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O DRAGÃO ABRAÇA O LEÃO: UM ESTUDO DO USO DO SOFT POWER 

CHINÊS NA ÁFRICA ORIENTAL NOS ÚLTIMOS 20 ANOS 

1. RESUMO 

Essa pesquisa busca analisar os meios escolhidos pela China no 

desenvolvimento de seu relacionamento com os países da África. Na última década 

o país asiático optou por utilizar o soft power no continente africano com o intuito de 

fortalecer suas relações e influência nessa região do globo. A China oferece uma 

alternativa comercial para os países africanos e por ter um sistema ideológico e 

político diferente das principais economias se torna atrativa para vários governos da 

região. A pesquisa busca também entender os benefícios obtidos pela China ao 

fortalecer suas relações e ao oferecer assistência para a parte oriental do continente 

menos desenvolvido, como esses países podem vir a se tornarem um grande 

mercado consumidor dos produtos chineses no caso de se desenvolverem 

economicamente, e a importância de já adquirir a fidelidade desses mercados para a 

continuidade do processo de desenvolvimento chinês.  

2. INTRODUÇÃO 

A intensificação no relacionamento da China com a África nos últimos anos 

demonstra a tendência chinesa de buscar o aumento da sua zona de influência para 

além da esfera regional. Historicamente a China busca amigos nos países os quais 

considera importantes e atualmente discursa uma política de crescimento pacífico, 

fortalecendo sua necessidade de intensificar o uso do soft power. 

Pode-se observar que a China tem considerado cada vez mais as relações 

com a África como um meio de expansão de influência sem ter que entrar em 

grandes embates com os EUA ou potências europeias, as quais muitas vezes 

dificultam o envio de assistência ao continente devido a discordância de ideologias 

políticas. Nesse trabalho analisaremos o uso do soft power chinês na África Oriental, 

principalmente a partir de 1996, mas para melhor entender a relação entre as 

regiões será feito um estudo teórico para melhor compreensão do que é poder e o 

soft power. 

3. OBJETIVOS 

Constituem objetivos de pesquisa a análise do uso do soft power chinês na 

África, quais interesses a China pretende alcançar ao utilizar meios suaves de 

persuasão no continente africano. Investigar como o governo chinês pretende agir 

para melhorar a infraestrura africana para alcançar uma melhora social utilizando o 



 
 

soft power e identificar até onde isso é possível. Entender se a relação chinesa com 

a África será benéfica para ambos ou se a China, assim como as antigas 

metrópoles, busca apenas explorar os recursos do continente.  

Refletir sobre a importância da África no plano de desenvolvimento chinês e 

compreender como a China pode utilizar o modelo de relacionamento que tem 

estabelecido na África com outras regiões.  

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será descritiva e comparativa e utilizar-se-á o raciocínio dedutivo 

como procedimento metodológico que percorrerá os dois tipos de pesquisa a serem 

desenvolvidos: a pesquisa bibliográfica, que oferecerá os fundamentos teóricos 

imprescindíveis ao estudo, e a pesquisa documental, uma vez que é por meio do 

acompanhamento tanto de periódicos quanto de estudos e estimativas realizadas 

sobre o assunto é que será possível verificar o que tem ocorrido na prática, 

utilizando o referencial teórico como embasamento para a análise desse material. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para melhor entender a relação de poder entre Estados antes de tudo é 

preciso entender o que é poder, segundo Bobbio “em seu significado mais geral, a 

palavra Poder designa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos.” 

Já Nye e Keohane definem poder de forma concisa como “a habilidade de um ator 

em conseguir que outros façam algo que de outra forma não fariam (e com um custo 

aceitável ao ator) (KEOHANE; NYE, 2012, p. 10) 

A relação de poder entre Estados pode ser caracterizada através do poder 

comercial, econômico, militar, cultural, ideologico e por sua capacidade em 

influenciar outros Estados. Um país pode ser poderoso em apenas uma área 

específica, mas ainda assim exercer grande influência sobe outras nações por saber 

como utilizar seu ponto forte (NYE, 2011, p. 8). A China é uma potência econômica, 

que apesar de apresentar um crescimento substancial dos seus recursos 

econômicos e militares, optou por utilizar recursos do soft power ao invés de 

priorizar o hard power para assim parecer menos perigosa para seus vizinhos (NYE, 

2011, p. 23). Um Estado pode exercer relação de poder de diversas formas, e essas 

relações podem ser enquadradas de acordo com suas características, nesse 

trabalho será examinado como o poder é exercido através do Soft Power. 

Esse conceito foi introduzidos pelo internacionalista estadunidense Joseph S. 

Nye Jr. e pode ser usado para compreender a abordagem da política externa da 



 
 

China. Segundo Liu e Tsai (2014, p. 28-29), através do soft power foi proposto por 

Nye, que buscava convencer os observadores que o poder na nova era não deveria 

apenas ser focado em poder militar e dominação, mas que a tecnologia, a educação 

e o desenvolvimento econômico também são importantes aspectos de poder. 

 O Soft Power como o próprio nome sugere é a forma suave de um Estado 

atrair e cativar outro. Nye define soft power como “a habilidade de obter o que quer 

através da atração em vez da coerção ou pagamento. Ele surge da atratividade da 

cultura, dos ideais políticos e das políticas de um país.” (NYE, 2004, p.X.).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O Estados buscam o poder para que assim possam obter vantagens nas suas 

relações com outros países ou instituições. Para a obtençam desse poder podem 

utilizar diversas formas de meios para se relacionarem com outros, e um meio, que 

apresenta menor impacto negativo e econômico para um país, é o soft power, pois 

leva os outros Estados a se comportarem de forma vantajosa sem que sejam 

forçados. A China, com a sua política de desenvolvimento pacífico busca 

estabelecer relações vantajosas com outros Estados com o mínimo de atrito 

possível, pois como depende muito do mercado internacional qualquer disturbância 

afeta sua economia, e isso se aplica muito bem na sua relação com a África. Pois 

além de buscar esses mercados consumidores para a inserção de seus produtos, 

também precisa das matérias-primas extraídas da região. Sendo assim, o governo 

chinês busca estabelecer uma política harmoniosa com esses países, e dessa forma 

ter maior facilidade em desenvolver dentro desses países políticas capazes de criar 

uma imagem chinesa positiva, e com isso facilitar o alcance dos objetivos chineses 

dentro dos países da África Oriental.  
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