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palavras-chave 
 

Política chinesa, vila, auto-governação, desenvolvimento económico, vila de 
Hezhai, vila de Nanhai 
 

resumo 
 
 

Na década de 1980, o sistema político chinês, de Partido único, caracterizado 
por um “socialismo de características chinesas”, inicia um processo auto-
governação aplicado às vilas chinesas. Para trás ficava o modelo de comunas 
que moldou a governação do mundo rural a partir do início da década de 1950.  
 
Hoje, o sistema político chinês engloba elementos diversos, incluindo 
autoritarismo orientado pela meritocracia e elementos democráticos, com 
características específicas.  
 
O presente estudo centra o processo de evolução da auto-governação em dois 
casos particulares:  a vila de Hezhai e a vila de Nanhai. O objetivo principal 
passa por analisar o processo de democratização no poder local chinês, através 
de processos de escrutínio popular, que acompanhou a fase das reformas e 
abertura económica na China.  
 
Desenvolvemos uma reflexão e análise crítica sobre o processo evolutivo dos 
processos de democratização, através de eleições livres, e auto-governação 
nas vilas chinesa, na relação entre a liberdade de escolha individual e o 
dirigismo do Partido Comunista Chinês sobre o processo. O grande debate 
centra-se nos objetivos por detrás de todo este processo, o grau de liberdade 
concedida aos habitantes rurais, entre um processo de democratização real ou 
parente, e a tendência para um maior ou menor centralismo no contexto político 
chinês da atualidade.  
 
Na primeira parte do corpo da tese, analisa-se o contexto político chinês, na 
evolução do período de Mao Zedong, baseado no centralismo democrático, ao 
“socialismo com características chinesas” desenhado a partir de Deng Xiaoping, 
trazendo novos elementos democráticos aplicados nos modelos de auto-
governação do mundo rural. O presente trabalho, a seguir, demonstra os 
pormenores da implementação da auto-governação nas duas vilas. A 
confrontação dos casos de Hezhai e Nanhai, entre uma vila mais pobre e uma 
vila mais próspera, permitirá tecer algumas conclusões sobre o rumo político da 
nação chinesa ao nível local. 
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abstract 
 

In the 1980s, the Chinese one-party political system, known as “socialism with 
Chinese characteristics”, began implementing a process of self-government in 
the Chinese villages. Gone was the communes’ model that shaped rural 
governance from the early 1950s onwards. 
 
Today, the Chinese political system encompasses diverse elements, including 
authoritarianism guided by meritocracy, and democratic elements with specific 
characteristics. 
 
The thesis presents the evolution process of self-governance in two specific 
cases: the villages of Hezhai and Nanhai. The aim of this study is to analyse the 
process of democratization by means of running public scrutiny in Chinese local 
power, which accompanied the new era of reforms and economic opening in 
China. 
 
We will promote critical reflection and analysis of the evolution of 
democratization, which is marked with free elections and villages’ self-
governance, concerning the relation between the freedom of individual choice 
and the Chinese Communist Party’s intervention in this process. The big 
discussion is centred on objectives behind the process, such as the level of 
freedom authorized to inhabitants in rural area, comparing the process of 
democratization and trend of centralism of rulers in the Chinese political context 
of the present time.  
 
In the first part of this work, the Chinese political context is studied, on its 
evolution from democratic centralism of Mao Zedong’s era, to socialism with 
Chinese characteristics, designed by Deng Xiaoping. Then, the democratic 
elements that are being applied in the self-governance models of the Chinese 
rural world are identified. The details about self-governance performing in the 
two villages will be comprehensively described in the next part. The confrontation 
of the cases of Hezhai, the less developed village, and Nanhai, the more 
prosperous one, will allow us to draw some conclusions about the political 
direction of the Chinese nation at the basic level. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o nascimento da República Popular da China, em 1 de outubro de 1949, que o 

sistema político chinês é dominado por um só Partido, o Partido Comunista Chinês, ainda 

que a Constituição consagre a existência de outros partidos simbólicos.1 Estruturalmente, 

existe na China um sistema em que o Estado e o Partido se interligam, envolvendo 

dinâmicas formais e informais nas tomadas de decisão, em que este “atua em nome de 

toda sociedade”, com a missão de a transformar, sob um “princípio de centralismo 

democrático” (Romana, 2005, p.38). Como em todas as sociedades totalitárias ou pós-

totalitárias, o Partido único funciona como o “Estado do Partido” (Guo, 2001; Guo, 2017; 

Romana, 2000, p.38). Toda a vida política, económica, e sociocultural é dominada pelo 

Partido Comunista Chinês, assim como o funcionamento da administração pública e do 

aparelho militar, ainda que se tenham verificado algumas liberdades desde o período de 

reformas e abertura, tendo início no fim da década de 1970 e mantendo-se atualmente.  

Na era de Mao Tsé-Tung/Mao Zedong2 o sistema de inspiração soviética era totalitário 

e controlava todas as manifestações da vida pública e privada. Exemplo disto foi a 

organização em comunas entre 1958 e 1978, altura em que o governo central planificava a 

produção e a distribuição da agricultura.3   

Com a chegada de Deng Xiaoping ao poder em 1978, a Constituição passou a designar 

o sistema político como sendo de “socialismo com características chinesas” (Zhongguo tese 

shehui zhuyi)4, visando resgatar a legitimidade do Partido no rescaldo da Revolução Cultural 

(Bai, 2016). A partir de então pôde falar-se de um sistema pós-totalitário, em que a 

governação do Partido único se afastou do domínio absoluto, ainda que procurasse 

 
1 De acordo com a Constituição da República Popular da China, existem outros oito partidos no país: o Comité 
Revolucionário do Partido KMT da China; a Liga Democrática da China; a Associação da Construção 
Democrática da China; a Associação de Fomento da Democracia da China; o Partido Democrático Camponês 
e Operário da China; o Partido Zhigong; a Sociedade de Três de Setembro da China; a Liga para Democracia 
e o Partido para a Autonomia de Taiwan.  
2 Mao Zedong foi o primeiro Presidente da República Popular da China, cujo nome foi introduzido no sistema 
Wade-Giles como Mao Tsé-Tung. 
3  “1958-1978 Renmin Gongshe Shiqi” (Época de Commune de 1958 - 1978), publicado em Zhongguo 
Gaigewang (2013 Setembro 5). Disponível em: http://vnetcj.jrj.com.cn/2013/09/05153415795846.shtml, 
com acesso em 05/04/2021. 
4  Artigo nº 1 da Constituição (com as alterações introduzidas pela revisão de 2018). Disponível em: 
http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/22/c_1122572202.htm, com acesso em 05/04/2021. 
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preservar, paralelamente, a sua influência de forma quase invisível (Havel & Wilson, 1991). 

Neste novo quadro e face às necessidades chinesas, mormente de desenvolvimento 

económico, prossegue a abertura em muitos domínios (Feng, 2007; Cheng, 2011; Shen, 

2014; Brandt & Rawski, 2008; Shirk, 1993; Hunt, 2015). As transformações 

socioeconómicas e políticas trouxeram ao país a economia de mercado, um centralismo 

democrático de estilo chinês, bem como uma democracia intrapartidária mais aberta, não 

só à procura de cooperações com outras forças na sociedade, mas também com intenção 

de divulgar os exercícios democráticos fora do Partido (Bai, 2016; Wang S., 2014; Xiao, 2006; 

Yin & Xu, 2012; Zheng, 2005).  

O processo das transformações políticas desde a era de Deng Xiaoping pode ser 

dividido em três momentos chave (Bai, 2016, p.970):  

1. Desenvolvimento do sistema político e legal, que incluiu a criação do Congresso de 

Representantes Populares e da Conferência da Política Consultiva, que integra o Partido 

Comunista Chinês e outros partidos que não participam na governação;  

2. Transição da economia de planeamento para a economia de mercado; 

3. Reorganização do Partido Comunista Chinês e do governo com maior transparência 

e igualdade, nomeadamente no sistema de recrutamento dos funcionários públicos.  

 

Um dos fenómenos políticos mais relevantes da China pós-Mao foi a realização de 

eleições locais nas vilas e, mais tarde, nas comunidades urbanas (Shequ), com o objetivo 

de resolver os conflitos sociais causados pela mudança de paradigma económico (Wang G., 

2014). Os habitantes têm o direito de participar na eleição direta, através de voto secreto 

(Ma, 2012). É um dos aspetos que a presente tese procura analisar a singularidade destas 

eleições, por comparação às eleições nominais dos níveis superiores, com resultados 

decididos com antecedência.  

O regime do Partido Comunista Chinês, com o seu modelo centralizado, por vezes 

designado por autoritarismo democrático popular (Renmin minzhu zhuanzheng), tem 

autorizado práticas de cariz relativamente democráticas (Bai, 2016). A terminologia para 

“democracia” em chinês, Minzhu, é utilizada na China há mais de um século, desde a 

revolução Xinhai geming de 1911 (Luo L., 2009; Liu, 2015; Geng, 2003), fortemente 
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influenciada pela democracia dita ocidental.5 Contudo, os conceitos utilizados no sistema 

político chinês nunca coincidiram com a natureza da democracia liberal. O centralismo 

democrático de estilo chinês (Minzhu jizhongzhi) 6  surge como uma derivação do 

centralismo democrático soviético: os exercícios democráticos do Partido Comunista 

Chinês a nível nacional, com a participação da população, através do Congresso de 

Representantes Populares e da Conferência da Política Consultiva, confirmam a liderança 

do regime do Partido (Zhang, 2019).  

A auto-governação a um nível local (Cunmin zizhi) significa que os assuntos da vila são 

decididos e tratados pelos habitantes. Em 1998 foi aplicada, oficialmente, a Lei Orgânica 

dos Comités dos Habitantes da Vila (Organic Law of the Villagers’ Committees), que 

autorizou o novo modelo de governação, bem como a eleição e participação direta dos 

cidadãos. Esta alteração tem desafiado as planificações superiores, transmitidas via party-

branch.7  

Sob diretrizes gerais nacionais, e de acordo com essa lei orgânica, implementaram-se 

as referidas práticas de cariz democrática nas vilas chinesas, ou seja, os habitantes 

passaram a escolher os governantes locais ou decidir determinadas políticas. Isto 

proporcionou mais autonomia efetiva, ao mesmo tempo que permitiu práticas 

democráticas e adaptação de mecanismos que reforçam, ainda que dentro de limites, o 

uso dos direitos civis dos habitantes, fornecendo à população meios de expressar a sua voz. 

Mas tudo se desenrola dentro de certos limites do contexto político nacional. O sistema de 

auto-governação tem evoluído de forma gradual e sofrido ajustes, no que se considera ser 

um processo de democracia incremental ou Jianjin minzhu (Yu, 2002; Cheng, 2009; Chin, 

2017; Liu Z., 2014; Xu, 2020). Os processos eleitorais locais, que podemos considerar 

experimentações democráticas, inserem-se no quadro de gradualismo experimental do 

período denguista. Apesar do seu crescendo, que remete para os dizeres populares “ir 

 
5  O sucesso dos sistemas políticos dos países ocidentais daquela altura resultou em reflexões sobre o 
imperialismo chinês. Contudo, o pensamento dos reformistas chineses sobre a democracia encontrava-se 
ainda num patamar básico, principalmente no que respeita aos sistemas de monarquia constitucional e de 
república democrática. Disponível em: http://www.yhcqw.com/36/922.html, com acesso em 11/11/2020. 
6  Artigo 3º da Constituição (com as alterações introduzidas pela revisão de 2018). Disponível em: 
http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/22/c_1122572202.htm, com acesso em 05/04/2021. 
7 O Dangzhibu foi instalado nas unidades de nível básico, para executar as ordens superiores do Partido 
Comunista Chinês. 
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tateando as pedras para atravessar o rio” (Mozhe shitou guohe),8 estes processos eleitorais 

permanecem distantes do conceito da democracia ocidental (Cheng, 2009; Geng, 2003). 

Além de elementos democráticos, este modelo único agrega a meritocracia no seu 

funcionamento, visando o desenvolvimento económico e a estabilidade social (Brown, 

2011; Lin, 2002; Tao, 1997; Bell, 2015, p.180), mantendo por exemplo as tradições do 

exame Keju, 9  de recomendação e promoção de indivíduos com melhor moralidade e 

comportamento (Bell, 2015, p.81).  Regista-se uma preocupação com a manutenção de 

elevados níveis de formação e experiência profissional, proporcionando-se formação aos 

membros do Partido, em particular nos níveis superiores da governação das vilas, através 

do Guokao, o atual exame nacional de seleção de funcionários públicos. Além de ser 

relevante para a escolha de quadros partidários, a meritocracia aparenta ter uma boa 

aceitação na opinião pública chinesa. Os elementos democráticos e de meritocracia têm 

sido desenvolvidos com o objetivo de aumentar a qualidade da governação, face a algumas 

estratégias pouco eficazes do regime autoritário, como o Grande Salto em Frente e a 

Revolução Cultural (Bell, 2015; Yu, 2009). 

A República Popular da China apresenta um sistema político chinês singular e inédito 

(Yu, 2009; Bell, 2015, p.180), com várias especificidades (Yu, 2009; Tong, 2017; Dickson, 

1992; Shi, 2014; Wang G., 2014; Li et al., 2011, entre outros), e que tem obtido resultados 

que podemos dizer positivos no âmbito dos seus objetivos nacionais. As suas “práticas 

democráticas” visam adequar-se às características da população, cultura e tradições 

chinesas, entre outros fatores. Desconhecemos um caso similar em outros países, pelo que 

a singularidade do sistema político chinês inspirou este estudo, que conta com uma 

abordagem empírica para analisar o sistema político chinês e as suas várias idiossincrasias.  

 
8 O ditado chinês significa que, antes de se avançar um passo para atravessar o rio, deve procurar-se uma 
pedra no fundo testando a sua estabilidade. O provérbio foi utilizado pela primeira vez no contexto político 
no jornal People’s Daily (1965 Junho 6), e posteriormente no documento Guanyu Shixing Gongye Shengchan 
Jingji Zerenzhi Ruogan Wentide Yijian de Conselho de Estado (Sugestões para a Execução do Sistema da 
Responsabilidade em Termos da Economia da Produção Industrial, Outubro, 1981), para descrever as 
reformas de governação de Deng Xiaoping. Disponível em: https://m.gmw.cn/baijia/2018-
04/10/28271622.html#verision=b400967d, com acesso em 01/04/2021. 
9 Aberto a todos os cidadãos, o exame Keju era usado para selecionar funcionários públicos na época imperial. 
O sistema também incluía a recomendação de pessoas qualificadas. 
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A presente investigação sobre os processos eleitorais nas vilas chinesas, num implícito 

sistema de auto-governação, reveste-se de enorme importância para os estudos políticos, 

pela singularidade destas experiências democráticas num sistema político de Partido único. 

Outro motivo da escolha do tema prende-se com a inclusão do modelo chinês na área dos 

sistemas políticos comparados, particularmente pertinente face ao importante papel 

desempenhado pela China no cenário internacional. Por último, o trabalho proporcionará 

uma reflexão sobre a política chinesa. 

  

Objetivos e questões da investigação 

 

A presente tese centra-se na apresentação dos modelos de auto-governação de duas 

vilas chinesas. Por outras palavras, pretende-se apurar quais os pormenores da auto-

governação que têm ocorrido na prática, no caso pioneiro da vila Hezhai e, posteriormente, 

de Nanhai. Num sentido geral, importa avaliar como, ao nível local, se articulam dinâmicas, 

porventura antagónicas, de democracia e autoritarismo, legalismo e meritocracia, envoltos 

igualmente em dinâmicas de informalidade ditadas por regras consuetudinárias ancestrais.  

A investigação desdobra-se em cinco abordagens e objetivos. Em primeiro lugar, 

pretende-se explicar o socialismo com características chinesas. Procurar-se-á colocar em 

articulação o autoritarismo do regime com a sua parte democrática, para se avaliar o grau 

de cada uma e a sua coexistência no sistema.  

Em segundo lugar, num sentido mais empírico, pretende-se esmiuçar como funciona 

a auto-governação ao nível local e quais os fatores que o condicionam. São particularmente 

relevantes os fatores de pressão que afetam o modus operandi deste processo, 

condicionando e até desvirtuando o seu funcionamento.   

Em terceiro lugar, entre os fatores condicionantes, pretende-se apurar qual a 

influência da economia no processo de democratização das vilas. Variam os processos 

democráticos de local para local, em função da situação socioeconómica das suas 

populações? Em particular, será a influência do fator económico sistemática? E que 

influência exerce sobre a participação dos cidadãos? 
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Em quarto lugar, constata-se que as alterações políticas têm decorrido sempre na 

sequência de mudanças do sistema económico, sendo uma atribuição complementar. 

Neste contexto, analisar-se-á se o processo de democratização nas vilas poderá ser 

prioritário, em detrimento do desenvolvimento económico. 

Em quinto lugar, importa refletir sobre que mudanças se perspetivam à auto-

governação no contexto da estratégia nacional focada no desenvolvimento económico. 

Com a evolução económica das vilas, irão estas obter mais autonomia? Ou, pelo contrário, 

vão perdê-la?   

Nesta abordagem às características da auto-governação na China, procurar-se-á 

também responder a algumas questões associadas e relacionadas: 

1. O que caracteriza o socialismo com características chinesas? 

2. Pode a democratização que está a decorrer nas vilas chinesas ser considerada um 

fenómeno de grassroots democracy ou democracia de proximidade?  

3. Quais são os principais fatores condicionantes à democratização do poder local da 

China? 

4. Como funciona a influência da economia sobre esta democratização? 

5. O que tem prioridade: o desenvolvimento económico ou a evolução política? 

6. Como evoluirá a democratização do poder local face ao desenvolvimento 

económico? Podemos considerar os resultados alcançados como positivos ou negativos? 

 

Em primeiro lugar, no que se diz respeito ao “socialismo com características chinesas” 

refere-se a uma forma de socialismo particular que integra alguns elementos importados, 

nomeadamente o sistema da economia de mercado e elementos democráticos. Olhamos, 

com uma visão aberta e empirista, para as características chinesas, as quais 

potencialmente configuram um novo sistema político. Para Putnam, as mudanças com 

origem na sociedade civil resultam em mais influência sobre a governação democrática do 

que as ações do governo (Putnam, 1993). Pelo que, as práticas locais devem ter prioridade 

de análise, em relação às orientações teóricas nacionais. 

Em relação ao termo grassroots democracy, referimo-nos à democratização que está 

a decorrer nas vilas chinesas ao nível mais baixo. Os habitantes das vilas têm o direito de 
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decidir sobre certos assuntos, ainda que limitados. Contudo, este processo da 

democratização ainda se encontra numa fase inicial e experimental. Na realidade e no que 

se refere a assuntos de maior importância, as vilas têm que recorrer às autoridades de 

nível superior (town/township), devido a limitações de poder e recursos. Portanto, a 

democratização, mesmo que seja mais ativa nas vilas do que em níveis superiores, 

continua a manter certas características que se enquadram no sistema político chinês.  

Este caminho de democratização em contexto chinês enfrenta muitos desafios:  o 

próprio sistema político nacional, condicionantes sociais e ainda fatores históricos. O 

presente trabalho analisa os fatores condicionantes que continuam a impedir o exercício 

de direitos dos habitantes. Algumas destas condicionantes, para além de terem impactos 

na auto-governação, influenciam-se mutuamente. Por exemplo, as intervenções do 

governo prejudicam a autonomia da vila, mas servem para reduzir o impacto das forças 

sociais informais. Há também fatores com impactos dualistas: as intervenções do governo 

superior (town/township), obviamente, impedem o exercício de direitos democráticos de 

habitantes, mas, olhando para o resultado geral e o desenvolvimento de vilas, podem 

também ter efeitos positivos. As orientações superiores podem servir como mecanismos 

de controlo quando os líderes eleitos a nível local desconsideram o interesse coletivo ou 

não são qualificados. Repare-se na importância atribuída ao desenvolvimento económico 

pelo governo central, especialmente o apoio às vilas (Fupin), demonstrativa do facto de a 

economia continuar a ser a principal prioridade da governação. Neste sentido, em 

perspetiva, o desenvolvimento económico será a maior mudança estimulada nas vilas. O 

desenvolvimento económico depende do apoio dos governos superiores (de 

town/township, de county, municipal ou provincial), o que motiva mais intervenções, 

considerando, por um lado, os recursos limitados do poder local, especialmente nas vilas 

mais pobres que outras, e, por outro lado, as inconveniências causadas pela pobreza que 

não só impedem a participação dos cidadãos como o seu apoio.  

Neste sentido, os habitantes têm mais urgência de melhorar a situação económica, 

sendo este objetivo mais importante que o de exercerem os seus direitos de participação 

per se. O apoio dos cidadãos à auto-governação motivado pela necessidade de obter 

benefícios económicos é descrito por Kennedy como o apoio instrumental, o que se 
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relaciona com o interesse pessoal (Kennedy, 2010). Caso a participação popular na política 

não traga benefícios, este tipo de apoio popular mudará facilmente. Quase metade da 

população chinesa vive em zonas rurais, com baixos indicadores de nível de vida, 

nomeadamente ao nível de oportunidades de educação; a sua participação no processo 

democrático foca-se mais no seu interesse pessoal do que na situação global. É, portanto, 

uma questão racional, que tem em conta as opiniões dos cidadãos.  

O desenvolvimento económico é prioritário na estratégia nacional do Partido 

Comunista Chinês. Já a evolução do sistema político é menos focada e decorre de uma 

forma mais lenta. Porém, muitos estudos ocidentais demonstram que a condição 

económica não tem um vínculo afetivo com a evolução política. Por exemplo, quando os 

primeiros habitantes participaram no processo eleitoral em Hezhai, a vila não atravessava 

uma boa situação económica. Será possível a democratização ser prioridade em relação ao 

desenvolvimento económico? Ou seja, poderá a evolução política não depender da 

condição económica local?  

A importância da democratização no socialismo com características chinesas tem sido 

confirmada e a auto-governação das vilas continuará a ser estimulada no futuro, de acordo 

com as diretivas do 19º Congresso Nacional de Representantes do Partido Comunista 

Chinês em 2017. Mas o alargamento destes poderes será um processo gradual. Ao mesmo 

tempo, e tal como mencionado no relatório do 19º Congresso, as autoridades serão mais 

cautelosas em relação ao processo da democratização. Por outras palavras, a auto-

governação continuará a enfrentar limitações. E os elementos democráticos continuarão a 

servir para consolidar o regime do Partido, sujeitando-se ao autoritarismo. Por um lado, 

regista-se uma liderança mais controlada do presidente Xi Jinping à procura de maior 

estabilidade e controlo social (Weiwen), o que perspetiva limites às autoridades locais. Esta 

ação tem o objetivo de consolidar a liderança do Partido Comunista Chinês, estratégia que 

tem sido reconhecida oficialmente (Dong, 2017). Por outro lado, o governo central, que 

lidera o país com a maior população do mundo, e tem obtido grande sucesso no 

desenvolvimento, não pode permitir perdas causadas por ineficiência de governação, sob 

o risco de instabilidade e crises para para uma população de 1,4 mil milhões de pessoas. 

Em resumo, as decisões dos níveis superiores assumem grandes responsabilidades e, 
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quando ponderam entre meritocracia e democracia, a primeira assume-se como 

preferencial. Para além disso, os indicadores regionais – socioeconómicos, educativos, de 

sensibilização para a democracia, entre outros – anteveem velocidades díspares.  

Tudo aponta que o processo de democratização chinesa não será interrompido. No 

entanto, para além da atitude do Partido, outros fatores sociais, nomeadamente o apoio 

da população, condicionarão igualmente o futuro da auto-governação nas vilas.  

Com este trabalho pretende-se dar contributos em quatro áreas. Em primeiro lugar, 

apresentar em detalhe a democratização das vilas chinesas, com base no estudo qualitativo 

de dois casos. Com efeito, ainda não existem muitos estudos qualitativos sobre casos 

específicos, como o que propomos. Entre os estudos quantitativos existem, como exemplo, 

Kennedy estudou vilas na região de Shaanxi (Kennedy, 2010), a provar dois tipos dos apoios 

populares – o apoio instrumental e o apoio intrínseco, prevalecendo-se o anterior na 

sociedade chinesa. Contudo, os estudos quantitativos não se dedicam em apresentar 

mecanismos democráticos explícitos aplicados durante a governação das vilas investigadas. 

Em termos de estudos qualitativos, podemos destacar o trabalho de Kevin O’Brien e Li 

Lianjiang, que estudaram vilas na região de Guangxi para descobrir a evolução da auto-

governação desde os anos 1980 (O’Brien & Li, 2000). Wang Guowei estudou uma vila da 

região Shandong em 2014 (Wang G., 2014) para esclarecer a questão do clientismo durante 

a execução da auto-governação. He Baogang fez investigação na vila de Bianyu da província 

Zhejiang no ano de 2017 (He, 2017), para verificar o resultado da experimentação da 

democracia deliberativa. Porém, estes estudos qualitativos apenas registam a auto-

governação da época, e nas regiões específicas. Considerando a mudança da auto-

governação ao longo do tempo, e a distinção dos modelos entre diferentes casos, a 

presente tese tem objetivo de estudar a situação atual da auto-governação, a mostrar os 

seus modelos em contextos diferentes.  

Segundo, contribuir para os estudos políticos, disciplina ainda jovem na academia 

chinesa. Em terceiro lugar, citar materiais escritos em chinês, para que possam ser 

partilhados em línguas estrangeiras. Por fim, manter uma visão aberta sobre as práticas 

democráticas na China, apresentando experiências locais no âmbito da democracia e 

relacionando autoritarismo e democracia. 
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Revisão da literatura 

 

O sistema político chinês caracteriza-se, principalmente, pelo regime autoritário do 

Partido Comunista Chinês, sob a influência do marxismo-leninismo (Sullivan, 1994), que 

insiste no caminho do comunismo e da meritocracia, destacando-se também por 

elementos de democracia confinada.  

O socialismo foi inicialmente criado na procura da distribuição justa de recursos sociais 

e meios produtivos, por contraste com o individualismo liberal (Perry et al., 2009). Quando 

o termo comunismo começou a ser utilizado (Williams, 1985, p.288), propôs-se que essa 

distribuição de recursos poderia realizar-se através da planificação económica 

administrada (Mandel, 1986), como sugerido por Henri de Saint-Simon, ou ser organizada 

da forma cooperativa (Perry et al., 2009, p.540; Gregory & Stuart, 2013, p.159; Russell, 

1972, p.781). Mais tarde, as teorias do socialismo evoluíram para abranger várias tipologias 

de distribuição, que não podem ser categorizadas num modelo único (Lamb & Docherty, 

2006). O sistema socialista varia entre distribuição social de meios produtivos, distribuição 

de meios produtivos democrática ou gestão autónoma de empresas feita por 

trabalhadores (Sinclair, 1919; Nove, 2008; Michie, 2001, p.1516). O processo de 

distribuição social proposto pelo socialismo traduz-se num controlo (Busky, 2000, p.2; 

Arnold, 1994): os meios produtivos podem ser dominados de forma pública, coletiva, 

cooperativa ou igualitária. O socialismo deu um importante contributo em termos da 

formulação de teorias económicas, seja sob um contexto socialista, seja sob um contexto 

democrático. Por exemplo, John Stuart Mill aventou as suas teorias do socialismo liberal e 

defendeu a substituição do comércio capitalista pela colaboração de trabalhadores,  

“Mill, in contrast, advances a form of liberal democratic socialism for the 
enlargement of freedom as well as to realize social and distributive justice. He offers 
a powerful account of economic injustice and justice that is centered on his 
understanding of freedom and its conditions” (Baum, 2007, pp.99-100).  
 

Mais tarde, a social democracia, de que é exemplo o Keynesianismo, no contexto da 

economia de mercado capitalista e da democracia liberal, alarga a intervenção do governo 

para obter a justiça social (Hinnfors, 2011). Porém, para o marxismo, os elementos liberais 

e de mercado são uma traição à classe de trabalhadores (Gildea, 2000).  
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Pode explicar-se a relação entre o socialismo e o comunismo, segundo as teorias 

marxistas, como dois tratamentos de um mesmo sistema político em diferentes etapas 

históricas (Hudis, 2019). Marx aplicou o socialismo como a etapa de transição para o 

comunismo na década de 1880. Segundo a teoria marxista, o desenvolvimento das forças 

produtivas causa ineficiências, que resultam em contradições na sociedade através da luta 

entre classes (Gregory & Stuart, 2003). A luta de classes traduz-se assim num conflito entre 

a minoria, que domina meios de produção, e a maioria, que produz (Gregory & Stuart, 

2003). O resultado eventual da revolução proletária seria construir uma sociedade 

socialista (Marx, 1891; Marx & Engels, 1848). 

Após a revolução Bolchevique, o marxismo-leninismo definiu o socialismo como uma 

etapa de transição entre o capitalismo e o comunismo, tendo em conta a situação real da 

época, em que as forças produtivas não se encontravam desenvolvidas para atender ao 

critério do comunismo (Busky, 2000, p.9; Steele, 1992). Sob o sistema da distribuição de 

meios produtivos do marxismo-leninismo, a classe proletária, representando os 

trabalhadores, desempenhava um papel fundamental na construção do novo sistema 

social que substituiria o capitalismo. O partido comunista conduziu a luta de classes, em 

nome da vanguarda do proletariado, para incentivar a mudança e o desenvolvimento social, 

aplicando o centralismo democrático no processo de tomada de decisões e liderando uma 

ditadura do proletariado (Albert & Hahnel, 1981). O centralismo democrático, ou seja, o 

sistema liderado pela centralização do poder dentro de um partido, autodefine-se pela 

ocorrência de práticas democráticas, por exemplo, na eleição de líderes, discussão livre e 

participação multipartidária (Lih, 2008; Sunkara, 2020).  

Mesmo que Lenin defendesse os valores da democracia e do socialismo, 

“For the proletariat, however, the important thing is to strengthen its class against 
the bourgeoisie and to educate the masses in the spirit of consistente democracy 
and socialism” (Lenin, 1914, parte 4) 
 

na prática, o socialismo no contexto do marxismo-leninismo não se adequava à democracia. 

Marx também indicou, no seu Manifesto Comunista, a vantagem conseguida pela 

revolução proletária sobre o sistema da democracia. Contudo, sendo o partido 

predominante, o poder central, no seu caminho para o comunismo e com respeito ao 

coletivismo, assegurava o controlo dos meios produtivos e a economia planificada, 
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oprimindo as vozes opositoras (Morgan, 2015; Albert & Hahnel, 1981; Andrain, 1994, p.140; 

Evans, 1993, p.24).   

A partir da altura do regime Bolchevique, a ideologia do comunismo começou a ser 

etiquetada com o marxismo-leninismo, diferenciando-se das definições anteriores. Além 

disso, muitos socialistas, que apoiavam o socialismo democrático, recusavam a ideologia 

do socialismo do estilo marxista-leninista, 

“In a modern sense of the world, communism refers to the ideology of Marxism-
Leninism. (…) The adjective democratic is added by democratic socialists to attempt 
to distinguish themselves from communists who also call themselves socialists. All 
but communists, or more accurately, Marxist-Leninists, believe that modern-day 
communism is highly undemocratic and totalitarian in practice, and democratic 
socialists wish to emphasize by their name that they disagree strongly with the 
Marxist-Leninist brand of socialism.” (Busky, 2000, p.6) 
 

Embora o partido comunista do regime Bolchevique também se autodenominasse 

“socialista”, era tratado como comunista para distinguir quem apoiava o marxismo-

leninismo (Williams, 1985, p.289). 

Nos estudos ocidentais, a natureza do autoritarismo e totalitarismo do marxismo-

leninismo tem sido criticada, porque se opõe aos conceitos da democracia liberal ocidental, 

supostamente um regime mais sólido do que outros, numa perspetiva de longo prazo 

(Albert & Hahnel, 1981; Service, 2007; Gray & Walker, 2009; Davies & Harris, 2005; 

Fitzpatrick, 2007). Os regimes marxistas governados pelos líderes poderosos, tal como a 

União Soviética da era de Stalin e a China da era de Mao Zedong, são tipicamente 

classificados como totalitários (Bergman, 1998). A União Soviética é vista por Shlapentokh 

(1999, p.5) como uma sociedade totalitária normal, em que um pequeno grupo de líderes 

ou um só líder tinha monopólio na política e economia, a incluir também controlo sobre 

ideologia e os media. Para o caso da China, estudado nesta tese, o país também passou 

pelo período do totalitarismo, durante a era de Mao Zedong (Pei, 2021; Garside, 2021). 

No seu artigo de 1953, Friedrich identificou quatro características do sistema 

totalitário, dando a União Soviética como exemplo: 

1. Ideologia unificada oficialmente; 

2. Controlo sobre armas e os media; 

3. Uso de terror; 
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4. Um único partido de massas, governado por um único líder em muitos casos. 

 

Além do controlo sobre armas e media, no sistema totalitário também é intensificado 

o controlo sobre a vida pública e a vida privada dos cidadãos. O poder único proíbe todos 

os partidos e indivíduos opositores, e reprime as vozes de oposição (Rejai, 1994; Schafer, 

2004). O regime tem por objetivo controlar todos os aspetos da sociedade, como exemplo, 

a economia, o sistema de educação, artes, a ciência, e a ideologia dos cidadãos (Pipes, 

1995). O fascismo italiano também foi considerado como outro exemplo, sendo definido 

“Everything within the state, nothing outside the state, nothing against the state”.10 O 

totalitarismo é diferente do autoritarismo, e é considerado mais extremo e completo do 

que o autoritarismo. Em comparação com o totalitarismo, o autoritarismo é caracterizado 

por um indivíduo ou um pequeno grupo ditador, como exemplo, um comité, uma junta 

militar, a monopolizar o poder político do estado (Cinpoes, 2010).  

Ao longo da história, quando estes países não se encontravam governados pelos 

líderes totalitários, os regimes extremos começaram a perder a sua intensidade. Após a 

morte de Mao Zedong, ao mesmo tempo o seu poder totalitário se colapsou. Neste sentido, 

nas histórias destes países, não só se registam os períodos do totalitarismo, mas também 

os do autoritarismo. Os regimes destes países socialistas são também considerados como 

sendo de socialismo autoritário (Huntington, 1970; Lowy, 1986; Amandea, 2003).  

Regra geral, o governo autoritário prioriza o desenvolvimento económico, cujo fruto 

poderá aumentar a legitimidade do regime e garantir a segurança externa, como fez a 

União Soviética (Porritt, 1984, p.48). Favorecendo a minoria, durante a distribuição de 

recursos sociais, o governo autoritário tem maior vantagem política do que se fornecer 

bens públicos ao povo (Bueno de Mesquita et al., 2003). Segundo Juan Linz, o autoritarismo, 

sob um regime de partido único, tem quatro componentes (Linz, 1964; Casper, 1995):  

1. Limite do pluralismo político;  

2. Falta da legitimidade do regime; 

3. Mobilização política minimizada, suprimindo atividades contra o regime;  

4. Poder ilimitado.  

 
10 Discurso dado por Benito Mussolini à Câmara de Deputados italiana, em 9 de setembro de 1928. 
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Outras descrições relativas ao autoritarismo sublinham a ausência de eleições diretas, 

liberais e competitivas para os cargos legislativos, e de eleições diretas ou indiretas, para 

cargos executivos (Svolik, 2012). Em países cujos governos são autoritários, podem não 

estar garantidas as liberdades civis, como a liberdade religiosa, pode também faltar a 

alternância governativa, já que a oposição não tem oportunidade de alcançar o poder 

através de eleições (Svolik, 2012). Há muitas formas de governo autoritário, a maioria 

caracterizada da seguinte forma,  

“it seems that its main features are the non-acceptance of conflict and plurality as 
normal elements of politics, the will to preserve the status quo and prevent change 
by keeping all political dynamics under close control by a strong central power, and 
lastly, the erosion of the rule of law, the division of powers, and democratic voting 
procedures” (Cerutti, 2017, p.17). 
 

O sistema político chinês de hoje desde o período denguista revela uma nova visão. 

Bell alude ao sistema político chinês, verticalmente, como uma democracia meritocrática 

(Bell, 2015): nos níveis superiores, predomina o Partido único, cuja governação é orientada 

pela lógica meritocrática, mas os cidadãos têm oportunidade de participar na política local. 

Segundo o autor, a meritocracia, como um asian value que faz parte da influência cultural, 

atende à necessidade do país de selecionar líderes qualificados. Outros estudos classificam 

o autoritarismo chinês de neoconservativism ou new conservatism (Zheng, 1994), devido à 

prudência demonstrada e manutenção das elites, em vez de aceitar a implementação 

imediata da democracia liberal (He, 2015; Zheng, 1994; Moody, 2007; Sautman, 1992; 

Harding, 1993). Aludindo à prioridade económica em detrimento da mudança política, 

Bramall chama o sistema chinês de neoauthoritarianism (Bramall, 2008), enquanto outros 

o apelidam de consultative authoritarian regime (Harding, 1987; He & Thogersen, 2010; 

Zheng, 1994; Teets, 2013), ou authoritarian deliberation (He & Warren, 2011). 

Os governos autoritários também podem conter elementos democráticos, como a 

participação multipartidária, a legislação ou as eleições (Svolik, 2012; Frantz, 2018). Na 

realidade, registam-se práticas democráticas muito distintas, e de diferentes alcances, 

neste tipo de regime, que seguem uma compreensão diferente dos conceitos da 

democracia liberal reconhecidos pelo mundo ocidental (Svolik, 2012; Henriksen, 2007, p. 

199; Forsythe, 2012, p.231; Hague & Harrop, 2007, p.259; Popov, 2004, p.20).  
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Aplicada em mais de uma centena de países, a democracia liberal tornou-se no 

sistema político mais prevalente no mundo e passou a servir como um princípio global para 

a legitimidade política (Fukuyama, 1992). Baseada no liberalismo e constitucionalismo, a 

democracia assenta em eleições multipartidárias, divisão do poder, primado da lei, 

sociedade civil, economia de mercado, proteção de direitos humanos, de direitos e 

liberdade civis, e de liberdade política (Hardin, 1999). Os direitos e liberdade civis referem-

se, por exemplo, à liberdade religiosa, de expressão e de associação (Schmitter & Karl, 1991; 

Zakaria, 1997). Mazzuca corrobora a definição de democracia de Dahl: 

“includes free elections, universal suffrage, and the set of civil and political liberties 
required to ensure fair competition for positions in government (e.g., free press and 
association rights). Thus, a relatively common Dahlian standard is used to identify 
countries that are democracies” (Mazzuca, 2007, p.41). 
 

Robert Dahl identificou os direitos individuais fundamentais, que devem ser protegidos 

numa democracia liberal: 1. liberdade de organização e associação; 2. liberdade de 

expressão; 3. direito de voto; 4. direito de candidatar-se a cargos públicos; 5. direito de ser 

líder político e participar em campanhas políticas; 6. liberdade de acesso a informação de 

diferentes fontes; 7. direito de acesso a eleições livres e justas e 8. direito de expressar 

ideias para influenciar as políticas do governo, através de votação ou de outras formas 

(Dahl, 1971). Svolik, ao comparar autoritarismo e democracia, definiu igualmente uma 

série de critérios, a saber: eleições liberais e justas para cargos legislativos; bem como 

cargos executivos eleitos através de eleição direta, livre e justa, ou de eleições indiretas 

num sistema parlamentar, organizadas pelo poder legislativo (Svolik, 2012). O sistema da 

democracia liberal e a sua performance varia de país para país, mas os governos 

democráticos liberais mantêm a mesma característica de competição entre partidos para 

a governação, através de eleições livres e justas (Foweraker & Kraznaric, 2000, p.759; 

Huntington, 1991; Przeworski et al., 2000; Boix, 2003; Cheibub et al., 2010). 

Quanto à China, há estudos que fazem um balanço positivo da evolução das práticas 

democráticas nos níveis superiores, nomeadamente relacionada com a democracia 

intrapartidária (Yu, 2009; Zheng & Gore, 2015; Cheng, 2009), mas nem todos os estudos 

comungam de uma avaliação positiva (Cheng, 2016; Brown, 2011; Wang G., 2014). No que 

respeita ao processo eleitoral local, alguns autores fazem igualmente avaliações positivas 
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(Schubert & Chen, 2007, p.2; Xu, 2019; Chen C. & Chen J., 2019; Qin & Mao, 2016; Li Z., 

2010; Wei & Xiao, 2013; Tzeng & Wang, 2017; Martinez-Bravo et al., 2011), no entanto, 

muitos outros manifestam perspetivas negativas (O’Brien & Han, 2009; Kennedy, 2010; 

Manion, 2006; Kennedy et al., 2004; Brown, 2011; Wang G., 2014). Parece claro, a todos 

eles, que as práticas democráticas não significam que a China se tornará necessariamente 

num país democrático no futuro (Cheng, 2009; Wang G., 2014).  

Mesmo assim, Cheng Li destaca a necessidade das práticas democráticas, a fim de 

resolver problemas locais que surgem decorrentes do desenvolvimento económico, ao 

mesmo tempo que garantem apoio ao regime do Partido e contribuem para a estabilidade 

social (Cheng, 2009). Yu Keping, que tem investigado os fenómenos democráticos do 

sistema político chinês, defende que o Partido devia abrir espaço de atuação a organizações 

não-governamentais e dar uma hipótese ao federalismo, se quiser reforçar o caminho de 

democratização (Yu, 2009). A reflexão sobre a construção do sistema democrático não só 

se refere aos níveis superiores, mas também ao nível local. Segundo Kerry Brown, as 

experimentações de auto-govervação servem ainda para divulgar conceitos democráticos 

entre cidadãos e treinar a sua consciência (Brown, 2011). Este autor elencou várias medidas 

que poderiam incentivar a democratização:  

“1. Participation of people in political affairs; 2. Deeping the rule of law; 3. Deeping 
fiscal, taxation and financial reform, and the accountability of government for the 
money that it spends; 4. Promoting social equity and justice; 5. Improving social 
management; 6. Expanding intra-party democracy; 6. Improving the education of 
cadres” (Brown, 2011, pp.151-152).  
 

Kennedy identificou dois fatores essenciais para o desenvolvimento dos elementos 

democráticos: apoio institucional e apoio popular (Kennedy, 2010, p.170). Para além do 

escasso apoio da população, o sistema institucional carece também de melhorias (Yu, 2009; 

Bell, 2015; Wang G., 2014; Clark & Gandhi, 2015). Voltando ao contexto político chinês, ou 

seja, à consideração do regime autoritário do Partido Comunista Chinês, o apoio superior 

tem sido fundamental para incentivar a democratização a um nível local (Levy, 2007, p.47). 

Para Wang Guohui, persistem mais obstáculos à auto-governação implementada nas vilas: 

falta de recursos e condições sociais, intervenções superiores, forças informais da 

sociedade, cultura tradicional, entre outras (Wang G., 2014). Há estudos que pensam em 
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soluções, na investigação de He Baogang sobre vilas chinesas, ele introduziu o conceito de 

democracia consultiva ou democracia de negociação (Xieshang minzhu) (Leib & He, 2006). 

