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1  A CONTEXTUALIZAÇÃO E O PROCESSO DA COOPERAÇÃO

No mundo contemporâneo, a China e o Brasil são dois gigantes em desenvolvi-
mento e ambos fazem parte do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS).  
Além disso, as duas nações compartilham uma ampla cooperação nas relações 
econômico-comerciais. Para promover a cooperação acadêmica entre o Brasil 
e a China e fortificar o mútuo entendimento de suas respectivas juventudes,  
o Centro de Pesquisa de Juventude e Infância da China (CYCRC), a Associação 
de Pesquisa de Juventude e Infância da China (Cycra), a Sociedade Brasileira de 
Sociologia (SBS) e o Ipea desenvolveram, conjuntamente, o projeto Estudo com-
parado sobre jovens universitários chineses e brasileiros.

Em 2005 o CYCRC iniciou seus contatos e relacionamento com a SBS, 
explorando a possibilidade de desenvolverem um estudo comparativo. Em maio 
de 2006, a delegação do CYCRC visitou o Brasil e a Argentina, quando discuti-
ram intenções de cooperação em reuniões organizadas na Secretaria Nacional de 
Juventude (SNJ), em Brasília, e na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
em Campinas, São Paulo. Em 2008, o professor Tom Dwyer – durante seu mandato 
como presidente da SBS – visitou o CYCRC com intenção de estabelecer um rela-
cionamento de cooperação estável e em longo prazo, além de mostrar seu interesse 
em desenvolver pesquisa conjunta entre as duas instituições. 

Em maio de 2010, a delegação do CYCRC, liderada pelo vice-diretor Sun Yunxiao, 
realizou mais uma visita ao Brasil. A comitiva encontrou com os representantes da SBS, 
da Universidade de São Paulo (USP), da Unicamp, da Universidade de Brasília (UnB), 
do Ipea, da SNJ e da Universidade de Buenos Aires (UBA).

Especialmente no encontro com o Ipea, a discussão abordou a pesquisa em 
conjunto entre a China, o Brasil e a Argentina. Os representantes articularam 
detalhadamente a implementação do questionário e sua metodologia de amostra-
gem aleatória. Inicialmente, os três países envolvidos concordaram que o objeto 
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de estudo seria seus respectivos estudantes universitários. Além disso, os três países 
selecionariam, respectivamente, três universidades de alto, médio e baixo prestígio 
em suas capitais, em uma cidade desenvolvida e uma mediana. Entre as univer-
sidades seriam selecionados, aleatoriamente, duzentos estudantes, dos quais cem 
na área de humanas e cem na de exatas. A amostragem aleatória deveria atentar 
quanto à representatividade da região escolhida pelo país.

Assim, China, Brasil e Argentina firmaram a intenção de cooperação e 
planejaram o cronograma de atividades. Posteriormente, a Argentina vetou o 
visto da delegação chinesa, não tendo a possibilidade de continuar a cooperação.  
Como consequência desse rompimento, o acordo foi reajustado conforme os 
entendimentos entre a China e o Brasil.

Em setembro de 2011, a delegação do CYCRC, liderada pelo diretor  
Xi Jieying visitou Brasil e discutiu, novamente, as questões concernentes à aplicação 
do questionário. Ficou determinado que os universitários de graduação que parti-
cipariam da pesquisa deveriam estar enquadrados na faixa etária de 18 a 24 anos.  
No Brasil, foi tomada a decisão de selecionar três universidades de níveis diferentes 
nas regiões de Brasília e São Paulo; já na China, Pequim e Shanghai foram sele-
cionadas. Posteriormente, a delegação focou a discussão em relação ao conteúdo 
do questionário. Os temas incluídos foram valores dos universitários chineses e 
brasileiros, seus respectivos modos de vida, suas aspirações, a impressão mútua 
que eles possuem, entre outros. Os especialistas do CYCRC, junto aos especia-
listas brasileiros, fizeram as devidas alterações nas questões que não são aplicáveis 
à China, ou aumentando ou diminuindo as opções das perguntas. E, assim,  
entraram em acordo, aperfeiçoando a qualidade do questionário. Nesta ocasião, 
também definiram novamente o cronograma de aplicação da pesquisa, levando em 
consideração a realidade dos dois países, a formação da equipe e a forma de custeio.

