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Resumo 
A identidade de um país é formada por um complexo processo histórico que agrupa 
indivíduos, sejam por suas similaridades ou distinções, sob uma cultura nacional que 
depende da identificação tanto de si como de outros que a reconhecem. No âmbito da 
comunicação, a formação da imagem identitária de uma instituição ou país é uma 
construção simbólica elaborada pelo emissor a qual nem sempre é semelhante à 
imagem final percebida pelo receptor, principalmente devido à falta de contato direto 
entre o emissor e o receptor. Baseado nesse viés comunicacional, este projeto 
considera a mídia como principal fornecedora de elementos construtores da imagem 
da China na mente dos brasileiros. A China é a segunda maior economia do mundo, e 
juntamente com Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, detêm quase metade da 
população global e um quarto do PIB mundial, gerando mudanças no cenário 
geopolítico onde o centro de poder econômico têm se deslocado de potências como 
Estados Unidos, Europa e Japão, para esse outro bloco, majoritariamente oriental. 
Porém, mesmo sendo o maior parceiro comercial do Brasil e sendo constantemente 
veiculada na mídia, a maioria dos brasileiros desconhece ou tem uma imagem pouco 
nítida dessa nação. Através de uma pesquisa quantitativa aplicada via Internet, 
buscou-se apurar qual a imagem que os jovens universitários brasileiros, aqueles que 
ocuparão importantes cargos de decisão nos próximos anos, têm sobre a China e 
identificar qual a sua postura diante da possível liderança chinesa na economia 
mundial. 

Palavras-chave 
Imagem e Identidade. China. Pesquisa quantitativa.  
 
 
Abstract 
The identity of a country is made up of a complex historical process that brings together 
individuals, by their similarities and distinctions, under a national culture that depends on 
the identification by themselves and by others who recognize it. In communication, the 
creation of an identititary image of a organization or coutry is a symbolic construction 
produced by an issuer that is not always similar to the final image perceived by the 
receiver, especially due to lack of direct contact between them: the sender and the 
receiver. Based on this communication bias, this project takes the media as the main 
content supplier of China's image in the Brazilians minds. China is the second largest 
economy in the world, and along with Brazil, Russia, India and South Africa, hold almost 
half the world's population and a quarter of world GDP, generating changes in the 
geopolitical scenario where the economic power center has shifted from the United 
States, Europe and Japan, to this other block, mainly formed by eastern countries. 
However, with the quick rise in the media and even being the most important economic 
partner of Brazil, most Brazilians don’t know well or have a unclear image about it. 
Through a quantitative research applied via web, we sought to determine what image 
Brazilian university students, those who will occupy important decision-making positions 
in the coming years, have about China and try to identify their attitude to the possible 
Chinese leadership in the world's economy. 
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Image and identity.China. Quantitative Research. 
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Introduzindo a China, a grande e desconhecida parceira comercial do Brasil 

A China é um grande protagonista do cenário mundial e o principal parceiro 

comercial do Brasil, tendo ultrapassado, já na década passada, tanto em 

exportação, quanto em importação, a bilionária cifra de dólares movimentados com 

países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, França e Inglaterra (WONG, 2008). 

O Brasil, ao lado da China, da Rússia, da Índia e da África do Sul articula-se na 

consolidação de um bloco econômico e político de influência que responde por 45% 

da população mundial e por 25% do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta. Essa 

configuração provoca o deslocamento do eixo de hegemonia euro-estadunidense, 

capitalista, democrática e com cultura ocidental, para um bloco mais heterogêneo, 

economicamente liderado pela China, com contornos majoritariamente orientais 

(China, Índia e Rússia). Essa condição geopolítica aproxima o Brasil da China, 

aumentando a importância de se conhecer, respeitar e compreender aspectos 

culturais e históricos desse país a fim de se construir um bom relacionamento 

econômico e político entre as duas nações e o estabelecimento de alianças 

estratégicas e mutuamente benéficas para ambas as partes envolvidas. No entanto, 

a China ainda é um ator social desconhecido pela maioria dos brasileiros. Esse 

desconhecimento, aliado a rápida inserção da China na mídia como um protagonista 

de destaque, provoca uma dissonância informacional na mente das pessoas. Que 

imagem os brasileiros têm da China hoje? Como essa imagem é construída, uma 

vez que as distâncias geográficas e culturais entre os dois países são enormes? O 

processo de construção de uma imagem se dá a partir da obtenção de informações 

e percepções adquiridas por meio de diversas fontes, e neste contexto, esse é um 

fenômeno comunicacional midiático. 