No seu ponto de vista, o processo de tomada de decisões tem várias rondas de negociações 

e discussão, em que se confrontam opiniões dos cidadãos e orientações do governo. Se, 

por um lado, as ideias públicas são repetidamente consideradas, este mecanismo estimula 

também a participação pública (He, 2017, p.95).  

Relativamente ao caso da China, muitos autores realçam a dificuldade de coexistência 

entre a democracia e o autoritarismo (Brands, 2018; Giroux, 2018), teorizando sobre vários 

modelos, de que são exemplos a defective democracy, electoral authoritarianism e semi-

authoritarianism (Bogaards, 2009; Ottaway, 2003; Levitsky & Way, 2002). Apesar da 

presença do socialismo, o modelo chinês deve ser distinguido do socialismo democrático. 

Este último permite alguma liberdade ou democracia no âmbito da economia – 

implementando, por exemplo, práticas características da economia de mercado –, mas com 

objetivos díspares dos do capitalismo (Busky, 2000; Abjorensen, 2019). Porém, a filosofia 

do socialismo democrático aproxima-se mais da democracia, opondo-se ao autoritarismo 

(Williams, 1985; Foley, 1994; Eatwell & Wright, 1999; Busky, 2000). Destaque-se também 

a social-democracia sob o modelo nórdico (nordic model), que dá prioridade a aspetos 

socioeconómicos e inclui um abrangente Estado de bem-estar social, com o objetivo de 

reduzir as desigualdades causadas pelo capitalismo (Eatwell & Wright, 1999; Newman, 

2005; Wintrop, 1983; Archer, 1995; Miller, 1998; Gombert et al., 2017; Sejersted, 2011; 

Hinnfors, 2011).  

Estando o socialismo chinês na fase exploratória e inicial, deverá continuar a evoluir 

no futuro,11 mantendo características distintivas (Bai & Liu, 2020; Bai, 2016; Cheng, 2008a; 

Womack, 2017). Yu Keping fala de democracia incremental, para se referir a este processo 

experimentalista de democratização registado no país (Yu, 2002). Huntington explica a 

democratização como uma transição do regime não-democrático para um regime 

democrático num período determinado (Huntington, 1991, p.15). Mazzuca também retrata 

a democratização como um processo de aproximação do autoritarismo à democracia 

 
11  Discurso de Hu Jintao, na comemoração de 30º aniversário da política de reformas e abertura (2008 
Dezembro 18). Disponível em: http://www.chinadaily.com.cn/hqzg/2008-12/18/content_7318929.htm, com 
acesso em 27/10/2020. 
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(Mazzuca, 2007). De qualquer forma, a atitude das autoridades chinesas é conservadora, 

prevendo-se que as alterações políticas sejam lentas (Cheng, 2009; Zhou, 2004). Sem uma 

previsão de grande esforço, em termos do desenvolvimento político, alguns autores 

consideram que não ocorrerá uma reforma política completa, que o sistema político se 

tornará mais apertado, não deixando muito espaço à reforma política, nomeadamente em 

termos de construção de um sistema institucional (Burns, 1989; Heberer & Schubert, 2006; 

Székely-Doby, 2018; Cheng, 2016). 

Na China, o desenvolvimento económico tem tido prioridade em relação à abertura 

política. Yu Keping e Daniel A. Bell apontam uma estreita ligação entre economia e evolução 

política no contexto chinês (Bell, 2015; Yu, 2009; Wang S., 2014), sublinhando a 

importância da invisible hand of market (Caplan, 2007). Porém, muitos estudos ocidentais 

demonstram que a evolução política poderia estimular o desenvolvimento económico 

(Kennedy, 2010; Yu, 2009; Nelson & Singh, 1998; Kim & Heshmati, 2017; Gerring et al., 2005; 

Salahodjaev, 2015; Libman, 2012; Piatek et al., 2013). Por outro lado, ao comparar os EUA 

e a China, Brennan defende que os americanos continuam a falhar na seleção dos seus 

líderes políticos, o que significará que uma melhor situação económica não acarreta, 

necessariamente um melhor resultado democrático (Brennan, 2012).  

O sistema político chinês caracteriza-se pela sua singularidade (Dumbaugh & Martin, 

2011; Bell, 2017; Yang, 2018) e reflete a realidade única do país. Zhao Zhikui (2012) resume 

estas características da seguinte forma:  

1. Liderança do Partido Comunista Chinês, orientado pela filosofia do marxismo; 

2. Fase inicial do socialismo;  

3. Sistema económico baseado na propriedade pública, mas que admite múltiplos 

sistemas de propriedade;  

4. Combinação de o sistema socialista e o sistema de economia de mercado;  

5. Socialismo institucionalizado e legalizado pela democracia popular;  

6. Socialismo caracterizado por um alto nível de civilização espiritual;  

7. Socialismo independente e aberto;  

8. Socialismo com “um país, dois sistemas”;  
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9. Sistema que procura a proteção da paz mundial e se opõe à hegemonia do 

socialismo;  

10. Riqueza comum e harmonia. 

 

A evolução dos elementos democráticos na China respeita as circunstâncias históricas 

e culturais do país, a suas tradições e contextos sociais (Yu, 2009; Tong, 2017, p.3; Fei, 2012; 

He, 2007, p.230; Wang, 1997, p.1440), ou seja, assume uma cultural orientation (Pietch et 

al., 2015). James Kennedy acrescentou a questão de apoio instrumental na sociedade 

chinesa (Kennedy, 2010), categorizando o apoio popular à democratização em apoio 

instrumental e apoio intrínseco, sendo o primeiro mais comum entre os cidadãos chineses. 

Para ele, o apoio intrínseco reflete algo íntimo, independente da condição económica, e é 

oportuno à estabilidade social, enquanto o apoio instrumental é mais associado com o 

interesse pessoal (Kennedy, 2010, p.172). Wang Guohui refletiu igualmente sobre a 

motivação popular para participar na política ancorada no interesse pessoal. Na sociedade 

chinesa, o clientelismo interpreta a participação política como uma troca de recursos 

sociais na rede interpessoal (Wang G., 2014). Li Xiyuan, Chen Fuping e Tong Xiaopin 

ressaltam a influência do capital social (Shehui ziben), recurso dominado por cada indivíduo 

(Li et al., 2011), que Bourdieu definiu em três vertentes: capital económico, cultural e social 

(Bourdieu, 1986, p. 248), os quais não só afetavam comportamentos dos indivíduos 

(Coleman, 1998), mas também influenciavam leis ou instituições (Putnam, 1994). Na 

opinião de Francis Fukuyama, o capital social ainda causa impacto no desenvolvimento 

económico (Fukuyama, 1996). Fei Xiaotong, apontou duas cadeias fundamentais - relação 

sanguínea e relação terrena – que funcionam como uma força tradicional e estruturam a 

rede interpessoal na sociedade chinesa (Fei, 2012). Ou seja, os indivíduos preferem 

considerar os assuntos de um pequeno círculo ou rede social, o que estimula fenómenos 

de informalidade como o vote-buying (Kennedy, 2009).  

Por outro lado, há estudos que atribuem um simbolismo positivo à compra de votos, 

na medida em que demonstra competitividade e autonomia, pressupondo menos 

intervenções superiores (Yan, 2014; Kennedy, 2009, p.619; Schaffer, 2008). Quando o vote-

buying se torna no único método de afetar os resultados de uma eleição, isto significa que 
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esta não pode ser manipulada através de ameaças a eleitores, intervenção em registos ou 

falsificação da contagem dos votos (Hichen, 2007). 

Sobre a questão do apoio instrumental, um estudo centralizado no estruturalismo da 

sociedade chinesa demonstra que a tendência de urbanização resultará em constantes 

migrações da população rural, dispersões e reestruturações das comunidades básicas, ou 

seja, das vilas ou comunidades urbanas. A pressão cresce para o trabalho de auto-

governação nas unidades básicas urbanas. As equipas de governadores locais terão que 

governar mais cidadãos, e irão enfrentar mais desafios. Entram a viver juntas diversas 

pessoas numa comunidade urbana (Shequ), e vão surgir mais problemas entre cidadãos. 

Para resolvê-los, haverá a necessidade dos novos mecanismos de governação. Mas a lei 

orientadora, a Lei Orgânica dos Comités dos Residentes Urbanos, não foi suficientemente 

revista (Li et al., 2011).  

  

Metodologia  

 

Na presente investigação faz-se uma análise descritiva e explicativa, caracterizando e 

definindo fenómenos políticos, levantando e descobrindo particularidades dos mesmos. 

Considerando a complexidade da realidade chinesa, a democratização, na prática, 

apresenta modelos distintos em cada caso. Assim sendo, um estudo generalista sobre o 

sistema político chinês, ou uma análise exclusiva de indicadores nacionais, não bastam para 

interpretar o processo da democratização registado nas vilas. Yu Keping aponta a 

importância dos estudos de caso na ciência política, 

“The kinds of universality one finds in the natural sciences are less widely accepted 
in the social sciences, especially since a discipline such as political science is often 
directly related to the practical interests of actors in a given political setting, making 
universal axioms of political science especially hard to come by” (Yu, 2009, p.13).  
 

Ao investigar a China, o mesmo autor recomenda combinar o estudo universal com 

uma análise qualitativa,  

“the discipline of political science in China is a combination of universal and unique 
factors stemming from the blending of the international and the national” (Yu, 2009, 
p.14). 
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O presente trabalho aplicará um estudo qualitativo, para analisar o atual 

funcionamento do sistema auto-governação nas vilas, por quatro razões: 

1. O estudo qualitativo fornece uma investigação mais profunda do que um 

quantitativo, permitindo explorar as razões de certos fenómenos e fornecendo 

informações para investigações futuras (Yin, 2003; Flybjerg, 2006);  

2. Existe uma escassez de recursos, fontes e informações sobre as vilas chinesas, pelo 

que, ao recolher dados específicos para análise, o estudo qualitativo pode também 

contribuir para estudos no futuro. Para Zweig e Chung, não é possível evitar estudos de 

caso quando se investiga a auto-governação das vilas chinesas, “we, therefore, should not 

give up case studies, or in-depth interviews, although a research strategy involving case 

studies and surveys would be optimal” (Zweig & Chung, 2007, p.43);  

3. Tendo em conta a diversidade e complexidade locais, uma investigação intensiva 

sobre casos é mais adequada (Wang G., 2014);  

4. Apesar de investigar casos específicos, o estudo qualitativo pode também contribuir 

para a generalização científica sobre o fenómeno social.  

“the rural grassroots politics and intricate patterns of development and change in 
China’s villages can most fully be understood and appreciated through detailed 
micro-studies” (Chan et al., 1992, p.2). 
 

O trabalho explora a evolução de dois casos: Hezhai e Nanhai, com alguns elementos 

comparativos relevantes no que respeita ao comportamento de cada uma das localidades 

face à programação política do Partido Comunista Chinês. Hezhai é uma vila pioneira em 

auto-governação, cujos habitantes criaram o primeiro comité da vila e aprovaram as 

primeiras normas locais, Cungui minyue, em 1980. Estas normas locais foram elaboradas 

com base nas convenções e hábitos locais, sob consentimento de maioria dos habitantes, 

visando corrigir comportamentos inadequados dos habitantes, tal como roubo e 

danificação do campo destinado a uso agrícola. Os seus habitantes iniciaram práticas 

democráticas antes de qualquer indicação nacional nesse sentido, para fazer face às suas 

necessidades locais. Depois de investigar o modelo político de Hezhai, o governo central 

autorizou-o e começou a divulgá-lo. Além da permissão oficial, Hezhai localiza-se na região 

autónoma de Guangxi, o que confere autonomia acrescida. A sua distante localização de 

zonas urbanas, afasta-a do controlo superior, pelo que a auto-governação em Hezhai sofre 



30 
 

menos interferências, o que constitui uma vantagem. O seu modelo da auto-governação 

tem-se desenvolvido com mais experiência e liberdade do que em outras vilas chinesas.  

Nanhai localiza-se no Dadukou district da cidade Chongqing. Esta vila iniciou o 

caminho da auto-governação mais tarde, tal como a maioria das vilas, seguindo a iniciativa 

de Hezhai. Ou seja, pretende-se apresentar um caso exemplar (Hezhai) e outro “normal”. 

A vila de Nanhai está mais desenvolvida economicamente que Hezhai, devido à sua 

indústria local e apoios governamentais. Contudo, estes apoios têm causado intervenções 

crescentes das instâncias superiores. À medida que atinge patamares económicos mais 

elevados, vai perdendo autonomia; neste processo, a vila tem obtido apoios diretos ou 

indiretos do governo, através dos projetos cooperativos. Pelo que o trabalho da vila se 

centra sobretudo na cooperação com o governo. Neste sentido, a escolha de Nanhai, como 

termo comparativo, permitirá demonstrar o contexto de auto-governação em localidades 

mais desenvolvidas. Ao estudar os dois casos, poder-se-á identificar os fatores 

condicionantes ao funcionamento da auto-governação.  

Este estudo sobre os dois casos suscita também pistas sobre a influência do 

desenvolvimento económico, que constitui o objetivo orientador do governo central para 

as zonas rurais. Procurar-se-á analisar, neste processo, a evolução da auto-governação sob 

o contexto político-institucional da China, mais concretamente, no que respeita à relação 

da vila com os níveis administrativos superiores. Hezhai é um caso de uma povoação mais 

pobre e Nanhai de uma mais desenvolvida – sugerindo as mudanças que podem acontecer 

ao sistema da auto-governação e ao apoio da população, à medida que o contexto, onde 

se enquadram as vilas chinesas muda, tal como a alteração da condição económica. As vilas 

com suporte político do governo regional, regra geral, têm maior autonomia autorizada, 

como exemplifica Hezhai. Ali, não registamos dificuldades em aplicar entrevistas aos 

governantes. Em Nanhai, foi mais difícil consegui-lo sem uma carta de apresentação,12 pelo 

que o autor aproveitou a relação interpessoal com o antigo diretor do comité da vila, que 

deu luz verde à investigação. 

 
12 A Jieshaoxin, carta de apresentação, é emitida pelo governo superior (town/township), para autorizar uma 
investigação local. 
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A descrição e interpretação do desenvolvimento da auto-governação a partir dos anos 

1980, no presente trabalho, baseia-se principalmente em materiais escritos em línguas 

estrangeiras, especialmente em inglês, mas também chinês:  

1. documentos oficiais locais, especialmente os red tape (Hongtou wenjian), 13  ou 

decisões tomadas pela vila, que registam alterações no seu sistema da auto-governação;  

2. leis nacionais e medidas regionais, que afetam a ligação regional com a estrutura 

institucional nacional, nomeadamente a Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila;  

3. artigos, notícias ou reportagens sobre as vilas investigadas;  

4. recursos científicos, como artigos académicos e livros.  

 

Além disso, o autor realizou uma recolha de informações local, através de entrevistas 

a cinco governantes (presentes ou antigos) e 10 habitantes de diferentes grupos ou tun,14 

com idade e qualificação para exercer os seus direitos democráticos, isto é, mais de 18 anos, 

residentes na vila há mais de um ano ou com registo civil local.15  

A entrevista permitiu: 1) verificar informações gerais sobre a vila; 2) questionar sobre 

a evolução e dificuldades na auto-governação; 3) conhecer as avaliações pessoais sobre o 

modelo político, especialmente sobre a democratização; 4) medir o apoio à 

democratização nas vilas.  

A escolha dos governantes a entrevistar baseou-se na sua disponibilidade, já que 

todos eles, incluindo membros do ramo do Partido, são também habitantes que, para além 

de tratarem de assuntos civis, levam uma vida comum aos demais concidadãos, moram 

afastados, trabalham na agricultura, pelo que não estão no gabinete o tempo todo 

(fenómeno mais comum em Hezhai).  

Segundo Yu Keping (Yu, 2009), os estudos na área da ciência política registaram 

progressos consideráveis em língua chinesa, em anos recentes. Ao longo do trabalho, o 

autor apresenta os resultados desses estudos chineses, aproveitando o seu domínio de 

mandarim.  

 
13 Hongtou wenjian refere-se a medidas, indicações, ordens, entre outras, publicadas pelos órgãos oficiais de 
cada nível administrativo.  
14 Comunidade natural, ou grupo, que constitui uma vila, é divisão da vila feita de acordo com a dispersão 
territorial das famílias. 
15  Artigo 13º da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila (versão de 2018). 
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Para demonstrar o atual estado de auto-governação nas duas vilas escolhidas, 

nomeadamente os desafios e o apoio popular, para além da consulta dos materiais escritos 

e entrevistas mencionados anteriormente, aplicaram-se também inquéritos aos habitantes 

(120 em cada caso). Hezhai tem 1 052 famílias com cerca de 4 mil habitantes, enquanto 

Nanhai tem 1 026 famílias, o que se traduz em cerca de 2,5 mil habitantes. Os dois casos 

têm números de famílias próximos, mesmo que as populações totais sejam diferentes (1 

052 famílias em Hezhai e 1 026 famílias em Nanhai). Os inquéritos recolhem amostras que 

representam diferentes famílias, e controlam a margem de erro inferior a 10%. Ao mesmo 

tempo, os 120 inquéritos, face às populações das vilas, geram uma margem de erro de 8,7% 

em Nanhai e de 8,8% em Hezhai, valores interessantes para uma investigação deste cariz. 

É evidente que nas vilas chinesas, os direitos civis são praticamente exercidos por cada 

família como uma unidade, tal como “uma família, um voto” no caso de Nanhai. Ou seja, 

cada família é uma unidade que expressa o consentimento das opiniões dos diferentes 

membros familiares. As amostras dos inquéritos visam gerar uma representação da 

população mais ampla (Fonseca, 2002). Os inquéritos destinados a cada família visam para 

refletir todos os membros da mesma família.  

Durante as investigações locais, o autor passou pelas vilas, e visitou diferentes grupos 

ou comunidades naturais, porque os habitantes moram afastados. Com esta dificuldade de 

deslocação, a dimensão da amostra também é afetada. Levando as questões, falou com os 

habitantes mais de 18 anos, que tinham disponibilidade. Os destinatários do inquérito são 

encontrados aleatoriamente, sem aviso antecipado. O objetivo dos inquéritos é obter 

respostas que refletem reações reais e espontâneas. Os inquéritos incluem dados gerais 

(idade, habilitações literárias, rendimentos, etc.), analisam a vontade do público de 

exercerem os seus direitos democráticos (eleições, tomada de decisões, gestão e 

supervisão)16  e a sua experiência de participação. Procuram ainda avaliar o apoio, ou 

atitude, acerca da possível conquista de mais direitos democráticos e o atual modelo de 

auto-governação. Esta investigação quantitativa também facilita o estudo empírico, 

permitindo provar ou refutar argumentos teóricos (Bryman, 2012; Babbie, 2010; Muijs, 

 
16 Os direitos democráticos são resumidos em quatro blocos: eleições democráticas, tomada de decisões, 
gestão (elaboração de normas) e supervisão segundo a Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila 
(versão de 2018). 
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2004; Given, 2008). Os inquéritos demonstram o baixo nível educativo da maioria dos 

habitantes, que não dominam bem a leitura e escrita, o que constituiu um desafio ao 

método de inquérito já colocado por Wang Guohui (Wang G, 2014, p.15). Deste modo, os 

inquéritos foram comunicados oralmente e registados pelo autor, mas todos realizados 

com a concordância do destinatário – expressa por assinatura ou por permissão oral.  

Para analisar os fatores que influenciam a auto-governação e apoio popular, incluindo 

o fator económico, o trabalho aplica um estudo que liga os dois casos, esquematizado 

abaixo: 

 

Esquema 1 - Lógica do estudo de caso comparativo entre Hezhai e Nanhai 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para estudar as dinâmicas de auto-governação, o trabalho analisa só os fatores 

condicionantes, sobretudo económicos, sociais e de procedimentos, bem como o apoio da 

população, cuja importância tem sido destacada para a futura evolução da democratização 

(Kennedy, 2010). Por um lado, considera-se a evolução da auto-governação a um nível local, 

durante o desenvolvimento económico, e o processo da urbanização, já que este modelo 

político se manifesta com maior premência em zonas rurais. Por outro lado, considera-se a 

evolução da auto-governação ao nível superior, sob o contexto político do país. Também 

neste caso se recorreu a artigos científicos e livros, que analisam a tendência da 
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democratização chinesa; documentos oficiais, nomeadamente relatórios e planificações do 

governo central e regional, bem como dados recolhidos in loco. 

 

Estrutura da tese  

 

Em termos estruturais, o corpo da tese é dividido em quatro partes. Na primeira parte, 

realizar-se-á uma análise geral, aprofundando a literatura sobre o sistema político chinês – 

o “socialismo com características chinesas” -, incluindo o seu desenvolvimento desde a 

fundação da República Popular da China, a atualização contemporânea e as planificações 

para os próximos anos, baseadas nas estratégias definidas no 19º Congresso Nacional de 

Representantes do Partido Comunista Chinês de 2017, cuja comissão central aprovou a 14ª 

planificação quinquenal (Shisiwu jihua) em 2020. A direção política perspetivada pelo 

Partido Comunista Chinês irá refletir o foco do trabalho do governo central, determinando 

o contexto da política, e decidindo a posição das autoridades nas áreas económicas, 

políticas, culturais, entre outras. Neste capítulo sobre o contexto da política chinesa, 

procura-se avaliar o espaço para as práticas democráticas do nível superior, ao nível local. 

Considerando a falta de experiência democrática e a tradição da meritocracia, procurar-se-

á citar experiências de descentralização do poder dos imperadores ao longo da história, 

para além das experiências democráticas contemporâneas.  

Contextualizado o sistema político chinês, demonstrar-se-á, na segunda parte, o 

processo de democratização após a estratégia de Reformas e Abertura de 1978, 

especialmente nas vilas, e analisar-se-á o processo experimental, avaliando em que medida 

as práticas democráticas se enquadram no contexto chinês. Mais explicitamente, será uma 

análise sobre os fundamentos, criação e desenvolvimento da auto-governação nas vilas 

chinesas, ao nível dos quatro blocos retratados na lei orgânica: eleições democráticas; 

tomada de decisões democrática; gestão (elaboração do programa da vila democrática); e 

supervisão. No mesmo capítulo, serão também analisadas as inconformidades ocorridas no 

regime do Partido Comunista Chinês com o poder centralizado, derivadas de processos de 

seleção e de tomada de decisões menos transparentes. Além disso, serão analisados os 
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pontos fracos do sistema democrático em vigor. O objetivo será demonstrar os obstáculos 

que as dinâmicas do poder local podem enfrentar.  

Na terceira parte far-se-á uma abordagem a dois casos representativos do modelo de 

democratização local na China, analisando os processos de auto-governação nas vilas de 

Hezhai e Nanhai, no âmbito dos quatro blocos referidos atrás. À medida que se apresenta 

os dois modelos locais, aponta-se os fatores condicionantes à democratização.  

Na quarta parte, o trabalho estabelece uma comparação entre os dois casos, 

aprofundando as relações entre os fatores condicionantes e a potencial influência do 

desenvolvimento económico sobre a execução da auto-governação e no apoio dos 

cidadãos.  

Por fim, baseado no estudo anterior, aventar-se-á uma conclusão que reflete acerca 

do sentido de auto-governação local na China.  
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2. CONCEPTUALIZAÇÃO DO SISTEMA POLÍTICO CHINÊS 

 

O sistema político da República Popular da China inspirou-se no marxismo-leninismo 

soviético, adaptado à realidade social desde o início da década de 1950. A partir da era de 

governação de Deng Xiaoping, com os canais de comunicação para o exterior abertos, 

houve alguns sinais de transformação política – moderada - absorvendo ensinamentos de 

outros países. Concomitantemente, a política chinesa tem adaptado características de 

sistemas estrangeiros ao contexto nacional, adaptando às suas próprias conceçãos – 

modernas e tradicionais - criando um modelo único que visa ser capaz de se adaptar às 

necessidades internas, mas também servindo de interesse à perpetuação no poder no 

Partido Comunista Chinês. De seguida, apresentamos, de forma breve, o percurso histórico 

do sistema político chinês que trouxe alguns episódios conturbados. E analisamos a base 

teórica que dá fundamento ao modelo políco atual. Ainda assim, importa salientar, que as 

governações mudaram de acordo com as lideranças. Por exemplo, o governo liderado por 

Hu Jintao, em muito difere do governo de Xi Jinping. 

 

2.1. Conceptualização do sistema político chinês 

 

A Constituição da República Popular da China define o sistema político nacional como 

“socialismo com características chinesas” (Zhongguo tese shehui zhuyi). A terminologia foi 

usada pela primeira vez em 1982, por Deng Xiaoping, no 12º Congresso Nacional de 

Representantes do Partido Comunista Chinês (Yu & Chen, 2013). Criado sob a influência do 

marxismo-leninismo da União Soviética, um sistema de Partido-Estado, cuja ideologia é 

considerada distinta do socialismo reconhecido pelo mundo democrático, o sistema 

político chinês visava alcançar a fase superior do comunismo. Mas, ao longo da sua 

evolução, têm-se acomodado características chinesas, sendo agregadas ao sistema político 

e ao sistema económico. Do ponto de vista económico, a China evoluiu de uma economia 

planificada, de direção central, para uma economia socialista de mercado, em que foram 

introduzidas maiores liberdades a seguir à matriz do marxismo-leninismo e do totalitarismo 

da era de Mao Zedong, tais como novos elementos da economia de mercado e iniciando 
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uma série de reformas e uma estratégia de abertura. Os líderes seguintes persistiram no 

percurso iniciado, introduzindo ajustes como as três representações (San’ge daibiao)17 de 

Jiang Zeming ou o desenvolvimento científico de Hu Jintao (Xu, 2011; Qin, 2008). O atual 

presidente fala de um socialismo com características chinesas do novo século, o que é 

marcado ao estilo de Xi Jinping.18  

Antes de estabelecer a República Popular da China, o Partido Comunista segiu o 

marxismo-leninismo no sentido mais restrito (Chen, 2012; Chen et al., 2013). Após a 

derrota Qing contra países estrangeiros, no início do século XX, iniciou-se na China uma 

corrente que tendia a seguir as ideias estrangeiras. O movimento apelou que se estudasse 

as políticas dos países industrializados e se lutasse contra o “poder imperial”, definido pelo 

governo chinês. Mais tarde, o sucesso da Revolução de Outubro na Rússia (1917) foi 

reconhecido pelo mundo, e a divulgação da filosofia de marxismo-leninismo subjacente foi 

impulsionada na China, o que chamou a atenção de ativistas chineses.  

A sociedade chinesa atravessava um grave conflito entre donos da terra e camponeses: 

a minoria (os proprietários agrícolas) dominava os meios de produção e a maioria (os 

camponeses) a força de produção. A industrialização verificada nas primeiras décadas do 

século XX e a entrada crescente de capitais estrangeiros geraram igualmente conflitos 

entre a classe capitalista e os trabalhadores que, juntamente com os camponeses, 

constituíam uma enorme classe proletária.  

A sociedade chinesa registou várias revoltas rurais contra o poder dos imperadores, 

no seu percurso histórico. Estas experiências seriam cruciais para o Partido Comunista 

Chinês liderar uma nova revolução de camponeses (Zhao J., 2007; Wang, 2017), após 

refletir sobre as repetidas falhas anteriores, ao nível da falta de liderança científica e de 

planificação a longo prazo; da limitação de conhecimento e de capacidade e da falta de 

cooperação com outras forças revolucionárias (Guo, 2009). Face aos conflitos referidos, 

nos anos de 1920, o Partido apelou ao proletariado, constituído por operários fabris e 

 
17 As três representações (San’ge daibiao) foram teorizadas por Jiang Zemin em 2000 e orientam o trabalho 
do Partido Comunista Chinês. São elas a produtividade avançada; a cultura chinesa avançada e o interesse 
popular. 
18 O socialismo com características chinesas do novo século de Xi Jinping foi apresentado em 2017, no 19º 
Congresso Nacional do Partido. Disponível em: http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1029/c414531-
29614872.html, com acesso em 25/05/2021. 
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camponeses chineses, para se juntarem à luta de classes. Na altura, a população rural 

representava quase 80% da população total do país (Wu, 2012; Chen, 2012; Wang, 2013; 

Zhao J., 2007), pelo que os camponeses se tornaram a grande força da revolução dos anos 

vinte, o que a distinguiu da revolução marxista-leninista soviética, organizada pelos 

trabalhadores.  

Em suma, a proteção da classe proletária motivou a crítica do Partido Comunista 

Chinês ao capitalismo e, no seu percurso rumo ao comunismo, refletiu sobre as condições 

internas e aprendeu com o exterior, para gizar um caminho único (Bai, 2016; Chen, 2012; 

Feng, 1979) que demonstra o materialismo histórico marxista (Chambre & McLellan, 2020). 

Mais tarde, este materialismo histórico marxista desenvolveu-se na China através das 

teorias de Mao Zedong, que consideravam a globalidade e o contexto social, ao invés de 

pensar apenas no indivíduo.  

Aproveitando a vantagem da população gigante, a estratégia revolucionária de Mao 

Zedong de 1927 assentou nas “vilas que cercaram cidades” (Nongcun baowei chengshi) 

(Zhang, 2010). Foi assim reforçada a força revolucionária nas zonas rurais, partindo desta 

para conquistar as zonas urbanas. A experiência soviética inspirou também a criação de um 

partido constituído pela classe proletária, organizado sob princípios de centralismo 

democrático ou Minzhu jizhongzhi (Bai, 2016). Para obter apoio da população rural naquela 

altura, o Partido Comunista Chinês iniciou algumas práticas democráticas nas vilas, de que 

são exemplo as eleições diretas, em que os habitantes tinham o direito de selecionar líderes 

do Partido, a fim de reforçar uma posição de liderança e legitimar o partido (Kennedy, 

2006). Pelo que alguns conceitos democráticos fizeram parte do regime, que tem sido 

designado por autoritarismo democrático popular (Renmin minzhu zhuanzheng), desde o 

início. No período da República Soviética da China 19  realizou-se o primeiro Congresso 

Nacional de Representantes de Trabalhadores, Camponeses e Soldados (novembro de 

1931). Nesta reunião, os representantes eleitos aprovaram o Programa de Constituição da 

 
19 A República Soviética da China foi estabelecida temporariamente em 1931, em Jiangxi, numa tentativa de 
estabelecer o regime do Partido Comunista Chinês. Em 1935, sob a pressão do KMT, mudou-se para o 
noroeste da China, governando a região sob um sistema federalista. Dois anos depois, tornou-se uma mera 
Região de Administração Especial da República da China, no rescaldo da cooperação com o KMT na guerra 
sino-japonesa. Disponível em: http://www.china.com.cn/military/txt/2011-11/05/content_23833280.htm, 
com acesso em 07/12/2020. 
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República Soviética da China (Zhonghua Suweiai Gongheguo Xianfa Dagang) e Regras de 

Organização dos Governos Locais Soviéticos (Suweiai Difang Zhengfu Zuzhi Tiaoli).  

O centralismo democrático chinês não implica apenas a gestão do Partido, 

estendendo-se também à governação do país. Após o estabelecimento da República 

Popular da China foi criado um Congresso de Representantes Populares e uma Conferência 

da Política Consultiva a nível nacional, mas também em todos os níveis administrativos 

inferiores. A pré-condição destas práticas democráticas era preservar a liderança 

autoritária do Partido Comunista Chinês. Em resumo, os objetivos do centralismo 

democrático de estilo chinês seriam consolidar a legitimidade do partido; melhorar a sua 

gestão e supervisão e aumentar a qualidade dos seus membros (Diao, 2017; He, 2012). A 

partir da era Deng, as práticas democráticas passaram a modelar a separação e coligação 

alternadas (Dangzheng fenhe) entre o Partido e o governo: o Partido Comunista Chinês 

pode intervir ou autorizar um funcionamento independente do governo, cujas funções são 

decididas pelas necessidades reais (Xu, 2013).  

A primeira geração de teorias relativas à política chinesa foi criada por Mao Zedong, 

quando introduziu o marxismo e o marxismo-leninismo no país. Em 1938, ele iniciou uma 

tradição de enquadrar experiências estrangeiras na sociedade chinesa (Bai, 2016), que 

designou de “seguir a realidade” (Shishi qiushi) 20 , introduzindo alterações à filosofia 

marxista-leninista. Por exemplo, ao invés de estabelecer um regime totalmente liderado 

pela classe proletária, o Partido Comunista Chinês aplica o autoritarismo democrático 

popular, em que os mecanismos autorizam a cooperação entre as classes operária e 

camponesa e a cooperação interpartidária (Bai, 2016). Após a revolução proletária, Mao 

reforçou a divulgação da sua teoria, para que o povo se identificasse com o Partido 

Comunista Chinês (Chen, 2012).  

A construção de um sistema económico apropriado tornou-se parte essencial do 

trabalho do Partido ainda na era de Mao Zedong, a seguir o modelo do regime marxista-

leninista. Porque o regime da União Soviética tinha também, no início, o objetivo de gerir 

as relações entre as várias forças produtivas e de resolver conflitos entre classes sociais, ao 

 
20 Relatório dado por Mao Zedong na 6ª sessão plenária do 6º Congresso Nacional do Partido (1938 Outubro). 
Disponível em: http://www.qstheory.cn/llwx/2020-04/23/c_1125894242.htm, com acesso em 07/12/2020. 
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mesmo tempo que se desenvolvia a economia nacional (Lenin, 1915/1916). Certamente, o 

modelo económico soviético foi importado e ajustado à China (Bai, 2016), embora 

procurando evitar elementos vistos como desvantajosos. A partir de 1949, a estratégia 

económica centrou-se no desenvolvimento das forças produtivas, incidindo sobretudo na 

propriedade dos meios produtivos e na modernização socialista (Feng, 1979). Nesta 

república nova, as reflexões e adaptações decorreram não só no sistema político, mas 

também no sistema económico, tal como Liu Shaoqi21 destacou em 1954 (Liu, 1954). Um 

país no século XX, com uma longa história governada pelos imperadores e sem um processo 

de industrialização completo, liderado por um partido jovem que visava a modernização, 

tinha que ponderar cada passo.  

Procurando colmatar as falhas da economia planificada, Deng Xiaoping iniciou uma 

série de reformas, nomeadamente a introdução da economia de mercado, que aceleraram 

a modernização do país nos últimos anos. Para além de um novo entendimento económico, 

Deng Xiaoping22 apresentou a sua teoria política na 3ª sessão plenária do 11º Congresso 

Nacional de Representantes do Partido Comunista Chinês em 1978 (Bai, 2016). Nascia o 

socialismo com características chinesas, “libertando-se o pensamento, e insistindo no 

realismo” – Jiefang sixiang, shishi qiushi (Zhang G., 2018). O totalitarismo da era de Mao 

depois do estebelcimento da República Popular da China, bloqueava a ambição das 

autoridades chinesas de dirigir reformas, nem permitia ajustamentos durante a governação 

que podiam ser contra a liderança de Mao. Note-se que o realismo apontado pelo Partido 

Comunista Chinês não foi apresentado depois do estabelecimento da República Popular da 

China, e antes de Deng Xiaoping entrar no poder. Os novos conceitos reformistas de Deng 

destacavam o realismo, e eram divulgados. Saindo desta cortina fechada, mais mudanças 

 
21 Liu Shaoqi ingressou no Partido em 1921 e liderou muitos movimentos de trabalhadores até ao período da 
revolução da terra. Exerceu também um cargo importante na liderança do Partido Comunista Chinês, durante 
a guerra sino-japonesa e a guerra da libertação. Mais tarde tornou-se vice-presidente da República Popular 
da China e desempenhou mesmo o cargo de presidente durante pouco tempo. Foi criticado e perseguido 
durante a Revolução Cultural. Disponível em: http://www.xinhuanet.com/2018-11/23/c_1123759269.htm, 
com acesso em 07/12/2020.  
22 Deng Xiaoping tornou-se membro do Partido Comunista Chinês em 1924, participou nas revoluções e em 
outras atividades durante a construção do Partido, a guerra sino-japonesa e a guerra da libertação. No 11º 
Congresso Nacional, em 1978, confirmou-se a sua liderança no Partido, altura em que apresentou um 
caminho de reforma, abertura e modernização do país. Disponível em: 
http://cpc.people.com.cn/daohang/n/2013/0226/c357214-20604798.html, com acesso em 07/12/2020. 
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eram incentivadas na sociedade chinesa, especialmente em termos do sistema económico. 

Ao mesmo tempo, o realismo traduz-se em mudanças experimentais, e graduais, temdo 

em consideração as situações reais da sociedade chinesa. Esta nova estratégia política 

caracterizava-se por quatro passos, e tinha que respeitar os seguintes quatro pontos: 1. 

insistir no caminho do socialismo; 2. insistir no autoritarismo democrático popular; 3. 

insistir na liderança do Partido Comunista Chinês; e 4. insistir no marxismo, marxismo-

leninismo e teorias de Mao Zedong.23 O Partido deu maior prioridade à constituição de um 

sistema económico do que à construção do sistema político, adaptando as estratégias de 

acordo com os problemas que iam surgindo e realizando várias experimentações políticas.  

Em 2000, acrescentou-se a estratégia das três representações de Jiang Zemin, o que 

representou um ajuste do caminho socialista no contexto internacional pós-Guerra Fria. De 

acordo com Kong & Sui (2018), o trabalho do Partido passou a orientar-se sob os seguintes 

três princípios:  

1. Produtividade avançada. O governo tinha que desenvolver as forças produtivas, 

seguindo um caminho científico e respeitando a realidade do país. Com as forças produtivas 

desenvolvidas, desenvolver-se-ia a economia do país, criando mais empregos e 

aumentando o rendimento dos cidadãos. Como resultado, ir-se-ia melhorar o nível da vida 

dos cidadãos;  

2. Cultura chinesa avançada. Continuavam a abandonar os elementos vistos como 

desvantajosos na cultura chinesa, a fim de aumentar a qualidade do indivíduo do ponto de 

vista da moral, do comportamento social, e entre outros. Ao mesmo tempo, reforçava o 

trabalho do governo na área da educação, com o objetivo de aumentar o nível da educação 

dos cidadãos. Deste modo, as massas populares poderiam fornecer mais suporte de 

inteligência no processo do desenvolvimento do país;  

3. Interesse coletivo da população. O trabalho do governo tinha que considerar 

sempre os interesses da população nos âmbitos da política, da economia e da cultura. Ao 

mesmo tempo, era essencial proteger os direitos dos cidadãos, para que os cidadãos 

 
23  “Deng Xiaoping Lilun” (Teoria de Deng Xiaoping), publicado em Zhongguo Wang (2007 Outubro 12). 
Disponível em: http://www.china.com.cn/news/txt/2007-10/12/content_9040377.htm, com acesso em 
07/12/2020. 
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ganhessem mais sentimento de pertença. Pelo que a população ia mostrar mais vontade 

de se integrar e contribuir-se para a comunidade. 

 

No mandato de Hu Jintao, divulgou-se também o valor do desenvolvimento científico 

(2003) 24, que pressupôs: 

1. Foco no desenvolvimento económico contínuo e saudável. O governo central 

mantinha o desenvolvimento económico como o núcleo do trabalho. Considerando a 

importância da base económica para o desenvolvimento da sociedade em outros aspetos, 

e para o desenvolvimento de cada cidadão, o país tinha que se dedicar em evoluir as forças 

produtivas. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento económico não podia focar-se só na 

velocidade, mas teria que aumentar a eficiência;  

2. Desenvolvimento equilibrado entre diferentes aspetos. Em sintonia com o 

desenvolvimento económico, o governo central tinha que desenvolver outros aspetos da 

sociedade; 

3. Desenvolvimento equilibrado entre a zona rural e a zona urbana. Em primeiro lugar, 

o governo tinha que se concentrar em resolver questões económicas na zona rural. A seguir, 

avançava projetos para incentivar cooperações entre as vilas e as cidades;  

4. Desenvolvimento equilibrado entre regiões. As vantagens das regiões deveriam ser 

utilizadas para apoiar umas às outras, tal como o projeto de o Este apoiar o Oeste. Como 

exemplo, as regiões com mais recursos naturais deveriam transportá-los para as regiões 

que precisavam destes, mas não os tinham. Ao mesmo tempo, estimulavam-se jovens 

graduados para emigrar e viver nas regiões distantes e menos desenvolvidas;  

5. Desenvolvimento sustentável. Dedicavam-se na proteção do ambiente à medida do 

desenvolvimento económico;  

6. Continuação de reformas e abertura. Quanto às reformas, o governo central não só 

renovava o sistema económico para atender às necessidades surgidas ao longo do 

desenvolvimento, mas também estudava ajustar mecanismos em outros aspetos. Era 

essencial rever a política e o sistema institucional, a fim de suportar as reformas contínuas. 

 
24 “Kexue Fazhanguan” (O Valor do Desenvolvimento Científico), publicado em Guangmin Wang - Guangming 
Ribao (2019 Novembro 12). Disponível em: https://news.gmw.cn/2019-11/12/content_33311412.htm, com 
acesso em 07/12/2020. 
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O governo central mantinha a atitude aberta ao mercado estrangeiro, e ao capital 

estrangeiro, que podiam ajudar o desenvolvimento económico da China; 

7. Consideração sempre pelo interesse dos cidadãos. O governo central tinha que ficar 

atento às demandas da população, e trabalhar por responder a estas. O ponto 7 era o 

núcleo da teoria do valor do desenvolvimento científico.  

