  
estudantes estavam matriculados nos primeiros dois anos, enquanto o restante estava nos 
anos superiores.  A decisão chinesa de fazer todas as entrevistas no mesmo dia pode, também,  
ter contribuído para acentuar esta distorção.

GRÁFICO 1
Estudantes por ano do curso universitário
(Em %)
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Elaborou-se testes para verificar se as diferenças entre os estudantes nos dois países 
em início e em fim de trajeto na universidade poderiam afetar os resultados globais.  
Comparou-se os estudantes do 1o e 2o anos em cada país com seus colegas mais 
velhos. Em quase todas as respostas às perguntas não houve diferenças importantes.  
Existia uma ou outra exceção. Por exemplo, os estudantes mais velhos na China 
participaram menos em associações do que seus colegas mais jovens. Porém, nada que  
invalidava as análises gerais. O autor desta introdução pretende elaborar um artigo 
metodológico sobre estas questões.

O número de questionários validados no Brasil foi de 2.429 e esta série de 
dados foi utilizada para análises comparativas tanto por pesquisadores brasileiros 
quanto chineses. No CYCRC, 1.729 questionários chineses foram validados, 
enquanto no Brasil validou-se apenas 1.708 da amostra chinesa, ou 1,2% a menos 
em relação à China. Esta diferença se deu por uma decisão de excluir todos os partici-
pantes que estavam fora da faixa etária dos 18 a 24 anos, que se definiu inicialmente 
como sendo “jovens” universitários. O efeito principal desta exclusão é refletido nos 
capítulos 11 e 12 de autoria chinesa que se referem aos dados e que, portanto, usam 
porcentagens um pouco diferente das utilizadas nos capítulos brasileiros – no capí-
tulo chinês que compara os dois países, as figuras usadas são provenientes da base de  
dados menor – aquela reconstruída no Brasil. As diferenças observadas, entretanto, 
são mínimas e, novamente, não afetam os resultados gerais e as análises. 

Há muitas possibilidades de erros em um projeto de pesquisa comparativa 
grande e complexo como este. O fato de existirem poucos erros é consequência do 
grande tamanho da amostra, do design do questionário, dos esforços dos grupos 
de pesquisa em ambos os países. 

6  OS CAPÍTULOS BRASILEIROS

No decorrer do seminário de 2013, a primeira decisão que tomamos no Brasil foi  
a de incluir dois capítulos que discutissem o contexto no qual esta pesquisa  
foi conduzida; ou seja, os capítulos 3 e 4, que analisam o contexto da pesquisa,  
e não os dados produzidos. Igualmente, decidimos incluir o apêndice A, escrito por 
Ana Maria Nogales Vasconcelos, explicitando o processo de elaboração da amostra 
utilizado no Brasil. Também há o apêndice chinês B, assinado pela equipe chinesa, 
que descreve a construção da amostra na China. Em conversas informais os pesqui-
sadores chineses explicaram que têm suas próprias rotinas, exigências e tradições  
de pesquisa, compatíveis com sua experiência, o nível de desenvolvimento do país e 
outros condicionantes. Os problemas práticos de fazer pesquisa na China são muito 
diferentes dos nossos: lá todos os questionários foram ministrados no mesmo dia,  
enquanto aqui demoramos meses! Observamos que os questionários chineses não 
eram numerados e não havia um campo para identificar a instituição, ou seja,  
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havia duas garantias de anonimato a mais do que no Brasil. Assim, aumenta a confiança 
na honestidade das respostas. Os pesquisadores chineses destacaram a importância 
central desta questão, até então ignorada pelos seus pares brasileiros. Notamos também 
a baixíssima taxa de recusa em preencher os questionários na China. 

Convidamos Clarissa Eckert Baeta Neves e Carlos Benedito Martins para 
escrever o capítulo 3, intitulado Ensino superior no Brasil: uma visão abrangente,  
que apresenta uma visão geral do sistema de educação superior brasileiro,  
assim contextualizando nossas seis universidades brasileiras. Tal capítulo examina 
as transformações que ocorreram na última década e meia. As mudanças estão 
inseridas em uma perspectiva histórica e, com isso, os autores tratam do sistema de 
educação superior considerando sua organização e seu sistema de financiamento.  
O sistema passou por uma rápida expansão nos últimos anos, graças, sobretudo,  
à expansão do sistema particular, em vez de crescer por meio das instituições públicas.  
Os autores também examinam o desenvolvimento do sistema nacional de  
pós-graduação. Antes de discutir os desafios do sistema, eles fazem considerações 
relacionadas à internacionalização do sistema. 