Objetivo 

O objetivo deste projeto é investigar a percepção que um grupo social específico – 

os estudantes universitários – tem a respeito da China. Os estudantes universitários 

são um grupo formador de opinião importante e representam a classe de futuros 

líderes do país, os quais estarão em postos-chave da sociedade brasileira dentro de 

10 anos, quando talvez a China já tenha se consolidado como a primeira economia 

do mundo (cf. KISSINGER, NIALL & ZAKARIA, 2012). 

Metodologia  

Foi realizada uma pesquisa quantitativa exploratória com aplicação de formulário 

estruturado não-disfarçado (cf. DIEHL, 2004 e SHIRAISHI, 2012) através da 

ferramenta online Google Docs que, após ser testado e aprovado, foi aberto e 
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divulgado aos respondentes. Através de contatos via Facebook e e-mail foram 

realizadas 100 entrevistas no universo jovens universitários de instituições públicas 

e privadas. A amostragem foi realizada por conveniência, com a ajuda de indicações 

de colegas universitários que compartilharam a pesquisa em suas redes de 

contatos. O questionário ficou disponível de 9 de novembro a 8 de dezembro de 

2014 e foi encerrada ao atingir o total de 109, com 100 respostas válidas. Das 28 

questões do formulário, 5 foram usadas para validar a pesquisa e caracterizar o 

estudante (sexo, idade, curso superior que faz, se em instituição pública ou privada 

e estado onde reside) e 3 foram descartadas, com o total 20 questões tabuladas.  

 

A China como ator social midiático 

No panorama político-econômico recente, as organizações nacionais 

(governamentais, da iniciativa privada ou da sociedade civil) são atores sociais num 

palco-global planetário, que realizam ações típicas de “personagens reais” como 

compra, venda, planejamento e realização de pronunciamentos no desenrolar do 

enredo (ou história). Os países, através de suas diversas modalidades de 

instituições (Primeiro, Segundo e Terceiro Setores), são organizações-atores. O 

cientista político Joseph Nye, Reitor da Escola Kennedy de Governo de Harvard e 

ex-presidente do Conselho Nacional de Inteligência dos EUA desenvolveu o 

conceito de “soft power”, que contrapõe a anterior política norte-americana de busca 

da hegemonia política e econômica através da força bruta e intervenção militar, 

denominada “hard power” (DUPAS 2005, p.26-27). Ele apresenta os atores do 

cenário social global procurando influenciar política, econômica e culturalmente o 

mundo e recorre à metáfora de um tabuleiro de xadrez tridimensional de três níveis, 

onde, no nível de cima, encontra-se os Estados Unidos ocupando a maior parte do 

jogo como única potência militar global, com capacidade de fazer guerra onde quiser 

com seus próprios recursos. O tabuleiro do meio representa o poderio econômico, 

com os EUA, Europa e Japão abrindo espaço para os países do BRICS, 

protagonizado indiscutivelmente pela China. O tabuleiro de baixo é representado 

pelos inúmeros atores sociais em nível local e internacional que exercem influência 

através da mídia e das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) 

partilhando de certas instâncias do poder, trazendo maior equilíbrio aos atores em 

cena. É a partir dessa visão de um palco global no segmento midiático (o terceiro 

nível do xadrez tridimensional de Nye) que se compreende a construção da imagem 
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de países. A China é um ator social relevante e sua presença na mídia é um fator de 

construção de sua imagem na mente dos brasileiros.  