 

Na procura do caminho socialista chinês, a teoria de Hu defendia uma reflexão 

científica para evitar erros passados (Buzou wanlu). 25  Durante o seu mandato, as 

estratégias foram mais cautelosas e conservadoras por comparação com os líderes 

anteriores, apesar de se estimularem mudanças não só no sistema económico, mas 

também na política, cultura, sociedade, entre outras áreas. 26  

Nos últimos anos, Xi Jinping introduziu a sua compreensão do socialismo com 

caraterísticas chinesas, na senda dos seus predecessores, e que Sun (2017) sintetiza da 

seguinte forma:  

1. Insistir na liderança do Partido Comunista Chinês em todas as áreas;  

2. Colocar o povo no centro do trabalho;  

3. Continuar profundas reformas em todas as áreas;  

4. Aceitar novos conceitos que facilitam o desenvolvimento;  

5. Estimular a participação da população na governação, sob a liderança do partido;  

6. Aperfeiçoar a construção do sistema institucional e efetuar a governação baseada 

na lei;  

7. Insistir no valor próprio do socialismo chinês e manter a confiança;  

8. Continuar a melhorar a vida dos cidadãos;  

9. Desenvolver o país de forma sustentável e dedicar-se à proteção ambiental;  

10.  Garantir a segurança interna e externa do país;  

11. Manter liderança absoluta do Partido Comunista Chinês sobre as forças militares;  

 
25  “Kexue Fazhanguan: Zhongyang Xinyidai Lingdao Jitide Zhizheng Linian” (O Valor do Desenvolvimento 
Científico: A Ideologia da Liderança do Partido Comunista Chinês da Nova Geração), publicado em Zhongguo 
Jingjiwang (2005 Março 10). Disponível em: 
http://www.ce.cn/ztpd/kxfzgz/jiedu/px/200503/15/t20050315_3323505.shtml, com acesso em 13/04/2021. 
26 Discurso de Hu Jintao no 30º aniversário da política de reformas e abertura (2008 Dezembro 18). Disponível 
em: http://www.chinadaily.com.cn/hqzg/2008-12/18/content_7318929.htm, com acesso em 27/10/2020. 
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12. Seguir a estratégia de “um país, dois sistemas”, ao mesmo tempo que se evita a 

divisão do território;  

13. Ajudar para construir uma comunidade humana a nível mundial e cooperar com a 

comunidade internacional para atingir metas comuns;  

14. Reforçar a supervisão disciplinar sobre o Partido. 

 

O socialismo com características chinesas é um sistema liderado pelo partido único, 

na construção da sociedade comunista, e, mais fundamentalmente, é um sistema 

materialista adaptável à realidade chinesa. Ainda que inspirado no marxismo e marxismo-

leninismo, destaca-se pelo pragmatismo, incorpora as teorias dos líderes chineses, as 

vantagens de modelos estrangeiros e elementos tradicionais. Todos os reforços feitos no 

sistema político, servem-se, por um lado, para consolidar o poder do Partido Comunista 

Chinês e, por outro, para proteger o desenvolvimento económico. Ou seja, a gestão 

económica não pode ser espartilhada pela ideologia política. Como afirmou Deng Xiaoping 

em 1962, não interessa as cores dos gatos que sabem caçar ratos (Buguan heimao baimao, 

zhuodao laoshu jiushi haomao).27 Os meios, sejam eles característicos da economia de 

planificação ou da economia de mercado, devem ser aplicados desde que tenham bons 

resultados na gestão económica. Como a Constituição da República Popular da China indica: 

“o país está na fase inicial do socialismo, a insistir no sistema económico, cujo corpo 
principal é a propriedade pública e é acompanhado por outros tipos de economia, 
a insistir na forma de distribuição, cujo corpo principal é a distribuição segundo o 
trabalho, acompanhado por outras formas de distribuição.”28 

 

A governação do partido tem passado por diferentes líderes, que fazem evoluir o 

sistema teórico da política chinesa. Nas últimas décadas, reforçou os elementos 

democráticos e enfatizou a construção do sistema institucional, por exemplo, melhorar os 

sistemas do Congresso de Representantes Populares e da Conferência da Política 

Consultiva; ajustar a governação à economia de mercado socialista (Shehui zhuyi shichang 

jingji) (Pan, 2015); melhorar o processo de recrutamento de funcionários públicos e 

 
27 “Deng Xiaoping Tongzhi ‘Heimao Baimaolun’ Beihoude Gushi” (A História da Teoria de “O Gato Preto e o 
Gato Branco” de Deng Xiaoping), publicado em Laonian Shenghuobao (2008 Dezembro 17). Disponível em: 
http://cpc.people.com.cn/GB/85037/8530953.html, com acesso em 01/03/2021. 
28 Artigo 6º da Constituição (com revisão de 2018). 
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destacar a responsabilidade do governo na gestão da segurança social e supervisão do 

mercado (Bai, 2016).  

Na atualidade, a governação do Partido Comunista Chinês centra-se no 

desenvolvimento económico e na estabilidade social (Bell, 2015), o que se traduz num 

autoritarismo liderado pelo partido único, que engloba a meritocracia política e elementos 

democráticos em todos os níveis administrativos, incluindo o central (Bell, 2015; Cheng, 

2016). A China organizou o território ao nível central, e em quatro níveis administrativos 

subnacionais29: o provincial, que se refere a províncias, regiões autónomas e municípios 

administrados diretamente pelo governo central (Brown, 2011, p.25); prefeitural; o nível 

de county; e de town/township. Os elementos democráticos têm maior expressão no nível 

básico, nomeadamente entre as cerca de 0,8 milhões de vilas ou comunidades urbanas (Lai, 

2004; Brown, 2011, p.25), apesar da voz do Partido continuar a ser determinante e 

prioritária, quando em confronto com a voz popular.  

Ao retratarem o sistema político chinês, muitos estudos revelam-se críticos em 

relação à coexistência de elementos democráticos e a meritocracia: a meritocracia não 

parece ser compatível com a democracia de natureza pluripartidária e a sua prevalência na 

China parece eliminar a influência democrática (Bell, 2015, p.34; Cheng & Bachman, 1989; 

Cao & Suttmeier, 1999; He & Makarchev, 2019; Gu, 1997; Xi, 2017). Um sistema autoritário 

orientado pela meritocracia poderá agravar as desigualdades sociais (Bourdieu, 1989; 

Tenret, 2008; Gonthier, 2007). Neste sentido, as vilas chinesas poderão ser casos 

exemplares, ao combinarem democracia e meritocracia, quando estas deviam ser 

incompatíveis. É compreensível insistir na meritocracia, especialmente num regime 

autoritário: o processo de seleção e promoção de líderes mais competentes garante as 

condições necessárias ao processo de desenvolvimento económico, nomeadamente um 

ambiente pacífico (Bell, 2015, p.67).  

Os três anos de desastres naturais e o Grande Salto em Frente de 1958 a 1961, 

causaram um grande impacto à economia do país e muitas pessoas morreram de fome, 

quando a liderança totalitária de Mao Zedong procurava a industrialização do país em curto 

 
29 De acordo com o artigo 30º da Constituição (versão de 2018), o sistema administrativo possui quatro níveis: 
provincial, prefeitural, de county e de town/township. O sistema administrativo é omisso quanto ao nível 
nacional e ao nível básico da vila ou da comunidade urbana. 
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prazo, e ordenou que os habitantes nas vilas deixassem do trabalho no campo para 

participar na produção de aço. A Revolução Cultural de 1966 a 1976 agravou conflitos 

internos na sociedade chinesa, quando o poder de Mao reprimia todas as vozes opositoras 

da forma violenta. Estes factos históricos comprovam a importância de líderes qualificados 

num sistema autoritário, para evitar erros de governação. A meritocracia relembra a 

tradição chinesa derivada do sistema de exame e recomendação, o Keju, criado no século 

VII, para recrutamento dos funcionários imperiais. A palavra decompõe-se em Ke (exame) 

e Ju (recomendação). Segundo Bell, além da meritocracia, solicita-se a influência ideológica 

da cultura e das tradições, não só sobre políticos, mas também sobre o povo chinês (Bell, 

2015). 

Nos níveis administrativos superiores, as decisões podem ser tomadas através de três 

mecanismos. 

1. As ordens superiores são enviadas pela liderança coletiva, refletindo a negociação 

entre membros permanentes do politburo central do Partido (Cheng, 2016). Ao mesmo 

tempo, estas decisões têm que ser processadas para serem aprovadas no Congresso 

Nacional do Partido, num processo de democracia intrapartidária;  

2. As decisões podem ser tomadas no Congresso de Representantes Populares do nível 

nacional, com membros eleitos entre cidadãos que se candidatam. Os candidatos 

representam uma grande diversidade, incluindo representantes militares, representantes 

de diferentes etnias, representantes dos camponeses, e entre outros. Estes candidatos são 

votados, nas suas regiões, pelos representantes do Congresso de Representantes 

Populares do nível inferior, ou seja, do nível provincial;  

3. Decisões tomadas no Congresso de Representantes Populares de cada nível 

administrativo subnacional, em que participam os representantes mais competentes de 

várias áreas, selecionados de acordo com os seus contributos e méritos. Os membros ou 

representantes, que constituem o Congresso de Representantes Populares do nível de 

town/township, são eleitos diretamente pelos cidadãos que vivem na mesma zona. No 

entanto, a partir do nível de town/township, os candidatos ao Congresso de 

Representantes Populares do nível superior são votados só pelos representantes do 

Congresso de Representantes Populares do nível inferior. Assim, e como exemplo, os 
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representantes do Congresso de Representantes Populares do nível de county são votados 

pelos do nível de town/township. 

 

No nível básico, tanto nas vilas como nas comunidades urbanas, as práticas 

democráticas revelam-se mais ativas, nomeadamente no que diz respeito a eleições diretas, 

onde os cidadãos têm direito de selecionar os governadores do nível básico, e à auto-

governação dos assuntos coletivos.  

O movimento em prol de mais direitos civis nas vilas chinesas começou a desafiar a 

voz do partido - via party branch - a partir de 1980. Nos tempos das comunas, as vilas eram 

governadas totalmente com base em ordens superiores e os habitantes não tinham 

possibilidade de expressarem as suas vozes. Desde então, cada vez mais vilas começaram 

a ter os seus comités da vila, cujos membros eram eleitos pelos habitantes. Ao mesmo 

tempo, os habitantes começaram a ter direitos de participar no processo da tomada de 

decisões, em que as suas vozes eram consideradas.  

O fenómeno nas vilas chinesas foge da definição original de democratização. Por um 

lado, o autoritarismo mantém-se como elemento de maior peso no sistema político chinês. 

Por outro lado, alteram-se as formas de acesso ao poder político. Entre estas inclui-se o 

clientelismo. No clientelismo que ocorre nas vilas chinesas, o candidato combina com os 

eleitores antes da eleição para votarem-no, e dá benefícios aos eleitores, como dinheiro 

ou presentes. Depois de vencer na eleição, a pessoa eleita tem que cumprir o compromisso 

combinado antes da eleição e trabalha para satisfazer as demandas dos eleitores. Por outro 

lado, a pessoa eleita pode receber mais benefícios pessoais no cargo, a aproveitar o poder 

e os recursos sociais associados com o cargo. Por exemplo, o diretor do comité da vila pode 

participar na tomada de decisões finais para gerir a terra da vila. Quando a terra é 

valorizada para um bom investimento, a vila pode vendê-la e o diretor do comité da vila 

pode ganhar a comissão de intermediação (Wang G., 2014). Contudo, Mazzuca (2010) 

considera estas mudanças como um fator de democratização. A governação totalitária 

característica da época das comunas foi substituída, paulatinamente, pela voz da 

população, num processo de crescente democratização (Mazzuca, 2007, p.45; Vestal, 

1999). Porém, após uma evolução de 40 anos, o exercício dos direitos democráticos dos 
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habitantes continua a enfrentar restrições, devido a limitações institucionais e cedência a 

ordens superiores. Ao mesmo tempo, apesar do governo central sempre destacar nos 

documentos oficiais as suas planificações em termos das reformas políticas, os limites de 

democratização e auto-governação nas vilas, estabelecidos pelo regime do Partido 

Comunista Chinês, tem sido cada vez mais evidente. 

Parece consensual que a China não se irá tornar num país democrático, nem os níveis 

administrativos locais obterão uma verdadeira autonomia. No seu blueprint rumo ao 

comunismo, a posição autoritária do Partido não mudará (Xi, 2015). O poder central tem 

mantido a sua autorização a alterações políticas (Sun, 2014) de uma forma cautelosa e 

experimental, em áreas muito limitadas. Os elementos democráticos servem para 

aprimorar a governação do partido e a sua evolução depende da atitude do governo central 

(Li et al., 2017). Por outro lado, estes elementos democráticos na política chinesa 

contribuem para obter apoio da população, a fim de consolidar a legitimidade do regime. 

Apesar da importação de experiências estrangeiras, a evolução respeitará a realidade 

interna da China num processo de evolução e mudança constante (Wang, 2003), pelo que, 

em perspetiva, se prevê alguma incerteza. Apesar das constatações atuais serem passíveis 

de transformação no futuro, podemos elencar as seguintes características do sistema 

político chinês atual identificadas por Zhao (2012): 

1. A liderança do partido único é fundamental, seguindo o marxismo-leninismo;  

2. A construção do sistema político chinês ainda se encontra numa fase inicial, as 

futuras alterações estão envoltas em incerteza;  

3. A evolução económica continua a ser prioritária a progressos noutras áreas; 

4. Insiste-se na economia de mercado sob uma estrutura socialista;  

5. A institucionalização e legislação acerca da participação democrática da população 

continuam a ser reforçadas, sob a liderança do Partido;  

6. O governo central continua a resolver os problemas da educação, a fim de elevar 

o nível de formação da população; 

7. Insiste-se no desenvolvimento independente do país, construindo um sistema 

político independente e um sistema económico independente. Ao mesmo tempo, 

mantém-se o país aberto à globalização;  
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8. Aplicam-se dois sistemas no continente e nas regiões administrativas especiais, 

nomeadamente Macau e Hong Kong;  

9. O país trabalhará com a comunidade internacional em prol da proteção da paz 

mundial e contra a hegemonia;  

10. O governo procura construir uma sociedade harmoniosa e próspera para todos.  

 

Em resumo, a construção do sistema político chinês demorará tempo, tal como 

aconteceu nos países ocidentais quando construíram as suas sociedades democráticas 

(Cheng, 2009; Bell, 2015, p.196). Quanto à evolução da auto-governação nas unidades de 

nível básico, a situação real difere de caso para caso: perante a grande quantidade de vilas, 

potencialmente poderão emergir centenas de milhares de modelos distintos.  

O desenvolvimento do sistema político chinês deverá seguir três lógicas básicas (Sun, 

2014). Em primeiro lugar, prevê-se que o governo central mantenha a direção traçada e 

continue a ajustar medidas, permitindo inovações dentro de um espaço limitado,30 como a 

democracia consultiva, que acrescenta várias rondas de negociações e discussão no 

processo de tomada de decisões, com o objetivo de estimular a participação pública (He, 

2005). Em segundo lugar, deve continuar a construção de um sistema institucional que 

incorpore as características culturais chinesas. A política (hardware) será utilizada para 

estruturar a sociedade, enquanto a cultura (software) fortalecerá ideologicamente os 

povos e consolidará a liderança do regime. Em terceiro lugar, prevê-se um reforço na 

supervisão ao poder autoritário do partido, para salvaguardar o seu prestígio. A confiança 

e apoio da população é essencial para a legitimidade do Partido.  

De acordo com as diretivas do 19º Congresso Nacional de Representantes do Partido 

Comunista Chinês realizado em 2017, o desenvolvimento económico continua a ser o 

núcleo do trabalho do governo central, 31  devendo estimular, ao mesmo tempo, a 

construção de uma sociedade Xiaokang, o que abrange modernização e evoluções em 

 
30 “Quanwei Fabu: Shijiuda Baogao Quanwen” (Introdução Compreensiva do Relatório do 19º Congresso 
Nacional de Representantes do Partido Comunista Chinês), publicado em Xinhua Wang (2018 Março 13). 
Disponível em: sh.people.com.cn/n2/2018/0313/c134768-31338145.html, com acesso em 25/05/2021. 
31 Relatório dado por Xi Jinping no 19º Congresso Nacional de Representantes do Partido Comunista Chinês 
(2017 Outubro 18). Disponível em: http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232637.htm, com 
acesso em 31/10/2020. 
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termos da economia, política, cultura, sociedade e ambiente. Isto pressupõe, por exemplo, 

gerir a elevada e diversificada procura dos chineses, à medida que melhoram as suas 

condições de vida, e a distribuição de recursos limitados, face a um desenvolvimento 

desproporcional e insuficiente. Mas todas as alterações no país decorrerão sob uma pré-

condição – a permanência do Partido Comunista Chinês na liderança. O desenvolvimento 

registado nas últimas décadas reforça a capacidade de liderança do Partido, percecionado 

como tendo desempenhado o papel decisivo e insubstituível no caminho da modernização 

chinesa. Por outro lado, uma sociedade pacífica sob um regime contínuo contribui para um 

ambiente estável, que facilita reformas económicas e políticas (Wang, 2003). Os elementos 

democráticos, ao estilo do centralismo democrático chinês, irão manter-se num ritmo e 

patamar controlados e a austeridade em relação a alterações políticas será cada vez mais 

apertada.  

Por exemplo, apesar da introdução de elementos democráticos ser continuamente 

estimulada nos congressos nacionais de 1997, 2002 e 2007, as reformas políticas realmente 

concretizadas foram poucas (Gao, 2010). As indicações projetadas pelo governo central 

parecem brilhantes no papel, mas poucas vezes são cumpridas. Assim, os Congressos de 

Representantes Populares do nível nacional ao nível de town/township, permitem eleições 

diretas para selecionar representantes em cada nível, mas o direito da população não é 

verdadeiramente exercido. De facto, faltam às eleições liberdade e justiça. A origem dos 

candidatos é limitada, os quais são pré-nomeados ou pré-recomendados; há pouca 

competitividade na eleição. Regista-se também falta de acesso direto da população, já que 

os seus direitos são exercidos por “representantes” nomeados. Na realidade, as eleições 

diretas dos representantes nos níveis superiores do nível básico (vila/comunidade urbana) 

raramente acontecem, apesar de poucas tentativas, por exemplo, em 1981 ao nível de 

county (Xian), como refere Bai (2016, pp.988-989). A maioria dos cargos no governo resulta 

de nomeação ou recomendações das autoridades. Em suma, na prática, os elementos 

democráticos decretados não estão a decorrer plenamente.  

Segundo Cheng Li, desde o mandato do presidente Xi que se nota uma tendência de 

centralização do poder num líder único (Strongman leadership), ao invés de se seguir a 

liderança coletiva do passado (Cheng, 2016). Com um controlo proveniente do poder 
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central cada vez mais apertado, o exercício de direitos civis da população sofre restrições, 

por exemplo, ao nível da monitorização das vozes opositoras. Esta supremacia reforçada 

não é um bom augúrio para a evolução política rumo à democratização. Apesar de planear 

outras alterações políticas, o Partido Comunista Chinês mantém-se concentrado na tarefa 

prioritária, a saber, o desenvolvimento económico. Por consequência, a atitude do poder 

central é mais ponderada e conservadora em termos de evolução política – o que os 

académicos apelidam de recuo estratégico do desenvolvimento político (Zhengzhi fazhan 

zhanlue tuique) – quando comparada com a economia (Qiao, 2009). A lógica fundamental 

da eventual evolução política é proteger o fruto do desenvolvimento económico e manter 

a estabilidade social, o que tem motivado uma despesa crescente na segurança doméstica 

em todas as províncias (Zeng, 2018). Ou seja, a auto-governação nas vilas também 

decorrerá sob a precondição de estabilidade e o governo central será muito ponderado 

quanto aos próximos passos da democratização.32  

O governo das vilas chinesas foca-se igualmente no desenvolvimento económico, face 

à grave situação vivida nas zonas rurais, na base do contínuo apoio financeiro superior de 

que são exemplo os projetos de Fupin (apoio à pobreza). Em 2019, a população rural na 

China era de 39,9%, por contraponto à população urbana que representava 60,1% do 

total.33 À medida que aumenta o fenómeno de urbanização, diminui a população rural, mas 

o apoio financeiro às vilas continua a aumentar: entre 2013 e 2017, aumentou em média 

10,7% por ano (Zhang X., 2017). Como se poder ver no gráfico 1, até abril de 2020, o 

investimento do governo central em Fupin atingira 139,6 mil milhões de yuan (cerca de 

18,7 mil milhões de euros) (Zeng, 2020). Considerando a sua omnipresença no sistema 

político chinês, as intervenções superiores não irão parar nas unidades da auto-governação 

locais; as vilas têm a obrigação de cumprirem indicações superiores. Neste processo, os 

ramos do Partido desempenham a função determinante de transmitir e executar as 

 
32 Relatório dado por Xi Jinping no 19º Congresso Nacional de Representantes do Partido Comunista Chinês 
(2017 Outubro 18). Disponível em: http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/18/content_5232637.htm, com 
acesso em 31/10/2020. 
33 “2019 nian Zhongguo Dalu Chusheng Renkoushu, Quanguo Gesheng Renkou Shuliang Fenxi ji 2020 nian 
Zhongguo Chengzhenhua Renkou Shuliang, Chushenglv, Siwanglv, Renkou Ziran Zengzhanglv Yuce” (Análise 
da População na China Continental em 2019 em Todas as Províncias e a Previsão da População Urbanizada, 
Taxa de Natalidade, Taxa de Mortalidade e Taxa de Crescimento Natural da População em 2020), em Chanye 
Xinxiwang (2020 Junho 10). Disponível em: http://www.chyxx.com/industry/202006/872559.html, com 
acesso em 31/10/2020. 
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indicações superiores, e os cidadãos não têm o direito de interferir no seu trabalho. Além 

das condicionantes inatas do sistema autoritário, a auto-governação enfrenta assim outros 

obstáculos também.   

 

Gráfico 1 - Investimento nacional nos projetos Fupin e decréscimo da pobreza (2010-2019)  

 

 
Fonte: Guojia Fupin Kaifa Nianjian 2019 (Su & Zuo, 2019) e Zhongguo Tongji Nianjian 202034 

 

Considerando que a população rural ainda representa uma grande parte da população 

chinesa, o aumento da qualidade da governação nas vilas importa, para manter a 

estabilidade local e também nacional, pelo que esta continua a ser uma preocupação do 

governo central.35 Por exemplo, quase um quarto das vilas não tem sistemas de recolha e 

tratamento de lixo e 80% não possui um sistema de saneamento, sendo estas áreas 

prioritárias (Zhang, 2018). Para Han Changbin, diretor do Gabinete de Agricultura e do 

Departamento de Agricultura das Vilas, sem modernizar as vilas, não se consegue 

modernizar o país (Han, 2019), devendo a agricultura servir de base para o 

desenvolvimento económico. Para além da melhoria económica e implementação do 

 
34 Zhongguo Tongji Nianjian 2020 (Relatório Anual das Estatísticas do País do Ano 2020), publicado pela 
Direção Nacional de Estatística da China. Disponível em: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2020/indexch.htm, 
com acesso em 14/05/2021. 
35 “Xinshidai ‘Sannong’ Gongzuo Zongzhuashou” (Concentração do Trabalho nas Zonas Rurais na Nova Era), 
publicado em Renmin Ribao (2018 Setembro 29). Disponível em: http://www.xinhuanet.com/politics/2018-
09/29/c_1123499781.htm, com acesso em 14/04/2021. 
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sistema político local, o trabalho das vilas inclui a execução de ordens superiores e 

resolução de conflitos entre habitantes.  

 

2.2. A democracia com caraterísticas chinesas 

 

Historicamente, a palavra hoje usada para “democracia” em chinês (Minzhu) começou 

por designar o poder imperial, soberano e inviolável.36 No século XX, e após contacto com 

a democracia ocidental, o país mudou a conotação do termo, para acolher o sentido 

habitualmente dado a “democracia” (Wang Z., 2011; Wang S., 2014; Brown, 2011). A 

introdução de elementos democráticos no sistema político chinês, especialmente após a 

era totalitária de Mao, foi, até certo ponto, um processo de democratização, especialmente 

sentido ao nível local (Huntington, 1991, p.15; Mazzuca, 2007). Mas podem estes 

elementos de auto-governação das vilas ser considerados grassroots democracy ou 

democracia de proximidade? Alguns autores defendem que se a China não consegue 

estabelecer um sistema democrático a nível nacional, não se pode aplicar este termo ao 

país (Cohen, 1971, p.6). Outros estudos opinam em sentido contrário, ou seja, que a 

democracia se enquadra no caso chinês. He Baogang destaca que nas vilas chinesas, e até 

a um nível nacional, os habitantes têm o direito promulgado de participar, diretamente ou 

indiretamente, na tomada das decisões, através da reunião/assembleia geral de habitantes, 

da reunião/assembleia de representantes, ou outras organizações (He, 2007, p.8). A seu 

ver, o fenómeno nas vilas chinesas enquadra-se no conceito de democracia, porque 

decorrem práticas democráticas. Para além de He, outros estudos corroboram a aplicação 

do conceito de grassroots democracy, grassroots self-governance ou grassroots elections 

às eleições nas vilas chinesas (Fu & Distelhorst, 2018; O’Brien, 2009; Wang et al., 2018; 

Tong & He, 2018; Yan & Yang, 2008; Wang & Yang, 2010; Min, 2011). Min, por exemplo, 

compara a auto-governação local aos modelos de democracia de proximidade dos países 

ocidentais. Na sua opinião: “as I have previously discussed, the Chinese government has 

 
36 O Clássico dos Documentos (Shangshu) foi um trabalho de compilação de livros do Confucionismo (Quatro 
Livros e Cinco Clássicos, Sishu Wujing), datado do século 10 a.C.. 
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set up similar criteria for the grassroots self-governance system in rural areas” (Min, 2011, 

p.141).  

Existem, porém, vozes contrárias à utilização do termo para referir os elementos 

democráticos na China, especialmente a auto-governação no poder local. Para estes, o caso 

da China é único, não havendo suficiente suporte teórico que o liguem à democracia ou 

democracia de proximidade (Wang G., 2014, p.154). Wang sublinha que as práticas 

democráticas nas vilas chinesas são muito limitadas, faltando-lhes liberdade e justiça 

(Wang G., 2014, p.155), a democratização encontra-se ainda numa fase de evolução e sob 

influência superior, que se consubstancia em orientações (valores a seguir) e ordens 

(obrigações) transmitidas pelo ramo do Partido. Ou seja, a influência do Partido permanece 

dominante, força que O’Brien e Han Rongbin apelidam de one shoulder (Yibashou) e que 

podemos traduzir livremente como “o braço do mais forte” (O’Brien & Han, 2009).  

Os movimentos políticos de grassroots caracterizam-se, literalmente, pela sua 

natureza básica, regional ou de outros níveis inferiores ao nacional. Ou seja, aplica-se 

quando os cidadãos de pequenas comunidades são estimulados a participarem na tomada 

de decisões e a expressarem a sua opinião (Caneparo & Bonavero, 2016; Yenerall, 2017). O 

movimento coletivo procura chamar a atenção do nível superior para os interesses dos 

cidadãos, procura ter peso no processo de decisão nacional ou até internacional (Wallace, 

1992, p.45; Yenerall, 2017). Neste sentido, movimentos políticos e económicos de 

grassroots começam ao nível local e evoluem para exercer influência alargada nos níveis 

superiores. Cada comunidade busca autonomia para garantir oportunidades iguais para os 

cidadãos, que assumirão maior responsabilidade pela sua comunidade (Caneparo & 

Bonavero, 2016). Na prática, esta participação pública não assume apenas a forma direta, 

mas também a forma representativa. O movimento de grassroots encoraja a participação 

dos cidadãos, com base nos valores democráticos, o que conduziu a estudos relacionados 

com grassroots democracy, focando especialmente a relação entre a democracia, a 

participação popular e o movimento de grassroots (Smith & Blanc, 1997; Santos & Nunes, 

2004). Alfonso apresenta uma descrição utópica de grassroots democracy:  

“the building of a participatory democracy is being conceived as a combination of 
forms of economic self-management and grassroots democracy drawing on 
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regional corporations, plebiscites, popular assemblies, open chapter councils, 
sectoral citizens’ councils, local elections, and so forth.” (Alfonso, 1997, p.184) 
 

Na nossa opinião, não é adequado utilizar a palavra ou o fenómeno de grassroots 

quando se teoriza a auto-governação nas vilas chinesas, por três ordens de razões: 1. os 

cidadãos não têm acesso livre para participarem nos assuntos da vila ou da comunidade. 

Embora elejam representantes, as vozes destes não têm muito peso na tomada de decisões 

finais; 2. a voz dos cidadãos de um nível local não consegue afetar decisões superiores, e 

raramente a participação pública chama a atenção do governo nacional. Sob o regime 

autoritário, as ordens superiores não têm de considerar o interesse da comunidade ou do 

indivíduo. Caso surja confronto entre as ordens superiores e a opinião pública, a primeira 

tende a prevalecer; e 3. as comunidades chinesas não conseguem manter autonomia face 

à interferência do ramo do Partido ou do governo superior. Concomitantemente, as vilas 

chinesas, durante a auto-governação, não têm verdadeira autonomia ou condições para 

garantirem o exercício dos direitos democráticos. É óbvio que a voz autoritária continua a 

ser predominante no poder local.   

A história chinesa, ao longo das várias dinastias, registou vários episódios de 

descentralização do poder imperial, ainda que nunca chegasse a minar a posição do 

imperador. Pelo que a democracia não encontrou um solo estável para evoluir, mesmo na 

época moderna. Sob o regime do Partido Comunista Chinês, o país conheceu um ambiente 

mais estável e uma sociedade afastada de guerras e divisões, onde o sistema autoritário de 

partido único passou a decidir em nome da população. Pelo que os elementos 

democráticos no sistema político chinês têm características próprias e funcionam sob uma 

estrutura autoritária, como recorda a sua designação oficial - autoritarismo democrático 

popular. Em outras palavras, o autoritarismo é a chave deste sistema político.  

Analisar os elementos democráticos do sistema político chinês exige uma visão 

universal, para compreender as características chinesas e evitar “cinismo” (Shirk, 1981: 

página X; Cheng, 2009, p.3). O antigo primeiro-ministro Wen Jiabao coloca a questão desta 

forma: o equilíbrio institucional, constitucionalismo, liberdade de imprensa, direitos civis e 

seleção política através de eleições, que existem na sociedade chinesa, não são 

propriedade das democracias ocidentais, mas componentes universais e essenciais a 
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qualquer tipo da democracia (Cheng, 2008c).37  Uma atitude aberta e universal também 

contribui para que o Partido Comunista Chinês aceite elementos políticos estrangeiros. 

Neste processo, haverá confronto entre sistemas políticos, nomeadamente entre a 

democracia e o autoritarismo, mas também entre civilização ocidental e oriental (Yu, 2009, 

p.101). A influência dos sistemas políticos dos países ocidentais é notória no sistema 

político chinês, mas não ficará bem ao governo central imitar sem considerar as 

características e o espírito da nação chinesa. Yu sublinha a importância de considerar a 

história, a cultura, a tradição e as circunstâncias sociais, quando o país está a aceitar 

conceitos democráticos (Yu, 2009), como a democracia meritocrática, onde se incluem 

mecanismos para confirmar a qualificação dos candidatos, apesar do processo de seleção 

permitir escolha por parte dos cidadãos (Bell, 2015). Ao mesmo tempo, sob o contexto 

social chinês, quando exercem os seus direitos democráticos, os cidadãos carregam a 

ideologia da meritocracia que caracteriza a cultura chinesa. Deste modo, a democracia 

liberal tem um espaço limitado para penetrar na sociedade chinesa, comparativamente à 

democracia meritocrática. 

Os elementos democráticos aplicados no sistema político chinês devem respeitar a 

cultura tradicional, complementar aos conceitos ocidentais (Zhang, 1935). Para além da 

meritocracia, as características tradicionais consideram valores de lealdade, piedade filial, 

bondade, amor, honestidade, justiça, harmonia e igualdade (Chen, 1935). Para Xiong, a 

evolução dos elementos democráticos na China é condicionada por três fatores: a 

qualidade do país; o seu ambiente e a sua cultura (Xiong, 1935). A qualidade do país diz 

respeito ao seu sistema de seleção e competição, ou seja, a China não tem eleições 

completamente livres e competitivas. O ambiente indica os recursos sociais que possui e a 

China ainda não reúne as condições sociais necessárias para alcançar uma verdadeira 

democracia: “ethnic warfare, crippling poverty, pervasive corruption, and lack of education 

may pose obstacles to the successful establishment and consolidation of democracy” (Bell, 

2015, p.15). Cunningham também opinou a favor da essência das precondições para 

garantir um bom funcionamento da democracia, “the approach is to focus on pre-

governmental, social or economic conditions that make well-functioning democracy 

 
37 Reunião entre o antigo Primeiro Ministro Wen Jiabao e John L. Thornton, delegado da Brooking’s Institution.  
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possible, or in the strongest version ensure it” (Cunningham, 2002, p.23). As forças sociais 

informais influenciam de igual forma a sociedade chinesa (Brown, 2011). Quanto ao último 

fator, a cultura, corresponde às suas tradições e à influência de culturas importadas do 

estrangeiro. 

O processo de experimentações democráticas pode ser considerado incremental 

democracy (Yu, 2002), com foco particular na auto-governação das vilas. É um processo 

que exige análises académicas, estudos do governo e conhecimento dos cidadãos (Yu, 

2009). Para muitos investigadores chineses, não se prevê nenhum resultado da 

democratização a curto prazo, mas o importante não é se a China consegue tornar-se num 

país democrático, mas antes se a política chinesa é beneficiada neste processo (Cheng, 

2009).  

A um nível nacional e nos níveis administrativos superiores do nível básico, os 

elementos democráticos funcionam através da intra-party democracy38 (ou democracia 

intrapartidária) do Partido Comunista Chinês e através do Congresso de Representantes 

Popularese e da Conferência da Política Consultiva, do lado do governo. Yu divide este 

modelo em duas partes, as quais são complementares e essenciais para a política chinesa: 

1. democracia intrapartidária (Dangnei minzhu); e 2. democracia popular ou social (Remmin 

minzhu ou Shehui minzhu) - o Congresso de Representantes Populares e a Conferência da 

Política Consultiva (Yu, 2009).  

Já Gao (2010) distingue entre: 1. democracia intrapartidária (Dangnei minzhu); 2. 

democracia interpartidária (Dangji minzhu) – a Conferência da Política Consultiva, tendo 

demonstrado a cooperação entre o Partido Comunista Chinês e os outros partidos 

formalmente existentes no país (designados como “partidos sociais” na China); e 3. 

democracia popular (Renmin minzhu) – o Congresso de Representantes Populares, em que 

os representantes têm chances de expressar vozes da população.  

A democracia intrapartidária evoluiu para melhorar a governação e a liderança do 

Partido (Bai, 2016, p.1044). Como refere Cheng (2009), “this measure seeks to preclude an 

 
38 Relatório dado por Hu Jintao no 17! Congresso Nacional do Partido Comunista da China (2007 Outubro 15), 
publicado em inglês por Xinhua News Agency. Disponível em: 
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/zggcddsbcqgdbdh/2012-11/06/content_1742192.htm, com acesso em 
25/05/2021. 
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excessive accumulation of power by the Party secretary - in Chinese, the ‘no.1 leader’ 

(Diyibashou) or ‘Party boss’”. É necessário que as mudanças se adaptem às novas 

circunstâncias internas e externas: “meet the new demands due to the new circumstances 

in the world (Shiqing), the new condition in the country (Guoqing), and the new reality in 

the Party (Dangqing)”39. A melhoria da democracia intrapartidária estimula, por um lado, 

a institucionalização da política elitista e, por outro lado, faz parte das experimentações 

flexíveis da democracia ao estilo chinês (Cheng, 2009).  

Na quarta sessão plenária do 17º Comité Central do Partido realizada em 2009, 

planeou-se a evolução da democracia intrapartidária em cinco aspetos: 1. aumento da 

competitividade na seleção de oficiais do Partido, com mais eleições intercalares; 2. 

tomada de decisões através de votação (Piaojuezhi); 3. aprovação de normas restritivas, 

para regular mandatos, movimentos e nomeações para cargos de níveis superiores de cada 

região; 4. desenvolvimento de um sistema de supervisão, para prevenir a centralização do 

Partido Comunista Chinês, a corrupção e outras formas de abuso do poder; e 5. 

transparência nos assuntos do Partido. Cheng Li resume os atributos da democracia 

intrapartidária:  

“1. multi-candidate inner-party elections; 2. decision by votes (via Quanweihui, 
Party committee or Changweihui, executive committee)”; 3. institutional 
regulations and informal norms (term limits; age limits for retirement; regional 
representation in the full membership seats of the Central Committee; ‘Law of 
avoidance’ in selection of top local leaders); 4. a comprehensive supervision system 
(an ombudsperson mechanism; property declaration mechanism; public anti-
corruption reporting mechanism; institutional separation mechanism); 5. 
transparency of party affairs” (Cheng, 2009, pp.7-10).  
 

Em termos de competitividade, refira-se que na eleição para o Comité Permanente do 

Congresso de Representantes Populares Nacional de 2002 houve mais 5,1% candidatos do 

que lugares disponíveis e mais 5,7% candidatos do que lugares para membros 

alternativos. 40  No Congresso de 2007, os representantes votaram para eleger 204 

 
39 Comunicado da 4ª sessão plenária realizada pelo 17º Comité Central do Partido Comunista Chinês, realizada 
em 18 de setembro de 2009. Disponível em: https://www.chinanews.com/gn/news/2009/09-
18/1874805.shtml, com acesso em 25/05/2021. 
40 “Shiqida Shuzi Diwuji” (Estatísticas Publicadas pelo 17º Congresso Nacional de Representantes do Partido 
Comunista Chinês, vol. 5), publicado em Xinhua Wang (2007 Outubro 21). Disponível em: 
http://www.chinadaily.com.cn/hqzg/2007-10/21/content_6194341.htm, com acesso em 25/05/2021. 
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membros permanentes entre 221 candidatos (diferença de 8,3%) e para eleger 167 

membros alternativos entre 183 candidatos (diferença de 9,6%). Dentro do Partido, as 

decisões são tomadas seguindo a democracia intrapartidária, com base no centralismo 

democrático de estilo chinês. Os conceitos do centralismo democrático de estilo chinês, 

também designado democracia socialista chinesa 41  (Shehui zhuyi minzhu), foram 

concebidos por Deng Xiaoping num discurso dele dado em 1980 (Deng, 1994) no sentido 

de descentralizar o poder central, aumentar a qualidade da governação do Partido 

Comunista Chinês e incentivar a modernização do país.42 A estruturação da democracia 

socialista chinesa passaria por (Bai, 2016, p. 1044):  

1. Continuar a descentralizar o poder absoluto, para separar funções do Partido e do 

governo. Evitar a ocupação permanente dos indivíduos no seu cargo e proibir o mandato 

prolongado dos oficiais;  

2. Simplificar o sistema de organização e gestão, diminuindo a influência negativa da 

burocracia. Aperfeiçoar o sistema de instituições, leis e recrutamento dos funcionários 

públicos. Aumentar a qualidade da liderança e da governação, não só do Partido, mas 

também do governo, passando mais poder do Partido para o governo;  

3. Combater a corrupção, melhorando o sistema de supervisão sobre o Partido, por 

parte dos cidadãos ou do sistema judiciário;  

4. Evoluir a auto-governação no nível básico, incluindo eleições diretas (Haixuan) e a 

tomada de decisões através de votação (Piaojuezhi). Nos níveis superiores, manter o 

Congresso de Representantes Populares e a Conferência da Política Consultiva. É protegido 

também o direito de auto-governação nas regiões autónomas de etnias;  

5. Respeitar os direitos humanos, o primado da lei e a governação baseada em leis.  

 

As iniciativas democráticas foram aplicadas para proteger os frutos das reformas 

económicas. Simultaneamente, a continuidade das reformas económicas estimula a 

modernização chinesa (Deng, 1986). A democratização local tem como função resolver 

 
41 Relatório de trabalho conferido por Hu Jintao, no 17º Congresso Nacional de Representantes do Partido 
Comunista Chinês em 2007. Disponível em: http://www.chinadaily.com.cn/hqzg/2007-
10/25/content_6205616.htm, com acesso em 25/05/2021. 
42 Discurso dado por Deng Xiaoping na 3ª sessão plenária do 11º Congresso Nacional do Partido. Disponível 
em http://theory.people.com.cn/n/2012/1029/c49150-19420509-1.html, com acesso em 25/05/2021. 
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conflitos entre cidadãos, surgidos com o desenvolvimento económico e político 

desequilibrados (Yu, 2007). Apesar da designação, a democracia socialista chinesa tem a 

sua singularidade, não apresenta muitas analogias com a teoria ocidental, ainda que venha 

aplicando as vantagens do modelo original, ocidental. Numa visão mais geral, Schumpeter 

considera que a democracia socialista pode exercer uma burocracia mais oleada e assim 

evitar conflitos populares, o que contribui para a confiança nos líderes políticos e a 

tolerância popular face à governação (Schumpeter, 1962). A democracia socialista 

caracteriza-se ainda pela decisão, em áreas específicas, de líderes políticos qualificados e 

especialistas, ao invés do povo (Schumpeter, 1962).   

O Congresso de Representantes Populares funciona nos quatro níveis administrativos 

superiores, incluindo o nacional, como definido no 3º capítulo da Constituição de 2018. O 

Congresso realiza-se anualmente, existindo comités permanentes para tratar de certos 

assuntos durante o seu período de encerramento. O Congresso de Representantes 

Populares do nível nacional é a instituição suprema, legislativa, cujos representantes são 

eleitos entre o povo, para um mandato de cinco anos, havendo quotas mínimas para 

representantes militares e de etnias minoritárias. Na 5ª reunião do 12º Congresso de 

Representantes Populares do nível nacional, realizada em 2017, foram decididas as quotas 

mínimas dos representantes militares (8,8%) e dos representantes de etnias minoritárias 

(12%), para o 13º Congresso de Representantes Populares do nível nacional de 2018.43  

Os assuntos são ali decididos, no que respeita à:  

1. Revisão da Constituição;  

2. Supervisão da execução da Constituição;  

3. Aprovação e revisão de outras leis básicas nacionais;  

4. Eleição e demissão do presidente e vice-presidentes nacionais;  

5. Eleição, entre candidatos recomendados pelo presidente nacional, do primeiro-

ministro. Eleição, entre candidatos recomendados pelo primeiro-ministro, dos 

 
43  “Dishi’erjie Quanguo Renmin Daibiao Dahui Diwuci Huiyi guanyu Dishisanjie Quanguo Renmin Daibiao 
Dahui Daibiao Min’e he Xuanju Wentide Jueding” (A Decisão Feita na 5ª Reunião do 12º Congresso de 
Representantes Populares do Nível Nacional sobre as Questões da Eleição e das Quotas dos Representantes 
para o 13º Congresso de Representantes Populares do Nível Nacional), publicado em Zhongguo Rendawang 
(2017 Março 15). Disponível em: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-
03/15/content_2018912.htm, com acesso em 07/09/2021. 
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cargos no governo central, por exemplo, ministros. Demissão, através de votação, 

dos cargos mencionados anteriormente;  

6. Eleição e demissão do presidente e de outros membros da comissão militar 

nacional;   

7. Eleição e demissão do diretor da comissão de supervisão nacional;  

8. Eleição e demissão do juiz do supremo tribunal;  

9. Eleição e demissão do chefe supremo da procuradoria;  

10. Aprovação e revisão dos projetos associados à economia nacional e ao 

desenvolvimento social. Supervisão sobre a execução dos projetos.  

11. Aprovação, revisão e supervisão da execução do orçamento nacional;  

12. Revisão e correção das decisões inadequadas feitas pelo Comité Permanente do 

Congresso de Representantes Populares Nacional;  

13. Autorização do estabelecimento de províncias, regiões administrativas ou 

municípios administrados diretamente pelo governo central;  

14. Decisão sobre o estabelecimento de regiões administrativas especiais e do seu 

sistema institucional;  

15. Decisão sobre guerra e outros assuntos associados com a segurança nacional;  

16. Outras decisões que devam ser tomadas pela instituição do poder supremo.  

 

A Conferência da Política Consultiva é outro componente essencial da democratização 

chinesa, que também se realiza em todos os níveis administrativos, incluindo o nacional. 