A partir de março de 2012, as equipes de pesquisa chinesas e brasileiras 
ingressaram formalmente na fase de concretização do projeto. Na segunda quinzena 
de dezembro de 2012, uma reunião foi convocada em Pequim para comunicar os 
países mutuamente sobre os dados levantados, além de se discutir os resultados. 
No ato do encontro, ficou acordada a publicação das conclusões almejadas em 
português e em mandarim.

2  O CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

Para melhor concretizar a proposta de realizar uma pesquisa comparativa entre 
Brasil e China, a estrutura e as perguntas do questionário firmado são pratica-
mente idênticas. A única diferença consiste no número de perguntas elaboradas:  
enquanto o questionário chinês possui sessenta questões, o do Brasil tem seis  
a mais. O instrumento foi sujeito a um pré-teste em ambos os países e ajustado 
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considerando as diferenças culturais. Segundo a cronometragem, cada estudante 
dedicou aproximadamente trinta minutos para responder às questões.

O questionário abrange dez blocos diferentes. O primeiro é destinado às 
informações básicas, contendo cinco perguntas ao total, relacionadas ao sexo, 
à idade, à moradia e ao estado civil. O segundo envolve informações sobre os 
pais dos universitários, contendo seis questões relacionadas principalmente à 
profissão e ao nível educacional. O terceiro é relacionado à vida universitária e 
possui doze perguntas voltadas à escolha do curso, à intenção de troca de curso,  
ao interesse em fazer intercâmbio, ao tempo de estudo curricular e extracurricular  
e ao planejamento pós-formação. O quarto é sobre a cultura e a vida social,  
incluindo nove questões destinadas a descobrir o padrão e a quantidade 
de amizades, as visões positivas e negativas dos valores sociais vigentes,  
os elementos principais que afligem os jovens, os valores individuais e a percepção 
dos valores da juventude. O quinto bloco tem como temas tempo livre e lazer, 
com sete questões cujo conteúdo é acerca do tipo e do tempo da participação 
em comunidades, do tempo gasto com lazer, das atividades realizadas nos fins de  
semana e feriados e do acesso à internet. O sexto é destinado às questões  
de religião. Considerando as diferenças cultural e administrativa dos países,  
as opções abordadas são flexíveis para adequarem-se à realidade local. O ques-
tionário chinês aborda essencialmente se o pesquisado possui religião ou crença 
e seu conteúdo. O sétimo é sobre o trabalho, com sete perguntas acerca do 
emprego atual e do futuro, se o inquirido trabalhou uma semana antece-
dente à aplicação do questionário, o tempo e o tipo do trabalho, a relação 
entre o estudo e o emprego, a escolha da profissão e a perspectiva quanto ao  
futuro emprego. O oitavo é referente à participação e à esfera pública. São seis 
questões voltadas à confiança nos órgãos públicos e em outras instituições,  
à opinião do universitário em relação à participação dos jovens, à realidade da 
participação nas comunidades, à postura adotada para a participação política 
e às razões de desinteresse pela política. O nono é direcionado aos problemas 
ambientais, principalmente sobre a atitude e as ações da preservação do meio 
ambiente e a relação entre consumo e proteção ambiental. Por fim, o décimo 
trata da relação cultural entre Brasil e China, com duas perguntas voltadas à 
opinião que os universitários de cada país possuem uns dos outros. 

A partir do conteúdo abordado no questionário, o levantamento em questão 
é amplo e com as perguntas concentradas. Após experimento, o instrumento possui 
alto nível de confiabilidade e eficiência, capaz de refletir acerca da realidade atual 
dos universitários chineses.
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3  A INVESTIGAÇÃO DO TEMA E A ANÁLISE DOS DADOS

O Estudo comparado sobre jovens universitários chineses e brasileiros foi desenvolvido 
em parceria com a Divisão de Assuntos Internacionais do CYCRC, o Instituto 
de Pesquisa de Direito da Juventude e Infância da China e o Instituto da Liga da 
Juventude Comunista da China, cujo coordenador responsável é Chen Weidong, 
também pesquisador-associado no Instituto de Pesquisa de Direito da Juventude 
e Infância da China. 