 

Identidade, Comunicação e Imagem 

Segundo Stuart Hall, “identidade de um país” é um processo histórico e construído 

discursivamente, baseado tanto nas características que reúnem os indivíduos – um 

grupo cultural – como as características que os separam (similaridade e 

diferenciação). As identidades não seriam estáticas nem imutáveis: estariam em 

permanente construção. As culturas nacionais são a fonte primordial de identidade 

cultural, pois as nações desenvolvem e proporcionam um repertório cultural com o 

qual um determinado grupo pode se identificar (HALL, 2006, p. 22). O conceito de 

cultura nacional, segundo Hall, é uma construção simbólica, uma “comunidade 

imaginada”, histórica e socialmente construída através de discursos (HALL, 2006, p. 

50). 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre "a nação", 
sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem 
identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que são 
contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente 
com seu passado e imagens que dela são construídas (HALL, 
2006, p.51). 

Dessa forma, amplia-se o conceito de identidade nacional – não a que é entendida 

pelo viés político de direito à cidadania e a um passaporte de um país, mas aquela 

ligada à história, à cultura e à etnia de um grupo que partilha de um legado cultural 

comum e reconhece a si mesma e aos seus integrantes como uma comunidade. 

Em comunicação, imagem é uma construção identitária que se atribui a uma 

empresa, organização ou instituição, formulada sem que haja, necessariamente, 

uma experiência relacional direta entre o sujeito – quem forma a imagem – e objeto 

– sobre o que se forma a imagem (BAUTZER, 2010 e ARGENTI, 2006). Esse é um 

fenômeno de recepção comunicação, uma vez que a imagem elaborada na mente 

do receptor da mensagem nem sempre é, necessariamente, semelhante à 

identidade formulada e transmitida pelo emissor. A hipótese fundamental deste 

projeto é que a mídia é a grande responsável pelo fornecimento de elementos que 

ajudam no processo cognitivo de formulação da imagem da China, daí a importância 

de se considerar esse processo de construção de imagem a partir da perspectiva 

comunicacional.  A construção mental de uma realidade complexa como a imagem 

de um país (que abrange um povo e uma cultura milenar), é moldada em grande 
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parte pelo discurso absorvido pelas pessoas através da mídia. Assim, a crescente 

influência econômica da China no mundo e no Brasil também colabora para a 

formação de uma imagem – próxima da realidade ou não – desse país na mente dos 

brasileiros. Identificar a recepção desse processo de formulação da imagem é 

fundamental para este projeto. 

Segundo Utsunomiya (2014, p54-55) a respeito da construção da identidade cultural 

dos descendentes de japoneses no Brasil, esta  

pode ser influenciada por sua relação com três aspectos 
culturais principais: a) nível de conhecimento da língua 
japonesa do indivíduo; b) o grau de convívio com japoneses ou 
descendentes que expressam a cultura japonesa de variadas 
formas e c) a experiência de ter vivido ou não no Japão, que 
proporcionou contato direto com o Japão contemporâneo. 

Fazendo uma analogia para a construção da imagem da China na mente dos 

estudantes universitários, pode-se afirmar, então, que esta pode ser construída por 

influência do contato da pessoa com: a) a língua e cultura chinesa (o entrevistado, 

conhecendo a língua chinesa, teria acesso a bens culturais que ajudam a construir a 

imagem do país: livros, filmes, áudio); b) chineses ou seus descendentes que, 

compartilhariam a experiência da cultura chinesa, fornecendo subsídios para que a 

pessoa construísse uma imagem da China a partir dos dados obtidos a partir desses 

relacionamentos e c) experiência de ter vivido na China, vivenciando in loco e 

pessoalmente, obtendo, assim, elementos para a construção de sua imagem 

particular a respeito do objeto. Na falta de acesso a esses três níveis de experiência 

a pessoa obtém subsídio por outros meios: através de conversas com pessoas; da 

leitura de livros, jornais e revistas; do acesso a filmes, programas de televisão e 

Internet e objetos representativos da cultura em questão (ida a exposições e shows 

chineses, consumo de comida e produtos chineses). 

 

Apresentação dos resultados 

Os entrevistados são em sua maioria, jovens com idade entre 20 e 21 anos, com 

pequena predominância de representantes do sexo feminino. A grande maioria 

estuda em instituições particulares, 9 são da área de Biológicas,18 de Exatas, 62 de 

Humanas e 20 de outras áreas.  