Segundo o programa desta instituição,44 a Conferência tem lugar todos os anos, existindo 

um comité permanente para exercer as suas funções quando está encerrada. É constituída 

por representantes do Partido e convidados de diferentes áreas da sociedade: membros 

dos restantes partidos formalmente existentes no país (designados como “partidos sociais” 

na China), pessoas não filiadas num partido, grupos civis, etnias minoritárias, profissionais 

e especialistas de diferentes áreas, habitantes de Hong Kong, Macau e Taiwan, chineses 

residentes no estrangeiro e outros convidados especiais.  

 
44 “Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi Zhangcheng” (Programa da Conferência da Política Consultiva 
da China), publicado em Xinhua Wang (2018 Março 27). Disponível em: 
http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2018/03/27/ARTI1522131885762644.shtml, com acesso em 07/03/2021. 
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Os convidados referidos são definidos através de recomendações. As entidades que 

representam cada área da sociedade, recomendam candidatos conforme os seus 

contributos e competências pessoais. Além dos representantes recomendados de cada 

entidade, há convidados selecionados diretamente na sociedade, a respeitar o mesmo 

critério. A lista dos candidatos passa por um processo de avaliação, em que as entidades 

têm que negociar com o Partido Comunista Chinês para confirmar a qualificação dos 

candidatos. A lista dos candidatos da versão final encontra-se determinada apenas quando 

o processo de avaliação acaba. E o Comité Permanente da Conferência da Política 

Consultiva irá realizar uma reunião para votar nos candidatos, e publicar o resultado.45 

A Conferência da Política Consultiva tem três grandes funções: 1. negociação política 

multilateral, entre o Partido Comunista Chinês e as outras forças sociais; 2. apresentação 

do relatório do Partido e do governo, para as outras forças sociais analisarem e 

supervisionarem os trabalhos do Partido e do governo; 3. participação política dos cidadãos.  

A Conferência da Política Consultiva fornece um acesso mais amplo aos cidadãos para 

expressarem as suas opiniões ao Congresso e ao Partido. A Conferência da Política 

Consultiva ocorre, regra geral, antes do Congresso de Representantes Populares, para as 

partes sociais discutirem propostas, que são posteriormente entregues ao Congresso de 

Representantes Populares para decidir sobre elas. A primeira Conferência nacional 

realizou-se em 1949 e os representantes aprovaram o Programa Global da Conferência da 

Política Consultiva (Zhongguo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi Gongtong Gangling) e a Lei 

Orgânica da Política Popular (Zhonghua Renmin Gongheguo Zhongyang Renmin Zhengzhi 

Zuzhifa). Estes dois documentos serviram para, na fase inicial da República Popular da 

China, organizar o governo e preparar o primeiro Congresso de Representantes Populares 

nacional (Bai, 2016). Segundo Bai, naquela altura, as duas instituições tomavam decisões 

com base em negociações multilaterais entre partidos e membros da sociedade civil. 

Porém, o poder tornou-se mais centralizado a partir de 1952 e até à Revolução Cultural, 

com o Partido a exercer um controlo mais apertado, face à acérrima luta pelo poder (Bai, 

2016). 

 
45 “Zhengxie Weiyuan Shi Ruhe Chanshengde” (Como é que os Membros da Conferência da Política Consultiva 
São Selecionados), publicado em Zhongguo Zhengxiewang (2019 Setembro 18). Disponível em: 
http://cppcc.china.com.cn/2019-09/18/content_75220177.htm, com acesso em 07/09/2021. 
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Em suma, a democracia com características chinesas caracteriza-se por:  

1. Aplicar a democracia intrapartidária na governação e gestão do Partido Comunista 

Chinês, dando importância ao seu desenvolvimento e à sua divulgação das práticas 

democráticas; 

2. Assegurar o funcionamento do Congresso de Representantes Populares, 

abrangendo a sua organização de representantes eleitos, e o seu direito supremo em 

termos de legislação. Ao mesmo tempo, destaca-se o trabalho de supervisão 

desempenhado pelos representantes populares, quando revêm os relatórios do governo e 

das outras entidades oficiais no Congresso de Representantes Populares. O Congresso de 

Representantes Populares é assim a entidade suprema em supervisão46. A sua função de 

supervisão visa manter o equilíbrio entre poderes do Congresso, governo, procuradoria e 

tribunais. Em 1999, o Comité Permanente do Congresso de Representantes Populares 

Nacional passou a permitir que cidadãos inscritos assistissem às suas reuniões; 

3. Aperfeiçoar o sistema institucional, que desempenha uma função crucial na 

governação (Bai, 2016, pp.1044-1046).  

 

Yu Keping acrescenta as suas conclusões acerca do funcionamento da democracia com 

características chinesas: práticas democráticas estimuladas a um nível de proximidade; 

democracia intrapartidária; importância do sistema institucional; princípio de rational 

decision-making; supervisão pública reforçada e consideração do interesse popular na 

governação; transparência nos assuntos do governo; construção de uma sociedade 

harmoniosa e estável; governo dedicado ao serviço (Yu, 2009).   

Apesar do progresso obtido pelo Partido Comunista Chinês em alguns aspetos da 

democracia, mantém-se o estereótipo autoritário e a informalidade. Por exemplo, é 

comum nomear-se o candidato antes de sair o resultado da eleição (Neiding), decidir 

apenas com base nas indicações superiores sem ponderar outras opiniões, faltando ainda 

 
46 “Quanguo Renda Changweihui Yonghao Jianduquan, Rang Gaige Fazhan Chengguo Huiji Quanti Renmin” (O 
Comité Permanente do Congresso de Representantes Populares Desempenha Bem a Sua Função de 
Supervisão, a Fazer com que os Frutos de Reforma e Desenvolvimento Beneficiem Todos os Povos), publicado 
em Fazhi Ribao (2021 Outubro 9). Disponível em:  http://thepaper.cn/newsDetail_forward_14826589, com 
acesso em 11/10/2021.  
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uma supervisão efetiva às autoridades. Embora o governo seja conduzido por instituições 

mais democráticas, a voz do Partido ainda é decisiva. 

 

2.3. A meritocracia no sistema político da China 

 

Michael Young descreveu a meritocracia como uma seleção de pessoas com base nos 

seus méritos, por oposição ao modelo em que as pessoas eram valorizadas apenas 

conforme as suas hierarquias determinadas desde o seu nascimento, como por exemplo, 

as profissões das pessoas, passando de geração em geração, eram decididas pelas suas 

famílias (Young, 1958, p.79). A meritocracia apresenta diferentes critérios em cada país, 

face às suas necessidades sociais (Bell, 2015). Na China, como em outros países asiáticos, 

estabeleceu-se uma ligação entre worth e merit ao longo da história (Pines, 2003), 

referindo-se o mérito principalmente à moralidade e capacidade do indivíduo (Bell, 2015, 

p.65). Mais do que a mera influência da tradição, a meritocracia é vista como um 

mecanismo científico, compreensível, de selecionar líderes, utilizado para melhorar a 

qualidade do poder centralizado e combater fenómenos como a corrupção, burocracia e 

concentração do poder superior, falta da legitimação do poder e fragilidade da estrutura 

institucional (Bell, 2007, p.194). Singapura também tem aplicado um rigoroso sistema de 

seleção de líderes, respeitando os méritos e qualidades dos candidatos. O argumento é que 

a sua pequena população e recursos limitados exigem que o país seja liderado por 

indivíduos talentosos, selecionados segundo o mérito (Bell, 2015, p.32). Esta tradição tem 

sido preservada nas décadas recentes, no que respeita à necessidade de governação de 

cada regime. Na China, o processo de seleção - exame Guokao e recomendação (Bell, 2015, 

pp.65-67) -, inclui formação profissional aos selecionados, para melhorarem as suas 

capacidades e competitividade, o que será essencial para a sua promoção na carreira.  

Em A República, Platão defendeu a importância do mérito (capacidade pessoal para, 

moralmente, tomar decisões políticas mais lícitas) dos líderes para um melhor regime. 

Numa carta dirigida a John Adams em 1813, Thomas Jefferson defendeu igualmente a 
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aplicação da meritocracia na política47 (citado por Bell, 2015, p.66). Contudo, a preferência 

pela meritocracia parece traduzir-se numa oposição à democracia (Bell, 2015), pois tende 

a atribuir poder às elites.  

Na Grécia Antiga, o sorteio fornecia a participantes oportunidades iguais para serem 

líderes, fenómeno que Aristóteles descreveu como ruling and being ruled in turn (citado 

por Mulgan, 1990, p.207). Mas a meritocracia seleciona quem tem melhor perfil em termos 

de recursos, discurso, performance, entre outros critérios. As pessoas mais sábias e com 

boa situação financeira terão sempre vantagem sobre as restantes (Wang S., 2014, p.54). 

O ideal será evitar uma governação por parte de um grupo pequeno; um grupo maior 

representa mais collective wisdom (Bell, 2015, p.26). Na realidade, à medida que o poder é 

centralizado no regime autoritário, aumenta o risco de abuso do poder, tanto na seleção 

das pessoas, como no processo de tomada de decisões. Mesmo que elementos 

democráticos sejam permitidos na política chinesa, existem sempre intervenções do 

Partido nos procedimentos, sendo a informalidade, em chinês chamada de manipulação 

na caixa secreta (Anxiang caozuo) um dos desafios a ultrapassar. A meritocracia serve para 

selecionar os membros do Partido, funcionários do governo e líderes de todos os níveis 

administrativos e do nível nacional.  

Por outro lado, a ideologia da meritocracia interfere no processo de tomada das 

decisões do politburo central do Partido Comunista Chinês, cujos membros são eleitos com 

base na democracia intrapartidária, treinados e selecionados de acordo com o mérito, 

principalmente no âmbito da experiência profissional. Também interfere na tomada de 

decisões de todos os níveis administrativos inferiores e no nível básico, através das 

orientações do ramo do Partido. 

De acordo com um estudo local, que analisou o percurso de um candidato a líder 

provincial, a seleção através do mérito inclui quatro passos. 48  Em primeiro lugar, o 

 
47  Carta enviada por Thomas Jefferson a John Adams: “Thomas Jefferson to John Adams”. Em The Founder’s 
Constitution (Vol.1, capítulo 15, documento 61), editado por P. B. Kurland & R. Lerner. Chicago: University of 
Chicago Press (2000). Disponível em: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch15s61.html, 
com acesso em 25/05/2021. 
48“Cong Keyuan dao Shengbuji - Ni Buzhidaode Zhongguo Guanyuan” (De Funcionário Público a Governante 
do Nível Provincial – O Governante Chinês Desconhecido), publicado em Sohu (2016). Disponível em: 
http://www.sohu.com/a/61028844_189275, com acesso em 07/04/2019. 
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candidato tem que participar no exame nacional, para ser um funcionário público, sendo 

que passam apenas 1,45 entre 100 participantes. Alcançar metas profissionais e possuir 

títulos académicos também é vantajoso: esses candidatos terão mais possibilidades de 

passar às próximas etapas. Na seleção com base nas conquistas profissionais, passam 4,4 

pessoas em cada 100 candidatos. Para se ser líder do nível prefeitural, tem que se ter 

formação profissional nos níveis inferiores, por exemplo, experiência de trabalho em 

entidades oficiais locais ou empresas do Estado. Esta fase é muito mais rigorosa do que 

outras, passam somente 0,01 pessoas em 100 candidatos. Evidentemente, a colocação 

depende de vagas, o que limita a passagem de 0,025 pessoas por cada 100.  

No global, percebe-se a dificuldade do processo e a existência de dois fatores 

essenciais na seleção meritocrática chinesa: a educação e a formação profissional. Uma 

Investigação ao Processo de Promoção de um Líder (Lingdao Ganbu Chengzhang Guilv 

Yanjiu)49 identificou os elementos necessários para a promoção: experiência profissional, 

competência pessoal, confiança dos cidadãos, comunicação e experiência em diferentes 

postos. A maioria destes fatores relaciona-se com a formação profissional e apenas um 

com a educação. Neste sentido, podemos afirmar que o sistema chinês de meritocracia dá 

mais importância à formação profissional do que à educação, ou seja, privilegia a 

experiência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49  Beijingshi Dangzheng Zhuyao Lingdao Ganbu Chengzhang Guilv Diaocha (Investigação Feita sobre a 
Promoção dos Principais Líderes do Partido Comunista Chinês e do Governo em Beijing), publicado em 2008. 
Disponível em: https://wenku.baidu.com/view/3204048084868762caaed580.html, com acesso em 
25/05/2021. 
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Gráfico 2 - Exigências de qualificações académicas 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de “Linian Guokao Xueli Yaoqiu Ruhe? Nide Xueli, 

Baokao Guokao You Shengsuanma?” (Que Título Académico Foi Exigido nos Exames Nacionais dos Últimos 

Anos aos Funcionários Públicos? E Tu Tens Confiança?), publicado em Sohu (2016). Disponível em: 

http://www.sohu.com/a/243299384_358127, com acesso em 07/04/2019. 

 

O gráfico 2 resume os títulos académicos exigidos para cargos de governo, com base 

em dados estatísticos: a maioria obriga a que os candidatos sejam titulares de uma 

licenciatura; os casos em que se exige um grau de mestrado ou doutoramento são muito 

menores.  

O governo central publicou um documento com sugestões para o processo das 

seleções de líderes dos órgãos administrativos do Partido no nível básico, e de líderes na 

frente para governar a produção (Guanyu Zhuzhong cong Jiceng he Shengchanyixian 

Xuanba Dangzheng Lingdao Jiguan Ganbude Yijian), com o objetivo de reforçar o empenho 

dos líderes chineses no exercício das suas funções.50 O documento declara que os líderes 

dos níveis superiores têm a obrigação de adquirir experiência e preparação profissional em 

entidades dos níveis inferiores. Simultaneamente, os líderes do nível inferior com boa 

performance podem subir na cadeia de comando através de uma recomendação.   

Em 1995, iniciou-se um sistema nacional de seleção de líderes das vilas entre 

universitários (Daxuesheng cunguan zhidu), sendo necessário os estudantes participarem 

num exame nacional para o efeito. Isto permite que os jovens contribuam para o 

 
50 Departamento da Organização do Partido Comunista Chinês, Documento nº 2 de 2009. 
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desenvolvimento local com os seus conhecimentos académicos e resolve o problema do 

desemprego jovem, para além de proporcionar experiência profissional.  

A collective wisdom atrás mencionada também se refere à qualidade dos votos, em 

termos de elementos democráticos (Bell, 2015, p.22). Os votos devem ponderar, além da 

preferência pessoal, o interesse coletivo, o que eleva a preocupação com a possível 

irracionalidade da maioria. Brennan partilha uma opinião similar: os eleitores votam nos 

líderes políticos para que executem, não só em seu benefício, mas no interesse comum. 

Segundo o mesmo autor, dados empíricos sugerem que os eleitores votam pelo interesse 

comum, ao invés do interesse individual (Brennan, 2011, p.127), ou seja, um bom sistema 

democrático também exige mérito dos eleitores, que pensem na sociedade como um todo. 

No entanto, deve evitar-se a discriminação sobre eleitores classificados com menos mérito, 

particularmente com níveis educativos mais baixos, como teorizou John Mill (Mill, 1861, 

p.171).  

Para John Stuart Mill, a participação democrática pode servir para educar os cidadãos 

(Mill, 1861), contribuindo para a evolução da qualidade dos eleitores. Neste seguimento, 

Kerry Brown defende que a democratização nos níveis básicos da China pode contribuir 

para educar o povo de classes mais baixas, ou que têm menor contacto com teorias 

democráticas, o que facilitaria a evolução no futuro (Brown, 2011). Neste sentido, para a 

evolução dos elementos democráticos no sistema político chinês, seria essencial divulgar a 

meritocracia entre os cidadãos que vão exercer os seus direitos (estimulando-os a exercê-

los). Mas, em teoria, a influência contínua da meritocracia poderá impedir o progresso da 

democracia chinesa, uma vez que admite maiores desigualdades.  

 

2.4. A descentralização do poder e as experiências democráticas na China 

 

Ao contrário da maioria dos países ocidentais, a China não tem muita experiência em 

termos de práticas democráticas ao longo da sua história (Brown, 2011, p.5). A introdução 

de teorias democráticas registou-se apenas no século XIX, com o país a fazer algumas 

tentativas antes do estabelecimento da República Popular da China, frustradas, em parte, 

por causa da instabilidade decorrente da queda da dinastia Qing, da revolução Xinhai e da 
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guerra sino-japonesa. A estabilidade social é condição essencial para o desenvolvimento 

político (Li C., 2009; Deng, 1998), pelo que as práticas democráticas experimentadas não 

perduraram. Apesar das práticas democráticas registadas durante o regime do Kuomintang 

(KMT), a governação era autoritária, concentrada no Partido único, não havendo muito 

espaço para elementos democráticos (Bai, 2016).  

Em 1842, Wei Yuan estudou de forma sistemática a política e a economia dos países 

estrangeiros, investigação que transpôs para o livro Introduction to Overseas Countries. A 

ocidentalização registada entre os anos 60 e 90 do século XIX resultou ainda na obra 

Zhongxue Weiti, Xixue Weiyong (“O Estudo Chinês É para o Corpo E o Estudo Ocidental É 

para o Uso”). Os ativistas da altura pretendiam aplicar os benefícios do sistema ocidental 

mantendo as vantagens da sociedade chinesa, ou seja, não se almejava uma 

ocidentalização completa. Em 1898, no rescaldo da derrota contra países industrializados 

e forças militares superiores, por exemplo, nas duas guerras do ópio e na guerra sino-

japonesa (1894), uma nova geração chinesa insistia em reformas políticas que se 

traduzissem em desenvolvimento e industrialização, o que ficou conhecido como Reforma 

dos 100 dias (Wuxu bianfa). Reformistas como Kang Youwei e Liang Qichao foram 

influenciados por ideias estrangeiras (Brown, 2011); a partir de então, os jovens chineses 

procuraram perceber um pouco dos sistemas políticos ocidentais e da democracia.  

Kang Youwei pediu ao imperador para estudar o sistema monárquico (Kang, 1898), 

elaborar uma constituição e ponderar a criação de uma assembleia. No final da dinastia 

Qing, divulgou-se uma proposta de Constituição (Qinding Xianfa Dagang), em resposta à 

pressão social, mas também como tentativa de salvaguarda do poder imperial. Esta 

primeira proposta de Constituição tinha 23 artigos, 17 dos quais eram iguais ou similares à 

Constituição japonesa da altura (Chen, 1946, p.5). Quando a revolução de Wuchang 

derrubou o poder imperialista dos Qing, publicou outra Constituição (Shixing Xianzhengyu) 

invalidando as leis anteriores (Xia, 2004, p.145). Em resposta à revolução, a casa imperial 

inspirou-se na Constituição do Reino Unido e publicou Zhongda Xintiao Shijiutiao, que 

implicava limitações ao poder do imperador e planeava a transição para um sistema 

monárquico (Yang, 1936), mas os seus esforços foram em vão.   
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A revolução Xinhai, na sequência da revolução Wuchang liderada por Sun Yet-san, 

acabou por derrubar o poder imperial em 1911. Estabeleceu-se então um novo governo 

militar em Hubei e publicou-se uma nova proposta de Constituição (Zhonghua Minguo 

E’zhou Yuefa) (Wang Z., 2011, p.2), que descrevia um sistema político similar ao dos Estados 

Unidos: o país tinha um presidente (Dudu), eleito pelo povo e responsável pelos assuntos 

do estado, e um ministro administrativo (Zhengwu weiyuan), responsável por organizar 

parlamento e executar as ordens do presidente, que podia ser demitido pelo parlamento 

(Wang Z., 2011, p.2). As províncias tinham autonomia e participavam nos assuntos 

nacionais. Os representantes das províncias reuniram-se, para discutirem uma Constituição 

mais rígida e completa, de acordo com o sistema presidencial dos Estados Unidos, que 

resultou no Programa Provisório da Organização Governamental do país (Zhonghua 

Minguo Linshi Zhengfu Zuzhi Dagang) (Yang, 1936, p.80). O programa provisório acabaria 

por ser substituído, em 11 de março de 1912, pelas Convenções Provisórias, aprovadas na 

reunião de representantes provinciais.  

As tentativas políticas buscavam a descentralização do poder central e oportunidades 

para o povo participar, nomeadamente através de eleições, à semelhança do que acontecia 

nos países ocidentais. No período republicano, a prática de eleições tornou-se mais comum 

e o sistema político da altura era mais democrático do que muitos regimes europeus 

(Dikotter, 2008). Por exemplo, em 1907, os residentes há mais de cinco anos em Shanghai 

tinham direito de voto. Nas províncias de Hunan e Zhejiang divulgou-se o direito de voto 

entre os cidadãos nas décadas de 1910 e 1920. Em 1912, 40 milhões de cidadãos foram 

eleger os membros da assembleia nacional e seus representantes (Brown, 2011).  

A 28 de janeiro de 1912, realizou-se em Nanjing o conselho nacional, com 

representantes de diferentes províncias; no entanto o sistema eleitoral ainda não estava 

pronto e a informalidade continuava a ser uma influência negativa. Pelo que, em fevereiro 

daquele ano, se elegeu Yuan Shikai como presidente provisório, que não era qualificado 

para o cargo e dirigiu a república de volta ao poder imperialista (Spence, 1990, pp.276-277). 

O sistema aperfeiçoou-se com a aprovação da lei da organização da assembleia em agosto 

de 1912 e as primeiras eleições no ano seguinte. Apesar da participação de vários partidos 

(Partido da Unificação, Partido Republicano e Partido Democrático), o KMT ganhou, 
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conquistando 269 dos 596 lugares na câmara alta e 123 dos 274 lugares na câmara baixa 

da assembleia (Brown, 2011, p.8). 

Ao nível provincial, os governadores procuravam um sistema de auto-governação de 

províncias coligadas (Liansheng zizhi) (Wang Z., 2011, p.3), prática que tinha iniciado em 

1911 na província de Shandong:  

“Article 5: The constitution must stipulate that China carries out federalism; Article 
6: All officials and taxes inside the province must be decided finally by the province 
itself and the central government has no right to interfere; Article 7: the chapter of 
the provincial consulting bureau is the constitution regarding provincial matters, 
which cannot be revised without its intervention from the central government 
regime; article 8: the province has the right to defend (its) freedom by recruiting 
troops”(Li, 1965, pp.309-310).  
 

No período republicano, a auto-governação entrou em funcionamento em 15 

províncias, mas durou apenas alguns anos, entre 1920 e 1926: 

“Self-government meant that each province made its own provincial constitution; 
organized its own provincial government; and created its own provincial executive, 
legislative, and judicial organs without intervention by the central government. It 
was on the basis of this movement that a national conference of the ‘United 
Provinces’ took place to draft a National Constitution of the United Provinces to 
unite the nation” (Yu, 2009, p.161). 
 

O modelo de governação provincial era parecido com o federalismo, que também foi 

divulgado e defendido entre ativistas da ocidentalização: Xu Jishe escreveu Records of the 

Countries around the Sea e Liang Tingnan Talking about the United States, obras que 

introduziram, em específico, o sistema federal no contexto chinês. Liang Qichao, Feng Ziyou 

e Jiang Zhiyou também se dedicaram a estudar o federalismo e a divulgá-lo (Shambaugh, 

2007). Depois de analisar o sistema político francês daquela altura, Feng Ziyou avaliou 

positivamente o federalismo (Feng, 1906). Adotando sistemas do ocidente, mas 

sublinhando a importância da autonomia local, Zhang Dongsun defendeu que a China não 

sobreviveria ou se tornaria um país forte, se não adotasse o modelo britânico ou americano, 

federalista, que suportasse autonomia (Zhang, 1914).  

O poder local desempenhava uma função de equilíbrio do poder central (Ding, 1914). 

A partir de 1929, a governação do KMT introduziu o método eleitoral também nas vilas 

(Brown, 2011). 
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O desenvolvimento da sociedade civil desempenha um papel importante no processo 

de abertura da sociedade, ao fugir do controlo do Estado e permitir aumentar a 

participação dos cidadãos nas áreas política, social ou cultural (Ma, 2006, p.33). Em 1915, 

havia 1 242 organizações comerciais ou chambers of commerce no país, 500 jornais 

nacionais (em 1911) e 42 milhões eleitores, o que representava 10% da população (Ma, 

2006, pp.37 e 45). O povo participava na discussão e elegia os seus membros nestas 

organizações: “The new institutions demonstrated a certain degree of democratic and 

voluntary nature” (Ma, 2006, p.38). 

Em 1924, nos anos da república, Sun Yat-sen apresentou um programa para o 

estabelecimento da República Chinesa que incluía três fases de construção política: regime 

militar (Junzheng), regime legislativo (Xunzheng) e regime constitucional (Xianzheng).51 Isto 

resultava numa estrutura política republicana e democrática, ao mesmo tempo que se 

promoviam os conceitos democráticos entre o povo (Wang Z., 2011, p.2). Porém, o 

contexto negativo da altura, caracterizado pela agitação social causada pelas forças 

militares, nomeadamente o general Yuan Shikai, que controlava o governo militar no norte 

da China e insistia no regresso do poder imperial, ditou o fracasso desta pequena chama 

democrática.  

Em 1927, Chiang Kai-shek estabeleceu o governo central da república chinesa em 

Nanjing, iniciando o regime legislativo em 1928. Segundo Wang Zhaogang, nesta fase, o 

poder superior e o governo central eram dominados pelo KMT, que se dividiu em cinco 

departamentos para exercer o poder executivo insistindo, ao nível local, na auto-

governação. O regime deste partido nacionalista sentiu-se cada vez mais legitimado, apesar 

do seu carácter autoritário, contrastando com os planos de Sun, que pendia para um 

regime mais democrático (Wang Z., 2011, p.3). Na última fase do regime constitucional (a 

última proposta por Sun Yat-sen), o país tinha a sua Constituição completa e uma 

assembleia enquanto organização legislativa suprema, cujos membros eram eleitos pelo 

povo, mas atribuiu significativo poder ao presidente.  

 
51 Zhonghua Minguo Jianguo Dagang (Programa do Estabelecimento da República da China), escrito por Sun 
Yat-sen, em 12 de abril de 1924. 
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Ao contrário da construção de um sistema político concentrada nos níveis superiores, 

o Partido Comunista adotou uma estratégia política distinta, concentrada no nível local e 

na classe proletária (Wang Z., 2011, p.4), adaptada à realidade chinesa, mas adotando 

também várias práticas democráticas. Por exemplo, no período da guerra sino-japonesa, o 

Partido Comunista Chinês utilizou o mecanismo “Três três” (Sansan) nas vilas, com práticas 

como eleições justas, parlamento e coligação de partidos. O sistema procurava um 

equilíbrio na distribuição de recursos e a divisão do território entre três grupos de pessoas: 

um terço para proletários e camponeses, um terço para burgueses progressistas com 

menos riqueza e um terço para burgueses progressistas neutrais com mais recursos. Depois 

do estabelecimento da República Popular da China e até à estratégia de Reformas e 

Abertura, realizaram-se práticas democráticas numa sociedade mais estável e sob 

governação autoritária do Partido único. Segundo Bai Gang, entre 1953 e 1954, realizaram-

se as primeiras eleições diretas dos representantes do povo no nível de town (Xiang), 

township (Zhen) e district da cidade (Shixianqu), prática que se manteve até 1958. Porém, 

um contexto não favorável gorou estas tentativas democráticas.  

A governação do Partido Comunista nos primeiros anos do regime caracterizou-se por 

várias experimentações e aprendizagens, à medida que construía o seu sistema político. 

Embora várias fragilidades fossem resolvidas ou melhoradas, continuavam a causar 

impactos negativos na sociedade (Fukuyama, 2011; Acemoglu & Robinson, 2012). Sen 

aponta alguns desses problemas, relacionados com falta de segurança pública, pouco 

desenvolvimento, violação dos direitos humanos e fome (Sen, 1981).  

Os sistemas legal e institucional não estavam completamente instituídos. Como nota 

Bai Gang, a primeira Constituição foi promulgada apenas em 1954, cinco anos depois do 

estabelecimento do regime (Bai, 2016). O sistema normativo desempenha uma função 

muito importante na resolução das falhas das instituições, fruto de autoridades 

autocráticas e burocráticas, que potenciam ações predatórias, corrupção e conflitos civis 

(Levi & Menaldo, 2015, pp.16-17). O centralismo partidário influenciou negativamente a 

democratização, fenómeno que Cheng Li descreve como “leadership and authority of an 

all-powerful strongman” (Cheng, 2016, p.6).  
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As práticas democráticas recentes e a influência histórica da meritocracia têm 

moldado a governação e a aprendizagem política da China. Importa assim analisar 

igualmente as experiências de descentralização do poder central na era imperial: 

“the long sweep of Chinese history has been characterized as ‘feudalistic’ from the 
earliest dynasties, over four millennium ago, down to the fall of the Qing dynasty in 
1911-1912.” (Brown, 2011, p.5) 
 

Segundo Liu, o primeiro sistema feudal da história chinesa aconteceu na dinastia 

Shang e Zhou, entre os séculos XVII e III a.C., e seguiu a filosofia imperialista de poder 

centralizado entre o século III e a revolução Xinhai de 1911 (Liu, 2015, p.48). 

Experimentaram-se alguns mecanismos de liderança coletiva, para evitar o poder absoluto 

do imperador e falhas daí decorrentes: foi o caso do sistema de Zaixiang5253, da criação do 

cargo de Chengxiang54 e do sistema posterior de Sansheng liubuzhi (Li K., 2006, p. 79). Isto 

traduziu-se na criação de mais postos e departamentos que participavam na tomada de 

decisões com o imperador, que detinha, ainda assim, o essencial do poder. 

Simultaneamente, estes postos e departamentos eram responsáveis por executar as 

decisões, à semelhança de um primeiro-ministro ou ministros da era moderna. Bai Gang 

descreveu a função de Zaixiang e Chengxiang, que participavam na tomada de decisões e 

eram responsáveis pela gestão administrativa, acrescentando, porém, que o poder 

continuava a ser centralizado num pequeno grupo (Zaixiang) ou num governador 

(Chengxiang).  

Por volta do século VII, na dinastia Tang, a liderança tornou-se mais coletiva, com a 

implementação do sistema de três departamentos e seis ministros (Sansheng liubuzhi). Os 

três departamentos seriam a Chancelaria (Menxiasheng), o Departamento de assuntos 

nacionais (Shangshusheng) e o Secretariado (Zhongshusheng). Por sua vez, o 

Departamento de assuntos nacionais era dividido em seis ministérios, responsáveis pelos 

recursos humanos (Libu), finanças nacionais (Hubu), rituais (Libu), forças militares (Bingbu), 

justiça (Xingbu) e obras civis (Gongbu). Estas divisões do trabalho do poder central 

 
52 Hanfeizi - Xianxue é um texto da coleção Han Feizi, escrito no fim do período dos Estados Combatentes. 
53 Shiji - Qinbenji é um texto da coleção Shiji, escrito por Sima Qian, na dinastia Han Oeste. 
54 Hanshu é uma coleção dos textos que registam a história da dinastia Han, escrita por Ban Gu, Ban Zhao e 
Ma Xu, em 105 d.C.. 
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aumentaram a eficiência da governação, que deixou de estar dominada pelo poder imperial. 

Este sistema teve impacto no exame Keju, com um número crescente de indivíduos 

competentes a entrarem no grupo de liderança, reforçando a descentralização do poder.   

Ao longo da história chinesa, esta seleção tornou-se aberta ao público e mais 

competitiva. Por exemplo, na dinastia Han, era aplicado o sistema de recomendação 

(Chajuzhi); os governantes dos níveis inferiores e os cidadãos podiam recomendar pessoas 

qualificadas para cargos superiores, até ao central. Ao mesmo tempo, as pessoas com 

mérito podiam recomendar-se a si próprias. O sistema de seleção meritocrático evoluiu 

com a introdução do exame Keju na dinastia Sui (século VI) e desenvolveu-se na era Tang. 

Segundo Qian Mu, o critério sobre o mérito duma pessoa era global: exigia-se pessoas 

competentes em todas as áreas, especialistas em áreas estratégicas, com sabedoria e boa 

moralidade (Qian, 2001, p.14).  

Na dinastia Song (século X) o exame incluía três fases: Xiangshi (nível town), Shengshi 

(região) e Dianshi (central), sendo o último nível realizado no palácio e dirigido pelo 

imperador (Wang, 2013). Para garantir a justiça e igualdade, as informações pessoais dos 

candidatos eram escondidas (Humingzhi). Quem passasse esta série de exames, seria 

nomeado para um posto adequado pelo departamento responsável. Para Qian Mu, o 

sistema Keju oferecia a cidadãos comuns oportunidades igualitárias de participarem na 

política (Qian, 2001, p.57), para além de reduzir a força da aristocracia e descentralizar o 

poder imperial (Wang, 2013).  

Nesta era imperial existiam ainda mecanismos de inspeção e supervisão política, de 

que é exemplo o cargo Yushi daifu nomeado pelo poder central, a partir da dinastia Qin, 

para supervisionar os governadores (Wang, 2013). Havia também entidades de inspeção e 

supervisão para os níveis inferiores, como o prefeitural. No século II, que corresponde à 

dinastia Han, o sistema de supervisão foi regulado por normas e leis, como as Nove Normas 

para a Entidade de Inspeção e Supervisão (Jianyushi Jiutiao), mantendo-se a entidade 

independente do poder central e sendo muito frequente a troca de inspetores (Liu Y., 2014, 

p.32).  

O sistema Liyue foi estabelecido na dinastia Zhou, para legitimar a governação imperial, 

atribuindo virtude e poder autorizado por Deus ao imperador (Yide Peitian), (Bi, 2014, p.7). 
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A tradição influenciou também o sistema político, através de ritos (a palavra Li significa 

cerimónia e cortesia) e música (Yue significa arte, como música e dança) (Meng, 2009, 

p.225). Posteriormente, Liyue tornou-se um elemento importante do confucionismo, para 

manter a ordem social. Do ponto de vista do confucionismo, a governação devia seguir 

Liyue, ou seja, decorrer de forma pacífica e não agressiva, estando os direitos de cada classe 

social bem delimitados (Meng, 2009, p.225). Por volta do século III a.C., na era das 

Primaveras e Outonos (Chunqiu) e dos Reinos Combatentes (Zhanguo), a tradição Liyue 

organizou os poderes e limitou os direitos de cada classe, com vários impactos no sistema 

político: 1. fortalecer o poder centralizado do imperador e limitar o poder das forças 

aristocráticas; 2. limitar a igualdade e a liberdade, distribuindo a população em classes 

sociais estanques; 3. afetar a ideologia popular sobre o direito à liberdade e à igualdade; 4. 

evitar a mobilidade social. 

O Partido Comunista Chinês visa enquadrar os elementos democráticos no seu regime, 

respondendo às necessidades reais da sociedade chinesa. Ao mesmo tempo, tendo em 

consideração as experiências passadas e lições históricas, as tradições e cultura também 

exercem a sua influência insubstituível. Neste sistema político único, a auto-governação 

nos níveis básicos também tem o seu caminho de evolução particular. No capítulo seguinte, 

a tese irá retratar os processos democráticos na governação local da China.  
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3. OS PROCESSOS DEMOCRÁTICOS NA GOVERNAÇÃO LOCAL 

 

Não há nenhum sistema político sem imperfeições e fragilidades. A China tem um 

sistema político com características diversas, com elementos provenientes de outros 

sistemas políticos: trata-se de um sistema de Partido único, centralizado e autoritário, como 

já fizemos referência no capítulo anterior. Ao nível local, tem funcionado um plano de 

governação política com recurso a eleição de natureza, aparentemente, democrática. Trata-

se de um modelo de auto-governação, aplicado nas vilas, a funcionar desde 1980, tendo o 

mesmo, através de processos de adaptação, evoluído ao longo do tempo, com avanços e 

recuos.   

 

3.1. Reformas no poder local e medidas experimentais  

 

A mudança do sistema de governação nas vilas foi uma consequência da reforma 

económica iniciada no fim da década de 1970, que provocou conflitos e desordem social 

(Zhang & Shi, 2020; Guo, 2018; Tu et al., 2011; Li L., 2010; Wei & Xiao, 2013; Wang Y., 2010; 

Wei, 2013; Fan, 2004; Bell, 2015; Bai, 2016). As primeiras alterações económicas nas vilas 

foram aplicadas após o abandono do modelo totalitário das comunas, que provou ser um 

estímulo à democratização, como prova a pioneira vila de Hezhai em 1980. O processo do 

abandono das comunas tinha começado desde a reforma económica, até ao ano de 1983, 

quando as comunas foram retiradas oficialmente. O novo modelo de auto-governação 

garantiu, por um lado, a participação direta na política de grande parte da população, 

permitindo considerar as opiniões populares, e, por outro lado, aumentar a qualidade da 

governação, por comparação com o período das comunas (Hu, 2018). Afastadas do 

controlo do poder central, as unidades de auto-governação locais têm obtido mais 

autonomia e espaço para amoldar medidas democráticas, enquanto essa evolução 

permanece paralisada nos níveis superiores. A democratização nas vilas voltou a ser 

estimulada, após uma primeira experiência na década de 1930 na região de Shaanxi, 

interrompida pela era de Mao Zedong (Kennedy, 2006, p.67), e os habitantes podem 

decidir de acordo com as suas necessidades (Shen, 2004).  
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No final dos anos 1970, o poder central iniciou uma reforma do sistema económico, 

mas que foi posterior às iniciativas da população. Membros da equipa de produção da vila 

de Xiaogang, na região de Fengyang e província de Anhui, começaram por dividir a 

responsabilidade da terra, distribuindo-a pelas famílias, que podiam utilizar a terra de 

forma independente. O movimento chamou a atenção dos níveis superiores e do poder 

central. A distribuição do direito de utilização da terra dependia da situação local e da 

família, que recebia também materiais e metas de produção. Deste modo, os habitantes 

podiam trabalhar para a sua própria família ou seu benefício individual, o que constituiu 

um fator de motivação. Como refere Wang, “As a result, peasants, with their newly 

bestowed autonomy over production, were much more willing to produce, and the rural 

economy grew quickly” (Wang G., 2014, p.26). Esta alteração do sistema económico teve 

frutos positivos: em outubro de 1979, a produção total da equipa de Xiaogang atingiu 

aproximadamente 66 mil quilos, seis vezes mais do que no ano anterior; 12 das 18 famílias 

de Xiaogang produziram 15 mil quilos; a produção total de matéria prima para a produção 

de óleos (como amendoim) foi de 37,5 mil quilos, ultrapassando as produções somadas de 

mais de duas décadas; e o rendimento per capita foi de 331 yuan (cerca de 44 euros), seis 

vezes mais do que no ano transato.55 O sucesso alcançado na vila de Xiaogang resultou em 

mais autonomia para os habitantes gerirem os seus interesses individuais, a partir de 1979. 

Assim, o velho sistema de comunas e equipas de produção que cumpriam ordens coletivas 

começou a perder função e importância (Xie, 2010).  

A contratação familiar da terra (Jiating lianchan chengbao zerenzhi) foi debatida no 

11º Congresso Nacional do Partido, que se realizou em 1977, e divulgada oficialmente pelo 

país a partir de 1980. A iniciativa popular revelou-se um sucesso: não só correspondia à 

preferência de grande parte da população (sendo por isso fácil obter o apoio dos 

habitantes), como contribuiu positivamente para o desenvolvimento rural. A mudança 

causou um confronto entre o novo sistema económico e o antigo sistema político, 

traduzindo-se em vários problemas sociais: 

 
55  Dados publicados em Jinghua Shibao (2015 Julho 15). Disponível em: 
https://history.sohu.com/20150715/n416847946.shtml, com acesso em 13/06/2021. 
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1. O fim do sistema de comunas deixou um espaço vazio de comunicação entre as 

comunidades rurais e o governo central (Hu, 2001, p.18). As estratégias desenhadas pelos 

níveis superiores não tomavam em linha de conta as condições reais dos níveis básicos;  

2. O fim do sistema de comunas trouxe indefinição quanto à autoridade e direitos dos 

líderes locais. Com menos suporte dos níveis superiores, as vilas tinham recursos de 

governação limitados (Wang G., 2014, p.26); 

3. Sob o novo sistema económico, os indivíduos concentraram-se no seu interesse 

individual. Grande parte dos camponeses e até dos líderes das vilas trabalhavam em 

benefício próprio e da sua família, o que resultou nas falhas na governação (Wang G., 2014, 

p.26); 

4. Uma governação ineficiente resultou em tolerância para com comportamentos 

inadequados dos habitantes, como exemplo, roubos e outros crimes (Wang G., 2014, p.26; 

Li L., 2010, p.168). Ao mesmo tempo, as forças informais reforçaram o seu poder, de forças 

sociais, a clãs, organizações religiosas ou homens fortes e criminosos (O’Brien & Han, 2009, 

p.375);  

5. O antigo sistema político confundiu as responsabilidades de governação e deixou 

muitas áreas negligenciadas: segurança social, serviços públicos, bem-estar da comunidade 

e infraestruturas de irrigação (Wang G., 2014, p.26; Chen, 2000, pp.34-37; Song, 2002, 

pp.21-23; Xiao, 2002, pp.35-36). O desenvolvimento local estagnara;  

6. As falhas de governação resultaram numa quebra de legitimidade dos ramos do 

Partido.  

 

Sofrendo dos problemas anteriormente descritos, Hezhai elegeu o primeiro comité da 

vila do país e aprovou um programa de auto-governação no início dos anos 1980. Situada 

na região administrativa de Guangxi, a vila faz fronteira com três regiões, Yizhou, Liujiang, 

e Yicheng, o que os chineses chamam de Sanbuguan. Isto significava que a administração 

sobre Hezhai não estava bem definida, nenhuma das regiões assumiu essa 

responsabilidade, pelo que a vila registou um período de governação vazia. Os 

comportamentos inadequados tornaram-se mais comuns e graves (Liuduo yishao, “seis 

muitos e um pouco”): muitas apostas, roubos, cortes ilegais de árvores, músicas vulgares, 
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pastagens mal geridas, fenómenos de superstição (Wei & Xiao, 2013, p.78). Perante os 

problemas sociais, a vila precisava de uma solução de governação urgente, o que abriu uma 

oportunidade a alterações políticas.   

Tal como acontecera com a reforma económica, estas práticas democráticas 

decorreram previamente a qualquer decisão central e chamaram a atenção. O governo 

chinês daquela altura investigou e debateu esta invenção política, passando a divulgá-la e 

experimentá-la a nível nacional (Chen, 2000, p.36). Como nota Wang, “At the same time, 

similar organizations were created in the rural areas in provinces including Shandong, 

Sichuan, and Henan” (Wang G., 2014, p.27). A iniciativa seria legitimada em 1998, com a 

aprovação da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila, porque contribuía para dois 

objetivos do poder central, a saber, a estabilidade social e o seu desenvolvimento 

económico.  