Conforme o acordo estabelecido, a equipe chinesa selecionou seis universidades 
nas cidades de Pequim e Shanghai para aplicar o questionário, para um total de 1,8 
mil estudantes universitários, obtendo-se 1,7 mil respostas. Em seguida, criou-se um 
banco de dados com as respostas, e posteriormente realizou-se a análise estatística.

Em relação aos problemas encontrados nos dados levantados, o coordenador 
Chen Weidong proferiu as explicações a seguir listadas.

1) Razão do desequilíbrio na proporção homem-mulher: ao programar  
a pesquisa, planejou-se realizá-la em três universidades diferentes loca-
lizadas nas cidades de Pequim e Shanghai. O requisito utilizado para a 
proporção homem-mulher foi o de 150 homens e 150 mulheres em cada 
faculdade e instituto. No entanto, entre as universidades que aceitaram 
a pesquisa, os cursos na área de humanas ultrapassaram o esperado.  
Na China, as mulheres constituem maioria em relação aos homens nas 
universidades voltadas para humanas. Sendo assim, é natural que na 
amostra chinesa a quantidade de mulheres seja maior. As universidades 
pesquisadas foram: em Pequim – Universidade de Pequim (universi-
dade multidisciplinar), Universidade Florestal de Pequim (destaca-se a 
área de exatas) e Faculdade de Política e Direito de Pequim (humanas);  
e em Shanghai – Universidade Fudan (universidade multidisciplinar), 
Universidade Normal de Shanghai (destaca-se a área de humanas)  
e Faculdade de Formação de Quadros Administrativos em Assuntos 
Relacionados à Juventude de Shanghai (humanas).

2) Razão pela qual o número dos universitários dos primeiros anos é maior: 
nas universidades que concordaram em aplicar a pesquisa, a porcentagem 
dos universitários do primeiro e segundo anos era maior. Considerando os  
estudantes presentes no campus a serem selecionados aleatoriamente,  
é natural que o número dos alunos ingressantes seja maior.3

3. Nota da edição brasileira: o sistema educacional chinês visa priorizar a qualidade do ensino, sendo estruturado de modo 
inovador e parecido com o sistema ocidental – embora a rápida expansão do sistema (tanto no Brasil quanto na China) 
chegasse a ameaçar a sua própria qualidade em certos momentos e áreas. Na China o número de cursos universitários 
de curta duração – dois ou três anos – cresceu muito nos últimos tempos. A rápida expansão de qualquer uma dessas 
instituições pesquisadas no ano da pesquisa ou no ano anterior também levaria a amostra a ter uma concentração de 
alunos matriculados nos anos inicias do curso.
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3) Breve explicação quanto à classificação dos tipos de universidade:  
as universidades chinesas são classificadas como universidades nacionais de  
excelência de caráter multidisciplinar; universidades nacionais regulares 
de caráter multidisciplinar; e universidades locais, sendo uma em cada 
cidade pesquisada. Cada tipo de universidade possui padrão de seleção,  
público-alvo e abrangência diferentes: as universidades nacionais de exce-
lência requerem a pontuação mais alta para aprovação, recrutando alunos  
de todas as áreas no território nacional; as universidades nacionais regu-
lares requerem pontuação menor que a das universidades de excelência, 
recrutando alunos de todas as áreas no território nacional; e, por fim, 
as universidades locais requerem baixa pontuação, recrutando alunos de 
todas as áreas, somente para aqueles residentes no local da universidade.

Em suma, de acordo com as estimativas da equipe, os problemas apontados 
acima não interferiram na qualidade dos dados coletados, tampouco nas análises 
dos atuais valores dos universitários e suas tendências.