45% dos entrevistados iriam à China por se tratar de um lugar exótico, diferente e a 

maioria faria um intercâmbio para lá a fim de conhecer uma nova cultura e para 

aprender o mandarim que será importante no futuro. Os estudantes têm consciência 
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de que o país é uma potência econômica com importante papel global e que vai ditar 

tendências. O mandarim é reconhecido como língua importante (24%) e 31% das 

pessoas visitariam o país por reconhecer sua relevância econômica. Em 

contrapartida, as questões políticas e sociais chinesas pouco influenciam os jovens, 

uma vez que apenas 2% indicaram que não visitariam a China por ser uma ditadura e 

um país atrasado, e 7% não iriam à China por não conseguir viver no regime 

socialista. Apesar da identificação do potencial chinês, a realidade política e 

econômica do país ainda é desconhecida ou duvidosa para boa parte dos 

entrevistados. 

Apesar de 22% das pessoas aceitarem visitar a China para, além de conhecer o 

país, tentar aprender mandarim por considerem uma língua do futuro, apenas 2% 

dos entrevistados disseram que iriam à China somente por esse motivo, quando 

perguntados sobre onde morariam para aprender um idioma. Isso reforça a ideia de 

que apesar de reconhecerem a importância do país, a língua, mesmo que seja um 

diferencial positivo no mundo dos negócios e do comércio, não é suficiente para 

levar os estudantes ao país e despertar o interesse de aprendizado.  A maioria, 

56%, ainda consideram o inglês como língua universal e pensam em outros idiomas 

antes de considerar o mandarim. Visitar o país é algo distante para os jovens 

brasileiros, pois para apenas 6% dos entrevistados a China está em entre as três 

primeiras opções em uma lista de países a se conhecer. 46% disseram que o país 

estaria entre 4ª e 10ª opções em suas listas. Possivelmente uma viagem à China 

ainda está ligada à cultura e à curiosidade. 

A ideia de que os produtos chineses são de má qualidade permeia a mente de 

jovens, mesmo com a expansão econômica e tecnológica da China. No entanto 

houve empate entre duas opiniões diferentes: 33% acreditam que a importação de 

produtos chineses é ruim, pois prejudica a indústria nacional e traz produtos baratos, 

mas de qualidade duvidosa, e 32% acreditam que essa importação é algo positivo, 

pois facilita o acesso a produtos tecnológicos mais baratos. A percepção de preço e 

de qualidade é contraditória. 

A consciência de que a China é um importantíssimo player da economia global se 

reforça na questão sobre o papel do país no mundo atual: 35% afirmaram que ela é 

uma potência econômica e política, equiparada aos Estados Unidos e que vai 

ultrapassá-los logo. O número de pessoas que não soube opinar foi pequeno, atingiu 

18%, bem como aqueles que acham que os Estados Unidos é uma potência 

insuperável, 25%. Ainda assim, identifica-se que a maioria dos estudantes (57%) 
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acredita que a influência cultural da China poderia pode ser muito benéfica para o 

Brasil, enquanto 17% afirmam que o país tem características próprias que não se 

aplicam à realidade brasileira, que está mais ligada ao estilo de vida americano. A 

percepção predominante dos entrevistados é que mesmo que a China venha ser o 

maior PIB do mundo e passe a ditar a economia global, o estilo de vida dos orientais 

não seria incorporado pelos outros países, como aconteceu com o modo de vida e 

valores americanos disseminados nas últimas décadas pelo mundo. No que diz 

respeito às relações entre Brasil e China, a maioria dos entrevistados parece 

desconhecer a dimensão dos laços comerciais entre os dois países. 55% dos 

entrevistados não sabiam que o China é o maior parceiro econômico do Brasil e um 

número ainda maior, 65%, afirmou desconhecer que esse país oriental é o maior 

importador dos produtos brasileiros. O fato da maior parte dos universitários não 

saber que a China é tanto o maior exportador de produtos para o Brasil quanto o 

maior comprador de produtos brasileiros, demonstra que a magnitude das relações 

comerciais China-Brasil é desconhecida. No entanto, 90% dos entrevistados 

identificaram que o maior contato entre os países se dá por relações de venda e 

compra, pois praticamente todos citaram o comércio como maior influência chinesa 

em terras tupiniquins. A percepção de que a cultura exerce alguma influência no 

país é praticamente nula. 5% acha que a culinária chinesa tenha alguma influência e 

5% acha que a China não exerça nenhuma influência no Brasil.  