Neste contexto de auto-governação, as autoridades locais dispõem de mais medidas 

para resolver conflitos entre habitantes e combater as forças informais (Brown, 2011). Os 

objetivos de estabilidade e desenvolvimento económico corresponderam ao interesse 

pessoal, pelo que incitam a participação popular na auto-governação. Neste sentido, a 

introdução de ações democráticas foi impulsionada pelas necessidades coletivas, que 

coincidiam com os interesses individuais dos habitantes.  

A questão da auto-governação das vilas gerou um debate no seio do Partido 

Comunista Chinês, entre conservadores e reformistas, o que determinou a cautela com que 

lei orgânica foi elaborada, da proposta até à versão final. Entretanto, os comités das vilas 

obtinham mais funções e cada vez mais bem definidas. No início, os habitantes recorriam 

ao comité para manter a ordem social e fornecer serviços de qualidade; contudo, mais 

tarde, a sua função estendeu-se a âmbitos sociais, políticos e económicos (O’Brien & Li, 

2000). O processo de legitimação deste novo sistema da governação nas vilas e a 

preparação da lei orgânica entrou na agenda do governo central.  

Peng Zhen, vice-presidente do Comité Permanente do Congresso de Representantes 

Populares Nacional e secretário do Comité Central da Política e Lei do Partido, foi um dos 

primeiros a manifestar o seu apoio a estas invenções locais (Wang G., 2014, p.27). O 

governo central propôs admitir o conceito de auto-governação das vilas na Constituição 
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em 1982, o que foi aprovado: os comités da vila são as organizações do nível básico na zona 

rural, que executam a auto-governação; e os diretores e vice-diretores dos comités da vila 

são ambos eleitos pelos habitantes.56  

Um ano depois, em outubro de 1983, o governo publicou uma notificação sobre a 

realização da separação entre o governo e as comunas e o estabelecimento do governo de 

town (Guanyu Shixing Zhengshe Fenkai, Jianli Xiangzhengfude Tongzhi), terminando 

oficialmente o sistema de comunas e preparando-se para estabelecer comités das vilas 

(Song, 2002: 22).  

“by February 1985, the task of establishing villagers’ committees in the whole 
country had basically been completed, with the number of villagers’ committees 
totaling 948,629.” (Wang & Tang, 1994, p.1) 
 

“by estimation, 97% of villagers’ committees were just established by the scope 
of former production brigades57. Among them, 47% of villagers’ committees were 
formed on one natural village58, 51% were based on several natural villages, and 2% 
were formed by the division of large natural villages.” (Liu, 1994, p.54) 

 

Naquela fase, o governo central dera luz verde ao novo sistema político nas vilas, 

iniciando-se o processo de legitimação legislativo, que se estendeu até 1984 (Wang G., 

2014, p.28). O forte apoio de Peng Zhen continuou a desempenhar um papel crucial: nas 

discussões do governo central, defendeu que a democracia de proximidade nas zonas 

rurais era uma questão de vida ou morte para o Partido (Wang G., 2014). No seu ponto da 

vista, as iniciativas de auto-governação trariam inconveniências e problemas inevitáveis, 

numa fase inicial, nomeadamente confusão quanto a responsabilidades e direitos locais; 

contudo, quando o novo modelo político fosse aceite pelos habitantes, o caos seria 

resolvido (O’Brien, 1994, p.474). Por fim, as vozes a favor da auto-governação local 

ganharam e este novo modelo político foi aceite pelo poder central. Após discussão de 

várias propostas de lei, saiu uma versão oficial, “eight months later, in November 1987, 

 
56 Artigo 111º da Constituição (versão de 1982). 
57 A comuna dividia-se em brigadas de produção, e administrava estas brigadas. A brigada de produção era a 
unidade básica de produção agrícola no período das comunas.  
58 Os níveis básicos indicam vilas ou comunidades urbanas com poder administrativo. A vila divide-se em vilas 
naturais, correspondentes às dispersões dos habitantes. A vila natural não tem poder administrativo, e é 
governada pela vila.  
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after further opinion soliciting and debates, the Organic Law (provisional) was passed and 

came into force on 1 June 1988” (O’Brien & Li, 2000, p.475).  

Os conteúdos da versão provisória da lei orgânica eram limitados, incluindo apenas 21 

artigos sobre a natureza do comité da vila, o seu estatuto, função, poder, organização, 

princípios eleitorais, mandato dos cargos, regulamentações do trabalho e preparação da 

reunião geral dos habitantes (Wang G., 2014, p.29). Ainda que esta lei provisória fosse um 

grande avanço na legitimação da auto-governação das vilas, na prática, o suporte legal 

exigia um longo processo de regulamentação detalhada sobre as práticas democráticas. 

Pelo que a lei provisória foi revista de 1998. Este processo de ponderação para aprovar a 

lei orgânica não foi fácil para o governo chinês: entre 1988 e 1998, as vilas receberam 

muitas decisões que pretendiam criar condições favoráveis à continuação da 

democratização local. Por exemplo, em 1990, o Ministério dos Assuntos Civis apontou vilas 

e townships exemplares no âmbito da auto-governação, para as restantes estudarem os 

seus modelos (Wang G., 2014, p.31). Estes casos exemplares receberam prioridade e mais 

autonomia. Enquanto isso, as autoridades também definiram claramente as jurisdições das 

diferentes vilas, regulamentando as relações entre elas (Wang G., 2014). O governo do nível 

provincial foi autorizado a elaborar medidas detalhadas de acordo com a realidade regional, 

para facilitar a implementação da auto-governação (Chen, 2000, pp.66-67). Foi o caso da 

província de Shandong:  

“four years after the provisional Organic Law took effect, on 10 May 1992, the 
Standing Committee of the People’s Congress of Shandong Province passed 
‘Measures for Shandong Province Implementing ‘PRC VC Organic Law (Provisional)’ 
(Shandongsheng Shishi ’Zhonghua Renmin Gongheguo Cunmin Weiyuanhui Zuzhifa’ 
(Shixing) Banfa)” (Wang G., 2014, p.32).   
 

Supostamente, todos os reforços referidos aconteceram dentro do espaço permitido 

pelas autoridades. Os apoios superiores fornecidos serviram apenas para facilitar a 

democratização das vilas e não para alargar a auto-governação a níveis superiores. No final 

de 1994, o governo central definiu quatro aspetos em que incentivaria a democratização: 

“the MoCA (Ministry of Civil Affairs), (...) for the first time, it raised ‘four democratics’ 
of village self-governance, which are democratic elections, democratic decision-
making, democratic management and democratic supervision (Zhonghua Renmin 
Gongheguo Minzhengbu 1994)” (Wang G., 2014, p.31).  
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Analise-se os quatro aspetos. Em primeiro lugar, a eleição democrática significava que 

os habitantes podiam eleger diretamente os membros do comité da vila e outros 

funcionários que trabalhavam pelos assuntos civis. A tomada de decisões democrática 

significava que as decisões eram tomadas através votação popular, respeitando as opiniões 

maioritárias dos habitantes. A gestão significava que, desde que não violassem a 

Constituição e outras leis nacionais, as vilas tinham autonomia de aprovar as suas normas 

e regras (Cungui minyue). A supervisão democrática significava que os trabalhos e os 

funcionários eram alvo de supervisão popular e que o seu trabalho devia ser transparente. 

Orientado pela teoria materialista de Mao, que defendia que a prática é único critério 

para provar a verdade (Shijian shi jianyan zhenlide weiyi biaozhun), a estratégia do poder 

central é experimentar novos sistemas político-económicos nas zonas rurais, que 

representam uma grande parte da população, antes de avançarem para um nível nacional. 

A mesma estratégia fora aplicada, nas décadas de 1920 e 1930, em relação à reforma da 

terra, novamente nas décadas de 1930 e 1940, nas eleições diretas no noroeste da China 

(Shan Gan Ning), e também no início do 2004 na reforma de tax-for-fee59.  

O processo de democratização das vilas tem decorrido a um ritmo crescente (Yu, 

2009), sendo cada vila um caso da experimentação.  

“Fiel ao método gradualista, o governo vem aprofundando as conexões do sistema 
financeiro doméstico com o internacional passo a passo, com mudanças 
incrementais - graduais e cumulativas.” (Marcos & Eduardo, 2017, p.389)  
 

Glauco confirma o efeito positivo desta medida gradual e experimental, replicando o 

modelo adotado pelo Partido Comunista Chinês em outras áreas também, como a 

economia: 

“acontece, porém, que a experiência de desenvolvimento dos últimos cinquenta 
anos revela outro facto impressionante: os países de melhor desempenho são os 
que se liberalizaram parcial e gradualmente. É claro que a China se destaca nesse 
aspeto à medida que seu sucesso, desde 1978, se deve a uma estratégia baseada 
nas vias duplas, no gradualismo e no experimento.” (Glauco, 2002, p.64)  

 

 
59 A reforma de tax-for-fee teve início no ano de 2004, tendo continuado desde então. A reforma tem o 
objetivo de evitar as taxas desnecessárias cobradas pelos governos locais às vilas. O governo central cria assim 
um sistema completo e leve de imposto para substituir as taxas, a fim de reduzir a pressão sob os habitantes 
das vilas.  
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O gradualismo e experimentalismo têm desempenhado um papel importante no 

sucesso das reformas em contexto chinês. Uma grande parte da população tem registo civil 

rural60; os habitantes das vilas não só são beneficiários das reformas, mas também são a 

base para a continuação dessas reformas. Pelo que as experimentações devem respeitar 

as necessidades locais e realizar-se o mais próximo deles. A voz única do regime autoritário 

aumenta a incerteza do resultado de cada decisão; as experimentações antecipadas 

diminuem o risco e evitam grandes perdas causadas por falhas das decisões. Em terceiro 

lugar, o grande número de vilas na China significa uma grande diversidade de situações, 

pelo que uma decisão global tomada pelo governo central, provavelmente, não se adequa 

a todas as situações. Assim, as experimentações permitem às autoridades fazer reflexões 

e correções, antes de executarem qualquer decisão final. Para além disso, sendo unidades 

pequenas, as vilas facilitam a implementação de decisões novas e permitem resultados 

mais rápidos e visíveis.  

As reformas graduais e experimentais, que decorrem das zonas rurais para as urbanas, 

refletem uma extensão da teoria de Mao. Como nota Kennedy, “in a general sense, this 

rural to urban trend is similar to Maoist interpretation of Marxism in the 1930s such that 

the communist revolution should first occur in the countryside and then to the cities” 

(Kennedy, 2006, p.89). De facto, o gradualismo surge como uma tradição do regime, e 

também se empregou nas reformas não só do sistema económico, mas também do sistema 

político local: 

“in this study there are three continuities with the past that are directly related to 
the development of local democratic institutions in rural China: motives, monitoring 
and rural before urban political reform.” (Kennedy, 2006, p.88)  

 
 “The Reform and Opening Up era began in the countryside, even though its 

result were to have impact on the urbanization of China and the shift in population 
from countryside to city.” (Brown, 2011, p.164)  

 

 
60  O sistema de registo civil chinês divide a população em cidadãos de registo civil não rural/urbano, e 
cidadãos de registo civil rural. Os dois registos civis resultam em, por um lado, diferentes responsabilidades, 
e por outro lado, diferentes benefícios. Como exemplo, os cidadãos de registo civil rural têm que pagar o 
imposto agrícola, e os cidadãos de registo civil rural que residem numa cidade não desfrutam os mesmos 
benefícios como os cidadãos de registo civil urbano. Os cidadãos podem fazer pedido de mudar o registo civil, 
respeitando as políticas locais.   
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De uma maneira geral, a direção das reformas é antecipadamente projetada pelo 

Partido, não podendo ser violada, mas, ao longo deste processo, existem muitas 

possibilidades e distintos casos de experimentação. A governação local mantém-se 

dominada pelo poder administrativo superior, ao invés de seguir uma lógica de autonomia 

(Alpermann, 2001; Mao, 1998). Os governantes locais e as vilas com direito de auto-

governo são sujeitos ao controlo autoritário do Estado-Partido, numa grande escala (Guo 

& Bernstein, 2004; Bernstein, 2006; Bai, 2000). 

A confrontação entre o autoritarismo, intervenções superiores, e a democracia, auto-

governação dos habitantes tem sido analisada, na procura de um ponto de equilíbrio. Esta 

experiência também contribui para a evolução do sistema político nacional, que tem que 

tratar a relação entre o poder autoritário e os elementos democráticos. O fenómeno de 

democratização nas vilas chinesas demonstra grande complexidade, ao esconder modelos 

de auto-governação distintos. Neste sentido, impõe-se uma investigação qualitativa. Uma 

vez que a democratização é mais ativa no nível básico, as vilas são um alvo de investigação 

incontornável, para quem deseja conhecer a componente democrática da política chinesa. 

 Em 1998, a versão final da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila foi lançada 

pelo Comité Permanente do Congresso de Representantes Populares Nacional. Na prática, 

a lei orgânica servia apenas para uma orientação teórica geral, admitindo inovações 

distintas. As autoridades regionais podem legitimar as suas práticas aprovando as suas 

próprias medidas de implementação (Shishi banfa), o que é garantido em todas as versões 

da lei orgânica: Comités Permanentes dos Congressos de Representantes Populares dos 

níveis de províncias, de regiões autónomas e de município administrado diretamente pelo 

governo central podem decidir processos e medidas de implementação (artigo 20º da 

versão provisória de 1988; artigo 29º da versão de 1998; artigo 40º das versões de 2010 e 

2018).  

A lei orgânica foi novamente revista em 2010 e 2018, pelo que se analisará de seguida 

a versão mais recente,61  para apresentar as orientações teóricas gerais sobre a auto-

 
61 A Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila (Zhonghua Renmin Gongheguo Cunmin Weiyuanhui 
Zuzhifa) foi revista na 7ª reunião do comité permanente do 13º Congresso de Representantes Populares do 
nível nacional em 29/12/2018. 
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governação local em quatro aspetos: eleições democráticas, tomada de decisões 

democrática, gestão (Cungui minyue) e supervisão democrática. 

 

3.2. A criação da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila 

 

O comité da vila é a unidade legal para executar a auto-governação local, ligando o 

governo superior de town e township com os habitantes. O comité trata dos assuntos da 

vila e submete opiniões, desejos e sugestões dos cidadãos ao governo superior e, para além 

disso, ajuda a executar as ordens superiores. Mais explicitamente, pode ajudar as 

autoridades de nível superior a divulgarem políticas e leis nacionais, propagar valores como 

igualdade de género e executar estratégias nacionais como o planeamento familiar. Por 

seu lado, o governo superior protege e apoia a auto-governação na vila e os direitos dos 

seus habitantes. Apresenta-se, nos parágrafos seguintes, os direitos básicos autorizados 

durante a auto-governação local. 

 

Eleições democráticas 

 

Segundo artigo 3º da lei orgânica, o estabelecimento do comité da vila é proposto pelo 

governo de nível town/township, aprovado pela reunião (ou assembleia) geral de 

habitantes e permitido pelo governo de nível county. A organização do comité tem que 

respeitar as condições locais, para facilitar a auto-governação, o desenvolvimento 

económico e a administração social. De acordo com o artigo 11º, o comité é constituído 

por um diretor, vice-diretor e outros membros, os quais são eleitos diretamente pelos 

habitantes. Nenhuma organização ou pessoa tem direito de nomear, mandar, demitir ou 

trocar qualquer membro do comité da vila. Cada mandato é de 5 anos, podendo os 

membros participar na eleição seguinte após término de mandato. Não há um artigo que 

define o limite do número de mandatos a que um candidato pode concorrer.  
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O comité da vila é composto por três a sete pessoas, devendo incluir membros do sexo 

feminino62 (artigo 6º) e membros das minorias étnicas, caso as haja na vila em questão. Os 

membros do comité podem receber bónus, com base no seu trabalho. Podem ser 

candidatos e eleitos todos os habitantes maiores de 18 anos, sem restrições de etnia, raça, 

género, profissão, família, religião, habilitações literárias, situação económica e tempo 

previsto de residência (artigo 13º). No entanto, cidadãos que são condenados por crimes 

ou perdem direitos políticos, não podem participar na eleição, como eleitores ou 

candidatos durante o período em que estão presos.  

Antes da eleição, os habitantes devem registar-se na lista de eleitores do comité da 

vila, podendo votar 1. os residentes na vila com registo civil local; 2. os habitantes não 

residentes na vila, mas com registo civil local e 3. os habitantes residentes na vila há mais 

de um ano, sem registo civil local, desde que obtenham autorização da reunião geral dos 

habitantes ou da reunião de representantes dos habitantes. Os representantes são eleitos 

diretamente pelos habitantes, e participam nos assuntos da vila em nome dos habitantes. 

Os cidadãos sem registo civil local que participem na eleição na vila onde residem, não 

podem fazê-lo outra vez na vila onde têm o seu registo civil.  

A lista dos eleitores deve ser publicada 20 dias antes do dia da eleição, pelo comité da 

eleição dos habitantes (artigo 14º). A partir da data dessa publicação, os cidadãos têm cinco 

dias para fazer reclamações sobre a mesma, as quais serão tratadas pelo comité da eleição 

dos habitantes no prazo de três dias e as resoluções publicadas. Como o nome indica, este 

comité organiza as eleições, sendo constituído por um diretor e outros membros, 

normalmente eleitos na reunião geral dos habitantes, reunião de representantes ou 

reunião do grupo dos habitantes63. Se um membro do comité da eleição dos habitantes for 

recomendado como candidato para o comité da vila, terá que abandonar o comité da 

eleição dos habitantes, sendo substituído pelos nomes seguintes na lista (artigo 12º).  

No artigo 15º, descrevem-se as origens dos candidatos: os habitantes registados como 

eleitores podem recomendar candidatos. O artigo revela a influência da meritocracia na 

 
62 A lei não estipula um número mínimo, ficando esta definição a cargo de cada vila. Como tal, a lei exige que 
o comité tenha pelo menos um membro de sexo feminino. 
63 De acordo com o artigo 3º da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila, pode propor-se a divisão da 
vila em unidades menores, a fim de facilitar a auto-governação. A proposta de divisão deve ser entregue ao 
governo superior, de town e township, para autorização. 
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seleção dos candidatos, que tenham boa moralidade, educação, capacidade, entre outras 

características. O artigo exige que o número dos candidatos exceda o número dos postos, 

para garantir a competitividade. Antes da eleição, o comité da eleição dos habitantes 

organiza reuniões entre eleitores e candidatos, para os últimos divulgarem o seu plano de 

trabalho para o mandato, fazerem discursos ou responderem às perguntas colocadas pelos 

eleitores.  

A Lei Orgânica do Comité da Vila não estipula um sistema eleitoral específico para esta 

eleição, ficando a definição exata do sistema eleitoral a cargo das estruturas regionais. As 

únicas estipulações na Lei Orgânica são que a eleição apenas será efetiva quando mais de 

metade dos eleitores participarem na votação e os candidatos serão eleitos apenas se 

receberem mais de metade dos votos. Caso o número de eleitos não seja suficiente para 

os postos a ocupar, realiza-se novas eleições. Nestas eleições extra participa apenas quem 

não tiver sido eleito, mas tenha obtido mais votos (a seguir aos eleitos), sendo exigido mais 

de um terço dos votos. Como nota Niou (2001, p. 21-24), estas indicações gerais da Lei 

Orgânica têm permitido uma diversidade de sistemas eleitorais específicos, alguns dos 

quais bastante originais.  

Quando os eleitores registados estiveram ausentes, podem ser substituídos na 

votação por membros da família, desde que a sua situação seja divulgada publicamente 

(artigo 15º). As votações são anónimas e os votos contados publicamente, logo após a 

eleição.  

A realização da eleição é protegida pelo governo superior. Segundo o artigo 17º, se a 

eleição for impedida por atos de violência, ameaça, mentira, suborno, falsificação de votos 

e denúncia falsa do resultado, os habitantes podem reclamar aos governos dos níveis 

superiores. Ao mesmo tempo, candidatos que pratiquem as ações ilegais descritas perdem 

o direito de participar na eleição. Durante o mandato, os membros do comité da vila que 

não tenham condições legais para continuar o trabalho, forem suspeitos por contra-

ordenações ou crimes, são suspensos do cargo e são alvo de investigação (18º artigo). Caso 

seja condenado, o membro envolvido é demitido do cargo. Quando houver vagas durante 

o mandato do comité, realizar-se-á uma reunião geral dos habitantes ou de representantes 
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para eleger novos membros, cumprindo os procedimentos mencionados no artigo 15º 

(artigo 19º).  

Mais de 1/5 dos habitantes com direito de voto ou mais de 1/3 dos representantes de 

habitantes podem pedir a impugnação de membros do comité da vila, desde que o 

justifiquem, garantindo-se o direito de defesa dos membros visados no pedido de 

impugnação. O pedido de impugnação será avaliado em reunião geral dos habitantes ou 

reunião de representantes dos habitantes e aprovado apenas se obtiver com mais de 

metade de votos a favor e mais de metade dos habitantes registados participarem na 

votação (16º artigo). 

 

Tomada de decisões democrática e gestão (Cungui minyue) 

 

A tomada de decisões democrática e a gestão implicam a participação popular na 

governação da vila, pelo que serão tratadas em conjunto. A auto-governação, 

principalmente, refere-se à tomada das decisões e aprovação das normas e regras locais, 

as quais são decididas em reunião geral dos habitantes, reunião de representantes ou 

reunião do grupo dos habitantes 64 . De acordo com o artigo 21º, a reunião geral dos 

habitantes será realizada pelo comité da vila quando mais de 1/10 dos habitantes maiores 

de idade ou mais de 1/3 dos representantes o proponham. A data da reunião deve ser 

divulgada com uma antecedência de 10 dias. A reunião geral dos habitantes é efetiva 

apenas se mais de metade dos habitantes ou mais de 2/3 dos representantes das famílias 

da vila estiverem presentes (artigo 22º). A reunião também pode contar com a presença 

de representantes de empresas locais, instituições públicas e organizações solidárias. São 

três as funções fundamentais da reunião ou assembleia geral: 

1. Avaliações (artigo 23º): 

a. Avaliação do relatório anual do trabalho do comité da vila; 

b. Avaliação sobre o trabalho dos membros do comité da vila; 

 
64 Conforme as dispersões de habitantes, uma vila pode também se dividir em grupos. Dentro de cada 
grupo, os habitantes têm o direito de organizar a reunião geral para resolver assuntos do grupo.  
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c. Avaliação das decisões tomadas pelo comité da vila ou reunião de representantes, 

havendo espaço para alterações ou eliminações. 

 

2. Decisão e execução dos seguintes aspetos, ligados aos interesses dos habitantes65 

(artigo 24º): 

a. Lista dos subsidiados por interrupção de trabalho e critérios para avaliar quem 

recebe subsídio; 

b. Uso das receitas coletivas; 

c. Organização do serviço público, o seu financiamento e planificação na contratação 

da construção; 

d. Projetos de contratação da terra; 

e. Propostas de programas financeiros coletivos da vila e contratações; 

f. Utilização da terra para imóveis; 

g. Uso e distribuição de compensações pela expropriação de terras; 

h. Aplicação de empréstimo, aluguer e outras formas de gerir a propriedade comum 

da vila; 

i. Outros assuntos discutidos em reunião relacionados com os interesses dos 

habitantes; 

j. Autorização à reunião de representantes de resolver os problemas mencionados em 

2.a-2.i. 

 

3. Elaboração e correção do programa de auto-governação da vila, que deve ser 

entregue ao governo superior, desde que não ofenda a Constituição, leis, regulamentos e 

estratégias do país e não prejudique direitos individuais, direitos democráticos e 

propriedade dos habitantes66 (artigo 27º). A vila tem o direito de promulgar as suas normas 

e regras, mais adequadas à realidade local do que as orientações superiores.  

 
65 Os habitantes têm autonomia para decidirem sobre assuntos da vila relacionados com o interesse coletivo, 
mas que podem afetar os benefícios pessoais. Assim, devem ser consideradas outras leis ou regulamentações 
específicas (caso as haja) que afetem quer as responsabilidades das organizações coletivas, quer os direitos 
que podem desfrutar os habitantes. 
66 O governo de town ou township tem que garantir o programa não violar as exigências dos superiores, e 
mandar correções caso for necessário. 
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Nas vilas, os habitantes podem morar afastados mutuamente, ou seja, a dispersão dos 

habitantes faz com que se encontrem distantes, em diferentes comunidades naturais ou 

grupos. Na mesma comunidade natural, cada 5 a 15 famílias podem selecionar um 

representante (artigo 25º), o mesmo podendo acontecer com grupos de residentes. O 

mandato dos representantes é igual aos membros do comité da vila, no sentido do início 

do mandato e da sua duração. As áreas em que a reunião de representantes pode tomar 

decisões devem ser definidas em reunião geral dos habitantes. As decisões tomadas em 

reunião de representantes – e que exigem mais de metade dos votos a favor - só são 

efetivas se estiverem presentes os membros do comité da vila, mais de 4/5 dos 

representantes e 1/3 de representantes do sexo feminino. Segundo o artigo 26º, a reunião 

de representantes é organizada trimestralmente pelo comité, ou quando mais de 1/5 dos 

representantes o propuserem.  

Depois de analisar as moradas dos habitantes e as suas relações interpessoais, o 

comité da vila pode dividi-los em vários grupos, na base das reuniões de grupo dos 

habitantes (artigo 5º). Cada grupo dos habitantes é administrado por um delegado, cujo 

mandato é igual aos membros do comité da vila, em termos do início do mandato e da sua 

duração. A reunião de grupo dos habitantes pode resolver problemas registados no seu 

seio, em termos de gestão de terra, de empresas e outros capitais, ou relacionados com 

serviços públicos. A reunião de grupo dos habitantes exige a presença de mais de 2/3 dos 

habitantes adultos ou mais de 2/3 das famílias do mesmo grupo, e as decisões são tomadas 

por maioria simples, respeitando as leis correspondentes. Todas as decisões são publicadas, 

bem como o seu grau de execução e eventuais atualizações (artigo 28º).   

Neste sistema de auto-governação local, as opiniões populares são demonstradas e 

concretizadas pelo comité da vila, que pode organizar departamentos ou comités 

subordinados, com diferentes responsabilidades, por exemplo, para resolver conflitos 

interpessoais, relacionadas com segurança e proteção civil, saúde pública, planeamento 

familiar, entre outras. Os membros do comité também podem trabalhar como funcionários 

nestas organizações subordinadas (artigo 7º). Além dos trabalhos relacionados com o 

quotidiano dos habitantes, o comité da vila tem outras funções de elevada importância, 

correspondentes ao interesse coletivo (artigo 8º): 
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1. Apoia ou organiza os habitantes, de forma legal e usando meios variados, para 

desenvolver economias cooperativas ou de outros modelos. Neste processo, o comité 

fornece serviços essenciais e cooperação, incentivando em particular a produção agrícola 

e a evolução económica; 

2. Faz gestão da terra e dos capitais coletivos da vila. Estimula os habitantes a 

utilizarem os recursos naturais de forma prudente, e a protegerem o Ambiente; 

3. Respeita e apoia atividades independentes das organizações da economia coletiva. 

Baseado na contratação familiar, o sistema também permite a economia de grupo, a fim 

de proteger o interesse coletivo e individual;  

4. Apoia atividades da sociedade civil em áreas de serviço, bem comum e mutualidade. 

Neste sentido, acentua a construção das comunidades rurais e relações interpessoais 

(artigo 9º).  

 

O 37º artigo refere a questão do orçamento local, que deve ser discutido em reunião 

geral dos habitantes. Caso haja dificuldades financeiras, o comité pode pedir apoio ao 

governo superior.  

 

Supervisão 

 

O último bloco - inspeção e supervisão democrática – diz respeito à problemática da 

transparência na governação e à supervisão. Este papel cabe a um comité de supervisão ou 

outras organizações com competências de gestão financeira. Os membros do comité de 

supervisão são eleitos diretamente em reunião geral dos habitantes ou reunião de 

representantes dos habitantes, e deles devem fazer parte especialistas em contabilidade 

ou gestão. Os funcionários do comité de supervisão podem assistir às reuniões do comité 

da vila. No entanto, os membros do comité e seus familiares não podem exercer cargos de 

supervisão (artigo 32º). 

A transparência inclui a divulgação pública e a existência de registos de todos os 

processos e documentos, para futura consulta, em concordância com o artigo 30º, de: 
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1. Assuntos discutidos em reunião geral dos habitantes ou de representantes e as suas 

execuções (artigos 23º e 24º da mesma lei); 

2. Planificações relacionadas com o planeamento familiar nacional; 

3. Gestão e uso de matérias primas, de outros materiais e recursos, subsídios e fundos 

de apoio doados pela sociedade ou distribuídos pelas autoridades superiores; 

4. Assistência ao trabalho dos governantes de nível superior; 

5. Outros assuntos referentes ao interesse da vila e preocupações dos habitantes. 

 

O artigo 30º também exige que os conteúdos acima sejam publicados, pelo menos 

uma vez por trimestre, ou mesmo mensalmente, caso os movimentos financeiros sejam 

mais frequentes. Os assuntos mais importantes podem ser publicados a qualquer 

momento. Estas ações da transparência dirigem-se à população, enquanto os registos 

refletem documentalmente a governação. O comité da vila e as entidades de supervisão 

devem também elaborar pastas sobre assuntos civis, seguindo princípios de realidade, 

precisão, minúcia e qualidade (artigo 34º), nomeadamente com: 

1. Documentos das eleições e votos; 

2. Apontamentos das reuniões; 

3. Projetos de contratação da terra e contratos; 

4. Contratos financeiros; 

5. Balanço financeiro coletivo; 

6. Documentos de registo de capitais coletivos; 

7. Dados básicos da instalação de serviços públicos; 

8. Dados básicos de construção; 

9. Projetos de uso da terra para habitação; 

10. Projetos de uso e distribuição de compensações à expropriação de terras. 

 

Segundo o artigo 31º, caso a publicação dos documentos não seja atempada ou os 

conteúdos publicados sejam falsificados, os habitantes podem reclamar junto do governo 

superior (town/township), que será responsável por investigar os casos e resolvê-los. 
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No que respeita à supervisão, pelo menos uma vez por ano a entidade supervisora 

deve pedir à reunião geral dos habitantes ou de representantes que avalie a performance 

dos membros do comité da vila (artigo 33º). Quando um membro do comité não passa na 

avaliação duas vezes seguidas, tem que abandonar o cargo. O governo superior 

(town/township/county) também pode realizar, de acordo com o artigo 35º, inspeções 

financeiras ao comité da vila, durante o mandato ou no momento de saída. Estas medidas 

de supervisão visam analisar, principalmente: 

1. O balanço financeiro da vila; 

2. Situações de dívida; 

3. A utilização e gestão do capital e recursos distribuídos pelo governo superior ou 

doados pela sociedade; 

4. A gestão da produção, as propostas, ofertas e contratação de projetos da 

construção no âmbito do serviço público; 

5. O uso de capitais da vila, situação de contratação, aluguer, garantia e vendas de 

capital e de matérias coletivas, e a utilização e distribuição de subsídios à ocupação da terra; 

6. Outros assuntos, exigidos por mais de 1/5 dos habitantes.  

 

As informações resultantes de ações de inspeção/supervisão devem ser publicadas 

atempadamente. Por exemplo, as avaliações feitas aos membros do comité da vila no fim 

do mandato devem estar disponíveis antes das próximas eleições.  

Se os direitos ou interesses dos habitantes forem prejudicados, estes podem pedir ao 

tribunal para anular as decisões do comité da vila e impedir ações incorretas dos membros 

do comité, havendo lugar a punições correspondentes (artigo 36º). 

A Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila fornece um suporte legal para a 

auto-governação local; no entanto, estas indicações generalizadas exigem normas 

complementares e pormenorizadas. As indicações da lei orgânica servem-se para legitimar 

e estruturar a auto-governação das vilas. Na prática, o governo regional do nível provincial 

e as vilas têm alguma autonomia para ajustar as medidas de implementação às suas 

características distintivas.  
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Sublinhe-se o facto de o sistema legal da auto-governação das vilas estar ainda 

incompleto (Lu, 2006; Xu & Chen, 2005; Li J., 2009; Tang, 2006 & 2013; Wang, 2006; Zhao 

D., 2007; Liang, 2010). A lei orgânica apenas se refere à autonomia em áreas limitadas, pelo 

que as inovações efetuadas localmente procuram contornar a ausência de competências 

legais (Tang, 2006). Refira-se ainda que a lei orgânica não tem sido totalmente aceite pelos 

cidadãos, nem tem sido totalmente cumprida: condições locais e sistema legal, entre outras 

limitações, têm provocado violações graves (Li J., 2009; Xu & Chen, 2005; Kuai, 2000; Lv, 

2006; Guo & Huang, 2007). 

 

3.3. As dinâmicas do poder local face ao poder central 

 

O sistema político de Partido-Estado chinês tem a voz dominante na governação do 

país (Ezrow & Frantz, 2011; Lai & Slater, 2006), pelo que a autonomia dos governos locais 

tem sido afetada. De facto, o governo tem funções parcialmente independentes do Partido, 

ainda que as suas decisões não possam opor-se ao Partido Comunista Chinês. Por exemplo, 

em cada nível administrativo, o secretário do ramo do Partido (Dangzhibu shuji) tem mais 

poder do que o autarca. O centralismo e controlo tem sido uma das suas principais 

características do sistema autoritário chinês. Nos estudos ocidentais, o sistema autoritário 

tem demonstrado as suas fragilidades, como nota Nathan,  

“regime theory holds that authoritarian system are inherently fragile because of 
weak legitimacy, over-reliance on coercion, over-centralization of decision making, 
and the predominance of personal power over institutional norms... Few 
authoritarian regimes - be they communist, fascist, corporatist, or personalist - have 
managed to conduct orderly, peaceful, timely, and stable successions.” (Nathan, 
2003, pp.6-7) 

 

Svolik também criticou os problemas do sistema autoritário como falta de flexibilidade 

em algumas decisões e sem espaço para algumas liberdades individuais: falta-lhe um 

sistema de seleção de líderes livre e competitivo, falta-lhe um sistema institucional bem 

construído, e não há proteção dos direitos de cidadãos (Svolik, 2012). 

As tipologias de sistemas autoritários também diferem de caso para caso, com cada 

modelo a revelar vantagens e desvantagens únicas. Por exemplo, o autoritarismo em 
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contexto chinês tem uma ligação com a meritocracia, pelo que as desvantagens desta 

também se aplicam ao sistema político. Segundo Michael Young, a implementação da 

meritocracia pode resultar em abuso do poder, categorias políticas isoladas e não 

compatíveis com a mobilidade social, bem como dificuldade de legitimar elementos fora 

do sistema do poder (Young, 1958).   

A centralização do poder registada após o estabelecimento da República Popular da 

China tem provocado várias falhas na governação do Partido, fazendo com que o nível local 

tenha consequências adversas com o cumprimento de ordens superiores centralizadas. Um 

exemplo é o Grande Salto em Frente (Dayuejin) no final dos anos 1950, que resultou da 

ignorância acerca das condições de produção reais das zonas rurais, quando o 

desenvolvimento do país era controlado por uma planificação totalitária superior.  

O Partido instaurara a “Nova China” há tempo e, olhando para o sucesso económico 

obtido por países gigantes como a União Soviética e os EUA, almejava um crescimento 

rápido. O Partido Comunista Chinês incentivou a industrialização nacional, cuja base era 

muito fraca, contando com um milagre económico para ultrapassar outros países 

desenvolvidos num curto período de tempo. Na época, a capacidade de produção de aço 

decidia o nível da industrialização de um país, pelo que o poder central transmitiu ordens, 

via ramos do Partido de cada nível administrativo e nas vilas, para coordenar o povo nesse 

sentido (Luo P., 2009; Wang, 2008; Yang Y., 2014). Além das empresas do Estado dedicadas 

à produção de aço, a população das vilas foi estimulada a participar. Como resultado, 

muitos habitantes deixaram as suas profissões, nomeadamente os camponeses, para 

trabalharem numa atividade que não conheciam. A decisão foi ineficaz, por três ordens de 

razões: 1. sem técnicas e equipamentos especializados, as vilas tinham carência de 

condições para o fabrico de aço; 2. os habitantes nas vilas não eram operários formados 

para o efeito; e 3. a maioria dos camponeses passou a produzir aço, ao invés de trabalhar 

no campo. A produção agrícola e a terra foram abandonadas. Por consequência, o aço 

fabricado nas vilas não teve a qualidade exigida, enquanto a produção agrícola foi suspensa.  

Em suma, sem uma supervisão eficiente, o poder totalitário e sem accountability não 

tem como ponderar as suas decisões, correndo o risco de declinar em extremismo e causar 

perdas ao país.  
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Outra fragilidade diz respeito à seleção de líderes, que não é feita de forma livre e 

justa, resultando num sistema de recursos humanos bloqueado, constituído por 

hierarquias rígidas. As nomeações para os cargos tornaram-se um mecanismo totalitário, 

focado nas competências pessoais, com o objetivo de subir as estatísticas de produção do 

aço e alimentos. Para salvaguardar o cargo, os líderes de cada nível falsificaram as 

estatísticas enviadas às instâncias superiores, forjando o seu sucesso neste processo de 

industrialização forçada. Consequentemente, o problema da quebra na produção agrícola 

foi ocultado e muitos habitantes morreram de fome. Vários estudos chineses apontam um 

número de mortes anormal durante os três anos do Grande Salto em Frente: estima-se que 

ultrapassasse os 10 milhões. Considerando a falta de transparência do sistema autoritário, 

o cálculo permanece incerto. Cong Jin, historiador especializado na história do Partido 

Comunista Chinês, estima em cerca de 40 milhões de mortos (Cong, 1996); Cao Shuji, 

professor da Universidade de Jiao Tong de Shanghai, fala de 32,5 milhões (Cao, 2005).  

A perda causada pelo Grande Salto em Frente reflete potenciais defeitos do sistema, 

a saber: 1. sistema de seleção de líderes injusta, dependente da nomeação meritocrática e 

utilitária; 2. decisões tomadas pelo poder centralizado, sem discussão suficiente sobre as 

condições reais e necessidades da população; 3. falta de supervisão sobre o trabalho do 

Partido e do governo; e 4. inflexibilidade na governação que pode declinar em extremismo 

e radicalismo.  

Estas fragilidades do sistema político chinês continuavam a causar efeitos adversos ao 

nível local no período seguinte, marcado pelo sistema de comunas. Antes dos anos 1970, o 

exercício do poder tornou-se mais extremista sob a influência da extrema esquerda do 

Partido (Huang, 1998). A população foi dividida de acordo com o registo civil urbano 

(Chengshi hukou) e registo civil rural (Nongye hukou). Seguindo o sistema de comunas 

(Gongshe), a planificação totalitária transmitida pelo ramo do Partido controlava tudo nas 

vilas (Chen, 1958), especialmente a produção e a distribuição de recursos (Zweig, 1989; 

Chen, 1969; Ling, 1997; Zhang, 1998; Shen, 2003 & 2004). De uma maneira geral, o sistema 

autoritário ignorou bens e direitos individuais, planeou coercivamente a produção agrícola, 

o que resultou em ineficiência e agravou a pobreza (Xiao, 1999; Song, 2002, pp.20-21). Sem 

autonomia em termos produtivos, os habitantes começaram a perder motivação para 
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trabalhar. Simultaneamente, no sistema de comunas de distribuição, havia pessoas que 

trabalhavam muito e outras que trabalhavam pouco, mas que recebiam rendimentos iguais, 

o que afetava a motivação dos habitantes.67 

As iniciativas da contratação familiar da terra em 1979 e da auto-governação em 1980, 

resultaram em mais dinâmicas a nível local, com os habitantes a começarem a decidir os 

seus próprios assuntos e a trabalharem por sua própria conta, resistindo o domínio 

totalitário do Partido Comunista Chinês nas vilas. Mas após o movimento em 4 de junho de 

1989, a manifestação na praça de Tian’anmen agravou a atitude negativa do poder central 

para com a democratização na China. O grupo conservador do Partido aproveitou a 

manifestação para atacar a ala reformista. A democratização nas vilas, iniciada havia pouco 

tempo, sofreu neste debate, sendo etiquetada de libertinismo burguês (Tang, 1992) e 

surgindo uma proposta para retirar o suporte à auto-governação local (Bai, 2000).  

O sistema político chinês, pela sua centralidade e rigidez, é limitativo para as 

liberdades individuais e, em muitas circunstâncias, os cidadãos estão desligados do 

funcionamento interno do Partido. As debilidades do sistema autoritário chinês têm 

provocado impactos negativos a cidadãos, ao regime e à sociedade, limitando inclusive as 

dinâmicas no nível local: 

 

Para os cidadãos:  

1. Acesso limitado aos assuntos do Partido;  

Os cidadãos normais não têm possibilidade de serem escolhidos, de forma 

democrática, para cargos partidários do Partido Comunista Chinês. As práticas 

democráticas verificam-se apenas dentro do Partido, em que participam membros do 

Partido Comunista Chinês, mas não são absolutamente liberais (Lin, 2004; Zeng, 2015; 

Cheng, 2012). Em muitos casos, o processo eleitoral dentro do Partido também sofre da 

interferência causada por informalidade.  

 
67 “Daguofan” Yang Lanhan (Shelun) - Silun Buneng Zaichi “Daguofan” (“Big Pot” Causou Preguiça dos Povos 
(Conversação Social) – Quatro Conversações sobre o Tema para Não Haver Mais “Big Pot”), publicado em 
Renmin Wang - Renmin Ribao (22 de maio, 2014). Disponível em: 
yuqing.people.com.cn/n/2014/0522/c357068-25051320.html, com acesso em 25/05/2021. 
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Ao mesmo tempo, os líderes políticos, do Partido Comunista Chinês, não são 

selecionados pela população. Por outras palavras, os cidadãos têm dificuldade em 

acompanhar e até participar em atividades políticas, até que manifestam indiferença e falta 

do apoio. A mesma situação também tem existido ao longo do funcionamento da auto-

governação da vila: os habitantes têm acesso limitado aos assuntos do ramo do Partido. 

Tal potencialmente também reduz a capacidade dos líderes de terem em conta os 

contextos dos cidadãos nas suas decisões. 

 

2. Sistema representativo indigno de confiança;  

Fora do Partido, os cidadãos têm acesso aos mecanismos representativos ou 

consultivos políticos (Owen, 2020; Truex, 2017; Yan & Xin, 2016). Mas o facto é que muitos 

representantes não são escolhidos da forma democrática, e o processo não se encontra 

totalmente transparente. Pelo que os representantes sem apoio de base não expressam 

necessariamente os interesses da população. O processo de decisão nos níveis superiores 

continua a ignorar o interesse do nível básico. 

 

3. Falta da proteção dos bens e direitos civis dos cidadãos;  

A fraca institucionalização de algumas normas legais, como por exemplo, a Lei 

Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila, leva a que os direitos civis dos habitantes na 

vila chinesa não sejam plenamente salvaguardados. Ao mesmo tempo, o centralismo do 

poder central terá potencialmente em consideração em primeiro lugar o interesse superior, 

ignorando bens e direitos civis dos cidadãos no nível local.  