4  OS CAPÍTULOS ELABORADOS POR PESQUISADORES CHINESES

Em 2012, China e Brasil manifestaram unanimemente o interesse em publicar os 
resultados obtidos da pesquisa desenvolvida por ambas as partes. A equipe do CYCRC 
convidou especialistas externos nas áreas de sua competência e foram elaborados 
seis capítulos, todos entregues em dezembro de 2013, conforme prazo concordado.

1) Gao Yingshuang é autor do capítulo 1, intitulado Situação atual e tendência  
de desenvolvimento do sistema de educação superior da China, no qual 
trata as reformas educacionais do ensino superior do país desde 1998. 
O autor explanou com clareza o sistema do ensino superior chinês,  
sua gestão interna e a garantia da sua qualidade educacional. Além disso, 
analisou a tendência do desenvolvimento da educação superior da China,  
resumindo-o em três palavras: qualidade, eficiência e igualdade.

2) Yang Jianglan e Wang Jie escreveram o capítulo 2 – Análise da dinâmica 
demográfica da China –, em que analisam a estrutura, a distribuição e 
as características da população chinesa, a partir dos dados demográficos 
publicados pela Agência Nacional de Estatística.

3) Guo Kaiyuan, Yang Shoujian, Chen Chen e Wang Peng são autores 
do capítulo 8, intitulado Valores de universitários chineses e brasileiros 
contemporâneos, no qual partiram da comparação entre os dados cole-
tados na China e no Brasil e analisaram as semelhanças e as diferenças 
dos valores dos universitários pesquisados. Por exemplo, em relação à 
estrutura da família, a maioria dos universitários de ambas as nações 
residem em família cuja estrutura é completa, no entanto o número de  



42 Jovens Universitários em um Mundo em Transformação: uma pesquisa sino-brasileira 

brasileiros que moram com pais solteiros é muito maior que o  
de chineses. Por outro lado, os chineses que residem com os amigos 
são relativamente mais numerosos do que os brasileiros. Em relação 
aos estudos e ao planejamento após a graduação, o levantamento 
mostrou que os chineses são mais estudiosos que os brasileiros, tendo um  
número superior de horas de aulas e estudos fora da sala de aula,  
assim como também mostrou que tanto os universitários brasileiros 
quanto os chineses manifestaram o interesse em continuar os estudos 
após a formação. No entanto, o índice de troca de curso por parte dos 
brasileiros é bem maior. Em relação ao lazer e ao tempo livre, a maioria 
dos universitários participa ou participou, no passado, das atividades, 
porém há diferenças visíveis. Por fim, ao se tratar da postura política, 
tanto universitários chineses quanto brasileiros consideram-se obser-
vadores da política, mas não participantes.

4) Wang Peng, autor do capítulo 10 – A orientação de valores dos universitários 
chineses contemporâneos e suas mudanças –, organizou o desenvolvimento 
histórico dos valores em quatro fases. A partir da pesquisa, analisou as 
características da orientação dos valores dos chineses e também apontou 
elementos que influenciam esta orientação, a saber: economia do mercado,  
tendência diversificada de pensamentos e reformas educacionais.  
Com base nesse apontamento, o autor sugeriu contramedidas para condu-
zir pedagogicamente a orientação dos valores dos universitários chineses.

5) Jiu Shuguang e Guo Kaiyuan escreveram o capítulo 11 – Quadro da 
participação dos universitários chineses na política e seu aperfeiçoamento –, 
no qual analisam o significado e o contexto social da participação política 
dos universitários chineses, além de seus meios de participação, postura, 
princípios, tendências e medidas para estimular maior participação.

6) Chen Weidong é autor do capítulo 12, intitulado Valores, origens sociais, 
estilos de vida e horizontes dos universitários chineses, em que analisa os 
atuais valores dos universitários chineses, incluindo: ambiente familiar e 
de amigos, vida universitária e planejamento após a formação, experiência 
no trabalho e expectativa profissional, tempo livre e de lazer, atividades 
sociais e a participação dos universitários nestas, valores que orientam os 
jovens chineses, a consciência e a participação política.

O livro, publicado em mandarim e em português, demonstra o resultado 
da cooperação China-Brasil. A pesquisa deste livro e sua publicação promoverá a 
compreensão mútua entre os países, certificando próximas colaborações.