Quando perguntados sobre questões atuais da China, os entrevistados parecem ter 

um conhecimento também vago sobre o que acontece no país. Pouco mais da 

metade dos entrevistados acertou a colocação da China no ranking das maiores 

economias do mundo, porém um quarto deles indicou que não sabia responder à 

questão. A maioria, 78%, afirmou que não sabia opinar sobre a gestão do atual 

presidente Xí Jìnpíng, apesar de 11% das pessoas avaliarem o governo como ruim. 

Também, para tentar captar qual a percepção ou conhecimento sobre a China, foi 

pedido que os jovens indicassem em uma lista de três nomes, qual deles pertencia a 

um chinês mundialmente conhecido. 68% acertaram e escolheram Li Keqiang – o 

primeiro ministro chinês, enquanto o nome coreano do Secretário Geral das Nações 

Unidas, Ban Ki-moon, foi o segundo mais escolhido com 22% dos votos. O premiê 

japonês, Shinzô Abe, foi confundido com um chinês por 10% dos entrevistados. 

Visando obter um esboço de qual a imagem da China para os universitários, foram 

feitas duas perguntas sobre as características do país, onde o entrevistado poderia 

escolher mais de uma alternativa. A característica que melhor simboliza o povo 
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chinês foi o “pragmatismo”, que apareceu com maior frequência nas respostas, 

seguida pela “harmonia”. As outras alternativas (“simpatia” e “grosseria”) foram 

escolhidas poucas vezes. Quando indagados sobre como deve ser morar no país, 

as quatro alternativas tiveram frequências de escolhas muito próximas: o critério “um 

caos” foi citado 40 vezes pelos entrevistados, seguido por “apertado” e “barato” com 

34 e 30 respostas, reforçando o estereótipo de que a China é um lugar sujo e 

desorganizado. A característica de ‘Sem liberdade’ foi citada 27 vezes, o que indica 

que mais de um quarto dos jovens tem percepção de que o regime socialista 

restringe a vida dos cidadãos. 

A última pergunta apresentava quatro figuras e foi solicitado que o respondente 

indicasse apenas uma que melhor representasse a imagem que ele tinha da China. 

A primeira se tratava de algumas pessoas trabalhando num grande campo aberto 

verde (plantação de arroz), a segunda era uma foto de uma típica construção 

chinesa, na terceira, a figura apresentava muitas pessoas caminhando em segundo 

plano e várias bandeiras chinesas hasteadas ao longo da rua. Por fim, a quarta 

figura retratava uma cidade moderna e iluminada durante a noite. As respostas 

reforçaram a presença marcante dos estereótipos que se tem em relação ao oriente: 

foram mais votadas a segunda e terceira, com 46 e 43 indicações, respectivamente. 

A conservadora arquitetura chinesa é certamente marcante, por sua longa tradição e 

estilo amplamente associado à ideia popular de moradia oriental (templos e palácios 

e construídos em madeira com base de pedra, as paredes, sem função estrutural, 

servem de fechamento e decoração, e os telhados sempre recurvados). É uma 

característica marcante e certamente uma das mais exploradas pelas mídias quando 

se busca retratar a China, justificando a presença no imaginário juvenil. A terceira 

imagem, com muitas pessoas andando, está diretamente ligada à ideia que foi 

expressa na questão anterior, onde a maioria dos entrevistados disse que viver no 

país deve ser apertado e um caos, uma vez que o país ostenta o título de nação 

mais populosa do planeta. 