 

4. Aumento das desigualdades entre indivíduos.  

O sistema de meritocracia rígido promovido pelo poder central faz com que o processo 

de seleção não seja totalmente aberto ao público. Os cidadãos podem beneficiar de 

vantagens dependentes das competências pessoais, a obter distintos recursos sociais. 

Quem tiver melhor mérito, ou dominar mais recursos, terá mais vantagem e oportunidades 

neste processo de seleção meritocrática. Na opinião de Michael Young, a questão da 
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igualdade social é um assunto premente em contexto de seleção meritocrática (Young, 

1958). 

Para mais além disso, o sistema autoritário tem causado recursos sociais centralizados 

em minorias, e distribuídos desproporcionalmente. A imperfeição da institucionalização 

neste sistema, tem agravado a desigualdade. Neste contexto desigual, os habitantes de 

diferentes vilas também estão a enfrentar uma grande diferença de receitas (Huang, 2005; 

Zhang & Si, 2007; Li, 2005). Por exemplo, segundo a análise e previsão de 2016 a 2017 sobre 

a economia rural da China no Livro Verde de Área Rural, em 2017, a máxima receita 

disponível e a mínima receita disponível per capital em vilas chinesas representam 

numericamente uma escala de 9,46:1, sendo 1,03 mais do valor de 2016 (Wei & Huang, 

2017). 

  

O sistema político tem também implicações e efeitos na auto-governação liderada 

pelo Partido Comunista Chinês. Podemos aqui identificar cinco efeitos: 

1. Centralização do poder e risco de abuso do poder;  

Para She Lizhu, a centralização do poder causada pelo regime autoritário resulta em 

inflexibilidade e rigidez da estrutura do governo, o que influencia negativamente a 

eficiência e a qualidade da governação (She, 1999). A centralização do poder causou 

também muitos abusos, sendo a corrupção dos oficiais um dos mais reconhecidos na China 

(Qi, 2015). Bell também concorda que a centralização do poder no Partido único gera 

corrupção e falta de flexibilidade na governação (Bell, 2015).  

A campanha contra a corrupção dirigida por Xi Jinping tem persistido e torna-se cada 

vez mais apertada. Como resultado, cada vez mais casos de corrupção foram tornados 

públicos, a refletir a gravidade da corrupção no Partido Comunista Chinês e no governo 

chinês. Entre 2013 e 2018, foram investigados 195 mil casos de corrupção, envolvendo 263 

mil pessoas (Shan, 2018), entre os quais muitos crimes cometidos por altos cargos, 

exemplificado pelo caso de Zhou Yongkang, antigo membro do politburo central. Os dados 

demonstram a gravidade do problema no governo chinês e no Partido: dos anos 1990 a 

2011, o montante total transferido para o estrangeiro pelos condenados por corrupção 

ultrapassou 800 mil milhões de yuan, cerca de 107 mil milhões de euros (Yang X., 2014). 
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Além de corrupções de governantes nos níveis superiores, descritos como “Tigre” (Laohu), 

termo usado na China para descrever oficiais nos cargos superiores envolvidos em 

corrupção, a situação de corrupção de governantes dos níveis inferiores 

(local/town/township/county), conhecidos como “Mosca” (Cangying), também é 

extremamente séria, causando perdas substanciais de bens públicos do nível local. Por 

exemplo, o antigo diretor do centro de serviço de agricultura em township de Machikou, 

de district de Changping de Beijing, subtraiu 800 milhões de yuan (aproximadamente 107 

milhões de euros) para o seu uso pessoal em 2015, dinheiro este destinado às vilas pobres 

daquela zona.68  

Com este sistema autoritário instalado pelo poder central na vila, um cargo do ramo 

do Partido é sinónimo de poder e traduz-se no direito de dominar recursos sociais quando 

transmitir ordens superiores e organizar execuções. O direito de dominar recursos sociais 

tem mais possibilidades de gerar benefícios pessoais. Pelo que, a competição por um cargo 

representa competir pelo poder, e um sistema de seleção opaco transforma esta 

competição numa luta feroz.69 A luta pelo poder é conhecida entre chineses como consumo 

interno (Neihao), e está a acontecer não só no nível local, dentro do ramo do Partido, mas 

também nos níveis superiores (Li Y., 2006). Para além disso, a falta de transparência 

esconde manipulações secretas (Anxiang caozuo) e informalidade no processo.  

Dando como exemplo de luta pelo poder, a Revolução Cultural (1966-1976), resultou 

do 3º plano económico quinquenal, década em que Mao Zedong liderou uma campanha 

para limpar as forças capitalistas e vozes opositoras à sua planificação70, convertendo a 

campanha numa defesa do seu poder absoluto. O regime autoritário do Partido entrou 

num estado radical e extremista. O poder supremo serviu de arma, aproveitada por um 

grupo de quatro pessoas (Sirenbang) para defender a liderança da posição totalitária de 

 
68 Entrevista registada: “’Cunguan Shetan’ Cheng Gaofa Shitou, Pinkunxian Guzhang Cengnuoyong Yigeyi” 
(Uma Subida Tendência de Corrupções entre Governantes da Vila, e Governante de Um County Pobre Ocupou 
Cem Milhões), publicado em Xinhua Wang (2015 Agosto 11). Disponível em: 
http://www.xinhuanet.com/politics/2015-08/11/c_1116207625.htm, com acesso em 23/07/2021. 
69 Zhongguo Gongchandang Zhongyang Weiyuanhui guanyu Jianguo Yilai Dangde Ruogan Lishi Wentide Jueyi 
(Resolução do Comité Central do Partido Comunista Chinês sobre Questões Históricas do Partido desde a 
Fundação da República Popular da China), 1ª edição, publicado por Renmin Chubanshe (2009 Janeiro 1). 
70 “1996 nian: ‘Wenhua Dageming’ Shinian Neiluan Kaishi” (O Ano 1996: O Começo da Agitação Interna de 10 
Anos Causada pela Revolução Cultural), publicado em Xinhua Meiri Dianxun (2019 Setembro 28). Disponível 
em: http://www.xinhuanet.com/mrdx/2019-09/28/c_1210295881.htm, com acesso em 21/12/2020. 
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Mao Zedong. O seu objetivo, de facto, seria obter o poder absoluto depois da morte de 

Mao (Xia, 2014). A agitação durou dez anos em todas as áreas da sociedade chinesa: 

económica, política e cultural. A Revolução Cultural destaca, de novo, os riscos das 

debilidades existentes no sistema autoritário do Partido, no âmbito do poder centralizado, 

da falta de supervisão, de seleção injusta de líderes e da inflexibilidade na governação. 

 

2. Obstáculo à construção do sistema institucional;  

Muitos estudos apontam que o sistema legal e institucional chinês é fraco e requer 

um forte impulso (Liu S., 2014; Peerenboom, 2002; Behr, 2007; Zhang & Li, 2017; Chen et 

al., 2016; Zhu & Sun, 2017). O regime autoritário destaca-se entre os vários fatores que têm 

obstaculizado a sua evolução (Ye et al., 2005; Sen, 1997; Nussbaum, 2002). O Partido 

predomina em quase todas as áreas, impede o funcionamento do sistema normativo e 

institucional, resultando num controlo forte e pouco espaço para um sistema institucional 

independente.  

A superioridade do poder pessoal em relação ao poder institucional (Renzhi dayu fazhi) 

afeta a justiça e impede a construção de um sistema institucional que, por sua vez, não 

garante a divulgação e proteção dos direitos da população.71 Mesmo que estes direitos de 

habitantes da vila estejam protegidos por lei, nomeadamente os relativos à participação 

política, a intervenção do governo continua a impedir o seu exercício (Horsley, 2009; Cai, 

2004; Jiang & Xu, 2009). 

A Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila apenas autoriza os habitantes a 

exercitarem direitos democráticos limitados, e menos importantes. Em geral, as instruções 

superiores são mais respeitadas na governação da vila, pelo que o ramo do Partido mantém 

o seu poder centralizado. Por exemplo, na lei orgânica regista-se que habitantes podem 

selecionar governantes do comité da vila através do processo eleitoral, mas a população 

não tem o seu direito de decidir nomes para os postos do ramo do Partido.  

 

 

 
71 “Zhidu zai Baozhang Renmin Minzhu Quanlideng Fangmian Cunzai Buzu” (Os Defeitos das Instituições em 
termos da Proteção dos Direitos Democráticos dos Povos), publicado em Renmin Ribao (2012 Novembro 15). 
Disponível em: http://news.cntv.cn/china/20121115/100551.shtml, com acesso em 22/12/2020. 
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3. Supervisão ineficaz sobre a governação e falta da transparência; 

Existem outros problemas no sistema autoritário chinês, nomeadamente falta de 

qualidade governativa, demasiados procedimentos e desperdício causados pela burocracia, 

falta de transparência política. 

Neste sistema de Partido único, as organizações de supervisão, independentes do 

governo ou do Partido, têm um funcionamento limitado. Tendo em consideração o 

contexto chinês, a posição condutora do Partido Comunista Chinês não só necessita de 

descentralização ou delimitação legal do seu poder, mas também precisa de supervisão 

para evitar abusos. Pelo que é fulcral a função supervisora de entidades como a Comissão 

Supervisora Nacional da República Popular da China (Zhonghua renmin gongheguo guojia 

jiancha weiyuanhui) e a Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista 

Chinês (Zhongguo gongchandang zhongyang jilv jiancha weiyuanhui). Porém, o sistema da 

supervisão ainda enfrenta problemas: instituições incompletas, fraco poder das 

organizações de supervisão e escassa supervisão de uma parte terceira (Zhu, 2010; He, 

2013; Ran, 2014). Uma das mudanças mais urgentes do sistema político chinês é tornar a 

atuação do governo mais transparente (Zhou, 2006), mormente no que respeita às 

despesas públicas (Li, 2011).  

 

4. Inflexibilidade das hierarquias do governo e do Partido, causadas pelo sistema de 

seleção meritocrático; 

Segundo Michael Young, o respeito pelo mérito deve cobrir todas as áreas, das mais 

intelectuais às técnicas, com o objetivo de diminuir a distância entre classes: “the sharing 

of power between the classes was the natural consequence of sharing the intelligence” 

(Young, 1958, pp.143-144). Como recorda Mêncio, a sociedade da meritocracia também 

precisa da igualdade e diversidade: se se recrutar pessoas de mérito e competentes, a 

equipa de governação será constituída por indivíduos com capacidades diversificadas (Lau, 

2003).72 Mas a seleção meritocrática rígida, baseada no exame de entrada dos funcionários 

públicos, e a promoção meritocrática durante a carreira, agravam a inflexibilidade das 

 
72   Mencius/Meng Ke, Mencius é uma coleção do confucionismo que regista conversações, anedotas e 
entrevistas com o antigo filósofo Mencius/Meng Ke (250-150 B.C.). Os conteúdos foram recolhidos e editados 
por estudantes de Meng Ke. 
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hierarquias estabelecidas no governo. Para além disso, o regime autoritário reforça a 

posição deste grupo elitista.  

A seleção meritocrática a nível nacional também exerce influência na constituição da 

equipa de governantes da vila, através do sistema de exames regionais para selecionar 

universitários para trabalharem nas vilas (Daxuesheng cunguan kaoshi). Sendo iniciado na 

província de Jiangsu em 1995, o governo central publicou em 2005 Sugestões sobre 

Orientar e Encorajar Graduados Universitários a Empregos do Nível Básico (Guanyu Yindao 

he Guli Gaoxiao Biyesheng Mianxiang Jiceng Jiuyede Yijian), para experimentar este novo 

sistema a nível nacional. Os universitários com título do ensino superior podem inscrever-

se nestes exames regionais. As autoridades regionais nomeiam os candidatos, conforme 

cargos de preferência escritos e classificações dos exames, para cargos de governantes da 

vila, como por exemplo, o secretário do ramo do Partido ou o assistente da direção do 

comité da vila73. Um ano depois, o governo central publicou um novo documento oficial 

(Zhonggong Zhongyang Guowuyuan guanyu 2009 nian Cujin Nongye Wending Fazhan 

Nongmin Chixu Zengshoude Ruogan Yijian), para começar oficialmente o sistema de 

governantes universitários. 

Neste sistema de recrutamento de líderes dominado pelo regime do Partido 

Comunista, quem comanda a seleção é passível de abusos de poder, especialmente sob um 

regime autoritário com escassa supervisão (Yao, 2016). Apesar de, durante a seleção, 

funcionarem elementos democráticos, a negociação e a recomendação continuam a 

desempenhar um papel importante (Wang & Zhang, 2013). Por outro lado, um processo 

inflexível resulta em líderes potencialmente mais distantes das circunstâncias reais e das 

ideias do povo (Yao, 2016; Tang & Li, 2004; Huang, 2014).  

 

5. Crise da legitimidade do Partido-Estado. 

Para Jean-Marc Coicaud, legitimação “is defined as the governed recognizing the right 

of the governments to lead and, to a certain extent, their entitlement to the perks of power” 

(Coicaud, 2010, p.17). Schmitter também aponta a legitimidade do governo como 

 
73  “Shenme Shi Daxuesheng Cunguan Kaoshi” (O Que É o Sistema de Exames Regionais para Selecionar 
Universitários para Trabalharem nas Vilas), publicado em Chongqing Zhonggong Jiaoyu (2018 Abril 12). 
Disponível em: https://cq.offcn.com/html/2018/04/68511.html, com acesso em 24/07/2021.  
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necessária, com base numa governação adequada, normal e justificada (Schmitter, 2011, 

p.27). O regime autoritário, cujos principais líderes desconhecem as opiniões populares, 

correm o risco de falhar na governação e sentem dificuldades acrescidas para manterem a 

confiança dos cidadãos. Nos últimos anos, a desconfiança tem crescido na China, em 

resultado de falhas na governação, mas também porque os direitos dos cidadãos não são 

protegidos na prática, nomeadamente o direito de selecionarem os seus representantes. 

Na realidade, em 2006 foi divulgado o objetivo de tornar o governo “service-oriented” 

(Fuwuxing zhengfu)74. Neste sentido, o governo central mudou gradualmente do papel de 

controlo (Guanzhixing zhengfu) que anteriormente tinha planificado tudo na sociedade, 

para uma forma de governação que fornece serviço conforme as necessidades da 

população. Nos tempos passados, a relação entre o governo e a população traduzia-se num 

modelo onde o governo dava ordens a partir de uma posição superior e a população 

cumpria. A partir de então, a mudança procurava que o governo podia ouvir mais voz da 

população, e dirigia o seu trabalho de acordo com exigência dos povos, a incluir cinco 

aspetos (Lu, 2013): 1. considerar sempre o interesse e a procura dos povos durante a 

governação. Por exemplo, o desenvolvimento económico não pode sacrificar o interesse 

dos povos; 2. limitar o poder do governo, e reforçar o direito de supervisão da população; 

3. garantir o exercício dos direitos civis dos povos, para eles participarem nos processos 

eleitorais e de tomada de decisões; 4. limitar o poder do governo, e autorizar mais 

autonomia aos governos regionais e locais, ao mercado, às empresas e à sociedade; e 5. 

além de dedicar-se no desenvolvimento económico, o governo tem que assumir a 

responsabilidade mais completa, de desenvolver também o sistema institucional, o valor 

da sociedade, a política, e outros bens públicos. Ao mesmo tempo, o governo tem que 

cumprir a disciplina para evitar o abuso do poder. Mas na realidade, a mudança tem sido 

vagarosa e ineficiente, pelo que as queixas dos cidadãos continuam.  

A legitimidade do regime autoritário é cada vez mais questionada por falta de apoio 

de base da população e a posição do ramo do Partido da vila também é cada vez mais 

questionada pelos habitantes (Cui, 2011; Li, 2017; Liu et al., 2009). O nível de desconfiança 

 
74 Guanyu Goujian Shehui Zhuyi Hexie Shehui Ruogan Zhongda Wentide Jueding (Decisão sobre Questões 
Maiores durante a Construção da Sociedade de Harmonia Socialista), aprovada na 6ª sessão do 16º Congresso 
Nacional de Representantes do Partido Comunista Chinês (2006 Outubro). 
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dos cidadãos em relação ao Partido e governo é elevado (Zhou & Zhang, 2010; He, 2015), 

o que aumentará a crise de legitimidade do regime (Zhang W., 2017; Qu, 2014; Chen, 2010). 

Pelo que o Partido Comunista Chinês apressa uma série de alterações e correções, para 

melhorar a avaliação da população. No nível básico, o governo central autoriza o exercício 

dos direitos de habitantes e a participação política, com um pouco mais de tolerância, para 

obter mais apoio popular (Wang & Zhang, 2018). Contudo, o sistema autoritário tem 

aplicado também medidas firmes em resposta aos desafios e opositores, para manter a 

estabilidade social (Weiwen) e silenciar as dúvidas sobre a sua legitimidade. Os factos 

demonstram que, na China, se utiliza mais medidas de controlo da oposição (An, 2013), 

mas que estas podem também acelerar a falta de legitimidade do regime (Vestal, 1999). 

 

Por fim, o sistema político tem acarreta conseguência a nível da sociedade, com a 

centralização de recursos sociais no governo e falta do espaço para as forças sociais, 

especialmente o desenvolvimento de organizações civis (Cheng, 2012). Deste modo, o 

progresso de explorar auto-governação da vila, em áreas novas além de as referidas na Lei 

Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila, encontra-se bloqueado.  

O autoritarismo dificulta a ação da sociedade civil na China. Para Yu Jianxing e Zhou 

Jun, os estudos sobre a definição teórica da sociedade no contexto chinês devem 

considerar as mudanças políticas e sociais (Yu & Zhou, 2012). A teorização sobre a 

sociedade civil chinesa começou nos anos 1990, nos estudos estrangeiros e chineses, e 

todas as investigações insistem na necessidade de uma evolução. Segundo Yu Keping, a 

sociedade civil chinesa necessita de três elementos: sociedade civil, organizações cívicas e 

ambiente institucional (Yu, 2009, p.37). Na sua opinião, a sociedade civil fornece o 

ambiente para o surgimento de organizações cívicas que protejam os direitos dos cidadãos: 

“I define civil society as a public sphere outside the spheres of government and the 
market economy that comprises all kinds of civic organizations not affiliated with 
the government or businesses. Such groups include organizations for safeguarding 
citizens’ rights, all kinds of trade associations, public interest associations, 
community organizations, interest groups, academic associations, mutual 
assistance organizations, recreational groups, voluntary organizations, and 
associations spontaneously created by citizens. These groups can be viewed as 
constituting an intermediary sector between the government and the business 
sector.” (Yu, 2009, p.38) 
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O gráfico 3 sumariza o crescimento de organizações não-governamentais, 

relacionadas com serviços industriais e comerciais, investigação tecnológica, educação, 

saúde, serviços sociais, cultura, desporto, biologia e ambiente, direito, religião, agricultura 

e desenvolvimento rural, profissão e organizações profissionais, entre outras áreas.75 

 
Gráfico 3 - Crescimento das Organizações Não-Governamentais (2010-2017) 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaboração própria 
 

É consensual que as organizações civis exercem uma influência importante na área 

política, económica e na vida social de um país (Yu, 2009, p.75). Isto traduz-se igualmente 

em mais possibilidades para os habitantes participarem nas atividades sociais ou políticas 

que, por sua vez, estimula a vontade e o interesse dos cidadãos. Vários estudos 

demonstram pontos de vista negativos sobre a construção da sociedade civil na China (Kerr, 

2015; Yu & Guo, 2012; Yu, 2010). Segundo Zhang Ye, o governo chinês tem-se mostrado 

mais aberto às organizações não governamentais, nos últimos anos, e estas têm garantido 

várias fontes independentes de apoio para fornecer serviços diversos, revelando uma 

tendência da sociedade civil. No entanto, o autor defende que o desenvolvimento 

económico e a estabilidade social continuam a ser as grandes prioridades do governo 

(Zhang, 2003). No 16º Congresso Nacional do Partido, que começou no ano de 2002, Jiang 

Zeming destacou a liderança demonstrada pelo Partido “in social organizations as well as 

in the intermediary organizations shall be strengthened”, revelando que o 

 
75 Relatório estatístico sobre o desenvolvimento do serviço social de 2017 (2017 nian Shehui Fuwu Fazhan 
Tongji Gongbao), publicado pelo Ministério dos Assuntos Civis (2018 Agosto 2). Disponível em: 
http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/, com acesso em 25/05/2021. 
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desenvolvimento da sociedade civil será estimulado com limitações e que o Partido 

continuará a exercer um controlo autoritário sobre as organizações não-governamentais.  

 

3.4. Obstáculos nos processos de auto-governação 

 

Os problemas causados pelo sistema autoritário alertam para a necessidade de 

alterações políticas. O ex-presidente chinês, Hu Jintao, destacou esta necessidade ao longo 

da modernização e da evolução do socialismo chinês. 76  A introdução dos elementos 

democráticos, sendo um muito importante destes e de grande importância a auto-

governação no poder local, tem contribuído para descentralizar o poder do Partido único, 

e para mais proteção ao exercício dos direitos de cidadãos (Yu, 2009), permitindo evitar 

abusos de poder e falhas de governação. Se reconhecerem a importância do processo 

eleitoral, os cidadãos podem rejeitar líderes que não apoiam, têm o direito de mudar 

líderes desqualificados (Bell, 2015, p.110). O apoio da população aos líderes e ao regime 

irá crescer. 

Porém, a construção de um sistema democrático na China, tem enfrentado desafios 

não só causados pelas fragilidades do sistema político-institucional do Partido único, mas 

também causados pela falta das condições sociais. Além da divulgação das teorias 

subjacentes, há necessidade de condições sociais prévias (Cunningham, 2002, p.23).  

A China não tem uma tradição de liberdade como os países ocidentais e as demais 

condições sociais foram pouco desenvolvidas nos últimos 70 anos, nomeadamente a 

sociedade civil e instituições democráticas locais (Nathan & Shi, 1993). James Kennedy 

enumera essas dificuldades: linguagem vaga na lei orgânica (ou instituições); influência 

histórica dos regimes com poder centralizado (ou tradição) e falta de experiência 

democrática (Kennedy, 2006, p.69). Neste sentido, além da resistência do sistema 

autoritário, a democratização enfrenta obstáculos socioculturais. São estes desafios que 

também limitam o processo de auto-governação.  

 
76 Discurso do Hu Jintao no 11º Congresso Nacional do Partido, publicado em Zhongguo Xinwenwang (2008 
Dezembro 18). Disponível em: https://www.chinanews.com/gn/news/2008/12-18/1493303.shtml, com 
acesso em 11/01/2021. 
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A preferência cultural do povo chinês pela meritocracia faz com que abdique do uso 

dos seus direitos, autorizando o sistema a selecionar líderes qualificados. Considerando o 

facto de a China ser um país em desenvolvimento, uma grande parte do território ainda se 

encontra numa situação económica débil. As condições sociais limitadas exercem um 

impacto negativo junto dos eleitores, onde se destacam baixos níveis educativos, falta de 

conhecimento político, ou pouca disponibilidade para participar na política.  

Outro grande desafio à implementação de instrumentos democráticos prende-se com 

as forças sociais informais, por exemplo, as grandes famílias, as máfias, ou outras forças 

poderosas informais. Ainda outro fator relaciona-se com a tendência de urbanização, ou 

seja, o fluxo da população rural para as cidades, que resulta numa pressão crescente à auto-

governação das comunidades urbanas, enquanto falta enquadramento legal para o efeito. 

Concomitantemente, estando mais próximas do poder superior, as comunidades urbanas 

manifestam maior dependência e possuem menos autonomia do que as vilas. O último 

desafio relaciona-se com um suporte institucional incompleto, que não só limita as áreas 

autorizadas para práticas democráticas, como também não cumpre plenamente a sua 

função de proteger o exercício dos direitos civis dos cidadãos. 

O sistema democrático também tem defeitos, com que as autoridades têm cuidado 

no processo de auto-governação, tal como Cunningham esmiúça (Cunningham, 2002, 

pp.15-23). Desde logo a “tirania da maioria”, que se refere à possibilidade de abuso 

injustificável ou opressivo da maioria sobre a minoria. Em segundo lugar, a massificação da 

cultura e da moral, que no processo de conquistar o consentimento do público, a cultura 

ou a moralidade apoiada pela maioria da população tem sido estimulada. Caso a cultura ou 

a moralidade que sejam aceites pela maioria da população não representem o valor 

avançado, por outras palavras, quando apenas a minoria da população insistir no 

desenvolvimento da cultura ou da moralidade, a sua voz relativamente mais fraca não vai 

ser aceite, resultando no risco de impedir o desenvolvimento dos critérios da cultura e da 

moralidade. Neste sentido, quando o valor resulta em más ações do público, não haverá 

muita possibilidade de corriji-las.  

Pode trazer também governo ineficaz, sem capacidade de exercer as suas funções com 

eficácia. O foco no igualitarismo e individualismo despoja a liderança das autoridades e, ao 
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mesmo tempo, o foco no interesse individual pode resultar em demasiada procura e 

pressão ao Estado, o que piora a capacidade do governo. A governação ineficaz é causada 

por vários fatores. Em primeiro lugar, os líderes no sistema democrático poderão prestar 

mais atenção aos objetivos de curto prazo, que afetam as eleições, desconsiderando 

objetivos de longo prazo (Tocqueville, 1969, p.258). Em segundo lugar, a participação de 

mais partidos pequenos provocará mais confusão no processo de tomada de decisões 

(Tocqueville, 1969, pp.174-188), as participações multilaterais levam a discussões e 

conflitos, em que os partidos tentam procurar o seu benefício. Ao mesmo tempo, na 

sociedade existem divisões causadas pelos conflitos.  

Outro perigo reside na demagogia e “empty space of democracy”: os governantes 

eleitos podem aproveitar os seus privilégios ou exercer direitos autoritários, em nome do 

povo, mesmo que haja uma minoria opositora. Ao mesmo tempo, constitui-se um grupo 

das elites entre os eleitos, que representam apenas o interesse da minoria (Femia, 2001; 

Dilliard, 1941; Gilens & Page, 2014). Nesta governação autoritária escondida sob a 

democracia não são garantidos os direitos de participação política. Outro risco reside 

naquilo que Cunningham chama de “mask of oppressive rule” (Cunningham, 2002, p.20), 

isto é, os extremistas que teimam nas suas ideias poderão utilizar a liberdade consagrada 

pela democracia para criticar, discriminar e até oprimir as diferentes compreensões sobre 

a democracia, agravando os conflitos na sociedade.  

A democracia também pode ser irracional, na medida em que a participação popular 

pode originar a escolha irracional de candidatos não qualificados, questão analisada no 

teorema da impossibilidade de Arrow.    

Estas desvantagens aconselham prudência na introdução de elementos democráticos 

no sistema político chinês. Em primeiro lugar, a mudança de líderes ou de partido na 

governação pode causar instabilidade política e desaceleração económica. Existe ainda o 

risco de instabilidade social, em resultado da liberdade de protesto dos cidadãos, o que 

poderia tomar proporções preocupantes num país com a densidade populacional da China. 

Eleições livres podem derivar em tirania da maioria ou numa seleção irracional – por 

exemplo, votar num líder não qualificado, mas eloquente (Mill, 1859; Cunningham, 2002). 

Também existe o risco de votar num candidato/partido que aproveita a ideia da 
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democracia pensando apenas no seu poder. Considerando a falta de conceitos 

democráticos na cultura popular, será difícil que os eleitores chineses votem com base em 

valores democráticos ou motivados pelo interesse coletivo. Refira-se ainda o perigo de 

ineficiência e atraso na governação, motivado por longas discussões durante o processo de 

tomada de decisões (Cunningham, 2002). Na China, cada decisão tomada pelo poder 

central é associada ao interesse de centenas de milhares de cidadãos; pelo que a 

ineficiência e atrasos significam um grande impacto negativo e afetam a confiança dos 

cidadãos no seu governo.  

Embora a democracia seja um bom sistema, tem ainda assim defeitos. A sociedade 

democrática também se debate com problemas como instabilidade, atrasos na tomada de 

decisões, ineficiência, entre outros. Além disso, uma sociedade democrática pode produzir 

populismo e ditadura. Para a construção da democracia, a sociedade necessita 

precondições essenciais em termos da economia, cultura e política. Contudo, tudo somado, 

para Yu, o sistema democrático tem menos defeitos do que outros sistemas políticos, 

nomeadamente o autoritário: “But among all the political system that have been invented 

and implemented, democracy is the one with the fewest number of flaws” (Yu, 2009, p.4). 

Devido às suas fragilidades, que têm provocado grandes falhas na história da 

governação do Partido Comunista Chinês, o regime autoritário deste Partido-Estado tem 

tido a necessidade de introduzir práticas democráticas, com o objetivo de salvaguardar o 

seu estatuto. No entanto, na aplicação dos elementos democráticos, o poder central 

procede com prudência para, por um lado, não afetar a posição predominante do regime 

autoritário e, por outro lado, evitar os defeitos do sistema democrático. Ao mesmo tempo, 

a sociedade chinesa ainda não está necessariamente preparada para um grande avanço de 

democratização, por falta de condições sociais. A cautela referida acima reflete-se por 

exemplo no processo de autorizar a auto-governação nas vilas chinesas, que suscitou um 

debate entre reformistas e conservadores dentro do partido.  

Sob este contexto político chinês, com uma tolerância limitada para as práticas 

democráticas, a Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila foi aprovada e divulgada 

como uma guia geral para a auto-governação na zona rural. Cada região tem autonomia 

para adoptar mecanismos nas vilas, e de ajustá-los conforme as realidades locais. Assim, 
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cada vila representa um modelo único de auto-governação. Neste sentido, além de 

apresentar este sistema institucional geral, é importante analisar os dois modelos da vila 

Hezhai e da vila Nanhai no capítulo seguinte. 

  



113 
 

4. ESTUDO DE CASO: AS VILAS DE HEZHAI E NANHAI 

 

Neste quarto capítulo, apresenta-se um estudo qualitativo sobre as vilas de Hezhai e 

Nanhai, identificando as condições favoráveis e também os fatores que condicionaram a 

implementação da auto-governação nos seus casos.   

 

4.1. O modelo de auto-governação da vila de Hezhai 

 

A vila de Hezhai pertence à região urbana de Hechi e possui 4 398 habitantes de 1 052 

famílias, 95,3% dos quais pertencem à etnia Zhuang, numa área de 33,4 quilómetros 

quadrados, dividida em 12 tun77 ou seja, comunidades naturais. Cerca de 70% do território 

localiza-se em zona montanhosa e a vila possui 3 578 mu de área reservada à agricultura 

(equivalente a 2,39 quilómetros quadrados), ou seja, 0,8 mu por pessoa (533 metros 

quadrados) (Entrevista 2 ao atual diretor do comité da vila de Hezhai). Hezhai beneficia de 

uma vantagem política que lhe permite efetuar a adaptação de algumas medidas políticas, 

devido à sua localização na região administrativa de Guangxi. Sendo um caso exemplar a 

nível nacional que surgiu antes de decisão oficial, Hezhai tem chamado a atenção de muitos 

académicos chineses.  

De acordo com o entrevistado 1, primeiro diretor do comité da vila de Hezhai, em 

janeiro de 1980, seis chefes das equipas de produção e seis líderes do ramo do Partido 

organizaram uma eleição na comunidade natural de Guozuo, para os habitantes 

escolherem cinco membros para o comité: um diretor, dois subdiretores, um contabilista 

e um tesoureiro. Nesta primeira eleição direta participaram 85 das 125 famílias residentes 

na vila, usando o papel dos maços de cigarro para escreverem os nomes dos candidatos em 

quem queriam votar (Entrevista 1). Ele recorda também que, naquela altura, cada eleitor 

tinha direito a escrever cinco nomes. Foram recolhidos os votos numa caixa fechada para 

votos, depois contados em público.  

A seguir, o comité da vila desenhou uma proposta de programa para a vila (Cungui 

minyue), com normas para corrigir comportamentos menos corretos, nomeadamente 

 
77 Esta divisão da vila é feita de acordo com a dispersão territorial das famílias.  
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apostas, roubos, cortes ilegais de árvores ou músicas vulgares, entre outros (Entrevista 1).  

E procedeu a mais uma outra reunião geral dos habitantes, para os habitantes votarem a 

proposta. O entrevistado 1 destaca a importância de o programa resultar num documento 

escrito, pois era habitual as comunicações serem feitas oralmente entre os habitantes e 

não existirem registos. O novo sistema começou a ser aceite pelos habitantes após a 

elaboração do programa (Entrevista 1). Como nota Wang, “the VC worked out the 

regulations and rules for villagers (Cungui minyue) and started to manage village public 

affairs” (Wang G, 2014, p.27). 

A primeira versão das normas tinha nove artigos acerca do quotidiano dos habitantes 

e outros seis no âmbito da proteção de recursos florestais, que visavam manter a ordem 

social (Guo, 2011, pp.98-99).  

No âmbito do trabalho de campo, o autor consultou os arquivos da vila, podendo 

constatar que os nove artigos que regulavam o quotidiano determinavam:  

1. Aumentar o nível de moralidade e acentuar a importância da unificação e da 

segurança social; 

2. As apostas eram proibidas, estando prevista uma multa de 10 yuan (cerca de 1,3 

euros) para os infratores; 

3. A pastagem nos campos agrícolas era proibida. O infrator tinha que pagar a perda 

causada ao dono do terreno; 

4. Conteúdos ofensivos, violentos ou eróticos nas atividades culturais, nomeadamente 

músicas folk, eram igualmente proibidos. Os infratores sujeitavam-se ao pagamento de uma 

multa de 10 yuan (cerca de 1,3 euros); 

5. Era proibido escavar ou danificar ruas e campos agrícolas. Os infratores deviam 

pagar o custo da reparação;  

6. Quem fosse apanhado a roubar teria que pagar o dobro do valor dos objetos 

roubados e 5 yuan (cerca de 0,67 euros) de multa. Os casos mais graves seriam enviados 

para as entidades judiciárias superiores;  

7. Era obrigatório devolver achados aos respetivos donos ou entregá-los ao comité da 

vila;  

8. Era proibido poluir a água, por exemplo, lavar roupa no rio; 
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9. Era obrigatório manter a vila limpa. 

 

A análise dos arquivos permitiu também identificar os artigos referentes à proteção de 

recursos florestais. Estes estipulavam que: 

1. Era proibido danificar a floresta para cultivar a terra. O infrator pagaria uma multa 

de 5 yuan (cerca de 0,67 euros) por cada metro quadrado usado;  

2. Era proibido usar recursos das zonas montanhosas, por exemplo, cortar lenha, 

apanhar frutas, cortar relva, entre outros atos. A multa era de 10 yuan (cerca de 1,3 euros) 

por cada 50 quilos;  

3. Era proibido danificar árvores que faziam parte da paisagem da vila. A multa era de 

15 yuan (cerca de 2 euros); 

4. Era proibido o corte e roubo de árvores. O infrator sujeitava-se a uma multa de 15 

yuan (cerca de 2 euros) por cada 50 quilos;  

5. Quem protegesse a floresta receberia um prémio e quem a danificasse receberia 

uma punição;  

6. Era proibida a pastagem em zonas protegidas de floresta. Um infrator local pagaria 

uma multa de 1 yuan (cerca de 0,13 euros) por cada animal e um infrator não residente 

pagaria 2 yuan (cerca de 0,27 euros) por cabeça. 

 

Por exemplo, Tan Yufa, habitante de Hezhai, costumava apostar com os amigos em 

casa e não parou o comportamento, mesmo depois de reclamações de outros habitantes. 

Graças às normas aprovadas, o comité da vila tinha o direito de tratar o caso e passar uma 

multa àquele morador (Guo, 2011, pp. 98-99). Hezhai tinha um grupo de quatro pessoas 

cuja função era gerir e supervisionar as finanças (Siren licai xiaozu), monitorizando o 

equilíbrio financeiro da vila. Preparou-se ainda uma “parede de transparência” 

(Mingbaiqiang), onde eram publicados assuntos civis e novidades (Li L., 2010, p.169), 

permitindo que os habitantes tomassem conhecimento do trabalho desenvolvido pelo 

comité, de processos de execuções e de outros assuntos. Os habitantes podiam entregar 

sugestões e feedback sobre estas informações (Li L., 2010, p.169).  
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A introdução de elementos democráticos permitiu aos habitantes participarem 

diretamente nos assuntos locais, através de eleições, tomada de decisões, gestão e 

supervisão. Dada a sua proximidade, o comité da vila é indicado para resolver problemas 

locais, especialmente conflitos entre habitantes. Mas, no presente, o seu principal objetivo 

é o desenvolvimento económico. O entrevistado 2, atual diretor, afirma que se utiliza o 

título de “vila pioneira da auto-governação” como marketing turístico, para atrair visitantes. 

No entanto, falta investimento para arrancar vários projetos turísticos, pelo que o diretor 

admite que um dos trabalhos mais importantes do comité é captar investimentos, a fim de 

melhorar a situação económica da vila. Considerando a primazia dada ao desenvolvimento 

económico, todas as alterações políticas registadas tiveram que adequar-se ao sistema 

económico na Hezhai (Entrevista 2).  

A região administrativa de Guangxi está entre as regiões chinesas menos 

desenvolvidas, sendo o desenvolvimento de Hezhai limitado por falta de apoio superior. A 

vila não reúne condições para mais indústrias, a sua economia baseia-se na atividade 

agrícola. O comité da vila prevê um crescimento na área do turismo, mas, na realidade, 

enfrenta dificuldades: além da falta de investimento, a vila fica muito longe das cidades e 

tem escassas infraestruturas, o que dificulta a chegada de visitantes. Como um dos 

habitantes de Hezhai entrevistado refere (Entrevista 7), a falta de oportunidades tem 

levado muitos jovens a saírem para trabalhar nas cidades, deixando muitos idosos e 

crianças. A vila tem recursos agrícolas e florestais abundantes, mas a mão de obra para 

trabalhar nestas áreas escasseia e a produção é limitada, orientada para a autossuficiência 

(Entrevista 7).  

A política nacional tax-for-fee – que visa aumentar a autonomia económica local – 

agravou ainda mais a situação económica das vilas mais pobres como Hezhai (Kennedy, 

2007, p.45; Wang, 2004). Esta estratégia alivia a pressão fiscal sobre os habitantes, que 

pagam menos impostos ao governo de town/township. No entanto, receitas reduzidas 

afetam a capacidade de apoiar financeiramente as vilas, e o desenvolvimento destas 

depende muito do apoio superior (Kennedy, 2007).  

A auto-governação em Hezhai desenvolveu um modelo próprio de auto-governação, 

registando suas características neste processo. 
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O processo eleitoral na vila  

 

Na sequência da publicação da referida lei orgânica, o modelo eleitoral primitivo dos 

anos 1980 de Hezhai continuou a progredir. A partir de novembro de 1998, os habitantes 

começaram a indicar nomes de candidatos às eleições. Após a votação para eleger os 

membros do comité da vila, passou a ser realizado outro escrutínio, para atribuir postos 

mais específicos aos candidatos eleitos, de acordo com os seus méritos. O processo 

eleitoral de Hezhai tornou-se mais competitivo, devido a dois mecanismos:  

1. O número de candidatos é superior ao número de cargos totais a ocupar (Zong’e 

cha’e), para garantir a competitividade das eleições;  

2. O número de candidatos também excede o número de postos em cada divisão do 

trabalho do comité da vila (Fenlei cha’e).  

 

A título de exemplo, na 6ª eleição realizada em Hezhai em 1999 houve três candidatos 

para o cargo de diretor do comité, 10 candidatos para o de subdiretor e 15 candidatos 

gerais, o que se traduziu numa proporção de 1/3, 1/5 e 1/7,5 (Guo, 2011, p.92). 

Em abril de 2005, Hezhai alterou o sistema de seleção dos membros para o ramo do 

Partido para “duas recomendações e uma eleição” (Liangtui yixuan). A partir de então, 

além de recomendar candidatos para o comité da vila, os habitantes também puderam 

recomendar candidatos, ainda que apenas membros do Partido Comunista Chinês, com 

base em duas recomendações. Contudo, os habitantes apenas podiam participar numa 

eleição, a do comité da vila. Esta mudança no processo de seleção deu poder e influência 

ao povo. Em 2008, a vila associou a eleição do comité da vila com a seleção do ramo do 

Partido, aliando recomendação pública e eleição direta (Liangwei liandong, gongtui 

zhixuan). As duas instituições passaram a partilhar a mesma fonte de candidatos, as 

eleições ocorrem publicamente, no mesmo sítio, uma a seguir à outra (Guo, 2011, p.94). O 

novo sistema visa simplificar as eleições, diminuindo custos e prazos, para além de 

estimular a participação do público.78  

 
78 “Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Fusuixian: ‘Gongtui Zhixuan’ yu Cunliangwei Liandong Xuanju” (Em county Fusui 
da Região Administrativa da Etnia Zhuang de Guangxi: ‘Recomendações Públicas e Eleição Direta’ com a 
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Como resultando da divulgação na região de Guangxi do novo processo eleitoral de 

Hezhai (Lu, 2009), entre maio e novembro de 2008, registou-se uma mudança de membros 

nas duas instituições em todas as vilas (no total, 14 359) da região de Guangxi. A taxa de 

participação média nas eleições foi de 86,7%, resultando que 97% das vilas realizaram 

eleições bem-sucedidas sem falhar, e por uma só vez. Além disso, 99% dos ramos do 

Partido de Guangxi aplicaram o novo processo eleitoral, de recomendação pública e eleição 

direta. Os habitantes avaliaram de forma positiva o novo processo eleitoral, apresentado 

no esquema abaixo: a taxa da satisfação atingiu mais de 98% (Wu & Yu, 2009).  

 

Esquema 2 – Processo das eleições democráticas de Hezhai 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Como se constata no esquema, há três tipos de candidatos: os auto-propostos, os 

recomendados pelos habitantes e os recomendados pelo ramo do Partido (Wei & Xiao, 

2013, p.82). Cada indivíduo dos que são referidos no esquema 2 como tendo direito de 

recomendar candidatos pode indicar um candidato para cada posto. Quando recomendam 

os candidatos, além de indicar nomes das pessoas, quem faz a recomendação tem que 

 
Eleição sob a Cooperação entre o Comité da Vila e o Ramo do Partido), publicado em Cunwei Zhuren (2010), 
03X, p. 27. Disponível em: 
http://yuxiqbs.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=35849703&from=Qikan_Article_Detail, com acesso em 
29/07/2021.  