Ana Maria Nogales Vasconcelos está envolvida no projeto deste 2009.  
Ela escreveu o capítulo 4, intitulado Juventude e ensino superior no Brasil, o qual é 
descritivo e examina aspectos demográficos da relação entre juventude e educação 
superior no Brasil. Tal capítulo apresenta o crescimento da educação superior no 
contexto da mudança demográfica em curso no Brasil desde 1950, relacionando 
tanto o fator idade quanto a relação rural-urbana. O país encontra-se atual-
mente em um período de transição demográfica, que se manterá pelas próximas  
duas décadas. Neste contexto, o Plano Nacional de Educação (PNE) do Ministério 
da Educação (MEC) estabeleceu metas para inclusão de uma maior porcenta-
gem de jovens na educação superior, ao mesmo tempo em que busca reverter 
importantes desigualdades históricas no acesso à educação superior baseadas 
em classe, raça e na divisão rural-urbana. O sistema é dividido em três camadas, 
que correspondem às categorias A, B e C adotadas na nossa pesquisa, sendo as 
instituições C as que possuem um maior número de estudantes que trabalham e 
estudam ao mesmo tempo, a maioria dos quais trabalham de dia e estudam à noite.  
Um ponto intrigante no sistema é que os homens não estão tendo bons resultados no 
ensino médio e estão encontrando dificuldade em adquirir qualificações superiores,  
ao mesmo tempo em que as mulheres estão avançando consideravelmente e ocu-
pando espaços cada vez maiores no sistema. 

O capítulo 5 – Universitários em tempos de pós-industrialismo e globalização: 
contribuições para o diálogo sino-brasileiro –, de autoria de Tom Dwyer, examina os  
dados do levantamento e busca abordar a questão do que eles significam do 
ponto de vista do objetivo do estreitamento da relação entre o Brasil e a China.  
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Estes dados são inseridos em um contexto histórico e no contexto do “choque das 
civilizações” de Huntington (1996), com o objetivo de contribuir para examinar 
o aporte desta pesquisa, objetivando evitar o anunciado choque. A centralidade 
da família – um valor comum em ambos os países – é reiterada. As forças gêmeas 
do pós-industrialismo e da globalização são examinadas. Na sua busca de notícias 
sobre o local em que se vive e sobre o mundo, os estudantes buscam informações 
oriundas de múltiplas fontes, e discutem a respeito com a família e amigos, ou seja,  
as mesmas práticas são comuns nos dois países. Os dados indicam que um ponto 
em comum entre os jovens de ambos países é o fato de estes estarem preparados 
para fazer sacrifícios em nome da preservação ambiental. Neste momento o  
intercâmbio internacional de estudantes, que é um valor importante das adminis-
trações universitárias do mundo globalizado, não parece encontrar terreno fértil 
para se desenvolver entre estudantes brasileiros e chineses. Por fim, o receio do 
futuro é um ponto em comum entre estudantes de ambos os países e, como tal, 
levanta aspectos importantes sobre o futuro do trabalho e da empregabilidade em 
um mundo pós-industrial e globalizado. 

Wivian Weller está pessoalmente envolvida no projeto desde 2006.  
Sua coautora no capítulo 6 – Origem familiar, percursos acadêmicos e projetos de 
estudantes universitários brasileiros e chineses – é Lucélia de Moraes Braga Bassalo e,  
como fruto do encontro em 2013 na Unicamp, Chen Weidong foi convidado para 
cooperar com a redação do capítulo, que demonstra as conexões entre a origem 
social dos estudantes, calculada pelo nível de educação e a ocupação dos pais,  
e também examina as motivações pela escolha dos cursos, as perspectivas e os 
desejos de mudanças em ambos os países. A análise é inovadora, pois lança luz 
a questões pouco examinadas no Brasil, ao mesmo tempo em que as trata de  
forma comparativa. Em ambos os países, a importância da mobilidade educacional 
e das desigualdades sociais são identificadas. Consequentemente, os horizontes 
dos estudantes – o que eles gostariam de fazer após o término da graduação –  
são examinados não apenas quanto às diferenças encontradas entre o Brasil e  
a China, mas também em termos de diferenças entre os sexos. A busca por estabili-
dade e emprego revelam-se importantes, assim como o desejo de continuar a estudar. 

Eduardo Zen integra o projeto desde 2011 e o capítulo 7 – Jovens universitários 
e o trabalho: uma visão comparada entre Brasil e China –, escrito por ele, explora o 
levantamento de dados relacionados aos estudantes universitários e a relação destes 
com o mercado de trabalho. Os dados são inseridos em um contexto comparativo. 
Ele examina o tempo gasto com trabalho nos dois países. O tempo que os estudantes 
que trabalham gastam com seus afazeres acadêmicos é examinado por este autor e,  
em seguida, ele analisa os dados por sexo. Embora uma quantidade significativa 
de estudantes chineses também trabalhe, eles gastam menos tempo no trabalho 
do que os brasileiros, e gastam mais tempo com seus estudos. O autor examina a  
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motivação principal que leva os estudantes a trabalhar, ou a buscar trabalho,  
assim como examina as explicações dadas por aqueles que não estão trabalhando ou  
buscando trabalho. Eduardo Zen sugere que analistas políticos devem pesquisar 
a relação entre trabalho e estudo para propor iniciativas que possam reduzir a 
busca por trabalho, ou medidas que possam garantir um balanço melhor entre 
estudo e trabalho. Os horizontes dos estudantes após a graduação são examinados,  
se mostrando similar nos dois países, sendo que a principal opção é a de continuar 
os estudos e, em segundo lugar, a de conseguir um trabalho estável no setor público. 