 

Considerações finais 

A partir dos resultados obtidos com a pesquisa, conclui-se que o jovem universitário 

da cidade de São Paulo tem uma imagem imprecisa da China, ora um pouco 

estereotipada e vaga, ora mais alinhada à realidade. A maioria desses jovens nunca 

foi ao país e tiveram pouco contato direto com descentes, porém conseguem 

diferenciar um nome chinês em meio a outro japonês e coreano, sabem identificar os 
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chineses como um povo pragmático (talvez o maior pragmatismo seja justamente a 

convivência de dois antagonismos: “um país, dois sistemas”) e harmonioso 

(possivelmente pela capacidade de conviver com o novo e o antigo, tecnologia e 

tradição, sem perder a identidade). Os estudantes têm noção de que conhecer o 

mandarim poderia ser um diferencial para o futuro profissional, mas não morariam lá 

por muito tempo e nem estão muitos dispostos a aprender a língua. Eles têm 

dúvidas e não sabem dizer se a invasão dos produtos “made in China” é boa ou ruim 

para os brasileiros. Sabem que a maior influência chinesa no Brasil acontece no 

comércio, mas a maioria desconhece que a China é a maior importadora de 

produtos brasileiros atualmente. Esse grupo tem conhecimento de que o país é a 

segunda maior economia de mundo, não tendo, no entanto, opinião formada sobre o 

governo do atual presidente nem sobre as características do socialismo chinês.  

Verificou-se que existe a vontade e a curiosidade em se conhecer melhor essa 

nação, porém há pouca motivação. A cultura chinesa é declaradamente um dos 

aspectos marcantes que se faz presente na mente dos jovens e os faz afirmar que o 

ocidente tem muito a aprender com os chineses, mas, paradoxalmente, não 

identificam nenhuma influência dessa cultura no Brasil. Já a realidade política e 

social da China é desconhecida e foi pouco apontada na pesquisa, deixando-se 

transparecer apenas através dos estereótipos que são conhecidos ao redor do 

mundo, como a ideia de caos constante no qual sua grande população 

possivelmente vive, dos produtos tecnológicos baratos e de baixa qualidade e da 

falta de liberdade. Certamente, essa imagem de que a China tem uma política 

estagnada e que só se preocupa em vender seus produtos baratos ao redor do 

mundo, é fruto da mídia e da visão tendenciosa ou imprecisa que ela passa da 

realidade, obsoleta e equivocada, reforçada pela impressão negativa que o acesso 

aos produtos chineses de baixa qualidade vendidos pelos camelôs em diversas 

partes do país evoca.  

Assim, conclui-se que os jovens brasileiros reconhecem a importância econômica da 

China, identificam que é uma grande parceira comercial brasileira e se arriscam a 

fazer previsão que ela será o maior PIB do mundo e ultrapassará os Estados Unidos 

logo. Não obstante, esses jovens universitários, apesar de perceberem essas 

tendências, não têm planejado nenhuma ação relevante para se aproveitarem desse 

contexto. Futuros líderes de opinião do país estão envoltos por um frágil sentimento 

de estabilidade política e econômica que permeia a parte ocidental capitalista e 

democrática na qual o Brasil está inserido, trazendo a ilusão de que todo o sistema 
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cultural e econômico do mundo sempre foi conduzido pelo Ocidente, o que é uma 

percepção errônea. O mundo ocidental percebe e descreve sua realidade a partir de 

seu ponto de vista, e no último milênio, esta porção do planeta foi hegemonicamente 

eurocêntrica e, particularmente, no último século, predominantemente influenciada 

pela concepção estadosunidense de civilização. Percebe-se que os estudantes não 

têm muito a percepção de que mais do que uma “invasão de produtos chineses” o 

mundo está vivendo um despertar do Oriente que em breve poderá influenciar o 

mundo atual não só no campo econômico, mas principalmente no político e, 

consequentemente, no cultural. A imagem da China na mente dos futuros líderes de 

opinião brasileiros é formada por estereótipos divulgados pela mídia (fotos e filmes), 

por notícias (econômicas e políticas principalmente) e, em um grau que não foi 

medido, pelo acesso aos inúmeros produtos chineses baratos de várias categorias 

(roupas, quinquilharias, eletrônicos, tênis, bolsas e até comida), além dos produtos 

falsificados. Esses produtos também “transmitem” uma mensagem que ajuda na 

construção da imagem do país, mas esse já é um tema para uma outra pesquisa. 
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