119 
 

indicar também para que posto é candidato. 79  Os indivíduos que se candidatam por 

iniciativa própria têm que ser avaliados e aprovados, numa reunião em que participem 

representantes dos habitantes, membros do ramo do Partido e membros do comité da vila 

(Guo, 2011). Atualmente, Hezhai tem 61 representantes populares, 6 membros do comité 

da vila e 7 membros do ramo do Partido. Segundo as Medidas de Eleição dos Comités da 

Vila na Região Autónoma de Etnia Zhuang de Guangxi (Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Cunmin 

Weiyuanhui Xuanju Banfa), normalmente, o número dos candidatos excede em um o 

número do posto do diretor do comité da vila, o número dos candidatos excede também 

em um o número do posto do sub-diretor do comité da vila, e o número dos candidatos 

excede em 1 a 3 o número dos postos dos membros do comité da vila. Isto resulta numa 

pluralidade de candidatos que excede o número dos postos, assegurando a 

competitividade (Wei & Xiao, 2013, p.82). Caso as diferenças entre o número dos 

candidatos e o número dos postos ultrapassem as margens mencionadas acima, a vila vai 

realizar uma reunião geral dos habitantes ou uma reunião de representantes, em que os 

participantes votam os candidatos para ter uma lista final reduzida dos candidatos, 

atendendo às diferenças exigidas. Esta lista final dos candidatos deve ser publicada com 

três dias de antecedência em relação à data da eleição.80 Segundo um documento oficial 

da cidade de Hechi (Zhongguo Gongchandang Hechi Diqu Weiyuanhui Wenjian), espera-se 

três qualidades dos candidatos: 1. uma excelente consciência e conhecimento sobre 

política, seguindo os quatro princípios básicos,81 para liderar o povo no desenvolvimento 

de uma sociedade socialista e comunista; 2. boa reputação e credibilidade entre os 

habitantes, trabalhando sob os princípios da justiça e da responsabilidade; e 3. experiência 

profissional e capacidade de resolução de problemas.82  

 
79 Artigo 16º das Medidas de Eleição dos Comités da Vila na Região Autónoma de Etnia Zhuang de Guangxi 
(Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Cunmin Weiyuanhui Xuanju Banfa) (versão 2013). 
80 Artigo 17º das Medidas de Eleição dos Comités da Vila na Região Autónoma de Etnia Zhuang de Guangxi 
(Guangxi Zhuangzu Zizhiqu Cunmin Weiyuanhui Xuanju Banfa) (versão 2013). 
81 Sixiang jiben yuanze, no relatório Jianchi Sixiang Jiben Yuanze de Deng Xiaoping, apresentado em Pequim, 
numa reunião de 30 de março de 1979. Os quatro princípios básicos são: persistência no caminho rumo ao 
comunismo, persistência do autoritarismo democrático popular, persistência da liderança do Partido 
Comunista Chinês, e persistência do marxismo, leninismo e teoria de Mao. 
82 Zhongguo Gongchandang Hechi Diqu Weiyuanhui Wenjian (Documento do Comité Regional de Hechi do 
Partido Comunista Chinês), publicado pelo governo regional de Hechi (1981), nº 26. 
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O novo sistema eleitoral permite maior participação popular na seleção dos membros 

do ramo do Partido, tornando esta organização mais aberta. A lista de candidatos tornou-

se mais transparente e com menor intervenção do governo superior. Considerando o facto 

de que, anteriormente, os habitantes não tinham qualquer acesso aos assuntos do Partido, 

cujo funcionamento se baseava na democracia intrapartidária e num mecanismo 

autoritário, esta iniciativa constituiu um desafio à posição absoluta do Partido.  

O processo eleitoral de Hezhai inclui duas rondas. Na primeira ronda faz-se uma 

eleição de massas (Haixuan), em que participam todos os habitantes. Na eleição de massas, 

os eleitores vão receber um papel em que são escritos todos os candidatos e os postos 

respectivos. Cada posto é uninominal. Os eleitores, conforme os postos, selecionam um só 

candidato para cada posto no qual querem votar entre as opções dadas. No mesmo boletim, 

os eleitores podem indicar nomes além dos que são candidatos. Caso não concordem com 

os candidatos, os eleitores podem desistir de votar na hora. Os candidatos que obtiverem 

mais de 60% dos votos passam para uma segunda ronda de confirmação. Caso haja 

candidatos com votos iguais conquistados para um mesmo posto, para estes candidatos é 

realizada uma nova eleição dentro de três dias. Se algum dos cargos não tiver candidatos 

com mais de 60% dos votos na primeira ronda, a vila deve realizar uma nova eleição dentro 

de dez dias, onde o limiar para a segunda ronda passa a ser a obtenção de mais de 33% dos 

votos.  

Na segunda ronda de confirmação, na reunião de representantes, cada representante 

vai receber um papel em que são escritos todos os candidatos e os postos respectivos. 

Depois de conquistarem mais de 60% dos votos na primeira ronda, os candidatos que 

entram na segunda ronda para os postos já são opções únicas – ou seja, há um candidato 

por cargo a eleger. Neste sentido, os representantes votam apenas para confirmar a lista 

final dos vencedores, que devem também conquistar mais de 60% dos votos. Os 

representantes podem negar os candidatos ou desistir do seu direito de votar. Se algum 

dos cargos não for confirmado, a vila tem que realizar uma nova eleição dentro de dez dias, 

em que participam os representantes, para decidir os restantes componentes para o 

comité da vila entre os candidatos da segunda ronda.  
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A aplicação destas duas rondas, segundo o atual diretor do comité da vila de Hezhai 

(Entrevista 2), garante a participação dos cidadãos e é mais conveniente, porque não exige 

a mobilização global da população duas vezes. Os habitantes moram afastados, em 

diferentes comunidades naturais, pelo que é mais prático reunir os representantes para 

tomar a decisão final. Na eleição, é permitido usar meios eletrónicos para votar à distância, 

via internet ou telemóvel, permitindo que quem trabalha fora possa participar. Os boletins 

de voto são entregues em cada família, sendo possível um membro votar pelos restantes, 

caso necessário, desde que tenham uma relação sanguínea direta (Entrevista 2).  

A contagem dos votos é feita na hora, de forma pública, num processo vosto como 

totalmente transparente pelo entrevistado 4, atual membro do comité da vila de Hezhai. 

O governo de town (responsável por garantir a realização das eleições) e o ramo do Partido 

não intervêm no resultado publicado. Durante o período eleitoral, as autoridades de nível 

superior enviam uma equipa supervisora, para garantir o cumprimento de cada passo 

processual e manter a ordem nas eleições (Entrevista 5). A entrevistada 5, membro da 

comissão de assuntos do Partido Comunista Chinês e dos habitantes, e representante das 

mulheres da vila, acrescenta que além da supervisão do governo town, os habitantes 

também podem supervisionar o processo eleitoral e entregar queixas, quando 

considerarem que algum do processo eleitoral apresentou problemas.  

O entrevistado 4, atual membro do comité da vila, recorda que, nos últimos anos, em 

média, mais de 80% dos habitantes se recensearam e votaram na eleição do comité da vila, 

o que revela uma motivação elevada da população (Entrevista 4). Na sua opinião, os 

cidadãos desejam melhor qualidade de governação através da seleção de líderes mais 

competentes, que possam liderar o processo de desenvolvimento económico. O diretor do 

primeiro comité da vila de Hezhai (Entrevista 1) acrescenta que os líderes escolhidos 

tinham mais credibilidade entre os habitantes. Nos inquéritos aplicados a 120 habitantes, 

100 dos inquiridos (83%) manifestaram vontade de participar na eleição direta e todos 

(100%) manifestaram apoio a este processo eleitoral como mecanismo de seleção dos seus 

líderes.83 No entanto, 40 dos 120 inquiridos (33%) não tinham ainda participado, uma parte 

deles a explicarem que acabaram de voltar para viver na vila.  

 
83 Inquéritos realizados a 120 habitantes de Hezhai, entre 08/08/2019 e 10/08/2019. 
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Em entrevista (Entrevista 8), uma habitante afirmou querer selecionar líderes 

qualificados, para a vila evoluir, beneficiando a economia ao longo deste processo. A vila 

permanece numa condição económica frágil, as condições de vida dos habitantes precisam 

ser melhoradas. Neste sentido, o desejo pessoal coincide com a meta coletiva – a melhoria 

económica – o que tem motivado a participação popular. Contudo, um outro habitante 

(Entrevista 9) mencionou a “indisponibilidade” como um obstáculo à participação dos 

habitantes mais pobres. Por causa da sua ocupação profissional, afirmou não ter tempo 

para votar, e quando trabalhava fora também não tinha a disponibilidade para dar atenção 

aos acontecimentos da vila.  

Sobre a opinião popular acerca dos líderes, o atual diretor do comité da vila de Hezhai 

(Entrevista 2) revela que os habitantes não gostavam muito de ser liderados por estudantes 

universitários, embora, de facto, estes registassem um melhor contexto de educação. Os 

universitários enviados eram naturais de outras regiões, não conheciam a situação de 

Hezhai, não tinham qualquer relação interpessoal com os habitantes da vila, ou sabiam 

falar o dialeto local. Levava muito tempo para se habituarem a um ambiente novo. Entre 

os defeitos do sistema de seleção de universitários destaca-se: 1. será difícil comunicar com 

os habitantes locais e obter o seu apoio: os habitantes não querem cooperar com eles; 2. 

os universitários não têm muito conhecimento sobre a realidade local antes de começarem 

o seu trabalho. Ao mesmo tempo, os seus conceitos de governação não se adequam às 

necessidades da vila; e 3. eles não são escolhidos pelos habitantes através de processo 

eleitoral, sendo difícil conquistar a confiança popular. Os resultados do inquérito realizado 

confirmam esta avaliação. Quando questionados sobre que qualidades os habitantes 

preferem nos candidatos, a maioria indicou: moralidade (86,7%), confiança dos habitantes 

(86,7%), capacidade pessoal (73,3%), enquanto que as habilitações académicas recolheram 

apenas 13,3% das respostas (curiosamente, acima de espírito de serviço, com 6,7%). 

 

Tomada de decisões e cungui minyue 

 

Hezhai também tem uma experiência democrática única em termos de processo de 

tomada de decisões, de aprovação de normas e convenções da vila (Cungui minyue). 
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Segundo o diretor do primeiro comité da vila de Hezhai, o ato de decretar as próprias 

normas legitimou a auto-governação, constituindo uma outra forma de auto-governação a 

somar ao processo eleitoral (Entrevista 1). Ele recorda que, na época das comunas, o ramo 

do Partido dominava a governação da vila, transmitindo as planificações totalitárias 

superiores. O primeiro diretor do comité da vila admite a falta de qualidade e o risco de 

abuso do poder neste sistema do totalitarismo. A governação da vila devia respeitar as 

necessidades dos habitantes, pelo que, em 1982, o comité organizou uma reunião (Yishihui) 

e desafiou a posição do ramo do Partido. Nesta reunião, participaram membros do comité 

e do ramo do Partido, para além dos representantes de habitantes. Daí resultou um 

conjunto de propostas entregue ao comité da vila, que organizou uma reunião geral dos 

habitantes para se tomarem as decisões finais (Li L., 2010, p.169). 

Posteriormente, o processo de tomada de decisões tornou-se mais completo e 

cauteloso. A consulta dos arquivos da vila indica que, atualmente, os assuntos da vila de 

Hezhai têm, antes de tudo, que ser classificados em três categorias de acordo com a sua 

importância. Os assuntos de baixa importância, normalmente relacionados com o dia-a-dia 

dos habitantes de cada comunidade natural, são rapidamente tratados de uma forma 

democrática na reunião geral dos habitantes residentes no mesmo tun. Os assuntos de 

importância média, que não conseguem ser resolvidos na reunião anteriormente descrita 

ou relacionados com interesses coletivos, são tratados na reunião de representantes, na 

presença de membros do comité e do ramo do Partido (Liangwei). A essência deste 

processo reside no consentimento entre as três partes. Por fim, os assuntos de importância 

elevada, que poderão causar grande impacto ou benefícios coletivos – nomeadamente 

sobre projetos financiados por capitais do exterior ou apoiados pelo governo superior, 

como a construção de hotéis ou fábricas – geram mais discussões e ponderações, 

aplicando-se o sistema designado por 4421 a partir de agosto de 2009 (esquema 3). 
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Esquema 3 – Sistema de tomada de decisões 4421 de Hezhai 

 

  
Fonte: Elaboração própria 

 

Segundo o diretor atual do comité da vila de Hezhai, o sistema 4421 pressupõe quatro 

passos e o seu nome (4421) vem do número de etapas de cada um. O primeiro consiste na 

criação das propostas, sejam elas do ramo do Partido, dos habitantes ou seus 

representantes, ou ainda de várias comunidades naturais coligadas, que se podem 

organizar em comissão de habitantes.84   

O segundo passo é de avaliação e discussão das propostas, que passa também por 

quatro etapas, antes da decisão final. Em primeiro lugar, o ramo do Partido avalia as 

propostas; depois ausculta-se a população para colher o seu feedback, enquanto o ramo 

do Partido consulta leis relevantes. Depois de confirmar que a proposta não viola qualquer 

legislação, pede-se permissão superior. Realiza-se então uma reunião do ramo do Partido 

para discutir a proposta, acolher sugestões de melhoria e se votar a mesma.  

Depois, o ramo do Partido prepara e arquiva todos os documentos associados às 

propostas provisórias. Segue-se reunião entre este e o comité da vila para rever as 

propostas provisórias. 

Antes desta reunião entre o comité da vila e o ramo do Partido, são introduzidas as 

propostas para o secretário do ramo do Partido e o diretor do comité tomarem 

 
84 A comissão dos habitantes (Cunmin lishihui) é um grupo representativo de uma ou várias comunidades 
naturais mais ligadas.  



125 
 

conhecimento. Ao mesmo tempo, os participantes vão receber cópias das propostas e 

discutem-nas. Na reunião, o diretor do comité da vila modera a reunião e o secretário do 

ramo do Partido explica as propostas aos demais participantes. Todos os participantes vão 

discutir o caso (é permitido convidar especialistas) e expressar as suas opiniões. Com todas 

as ideias recolhidas, o comité vai elaborar uma versão revista da proposta, à qual vão votar 

todos os participantes. Depois da reunião, o ramo do Partido tem que explicar novamente 

a decisão aos participantes que não concordaram com a proposta, tentando conseguir o 

seu consentimento. 

Para se votar as propostas finais, o ramo do Partido realiza nova reunião, em que 

participam todos os membros do Partido. Antes desta nova reunião, a versão final das 

propostas aprovadas na reunião já referida acima, são distribuídas aos membros do Partido, 

que a explica aos cidadãos e recebe feedback. O secretário do ramo do Partido modera a 

reunião, cabendo ao diretor do comité apresentar as propostas finais. Os membros do 

Partido debatem as propostas e a sua execução, votando de seguida as mesmas. Com as 

propostas finais aprovadas, o ramo do Partido e o comité da vila vão trabalhar juntos, para 

planificar a sua execução, enquanto os membros do Partido divulgam publicamente o 

resultado da reunião e pedem o apoio aos habitantes, para facilitar a execução.  

Nestes primeiros passos, repara-se a importância das opiniões do ramo do Partido. 

Por um lado, este desempenha o papel essencial em avaliar e decidir as propostas, e tem o 

direito de vetá-las. Por outro lado, também exerce influência na execução.  

Com as propostas finais, e as planificações de execução, tem lugar uma reunião de 

representantes ou uma reunião geral dos habitantes, para se tomarem as decisões finais. 

Antes da reunião, publicam-se as propostas finais. Ao mesmo tempo, o comité organiza 

uma outra reunião de representantes/geral rápida de preparação, para apresentar os 

detalhes das propostas, e comunica com a entidade de supervisão85 para efetuar a sua 

intervenção. Durante a reunião, o diretor do comité da vila apresenta as propostas e avança 

o processo da reunião. No processo, os representantes podem interrogar o comité em 

nome dos cidadãos e este responde. Os representantes em seguida votam, para tomarem 

as decisões finais. Na parte final da reunião, o comité tem que explicar novamente as 

 
85 Esta entidade é explicada em mais detalhe na secção seguinte. 
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decisões a quem não está de acordo. Ao mesmo tempo, recolha as propostas vetadas e 

estuda-as à procura de possibilidades de melhoria. Caso seja valorizada, a proposta volta a 

ser colocada no sistema de 4421. 

O terceiro passo prende-se com a sua divulgação. As decisões têm que ser publicadas 

num prazo de sete dias, instalando-se uma caixa de sugestões para recolher opiniões do 

público, as quais vão ser analisadas pelo comité da vila. Se a decisão tiver algum problema 

grave, será devolvida para revisão. Sendo importante conseguir o consentimento do 

público, o comité da vila continua a executar as decisões de acordo com a planificação, sob 

a orientação do ramo do Partido. O processo é supervisionado, principalmente pelo 

departamento de supervisão da vila, enquanto o público, os representantes dos habitantes 

e o ramo do Partido também têm os seus direitos de supervisionar o trabalho do comité da 

vila. Simultaneamente, a atualização relacionada à execução tem que ser reportada com 

frequência ao ramo do Partido e aos representantes populares. As ocorrências durante a 

execução são tratadas por membros do Partido e representantes de habitantes, mas, caso 

surja um obstáculo complicado, a questão deve ser resolvida através do sistema 4421.  

O quarto e último passo relaciona-se com a inspeção e supervisão: todas as etapas do 

sistema 4421 recebem vigilância. A entidade de supervisão da vila tem direito de intervir a 

qualquer momento, nomeadamente durante a planificação e execução. Os habitantes 

também são parte muito importante da vigilância, para além da caixa de sugestões onde 

podem manifestar a sua opinião, podem remeter reclamações, às quais o comité deve dar 

resposta num prazo de três dias. Se não responder atempadamente às dúvidas dos 

habitantes, ou não for capaz de dar solução, realiza-se uma reunião geral dos habitantes 

para o público expressar a sua opinião e uma reunião de representantes para se decidir 

uma eventual retificação.  

Este sistema caracteriza-se por uma cooperação multilateral intensa entre o comité 

da vila, ramo do Partido, representantes e habitantes, visando obter decisões de melhor 

qualidade, garantindo, ao mesmo tempo, a participação popular (Wei & Xiao 2013, p.80). 

O atual diretor do comité, relembra também que o mecanismo democrático aplicado exige 

mais de 60% dos votos.  
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Na vila de Hezhai, a reunião geral dos habitantes realiza-se, pelo menos, uma vez por 

ano, enquanto a reunião de representantes se realiza trimestralmente. Mas, em caso de 

urgência, pode ser organizada no prazo de 10 dias, a pedido de mais de 1/3 dos membros. 

Na reunião de representantes dos habitantes – meio mais pragmático e comum de 

governação da vila – é obrigatória a presença de mais de 2/3 dos membros (Guo, 2011, 

p.95; Wei & Xiao, 2013, p.80). O atual diretor do comité da vila de Hezhai (entrevista 2) 

explica por que esta é mais utilizada em Hezhai:  

1. Os representantes são eleitos diretamente pelos habitantes em cada comunidade 

natural. O povo confia neles, para fazerem ouvir a sua voz;  

2. Os habitantes moram afastados e têm as suas ocupações profissionais, o que limita 

a sua disponibilidade. Deste modo, garantir a presença de todos os habitantes numa 

reunião seria difícil. Esta inconveniência causada pela ocupação profissional também existe 

no trabalho do comité da vila: os membros (incluindo o atual diretor do comité) vivem em 

diferentes comunidades e têm as suas ocupações, normalmente relacionadas com a 

produção agrícola. Pelo que, semanalmente, apenas uma pessoa trabalha no gabinete do 

comité;  

3. A reunião de representantes pode aumentar a eficiência da governação. O sistema 

representativo de Hezhai é parecido ao do Congresso de Representantes Populares, pelo 

que é também tratado por pequeno Congresso de Representantes Populares (Xiaorenda) 

(Li L., 2010, p.169).  

 

O comité da vila alterou a posição dominante do ramo do Partido, em nome do povo. 

Porém, um mau sistema de auto-governação também pode causar a centralização do 

poder numa minoria, seja do comité ou, pior ainda, do comité e ramo do Partido em 

conjunto, visando benefícios pessoais. A participação popular em Hezhai ajuda a prevenir 

isso. Por exemplo, em 2003, a gestão da floresta local não funcionava bem, registavam-se 

muitas contra-ordenações, como corte de árvores. O comité e o ramo do Partido da altura 

prepararam uma proposta para venda de terrenos a investidores estrangeiros, 

pretendendo aplicar o dinheiro na construção de estradas. Mas os representantes dos 

habitantes rejeitaram a proposta, considerando que a floresta pertencia à comunidade e 
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não podia ser vendida sem a concordância da maior parte de habitantes. Mais tarde, as 

três partes discutiram o assunto em reunião de representantes, altura em que ouviram 

também especialistas em gestão florestal. Por fim, a vila decidiu reforçar a gestão da 

floresta, que gerou, mais tarde, um lucro anual superior a 100 mil yuan (cerca de 13 mil 

euros) (Guo, 2011, p.98).  

No processo de tomada de decisões há normalmente forte confronto entre opiniões 

populares e orientações superiores, que se traduzem em conflitos entre o ramo do Partido 

e o comité da vila. O atual diretor do comité da vila de Hezhai sublinha a dificuldade de 

definir responsabilidades das duas entidades, num sistema institucional inadequado 

(Entrevista 2). Em muitos casos, o comité não tem poder substancial na governação e 

depende de orientações ou ordens superiores. Pelo que, na prática, se realizam muitas 

reuniões para negociar os assuntos e chegar-se a um acordo, para beneficiar todas as 

partes. Para reforçar a compreensão recíproca entre habitantes e o ramo do Partido, 

diminuir conflitos e aumentar o nível de cooperação popular durante a execução de 

projetos, criou-se uma comissão de ligação entre as duas partes em Hezhai, comissão de 

assuntos do Partido Comunista Chinês e dos habitantes (Dangqun lishihui). Esta comissão 

tem como função explicar as indicações superiores, por exemplo, ao nível da proteção 

ambiental e reciclagem, recolhendo também sugestões dos habitantes e transmitindo-as 

ao governo superior. 

O sistema representativo - com o ramo do Partido a ter uma atuação preponderante 

no sistema 4421 - tem um impacto negativo na motivação da população para exercer os 

seus direitos democráticos. O habitante D (Entrevista 10), por exemplo, não se manifestou 

muito interessado em participar diretamente no processo de tomada de decisões, por um 

lado, porque há poucas oportunidades para isso e, por outro lado, considerando o peso e 

qualificações do ramo do Partido, escolhe confiar nesta instituição.  

Os inquéritos aplicados demonstraram que mais de metade dos inquiridos (68 em 120, 

o que representa 57% da amostra) não tinha qualquer experiência de participação direta 

no processo de tomada de decisões. Mas 112 desses habitantes (93%) gostavam de 

participar na tomada de decisões no nível superior, se tivessem oportunidade. Para além 

disso, 76 inquiridos (63%) manifestaram motivação para participar na tomada de decisões 
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relativas a todos os assuntos civis, enquanto 36 (30%) responderam que apenas se 

preocupavam com assuntos específicos, associados ao seu benefício pessoal, e os restantes 

8 não tinham interesse em participar nos assuntos civis.  

As normas e convenções de Hezhai (Cungui minyue) foram criadas para corrigir 

comportamentos inadequados. Os artigos têm que ser aprovados em reunião geral dos 

habitantes, com o consentimento da maioria dos habitantes. Os habitantes do tun de 

Guozuo foram os primeiros a aprovar as suas normas e convenções já que, seguindo a 

tradição da vila, cada comunidade natural pode ter as suas próprias normas. O conjunto 

normativo local tem evoluído face às diferentes necessidades. Para além das normas 

relativas aos comportamentos, normalmente afixadas num sítio visível, o programa da vila 

tem hoje outras normas que regulam a auto-governação de Hezhai (Hezhaicun Cunmin Zizhi 

Zhangcheng), relacionadas com as eleições, segurança social, tradições, casamento e 

família, planeamento familiar e gestão financeira. Em 2006, a vila reviu o programa, 

adicionou detalhes, princípios gerais e conteúdos em termos de organizações de habitantes, 

transparência, supervisão democrática, gestão financeira, vida social, gestão do serviço 

público, entre outros (Wei & Xiao, 2013, p.79).  

  

Supervisão e inspeção 

 

Os trabalhos efetuados pelo comité da vila e o ramo do Partido são todos alvo de 

supervisão da entidade competente e do público. Embora a vila tenha direito de 

inspecionar o ramo do Partido, os casos são tratados apenas no interior do Partido. A 

primeira entidade de supervisão em Hezhai foi criada em 1980, constituída por um grupo 

de gestão financeira de quatro pessoas (Siren licai xiaozu), visando controlar o balanço 

financeiro da vila. Os quatro membros deste grupo foram eleitos entre habitantes mais 

confiáveis e reconhecidos, nomeadamente os representantes e membros do Partido 

Comunista Chinês, e votados pelo público. Como referido acima, foi instalada ainda uma 

“parede da transparência” (Mingbaiqiang), onde se publicavam todos os acontecimentos 

(Li L., 2010, p.169), informações que podiam suscitar feedback ou reclamações (Li L., 2010, 

p.169). 
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A partir de 1998, a supervisão passou a estar a cargo de uma comissão e dois grupos 

(Liangzu yihui), ou seja, passou a existir três entidades de supervisão sobre diferentes áreas 

(Li L., 2010, p.169): o grupo da gestão financeira, a comissão de supervisão ao trabalho dos 

assuntos civis (Cunji shiwu jianshihui), constituída por 12 pessoas, e o grupo de 7 pessoas 

de supervisão às finanças coletivas (Jiti jingji shenji xiaozu) (Li L., 2010, p.169; Wei & Xiao, 

2013, p.80). A alteração foi proposta pelo comité da vila, e tendo que ser submetida ao 

governo de town. Após a avaliação do governo de town, o governo entregou a proposta ao 

governo de county para permiti-la. Os membros das novas entidades de supervisão foram 

novamente eleitos entre habitantes mais confiáveis e reconhecidos, nomeadamente os 

representantes e membros do Partido Comunista Chinês, e votados pelo público. As três 

entidades podiam cooperar, o que permitia um trabalho de supervisão mais profissional, 

especializado e poderoso. Em 2010, os grupos e a comissão foram agregados numa única 

entidade, a comissão de supervisão aos assuntos da vila (Cunwu jiandu weiyuanhui), sendo 

reforçado o poder desta entidade, constituída por habitantes confiáveis e seus 

representantes, que não têm que ser membros do Partido. Ao contrário das organizações 

antigas, que normalmente exerciam a sua função apenas uma vez por ano, a nova entidade 

efetua ações de supervisão e inspeção mais frequentes.  

Ao longo dos anos, o sistema de supervisão tem implementado mecanismos cada vez 

mais rigorosos de gestão financeira, para proteger os interesses dos habitantes (Wang W., 

2010, p.63), por exemplo, avalia o orçamento coletivo da vila, e investiga as contas 

individuais dos membros do comité, para evitar situações de corrupção. Wei Wenfan 

(Wang, 2018), atual diretor da comissão de supervisão aos assuntos da vila, fornece um 

exemplo simples do trabalho daquela entidade: o uso do orçamento coletivo exige uma 

justificação por parte do comité da vila, que apenas tem direito de decidir pagamentos 

inferiores a 300 yuan, cerca de 40 euros. As despesas de valor superior têm que ser 

analisadas e autorizadas pela comissão de supervisão. O trabalho do comité e do ramo do 

Partido, como execuções e eficiência de cada membro, também são inspecionados. O 

público tem o direito de queixar-se dos membros do ramo do Partido, embora os 

procedimentos seguintes decorrem no seio do Partido. Além da intervenção da entidade 
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no sistema 4421, os outros processos de tomada de decisões de menor importância 

também são alvo de supervisão (esquema 4): 

 

Esquema 4 - Supervisão da tomada de decisões em Hezhai 

 

  
Fonte: Elaboração própria 

 

Em termos da transparência dos assuntos civis e do trabalho do comité e ramo do 

Partido, são instalados quadros informativos em locais destacados de cada comunidade 

natural, e na parede em frente ao gabinete do comité. Hoje, os habitantes de Hezhai têm 

também acesso à informação via televisão ou internet: a vila tem uma conta oficial de 

Wechat, a aplicação comunicativa mais usada na China. Segundo o atual diretor do comité, 

as informações têm que ser atualizadas cada trimestre, para os habitantes receberem as 

novidades atempadamente, por exemplo, sobre a distribuição de subsídios a camponeses.  

Para além de divulgar a informação, a vila tem de registar documentalmente todos os 

acontecimentos, para consulta posterior. O sistema de arquivo segue os princípios dos Dez 

Regulamentos (Shixiang Zhidu) e Dez Livros e Uma Pasta (Shibu Yijuan). Os dez 

regulamentos são: o regulamento da transparência; o regulamento da reunião geral dos 

habitantes; o regulamento da reunião de representantes; o regulamento da comunicação 

entre representantes e famílias de habitantes; o regulamento de organização de reuniões 

do comité da vila com o ramo do Partido; o regulamento da tomada de decisões 

democrática; o regulamento da gestão financeira da vila; o regulamento sobre os 

comentários sobre os governantes; o regulamento da realização de audiências para rever 

o trabalho de auto-governação; e o regulamento da classificação sobre a governação e a 
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transparência democráticas. Os dez livros e uma pasta são: o livro de registo de reuniões 

do comité; o livro de registo das reuniões gerais; o livro de registo das reuniões de 

representantes; o livro de registo das reuniões entre o comité e o ramo do Partido; o livro 

de registo das decisões tomadas na vila; o livro de publicações do trabalho da vila; o livro 

de registo de resoluções de conflitos entre habitantes; o livro de registo de serviços; o livro 

de registo de avaliação de governantes e funcionários da vila; o livro de registo de 

audiências realizadas a habitantes e a pasta que guarda todos os livros (Wei & Xiao, 2013, 

p.80).  

A vila fornece diversos canais através dos quais os habitantes podem dar sugestões, 

garantindo uma resposta com brevidade. Segundo o atual diretor do comité da vila de 

Hezhai (entrevista 2), os habitantes podem submeter as suas queixas, presencialmente ou 

por via digital, à entidade de supervisão, ao comité e seus departamentos, ao ramo do 

Partido ou aos representantes. As reclamações devem ser tratadas, com urgência, em 

reuniões entre o comité e ramo do Partido, com presença dos representantes. O inquérito 

referido acima indica que 63% (76 habitantes da amostra de 120) têm motivação para 

conhecer os assuntos civis. 

Depois da entrevista, o autor foi convidado a casa do atual diretor do comité, uma 

casa comum à de outros camponeses, com instrumentos agrícolas à porta. Como parte do 

trabalho do comité, ele levanta diariamente encomendas dos habitantes e distribui-as. 

Para ele, numa vila pouco desenvolvida, trabalhar para o comité é apenas uma forma de 

ajudar outros habitantes.  

 

4.2. Análise do caso de Hezhai 

 

O processo de implementação de auto-governação na vila de Hezhai continua a 

enfrentar dificuldades e limitações. As inconveniências são sistemáticas, motivadas, na 

prática, pelo sistema político, pelo sistema institucional, pela condição económica da vila e 

pelas forças sociais.  

O atual diretor do comité da vila de Hezhai (entrevista 2) sublinha o facto de muitos 

jovens saírem da vila para trabalhar em cidades, onde existem mais oportunidades de 
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emprego, fenómeno que persiste devido à situação económica local. Na sua opinião, isto 

afeta a qualidade dos participantes nas eleições, seja dos candidatos, seja dos eleitores. 

Apesar da elevada taxa de participação mencionada pelo entrevistado 4 (um atual membro 

do comité da vila), muitos eleitores são idosos; os jovens, especialmente os que trabalham 

fora, não estão familiarizados com os acontecimentos na vila e não conseguem fazer uma 

escolha racional, embora seja permitida a votação à distância. Pelo que a qualidade de seus 

votos é questionável. Em muitos casos, as suas decisões são influenciadas pelos familiares 

residentes. A falta de habitantes jovens influência de forma negativa a qualidade de 

candidatos, o que se traduz em menos opções e provavelmente menos concorrentes nas 

eleições. 

Em segundo lugar, a condição económica afeta o exercício dos direitos democráticos 

dos residentes. Uma parte dos habitantes apenas participa na eleição depois de serem 

relembrados; no dia-a-dia estão ocupados com as suas profissões, não têm uma 

consciência muito forte dos seus direitos civis. Além disso, habitualmente não conhecem 

os candidatos e não têm uma ideia muito clara em quem votar. A habitante E (Entrevista 

11), analfabeta, revelou vontade de participar na eleição depois de ser avisada, mas não 

conhecia os candidatos por isso não sabia muito bem como votar. O seu único critério era 

escolher quem servisse os habitantes e os ajudasse a melhorarem a situação económica: 

ideologicamente, a eleição era uma simples tarefa, ao invés de ser um exercício de direitos, 

o que requisita uma participação profunda. Esta entrevistada referia não ter interesse em 

conhecer os candidatos, de pensar no resultado da eleição, ou de pedir mais direitos civis 

no futuro. O habitante F (Entrevista 12) partilhou o mesmo ponto de vista: não tinha uma 

ideia clara sobre os candidatos, votaria em quem pudesse resolver as dificuldades dos 

habitantes, em coisas tão comezinhas como fazer obras na rua em mau estado em frente 

da sua casa. Isto revela que a participação dos habitantes nas eleições é influenciada pelos 

seus desejos pessoais – principalmente de melhorar a vila. No entanto, por falta da 

disponibilidade, muitos deles não têm oportunidade de exercerem os seus direitos, mesmo 

que estejam motivados a isso.  

A má condição económica não só resulta em habitantes despreocupados com os 

acontecimentos da vila, como também propicia um trabalho ineficiente dos funcionários 
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do comité ou do ramo do Partido. A indisponibilidade em relação aos assuntos locais, 

mencionada anteriormente, converte-se também em escolhas irracionais e influenciáveis. 

Quando os cidadãos não conseguem decidir o seu sentido de voto, além das suas opiniões 

serem afetadas pelos outros, acabam por escolher membros do Partido Comunista Chinês 

devido à orientação ideológica da meritocracia. Na sociedade chinesa, os membros do 

Partido são etiquetados com virtudes de capacidade e competência: o 2º artigo do 

Programa do Partido (Zhongguo Gongchandang Zhangcheng), que descreve a sua 

responsabilidade de servirem o povo (Weirenmin fuwu), tem sido amplamente divulgado. 

Pelo que, mesmo que os membros do comité não tenham que ser membros do Partido, a 

maioria dos habitantes votam nestes, segundo o entrevistado 4, atual membro do comité 

da vila de Hezhai. Neste sentido, verifica-se um fenómeno de que a governação ao nível do 

comité é efetuada por membros do Partido Comunista Chinês, centralizando o poder no 

Partido.  

Em terceiro lugar refira-se as forças informais que continuam a existir na vila e 

exercem um impacto negativo na auto-governação. Por exemplo, famílias grandes podem 

utilizar a sua influência interpessoal, para persuadir os habitantes a alterarem as suas 

escolhas nas eleições. O entrevistado 6 – que fez parte do primeiro comité da vila - recorda 

que o diretor do primeiro comité da vila de Hezhai, Wei Huanneng, depois de terminar o 

seu mandato como diretor do comité, entregou uma recandidatura ilegal e organizou uma 

campanha com base na sua influência. Wei Huanneng não seria eleito, mas as suas 

infrações não foram punidas, apesar de o entrevistado 6 ter submetido a queixa ao governo 

de town.  

Em quarto lugar, a realização de eleições diretas não está garantida na prática, mesmo 

que o governo superior deixe de intervir, como refere o atual diretor do comité da vila de 

Hezhai (Entrevista 2). O sistema político autoritário e instituições débeis têm perpetuado a 

posição do ramo do Partido. Embora as opiniões populares tenham peso no processo da 

eleição, como visto anteriormente, as decisões finais não dependem dos cidadãos. Os 

habitantes continuam a ser impedidos de participarem na eleição do ramo do Partido, 

enquanto o resultado final da escolha do comité da vila, de facto, é decidido pelos 

representantes. Numa vila com pouca população, existe a possibilidade de realizar a auto-
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governação com a participação em massa. Mas, na realidade, o poder encontra-se 

centralizado numa minoria - de representantes, do comité e do ramo do Partido - os 

habitantes têm muito pouco acesso direto à fase final dos processos, quer da eleição, quer 

da tomada de decisões. 

Além da influência sistemática e institucional, a participação popular limitada nos 

procedimentos de tomada de decisões é causada pela falta da disponibilidade dos 

habitantes, devido à frágil situação económica local. Como referiu a habitante E, muitos 

cidadãos não participam por causa das suas ocupações profissionais; e, para além disso, 

quem mora longe nem sempre consegue participar na reunião geral dos habitantes.   

O sexto fator condicionante refere-se à lei orgânica, ainda limitada em relação aos 

procedimentos de auto-governação local. Em Hezhai, apesar do escasso suporte 

institucional nacional, pode decidir-se assuntos nos âmbitos do uso de receitas coletivas, 

dos serviços públicos, da gestão dos fundos da vila, do uso da terra e dos projetos da 

economia coletiva, da segurança pública, da supervisão, do uso da terra para imóveis, da 

autorização para subsídios, entre outros. Porém, de acordo com o atual diretor do comité, 

a simplicidade da estrutura social da vila, essencialmente rural, não faz com que haja muita 

mobilidade nos âmbitos da demografia ou da economia, não se procurando alargar a 

autonomia da vila para decidir assuntos em mais aspetos além de os permitidos na lei 

orgânica nacional. Ao mesmo tempo, esta simplicidade também não faz com que haja 

grande intervenção superior. Isto traduz-se que a governação da vila raramente se implica 

no trabalho complicado, além dos assuntos do dia a dia. Apenas quando surgem assuntos 

mais complicados o diretor do comité admite pedir apoio a esse nível de town.  

Na fase de execução das decisões, a condição económica causa dificuldades em Hezhai, 

pelo que a vila tem que pedir apoio financeiro superior. A vila sobrevive da agricultura, 

dedicando-se também, nos últimos anos, ao turismo temático, como vila pioneira de auto-

governação da China. A perda das gerações mais novas traduz-se numa força laboral 

agrícola idosa, o que reduz extremamente a produção local. Segundo a entrevistada 5, 

membro da comissão de assuntos do Partido Comunista Chinês e dos habitantes de Hezhai, 

tem sido cada vez mais difícil obter apoio financeiro superior, pelo que a vila tem que 

buscar investimento privado. O atual diretor do comité da vila de Hezhai acrescenta que a 
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vila tem recebido a visita de muitos investidores, mas poucos demonstram interesse, face 

à escassa promoção turística de Hezhai, que não é reconhecida entre os turistas, a sua 

localização distante e a falta de infraestruturas de transportes e hotelaria (Entrevista 2). 

Sem o apoio financeiro superior, o desenvolvimento local encontra-se numa situação 

preocupante. Entre as vilas chinesas, as mais pobres com menos rendimentos e mais 

distantes da capital distrital, não conseguem atrair de volta os habitantes mais jovens. 

Além de uma autonomia reduzida em certos aspetos, as instituições não esclarecem 

as funções do comité e do ramo do Partido: as autoridades regionais superiores falham na 

sua responsabilidade de detalhar medidas que estimulem a auto-governação na vila 

(Entrevista 2 ao atual diretor do comité da vila de Hezhai). Esta confusão provoca conflitos 

entre comité e ramo do Partido, que dificultam a execução das decisões.  

Os assuntos civis ainda não são completamente divulgados ao público: 60% dos 

inquiridos (72 habitantes) considera que a transparência deve ser melhorada. Em 

entrevista, a senhora G (Entrevista 13) esclarece que isso acontece sobretudo com os 

assuntos do ramo do Partido. 

Quanto às reclamações sobre membros do ramo do Partido, os casos devem ser 

tratados dentro do Partido Comunista Chinês, um método opaco e pouco democrático. Nas 

restantes reclamações que a vila não tenha capacidade de resolver, o próprio comité da 

vila tem que pedir o apoio ao governo superior, segundo o atual diretor.  

Por último, o apoio do governo superior desempenha um papel muito importante em 

Hezhai, não só para facilitar a execução das decisões, mas também para o desenvolvimento 

económico da vila. Porém, à medida que decresce a intervenção superior, que apenas 

transmite indicações nacionais essenciais, o apoio financeiro também diminui. Segundo a 

membro da comissão de assuntos do Partido Comunista Chinês e dos habitantes de Hezhai, 

nos últimos anos, o governo de town tem fornecido cada vez menos apoio à vila e a 

comunicação entre os dois níveis é cada vez mais difícil (Entrevista 5). Deste modo, a 

evolução económica e de auto-governação enfrentam muitas dificuldades. 

Voltemos à entrevista com o senhor F, que fornece um exemplo prático. Em Hezhai, 

as estradas principais eram da responsabilidade do governo de town, enquanto as mais 

pequenas, que ligam as comunidades naturais, eram da responsabilidade da vila. Assim, a 
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maioria das ruas pequenas está em bom estado, no entanto as ligações rodoviárias mais 

importantes carecem de manutenção. O entrevistado acrescenta que os habitantes e o 

comité submeteram várias reclamações, mas a questão das estradas nunca foi resolvida. 

Em suma, menor ligação com o governo superior pode trazer menos intervenção e mais 

independência, mas também pressupõe desvantagens; nas regiões mais pobres, a falta do 

apoio superior torna-se mais gravosa. Para usar a expressão de Kennedy, estamos perante 

administrative shells, isto é, um governo que exerce apenas o poder nominal, mas não 

desempenha as suas funções executivas (Kennedy, 2007, p.43).  

A tabela 1 resume os fatores condicionantes do caso de Hezhai: 

 

Tabela 1 - Condicionantes e desafios à auto-governação de Hezhai 

 

 Fenómenos Fatores condicionantes 

Eleição 1. baixa quantidade e qualidade de eleitores e candidatos; 

2. participação limitada causada pela indisponibilidade dos 

habitantes; 

3. falta de acesso à decisão final das eleições; 

4. campanhas ou recandidaturas ilegais. 

1. sistema institucional não 

adequado à auto-governação; 

2. influência do autoritarismo 

do ramo do Partido; 

3. centralização do poder 

numa minoria; 

4. exercício dos direitos 

democráticos não cumprido; 

5. situação económica frágil; 

6. pouco apoio financeiro dos 

governos superiores; 

7. influência de forças 

informais. 

 

 

Tomada de 

decisões e 

gestão 

1. auto-governação em áreas limitadas e mais peso do ramo 

do Partido no processo; 

2. confusão de responsabilidades do comité e do ramo do 

Partido na governação da vila; 

3. poder centralizado na minoria (representantes, comité 

da vila e ramo do Partido). Restrição da participação direta 

do público na fase decisiva do processo; 

4. indisponibilidade dos habitantes para exercerem os seus 

direitos democráticos por motivos profissionais; 

5. capacidade limitada de executar decisões e falta de apoio 

financeiro superior; 

6. evolução da auto-governação impedida; 

7. vila menos evoluída, com menor necessidade de alargar 

a sua autonomia. 
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Supervisão 1. transparência insuficiente;  

2. capacidade e poder limitado para tratar casos graves, 

necessitando de apoio do governo superior; 

3. acesso negado aos casos do ramo do Partido. 