Marília Sposito e Marilena Nakano trabalham juntas no mesmo grupo 
de pesquisa e estão envolvidas no projeto desde as discussões iniciais em 2006.  
Uma consequência do encontro em 2013 na Unicamp foi o convite que 
elas fizeram para que Chen Chen participasse na coautoria do capítulo 9,  
intitulado Sociabilidade, percepções e valores: uma comparação entre jovens universitários 
brasileiros e chineses, que examina padrões de sociabilidade, percepções e valores 
em perspectiva comparada. As três autoras fazem uso extenso dos dados coletados 
no levantamento, e descobrem semelhanças notáveis entre as duas populações, 
sendo algumas destas resultados da operação de forças como pós-industrialismo 
e globalização. Entretanto, elas descobriram diferenças profundas, como a parti-
cipação em associações e grupos, práticas religiosas e avaliação das instituições; 
diferenças que refletem identidades e culturas distintas. A família aparece como 
uma instituição muito importante nos dois países; diferenças de sexo são avalia-
das comparativamente, e as mulheres sofrem desvantagens relativas aos homens 
nos dois países. As autoras lidam com o impacto de desigualdades persistentes,  
que vem a ser um dos tópicos de maior importância surgido da pesquisa. 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cada capítulo, escrito com base na análise dos dados da survey, possibilitou des-
cobertas capazes de estabelecer um diálogo significativo sobre políticas públicas. 
Este diálogo tem o potencial de contribuir positivamente para o desenvolvimento 
das relações entre Brasil e China. Autores brasileiros e chineses exploraram um 
número limitado de questões e, ao mesmo tempo, discorreram sobre pontos que 
já fazem parte de nossa agenda de pesquisa, e outros que são significativos para 
a cooperação internacional. Os autores trabalharam, como esperado, dentro dos 
limites de suas tradições científicas, e em função de suas percepções teóricas e 
possibilidades políticas. O estilo das análises e as abordagens teóricas adotadas 
variam muito entre nossos países, assim como os fenômenos sociais que cercam 
a juventude. É fácil perceber que os colegas chineses são muito mais cautelo-
sos nas suas análises quando escrevem capítulos do próprio punho, do que os  
autores brasileiros. Muitas questões interessantes foram deixadas de lado, mas elas 
certamente serão retomadas no futuro. 
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Para Barros e Giambiagi (2008), a questão que irá dominar o futuro próximo 
é a de como desenvolver a economia brasileira de “modo a que o Brasil de 2020 
guarde poucas semelhanças do ponto de vista econômico e social, com a economia 
e o país do começo da década”. Ao se olhar para os países do BRICS, tem-se a 
sensação de que cada um deles já redefiniu seus próprios interesses estratégicos. 
Porém, parece que no Brasil ainda falta redefinir os interesses. Como sabemos, 

a sociedade do futuro será a sociedade da inovação e do conhecimento, e que, 
portanto, a modernização da escola profissional e a reformulação da universidade 
são fundamentais para o desenvolvimento do país (...). Não teremos acaso a 
capacidade de convergir no objetivo de reestruturar as instituições educacionais 
brasileiras, dando-lhes condições para cumprir seu papel no prazo, digamos,  
de vinte anos? (Cardoso, 2006, p. 681). 

No que diz respeito à China, temos que definir o que queremos desta relação, 
e de fato temos que construir formas de lidar com todos nossos importantes 
parceiros utilizando o conhecimento e os meios de comunicação consagrados.  
O caminho a se seguir tem por base o desenvolvimento de competências lin-
guísticas, inovação, compreensão e, certamente, a formação de negociadores 
com amplo conhecimento das culturas que estão lidando na esfera comercial, 
diplomática e cultural. Na avaliação de Fernando Henrique Cardoso, 

dá para jogar com os chineses, mas se somente eles tiveram objetivos estratégicos e  
souberam o que buscam, com este jogo pouco ganharemos. Ainda não vejo qual 
é a posição brasileira nesse tabuleiro. Alguns, tanto por motivos políticos como  
econômico-comerciais, temem a China. Outros a idealizam e veem vantagens para 
nós em tudo. É provável que estejam certos, à condição de definirmos, como os  
chineses fazem, o que queremos. No curto prazo, é inegável que a voracidade chinesa 
por alimentos e matérias-primas está proporcionando um impulso considerável à 
nossa balança comercial. No médio prazo depende de nossa capacidade de formular 
e implementar os propósitos que definirmos (Cardoso, 2006, p. 653). 
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