Fonte: Elaboração própria 
 

4.3. O modelo de auto-governação da vila de Nanhai 

 

O caso de Hezhai demonstra a evolução da auto-governação numa vila mais pobre com 

menos rendimentos e mais distante da capital distrital, cuja frágil condição económica tem 

sido uma condicionante importante. Por seu lado, a vila de Nanhai tem uma ligação mais 

próxima com o governo superior. O seu desenvolvimento económico beneficia tanto de 

apoios superiores diretos como indiretos, nomeadamente projetos de cooperação com 

investimento do governo superior. Porém, intervenções superiores frequentes afetam a 

autonomia da vila, como a investigação in loco permitiu constatar. 

O território de Nanhai ocupa cerca de 5 000 mu (3,33 km2) e aí residem 2 380 

habitantes de 1 026 famílias, divididas em 10 grupos menores (Entrevista 16, com o atual 

secretário do ramo do Partido de Nanhai). A vila localiza-se em district de Dadakou, da 

cidade Chongqing, um dos quatro municípios administrados diretamente pelo governo 

central, que assume o mesmo grau de importância de uma província ou região autónoma. 

De acordo com as divisões administrativas chinesas, district da cidade Chongqing é 

equivalente ao nível prefeitural. Neste sentido, Nanhai recebe apoio superior mais 

rapidamente do que Hezhai, pois menos níveis administrativos a separam do governo 

regional. 

Nanhai iniciou oficialmente a sua auto-governação em 1998, quando a versão final da 

lei orgânica foi promulgada. Considerando as suas circunstâncias administrativas, além de 

apoios financeiros diretos, a vila tem desfrutado do apoio superior no âmbito do seu 

desenvolvimento, ao nível de infraestruturas, rede de transporte, investimentos e 

oportunidades para desenvolver diferentes indústrias, entre outras vantagens (Entrevista 

17, com um atual membro do ramo do Partido de Nanhai). Ou seja, o desenvolvimento 

local beneficia sobretudo das vantagens indiretas provocadas pelo desenvolvimento da 
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cidade, através da cooperação com o governo superior. Contudo, uma conexão mais 

próxima resulta em menos independência. Embora Nanhai esteja economicamente mais 

evoluída do que Hezhai, sofre maior intervenção superior, o que limita a evolução político-

administrativa. O modelo de auto-governação de Nanhai funciona fundamentalmente de 

acordo com a lei orgânica e assume um perfil diferente do de Hezhai.  

Começando por analisar os momentos eleitorais, refira-se que o comité da eleição dos 

habitantes é organizado com antecedência responsável pelo trabalho no processo de 

realizar a eleição, convocando uma reunião com os representantes dos habitantes, para 

apresentar as regras e procedimentos do processo eleitoral. Os representantes transmitem 

estas informações aos habitantes (Entrevista 18, com um atual membro do comité da vila 

de Nanhai).  

O processo eleitoral em Nanhai é diferente de Hezhai, a demonstrar a autonomia 

regional autorizada pela Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila (artigo 40º), que 

o governo regional do nível provincial tem o direito de adaptar medidas explícitcas para 

implementar a auto-governação, a respeitar realidades locais.86 Segundo o atual diretor do 

comité da vila de Nanhai (Entrevista 19), a eleição dos membros do comité da vila inclui 

duas rondas. Na primeira ronda, participam todos os eleitores registados (Haixuan), os 

candidatos com mais de 50% dos votos passam à segunda ronda. Nesta, participam 

novamente todos os eleitores inscritos e escolhe-se os membros do comité entre os 

vencedores da primeira ronda, exigindo-se maioria simples. 

Durante a eleição, o governo superior de township envia um grupo de supervisão para 

orientar e proteger a realização da eleição e, segundo o atual diretor, não intervém nos 

resultados. No entanto, ele acrescenta que o governo avalia os currículos dos candidatos, 

para garantir a sua qualidade. Os inquéritos aplicados a 120 habitantes de Nanhai revelam 

que os critérios de seleção privilegiam: 1. capacidade pessoal (37,5%); 2. confiança dos 

habitantes (32,5%); 3. espírito de serviço (20%); 4. habilitações académicas (12,5%); e 5. 

moralidade (10%). Destaque-se que 42 inquiridos (35%) responderam que não tinham um 

critério certo, porque não tinham interesse em conhecer os candidatos. A indiferença 

 
86 Madidas de Eleição dos Comités da Vila da Cidade de Chongqing (Chongqingshi Cunmin Weiyuanhui Xuanju 
Banfa), aprovadas em 2001. Disponível em: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/huiyi/lfzt/cmwyhzzf/2009-
12/18/content_1530558.htm, com acesso em 29/07/2021. 
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também se reflete noutra questão: 75 inquiridos (62,5%) consideram que a eleição direta 

e a nomeação dos líderes são duas opções válidas, não manifestando preferência por uma 

delas.  

Em Nanhai, a eleição do ramo do Partido realiza-se antes da eleição do comité. 

Segundo o atual secretário do ramo do Partido de Nanhai (Entrevista 16), os candidatos 

resultam de um de dois tipos de recomendação (Liangtui): a recomendação interna do 

Partido e a recomendação externa. A primeira significa que os candidatos são 

recomendados pelos membros do Partido na vila e, a segunda, que os candidatos são 

recomendados pelos representantes dos habitantes. O resto do processo eleitoral realiza-

se dentro do Partido, num processo interno de democracia intrapartidária. Em comparação 

com o caso de Hezhai, a eleição do ramo do Partido em Nanhai é mais fechada. Por um 

lado, há menos canais de recomendar candidatos, enquanto o público em Hezhai também 

pode recomendar candidatos para a eleição do ramo do Partido. Por outro lado, a eleição 

do ramo do Partido não se realizada junta com a do comité da vila, o que é diferente do 

caso de Hezhai, a faltar o testemunho do público. 

O entrevistado 16, o atual secretário do ramo do Partido, refere que cada família tem 

um voto (Yihu yipiao), pelo que, antes de votar, os familiares têm que chegar a um consenso. 

Quem não tiver disponibilidade para participar presencialmente na eleição, pode pedir aos 

familiares residentes para votarem em seu lugar. Tanto um atual membro do comité da vila 

de Nanhai (Entrevista 20) como o secretário do ramo do Partido (Entrevista 16) referiram 

que, no início dos anos 2000, muitos habitantes jovens saíram por motivos profissionais, 

fixando-se especialmente em cidades evoluídas do litoral sudoeste da China. A maior parte 

dos campos foi então abandonada, sendo apenas uma pequena parte foi cultivada e o lixo 

da cidade era ali abandonado (Entrevista 19 com o atual diretor do comité da vila de 

Nanhai).  

Uns anos depois, as circunstâncias económicas de Nanhai mudaram e a vila foi capaz 

de atrair de volta os jovens. Para tal contribuíram vários fatores:  

1. Segundo o atual diretor do comité da vila de Nanhai, o desenvolvimento da cidade 

Chongqing beneficia a vila (Entrevista 19). Por exemplo, os camponeses têm direito a mais 

subsídios, como um apoio direto do governo superior;  
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2. A vila possui empresas privadas nas áreas da construção e do turismo, como a 

empresa do cimento de Nanhai e o resort Terra de Nanhai. Ao contrário do que acontece 

noutras vilas, que vivem apenas da agricultura, em Nanhai existem oportunidades de 

emprego;  

3. Além do apoio financeiro direto, o desenvolvimento da cidade beneficia a vila, 

nomeadamente através de compensações pela ocupação de terras ao longo da expansão 

da cidade. A evolução da cidade resulta, indiretamente, em conveniências que favorecem 

o progresso, especialmente em termos de infraestruturas. Por exemplo, há um comboio 

especial que liga o centro da cidade e a vila, que facilita muito a venda dos produtos 

agrícolas. Ao mesmo tempo, a cidade de Chongqing fornece empregos aos habitantes de 

Nanhai. A melhoria da condição económica da vila tem resolvido o êxodo dos jovens e a 

indisponibilidade de participação política, facilitando o exercício dos direitos democráticos. 

Com uma melhor capacidade financeira, a vila Nanhai consegue executar as próprias 

decisões, em comparação com Hezhai. No entanto, a auto-governação em Nanhai tem uma 

margem mais limitada. O atual diretor do comité chamou a atenção, que o 

desenvolvimento económico da vila se tornava cada vez mais dependente do governo de 

Chongqing, a resultar em mais ligações entre a vila e o governo superior, o que se traduz 

em intervenções do poder superior na governação da vila.  

 

Quanto ao processo de tomada de decisões em Nanhai, segundo a entrevistada 17, 

membro do ramo do Partido em Nanhai, cada grupo (equivalente à comunidade natural de 

Hezhai) tem poder para lidar com os assuntos internos, maioritariamente conflitos surgidos 

no dia-a-dia entre habitantes. Os membros do grupo votam para selecionar os seus 

representantes, que participam em seu nome no processo de tomada de decisões locais. 

Atualmente, Nanhai tem 30 representantes populares, 5 membros do comité da vila e 3 

membros do ramo do Partido. O comité da vila e o ramo do Partido podem realizar uma 

reunião rápida para tomar decisões sobre os assuntos de menor importância, relacionados 

com o interesse coletivo. Para tópicos mais importantes, incluindo de cooperação com o 

governo superior para executar instruções deste, normalmente organiza-se uma reunião 
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para obter um consentimento multilateral, em que participam o comité, o ramo do Partido 

e os representantes.  

Segundo o atual diretor do comité da vila de Nanhai (entrevistado 19), de uma reunião 

entre o comité e o ramo do Partido pode resultar a autorização de despesas de montante 

inferior a 2 000 yuan (cerca de 268 euros). Quando o orçamento ultrapassa esse valor, os 

representantes dos habitantes também têm que estar presentes. O secretário local do 

ramo do Partido, recorda que anteriormente esta instituição (o ramo do Partido) tinha 

poder absoluto para utilizar o orçamento da vila, o que resultava em usos indevidos, em 

despesas pessoais, compras, refeições ou atividades de lazer. O atual diretor do comité 

acrescenta que, em termos das decisões que a vila tem capacidade de executar, o comité 

tem tido mais peso do que o ramo do Partido. No entanto, uma grande percentagem desse 

trabalho seria executar ordens superiores ou cooperar com o governo superior, o que 

reduzia a independência da vila. Por exemplo, ainda com base na entrevista realizada ao 

diretor do comité, o trabalho mais importante do comité em 2019 foi o tratamento do lixo 

e proteção do ambiente, mandato que recebeu do governo superior. Embora participem 

representantes dos habitantes na decisão sobre as instruções recebidas, em muitos casos, 

as opiniões populares não afetam o cumprimento das ordens superiores. Por um lado, 

pondera-se o interesse coletivo ao invés do pessoal, mas, por outro lado, o sistema 

autoritário do país exige que a vila cumpra as ordens superiores. 

Ou seja, em Nanhai, os representantes têm o direito de expressar as opiniões dos 

habitantes, só que não têm muito peso nas decisões superiores. Há também pouco acesso 

direto dos habitantes ao processo de tomada de decisões. Segundo a entrevistada 17, atual 

membro do ramo do partido de Nanhai, a vila já não realizou nehuma reunião geral dos 

habitantes desde o início da década de 2000. E agora, em Nanhai só os representantes 

participam no processo da tomada de decisões, e só se realizam a reunião de 

representantes. Isto quer dizer que, não há mais acesso do público ao processo da tomada 

de deisões. A falha é das autoridades que não garantem o cumprimento da lei orgânica e o 

exercício de direitos civis.  

O atual diretor do comité justifica esta opção, apontando a dificuldade de 

comunicação com os habitantes, que estes apenas se preocupam com os seus benefícios 
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pessoais e não têm vontade de cooperar com o trabalho do comité. O atual diretor do 

comité da vila de Nanhai considera que, apesar de representar os habitantes, o princípio 

do trabalho do comité é proteger o interesse coletivo da vila (Entrevista 19); no entanto, 

ele recorda as experiências de comunicar com os habitantes, onde era difícil alcançar um 

consenso. Pelo que, ele opina que a reunião geral dos habitantes vai gerar muitas 

discussões, motivadas por interesses pessoais, e o procedimento tornar-se-á ineficiente. 

Por isso, para ele, uma liderança qualificada tem sido essencial. O habitante H (Entrevista 

21) parece corroborar este ponto de vista, dizendo que é convocado apenas para participar 

na discussão quando o assunto lhe diz diretamente respeito, como o pagamento da sua 

parte de compensações pela ocupação de terras. O fenómeno do individualismo utilitário 

entre habitantes de Nanhai resulta em desmotivação política e indiferença pelo interesse 

coletivo. A senhora habitante I (Entrevista 22) afirma mesmo que, caso o seu interesse 

pessoal não seja prejudicado, não lhe importa o exercício dos direitos democráticos. Ela 

também acha que a vila deve ser governada por líderes com mérito.  

O atual diretor do comité valoriza o sistema nacional de recrutamento de governantes 

universitários que, do seu ponto de vista, podem trazer novos conceitos e métodos à 

governação, o que resulta no desenvolvimento da vila. Apontando o exemplo de Ren Hua, 

antigo governante universitário em Nanhai agora promovido ao governo de township: por 

um lado, o seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento local e, por outro lado, esta 

experiência contribuiu para a sua carreira.  

Existe sempre um confronto entre o interesse pessoal e o interesse coletivo na relação 

entre a vila e o governo superior. Em muitos casos, as ordens superiores são respeitadas, 

mas os habitantes protestam e dificultam a sua execução, segundo o atual diretor do 

comité (Entrevista 19). Para os governantes da vila, as ordens e orientações superiores têm 

sempre prioridade, segundo a entrevistada 20, atual membro do comité da vila de Nanhai. 

A ligação com o governo superior torna-se cada vez mais estreita: a vila procura cooperar 

com as instâncias superiores e executar as suas ordens. Nos últimos anos, a oposição do 

povo ao governo superior tem crescido, à medida que o interesse pessoal é ignorado face 

a interesses coletivos. Para resolver os conflitos e moderar a relação entre o Partido e os 
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habitantes (Dangqun gongzuo) foi criada uma equipa de membros do Partido cuja missão 

é explicar as decisões superiores aos habitantes, apelando ao interesse coletivo.  

No processo de cooperação e execução de ordens superiores, o ramo do Partido 

desempenha o papel intermediário, tendo o poder de administrar capitais ou recursos 

sociais fornecidos pelo governo superior. Neste sentido, há um risco que o ramo do Partido 

tire proveito desta posição para obter benefícios próprios. A senhora I recorda um caso de 

2018, quando o governo superior iniciou um projeto que ocuparia terrenos pertencentes 

aos grupos 3 e 4 da vila e cujo pagamento de compensações aos habitantes foi injusto, pois 

os membros do Partido tomaram parte do dinheiro.  

Dada a relação próxima com o governo superior, a vila tem recebido apoio para 

resolver problemas sociais como conflitos entre habitantes, forças informais e manter a 

ordem. Depois de consultar o arquivo local, o diretor atual do comité da vila apresentou a 

versão mais recente de normas e convenções da vila que tinha sido atualizada em 2016: 

1. Responsabilidade de proteger os bens públicos. É proibida a instalação de 

equipamentos de água e eletricidade privados. Os habitantes devem poupar energia, sendo 

proibido desviar água e eletricidade de outros habitantes ou do uso público; 

2. Dever de manter a união, respeitando, compreendendo e ajudando-se 

reciprocamente. Todos os habitantes devem conviver em harmonia: não lutar, lançar 

rumores, provocar conflitos ou exercer bullying, mantendo boas relações interpessoais;  

3. Dever de propagar a ideologia da civilização socialista e mudar maus pensamentos 

ou tradições. É proibido o desperdício. Todos devem lutar contra a influência negativa das 

forças informais, como as grandes famílias, desistir das superstições e de outras práticas 

que não correspondem à civilização moderna. Construir um bom ambiente social; 

4. Dever de preservar a liberdade de casamento, a monogamia e a igualdade de 

género, de respeitar os idosos, cuidar das crianças e manter relações matrimoniais 

harmoniosas. Combater a violência doméstica; 

5. Dever de usar as áreas destinadas a imóveis de acordo com a lei, seguindo as 

instruções do governo superior em termos de construção. Acompanhar a planificação 

global e manter uma boa relação entre habitantes e o governo; 
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6. Dever de proteger os espaços públicos e mantê-los limpos, de organizar bem as 

atividades de pastagem, de tratamento do lixo e de águas residuais. Armazenar a lenha nos 

sítios certos, manter os esgotos limpos e funcionais; 

7. Dever de cuidar das propriedades de outros habitantes, das propriedades coletivas 

da vila ou das propriedades nacionais. É proibido escavar ruas ou campos agrícolas, 

danificar frutas, plantas ou outros alimentos; 

8. Dever de manter o estado e a limpeza das ruas. É proibida qualquer construção 

ilegal nas ruas ou ao lado das ruas principais; 

9. Estão proibidas as apostas, consumo e tráfico de drogas. É proibida a prática de 

superstições, publicação de materiais com conteúdos eróticos e organizações religiosas 

ilegais; 

10. Quem tem registo criminal ou infrações, historial de bullying ou experiências com 

a máfia não pode candidatar-se a cargos no comité da vila.  

 

A transparência do trabalho governativo é garantida, segundo um atual membro do 

comité da vila de Nanhai, com a publicação de informações do comité e do ramo do Partido 

(Liangwei) numa série de paredes junto do gabinete do comité, as quais são atualizadas 

com frequência (Entrevista 20). Igual ao caso de Hezhai, em Nanhai também se publicam 

informações do comité da vila e do ramo do Partido. Mas nota-se uma diferença entre os 

dois casos. Em Hezhai, considerando uma grande parte dos habitantes que estão a 

trabalhar longe da vila, há um canal digital para partilhar as informações, enquanto o caso 

de Nanhai, não tem este meio digital. Os membros do Partido Comunista Chinês e 

representantes dos habitantes transmitem igualmente as novidades. Para além disso, em 

Nanhai existem duas entidades supervisoras: o grupo de gestão financeira (Licai xiaozu) e 

a comissão de supervisão (Jiancha weiyuanhui), cujos membros são eleitos diretamente 

pelos habitantes (Entrevista 16, com o atual secretário do ramo do partido de Nanhai). O 

atual secretário do ramo do Partido defende a independência das entidades de supervisão, 

relembrando que o governo superior também supervisiona os trabalhos da vila anualmente. 

O governo de township tem recolhido informações entre os habitantes, através de diversos 

meios: inquéritos, grupos supervisores ou telefonemas aos habitantes.  
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Os habitantes podem submeter as suas reclamações a representantes, ao comité, a 

entidades supervisoras ou ao ramo do Partido, presencialmente ou à distância, através da 

internet ou telefone. De acordo com o atual diretor do comité da vila, a vila trata e resolve 

as reclamações com brevidade. Porém, tal como acontece em Hezhai, o comité ou as 

entidades supervisoras locais não têm poder para tratarem as reclamações contra o ramo 

do Partido, já que o processo permanece fechado ao círculo do Partido. 

 

4.4. Análise do caso de Nanhai 

 

Os dados recolhidos no terreno permitem identificar os fatores que condicionam a 

implementação da auto-governação em Nanhai.  

Em primeiro lugar, apesar do governo superior não poder alterar o resultado das 

eleições, os candidatos têm que ser avaliados nesta instância, sendo também uma forma 

indireta de exercer influência sobre o processo eleitoral. E os candidatos com currículos 

desqualificados poderão ser recusados pelo governo superior, apesar de serem escolhidos 

pelo público. No caso de Hezhai, o processo eleitoral encontra-se mais afastado da 

intervenção do governo superior.  

Em segundo lugar, ao contrário do que acontece em Hezhai, na vila de Nanhai cada 

família representa apenas um voto, o que exclui grande parte dos habitantes do processo 

eleitoral. No entanto, para as autoridades, a taxa de participação continua alta. As 

autoridades simplificam o processo desta maneira para evitar conflitos entre habitantes, 

no entanto, retiram o direito à maioria de expressarem as suas opiniões, o que viola a lei 

orgânica e é contrário aos valores democráticos. Na realidade, este incumprimento da lei 

orgânica é permitido pelo governo superior regional.  

A somar à dificuldade de participação política da população, nota-se indiferença de 

uma parte da população em relação aos assuntos civis da vila, por exemplo a eleição. 

Analisando o inquérito, constata-se que 57,5% (69 dos 120 inquiridos) não teve qualquer 

participação direta nas eleições, e metade não revela interesse em participar (60 inquiridos, 

ou seja, 50%).  
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Na eleição do ramo do Partido, além de os membros do Partido Comunista Chinês 

poderem recomendar candidatos, só os representantes podem recomendar candidatos. O 

público em Nanhai não têm qualquer acesso ao processo eleitoral do ramo do Partido. E a 

votação continua a decorrer entre membros do Partido Comunista Chinês. Pelo que, os 

representantes nem podem afetar o resultado da eleção do ramo do Partido. 

O quinto fator prende-se com a centralização do poder numa minoria - os 

representantes, o comité e o ramo do Partido – enquanto o acesso do público permanece 

cortado. Sendo um meio importante para os cidadãos comuns participarem diretamente 

na tomada de decisões, é essencial realizar reuniões gerais, mas, de facto, os habitantes 

apenas têm oportunidade de participar na reunião do seu grupo, onde se decidem assuntos 

pequenos. Neste âmbito, o incumprimento da lei orgânica também é mais notório em 

Nanhai. Embora os representantes possam expressar a voz popular, esta tem um peso 

muito limitado na reunião com o comité e o ramo do Partido. Ao mesmo tempo, a opinião 

do Partido é determinante em muitos assuntos relacionados com indicações superiores. 

Dos inquiridos, 75 habitantes (62,5%) nunca participaram diretamente na tomada de 

decisões relacionadas com assuntos da vila. Dos restantes inquiridos, apenas 18 (15%) 

responderam que tinham participado em tomadas de decisões em quase todos os aspetos 

e 27 (22,5%) responderam que tinham sido convocados, poucas vezes, para tomadas de 

decisões específicas. 

Além dos incumprimentos procedimentais mencionados no parágrafo anterior, que 

impedem a participação do público, o impacto causado pela indiferença dos habitantes em 

relação aos assuntos coletivos merece atenção. A atitude do público mostra-se negativa, 

apesar da condição económica local perspetivar a sua disponibilidade: menos de metade 

dos inquiridos (51 habitantes, 42,5%), manifestou a vontade de participar sempre no 

processo decisivo; os restantes preferem participar só em decisões específicas, associadas 

com os seus interesses pessoais, ou não têm nenhum interesse nos assuntos locais. Apenas 

40% da amostra (48 habitantes) tem interesse em alargar os seus diretos democráticos, por 

exemplo, escolher líderes do nível de township ou participar na tomada de decisões do 

nível superior. O habitante K (Entrevista 24) recorda que, muitos habitantes como ele, 

trabalhavam longe da vila antigamente, quando a condição económica da vila ainda se 
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encontrava má. Mas naquela época, segundo ele, os habitantes estavam preocupados com 

os assuntos da vila, especialmente com o desenvolvimento económico da vila. No entanto, 

quando a condição económica da vila melhora agora, ele volta para viver na vila, sem muita 

vontade de cuidar os assuntos da vila. O habitante K continua a explicar o estado de 

tranquilidade dos habitantes: ele tem uma vida boa, um bom trabalho e mantém boas 

relações interpessoais com os vizinhos, pelo que não quer ser envolvido em conflitos ou 

ser incomodado. Deste modo, o fenómeno de individualismo utilitário e a indiferença 

resultam numa auto-governação ineficiente e impedem a sua evolução.   

Nanhai tem a capacidade económica para executar decisões de forma independente. 

Contudo, a relação próxima com o governo superior tem causado maior interferência 

externa. Muitas vezes, o trabalho da vila é meramente cumprir as ordens superiores. As 

intervenções superiores constantes na governação local não só afetam a sua autonomia, 

mas também agravam a confrontação entre o benefício pessoal e o interesse coletivo.  

Outro fator condicionante prende-se com o tratamento das reclamações. Nas 

entrevistas a membros do comité e do ramo do Partido, o autor foi informado que a maior 

parte das reclamações recebidas versam sobretudo sobre danos pessoais, poucas 

reclamações visam o trabalho destas instituições, que correspondem ao interesse coletivo. 

A habitante I admite ter entregue uma queixa por causa da sua parte da compensação após 

a ocupação da terra pelo governo superior. Sobre outras questões relacionadas com o 

interesse coletivo da vila, ela afirmou não querer gastar tempo para iniciar participação, 

mesmo que se queixe aos vizinhos no dia-a-dia. Segundo ela, o problema da corrupção dos 

membros do Partido é reconhecido entre os habitantes, mas poucas pessoas reclamam 

formalmente. O habitante J (Entrevista 23) também referiu as suas reclamações: o horário 

do autocarro que ligava a vila e township era inadequado, os veículos eram pequenos e 

com uma lotação muito limitada, o que dificultava a deslocação do seu filho para a escola. 

Outra reclamação que submetera dizia respeito à sua casa, construída com apoio do comité, 

que tinha problemas de infiltração. O entrevistado J admitiu que, por vezes, os desejos 

pessoais podiam incentivar melhorias nas áreas públicas, como os transportes públicos. 

Apenas 27 dos 120 habitantes inquiridos (22,5%) querem ter conhecimento sobre as 

novidades da vila. Este padrão contrasta com Hezhai, onde a proporção de inquiridos que 
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demonstrou interesse em conhecer os assuntos da vila e participar na sua supervisão era 

substancialmente superior, como vimos acima.  

O nono fator prende-se com a insuficiente transparência dos trabalhos do comité e 

ramo do Partido: 102 inquiridos (85%) responderam que as informações publicadas sobre 

a governação da vila não são completas.  

Por último, um atual membro do comité da vila de Nanhai entrevistado refere que as 

reclamações dos habitantes são tratadas sem participação popular (Entrevista 18). Os casos 

relacionados com o comité da vila ou funcionários de outras organizações locais passam 

pelas fases de investigação e solução, em que participam comité, o ramo do Partido e os 

representantes. Mas os casos dos membros do ramo do Partido são tratados dentro do 

Partido Comunista Chinês. As reclamações sobre o comité ou outras organizações da vila 

recebem respostas céleres, no entanto, as reclamações entregues sobre os elementos do 

Partido normalmente são aparentemente tratadas com atraso ou até ignoradas, com um 

dos habitantes entrevistados a considerar que há ocorrências em que o ramo do Partido se 

recusa a atender habitantes que querem submeter uma reclamação (Entrevista 22). 

Problemas como corrupção ou trabalho ineficiente são mais comuns entre membros desta 

entidade. Quanto ao caso de Hezhai, embora os habitantes possam reclamar sobre o ramo 

do Partido, as reclamações têm que ser tratadas igualmente dentro do Partido, em que 

participam só os membros do Partido Comunista Chinês, ou ser tratadas seguindo ordens 

do ramo do Partido do nível superior. Tal como no caso de Nanhai, a vila de Hezhai tratam 

as reclamações sobre o comité ou outras organizações num prazo curto. Mas casos mais 

complexos tendem a ser mais morosos em Hezhai, devido à maior distância em relação ao 

governo superior, ou o governo de town, que em Nanhai. Nos dois casos, os habitantes 

mostram-se satisfeitos com o trabalho dos comités da vila. Em Hezhai, o autor recebeu 

poucas reclamações sobre o ramo do Partido, ao contrário de Nanhai, onde há muitas 

reclamações relativamente a esta instituição.  

A tabela 2 apresenta os fatores que têm impedido a evolução da auto-governação da 

vila Nanhai: 
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Tabela 2 - Condicionantes e desafios à auto-governação em Nanhai  

 

 Fenómenos Fatores condicionantes 

Eleição 1. uma família, um voto; 

2. falta de interesse do público em relação ao exercício dos 

seus direitos; 

3. investigação superior aos candidatos; 

4. falta de acesso popular ao processo de seleção dos 

membros do ramo do Partido. 
 

1. suporte institucional à auto-

governação inadequado; 

2. ligação estreita com os 

governos de township e de 

district; 

3. autoritarismo do ramo do 

Partido; 

4. centralização do poder na 

minoria; 

5. exercício dos direitos 

democráticos do público não 

cumprido; 

6. individualismo utilitário e 

indiferença popular face aos 

interesses coletivos. 

Tomada de 

decisões e 

gestão 

1. processo de tomada das decisões relativas aos assuntos 

da vila dominado pela minoria (comité da vila, ramo do 

Partido e representantes); 

2. participação direta dos habitantes apenas em assuntos 

limitados e de importância menor; 

3. indiferença do público pelos assuntos associados ao 

interesse coletivo da vila; 

4. intervenções superiores na governação da vila e 

cooperação com o governo superior, sendo a função do 

ramo do Partido determinante.  

5. risco elevado de abuso do poder do ramo do Partido, 

facilitado pelo seu domínio dos recursos provenientes do 

nível superior. 
 

Supervisão 1. falta de acesso direto dos habitantes ao procedimento de 

reclamações relativas ao comité ou outras organizações da 

vila; 

2. tratamento dos casos do ramo do Partido apenas dentro 

do Partido e eventuais recusas em receber reclamações; 

3. transparência insuficiente; 

4. preocupação popular pessoal e desmotivação em 

supervisionar os assuntos da vila, associados ao interesse 

coletivo. 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Analisando a evolução da auto-governação e a sua atualidade na vila de Hezhai e na 

vila de Nanhai, notam-se diferenças entre os dois casos. Cada vila apresenta o seu modelo 

específico, reflexo de características geográficas, sociais e históricas, entre outras. No 

capítulo seguinte, a tese irá aprofundar os fatores de convergência e divergência entre os 

dois casos, visando identificar fatores que podem influenciar a auto-governação nas vilas 

chinesas.   
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5. FATORES DE CONVERGÊNCIA E DIVERGÊNCIA EM HEZHAI E NANHAI  

   

No presente capítulo pretendemos abordar o contexto interno que tem influenciado, 

positiva ou negativamente, o processo de auto-governação nos dois casos descritos no 

capítulo anterior. Sob contextos distintos, um mesmo fator pode gerar resultados 

diferentes, favoráveis ou desfavoráveis. A comparação entre o caso de Hezhai, que 

representa vilas mais pobres com menos rendimentos e distantes da capital distrital, e o 

caso de Nanhai, que representa localidades mais desenvolvidas, aponta para uma 

tendência de auto-governação durante o processo de desenvolvimento económico. 

Verifica-se uma mudança dos fatores sociais, dos procedimentos de governação e da 

atitude da população. Os dados foram recolhidos in loco pelo autor em 2019, através de 

entrevistas e inquéritos a governantes e habitantes. Ambos os métodos de investigação 

foram realizados sem aviso prévio, a fim de obter descrições reais e atitudes mais 

espontâneas sobre o processo de democratização local.  

 

5.1. Comparação das Condições Favoráveis 
 

As características locais poderão resultar em vantagens que suportam a evolução da 

auto-governação. Hezhai foi pioneira na criação deste modelo, possivelmente por se 

localizar na região administrativa de Guangxi, que goza de considerável autonomia. No 

mesmo nível administrativo chinês listam-se as províncias, regiões autónomas, municípios 

administrados diretamente pelo governo central e regiões de administração especial. As 

unidades regionais gozam de diferentes graus de autonomia, que se reflete no tratamento 

superior (Ren, 2006). Comparando os dois casos, a região administrativa de Guangxi, onde 

se localiza Hezhai, tem maior autonomia do que o município administrado diretamente 

pelo governo central de Chongqing, onde se localiza Nanhai. Sob o sistema institucional 

nacional e liderança do Partido único, o governo regional de Guangxi tem o direito mais 

alargado de aprovar as próprias leis e tomar decisões de governação. Ao mesmo tempo, 

face à realidade regional, tem mais autonomia para ajustar medidas concretas e fazer 

experimentações políticas nas vilas da sua jurisdição territorial, o que pode beneficiar a 

auto-governação. Com a permissão superior, a vila tem também maior autonomia para 
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lidar com os seus assuntos e aplicar suas próprias medidas, sendo a prioridade política 

fornecida pelo governo regional e autorizada pela lei orgânica nacional correspondente87. 

O facto de Hezhai estar, do ponto de vista administrativo, a maior distância do governo de 

town/township do que Nanhai, resulta em menor ingerência política dos segmentos mais 

elevados do Partido. No entanto, à medida que tem conquistado independência política, o 

apoio financeiro superior tem decrescido na realidade, ao contrário do que acontece com 

a vila de Nanhai. Isto sugere que as vilas chinesas, nomeadamente as mais pobres, poderão 

pagar um custo financeiro pela sua relativa independência. O próprio processo de 

investigação nesta tese revela os diferentes graus de autonomia entre as duas vilas. Assim, 

enquanto em Hezhai foi fácil realizar entrevistas ou inquéritos, em Nanhai foi exigida uma 

carta de apresentação (Jieshaoxin) emitida pelo governo de township.  

Considerando a sua localização e importância na planificação do desenvolvimento da 

cidade Chongqing,88 neste caso, Nanhai tem uma ligação mais próxima com os governos de 

township e de district, e tem beneficiado dos apoios financeiros e sociais daí decorrentes, 

de forma direta e indireta, que não só suportam o desenvolvimento económico, mas 

também controlam as forças sociais informais89, como por exemplo, as famílias grandes 

locais e as máfias. A vila usufrui de melhor condição económica que Hezhai, o que se reflete 

nas indústrias locais e nas condições de vida dos habitantes. Melhor capacidade financeira 

poderia refletir-se em maior autonomia para executar as decisões tomadas na vila. No 

entanto, tal apenas se verifica em aspetos limitados. A estreita ligação entre a vila e o 

governo superior resulta em muitas instruções e exigências de cooperação, como projetos 

de expansão da cidade financiados pelo governo superior ou pagamento de compensações 

pela ocupação da terra. Ou seja, intervenções superiores traduzem-se em perda crescente 

 
87 Artigo 40º da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila (versão de 2018): os Comités Permanentes 
dos Congressos de Representantes Populares da província, da região autónoma ou do município administrado 
diretamente pelo governo central pode elaborar medidas explícitas de auto-governação para as vilas locais, 
considerando a realidade e respeitando a lei orgânica.  
88 É um município administrado diretamente pelo governo central, sendo do nível provincial. 
89 Artigo 37º da Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila (versão de 2018): os governos superiores 
regionais (de town/township; municipal e provincial) fornecem suporte essencial durante a cooperação do 
Comité da vila para executar o seu trabalho, sendo responsável pelo pagamento das despesas surgidas neste 
processo. Quanto a assuntos decididos pelo comité da vila, que fazem parte da auto-governação, as despesas 
são da responsabilidade da vila. Caso esta tenha dificuldades financeiras, os governos superiores regionais 
podem dar apoio razoável. 
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de autonomia. À medida que Nanhai se desenvolve, perde autonomia, mas ganha em 

termos de receita.  

A tabela 3 indica os fatores favoráveis à evolução da auto-governação nos dois casos, 

que dependem do nível de proximidade e resultam em diferentes vantagens comparativas. 

Os fatores favoráveis estão assinalados com “+”. 

 

Tabela 3 - Fatores favoráveis ao processo de auto-governação de Hezhai e Nanhai  

 

Fatores favoráveis Hezhai Nanhai 

1. Apoio político à autonomia, por parte do governo 
regional do nível provincial 

+  

2. Menos intervenções nos níveis superiores do Partido 
Comunista Chinês 

+  

3. Apoio financeiro e investimento   + 

4. Apoio para manter a estabilidade social  + 

Fonte: Elaboração própria 

 

O perfil das vilas permite ainda identificar um conjunto de outros elementos 

condicionantes, que têm impedido a evolução da auto-governação, ainda que o processo 

possa mudar durante a fase de desenvolvimento económico local. Para o caso de Hezhai, 

foram identificados sete fatores que condicionam a auto-governação:  

1. Sistema institucional pouco adequado à auto-governação; 

2. Influência do autoritarismo do ramo do Partido; 

3. Centralização do poder na minoria; 

4. A não observação do exercício dos direitos democráticos dos habitantes; 

5. O contexto económico frágil; 

6. Pouco apoio financeiro do governo superior; 

7. influência de forças informais sociais. 
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No caso de Nanhai, os fatores condicionantes são:  

1. Sistema institucional pouco adequado à auto-governação; 

2. Ligação estreita com o governo superior; 

3. Influência do autoritarismo do ramo do Partido; 

4. Centralização do poder na minoria; 

5. Não observação do exercício dos direitos democráticos dos habitantes; 

6. Individualismo utilitário e indiferença do público caso o interesse pessoal seja 

satisfeito. 

 

À exceção do último fator de Nanhai, que é associado à atitude da população, a tabela 

4 apresenta fatores do meio ambiente contextual, ou seja, que dizem respeito ao contexto 

político, institucional, económico e social informais das localidades analisadas. Uma vez 

mais, assinala-se a vila que apresenta desvantagens comparativas. 

 

Tabela 4 - Fatores que condicionam o processo de auto-governação  

 

Fatores condicionantes  Hezhai Nanhai 

1. Sistema institucional inadequado  - 

2. Influência do autoritarismo do ramo do Partido  - 

3. Incumprimento da lei orgânica  - 

4. Intervenções superiores  - 

5. Contexto económico débil -  

6. Centralização do poder na minoria  - 

7. Influência das forças sociais -  

Fonte: Elaboração própria 
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5.2. Mudança dos Fatores Institucionais e Contextuais 

 

A existência de um sistema institucional inadequado ocorre nos dois casos, exigindo 

revisão e evolução. Por um lado, os direitos democráticos dos cidadãos são limitados, por 

outro lado, as áreas permitidas de auto-governação não são claras, o que dificulta a 

aplicação da lei. A Lei Orgânica dos Comités dos Habitantes da Vila formula a estrutura 

institucional de forma genérica, cabendo ao governo regional definir medidas detalhadas 

para a implementação da auto-governação de acordo com as circunstâncias políticas locais. 

Ou seja, a maior autonomia em Hezhai e a autonomia menos protegida em Nanhai, resulta 

de medidas explícitas do governo regional. Ao mesmo tempo, embora as medidas regionais 

não se possam opor ao sistema institucional nacional, na verdade, o incumprimento da lei 

orgânica é recorrente.   

No caso de Nanhai, a interferência do governo de township tem sido alargada ao longo 

do seu desenvolvimento económico. Isto resulta, por um lado, da posição geográfica da vila 

e a sua estreita conexão com o governo superior. Por outro lado, o seu desenvolvimento 

económico depende muito desta relação, cujo modelo é seguido por muitas vilas chinesas. 

Sob o sistema autoritário, em que recursos sociais e políticos são controlados pelo Partido 

único, as unidades do poder local desenvolvem-se apenas com o apoio, direto e indireto, 

dos níveis superiores.  

Vilas como Hezhai recebem menos apoio superior e têm poucas ligações aos recursos 

exteriores da vila, por exemplo, investimentos de outras províncias, segundo o atual diretor 

do comité de Hezhai (Entrevista 2). Sendo determinado pelas condições locais, o 

afastamento entre as famílias e a dificuldade de comunicação tornava cada família como 

uma unidade de produção individual. Estas vilas seguiram o modelo de Wenzhou (Wenzhou 

moshi), isto é, apostaram sobretudo na produção artesanal familiar para alavancar o seu 

desenvolvimento (Zhou, 1987; Gao & Wang, 2006; Xu, 1999; Zhou, 2002). O 

desenvolvimento da economia local encorajou a participação política dos habitantes, para 

resolver a questão do emprego (Lai, 2019). Vilas como Nanhai com mais apoios e ligações 
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externas, a beneficiar do efeito de incentivos, seguiram o modelo de Sunan (Sunan moshi)90 

(Zhou, 1987; Gao & Wang, 2006; Xu, 1999; Zhou, 2002). O modelo de Wenzhou tem sido 

utilizado para descrever o desenvolvimento das vilas nessa região desde os anos 1980, 

altura caracterizada por escassez de recursos naturais e terra arável insuficiente. Sem 

investimentos nacionais, a cidade tinha infraestruturas muito fracas, não possuía 

aeroporto ou linha ferroviária, contando com uma única linha hidroviária e uma estrada 

nacional (nº 104), em mau estado. As vilas baseavam o seu desenvolvimento económico 

na produção artesanal familiar, o que se desenvolveu posteriormente para indústrias locais, 

por exemplo, a indústria manufatureira. O modelo de Sunan refere-se ao desenvolvimento 

das vilas, no mesmo período histórico, do sul da província de Jiangsu, região muito próxima 

de cidades desenvolvidas como Shanghai. Beneficiando de vantagens diretas e indiretas, 

tanto ao nível de investimentos como de infraestruturas, as vilas na região de Sunan 

desenvolveram-se de uma forma distinta do modelo anteriormente descrito, o modelo de 

Wenzhou. 

Comparando os dois modelos, o primeiro tem um efeito muito limitado pois, 

considerando as limitações locais como falta de recursos, diferença do desenvolvimento de 

região a região, falta de investimento, entre outras, a dependência do apoio externo é 

inevitável (Luo, 2019; Fang & Liu, 2015; Abuduwali et al., 2020; Yu & Yang, 2019). Por 

exemplo, foram identificadas carências de investimento de capital, tecnológicas e 

científicas (Zhan et al., 2007). Em comparação com vilas onde a condição económica é má 

e os habitantes têm menos receitas, as vilas mais evoluídas têm maior ligação aos governos 

superiores, cuja função é não só fornecer apoio financeiro, mas conduzir o 

desenvolvimento de uma forma indireta, fornecendo infraestruturas, estimulando o 

investimento estrangeiro e pagando compensações pelo uso da terra. Se a cooperação se 

torna mais frequente, o governo superior interfere mais na evolução da vila, retirando-lhe 

autonomia. Hezhai, onde existem menos intervenções superiores, tem tido mais liberdade 

para desenvolver a suas auto-governação.   

 
90 Os modelos Wenzhou e Sunan tomam o nome da cidade (1º caso) e da região do sul da província de Jiangsu 
(2º caso), onde estes modelos foram inicialmente aplicados. 
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As vilas chinesas nunca tiveram uma plena autonomia política, em função do poder 

exercido pelo Partido Comunista Chinês. Este não pretende ver o seu estatuto desafiado 

por autonomias locais. O sistema político autoritário tem perpetuado esta posição, 

limitando o poder do comité da vila, apesar deste desafiar muitas vezes os interesses 

partidários. Ao tratar a relação entre as duas partes, é importante articular a opinião 

pública com as instruções superiores, sendo as segundas prioritárias na maioria das 

situações. Para diminuir o confronto, é habitual a participação popular ser substituída pela 

dos seus representantes: menos participantes pressupõem menos ideias distintas, o que 

poderá facilitar a obtenção de consenso. Para além disso, as opiniões que os 

representantes levam para as reuniões, já são o resultado do consenso dos habitantes de 

cada grupo ou comunidade natural. Os representantes locais são os intermediários que 

explicam à população as decisões superiores e preparam os cidadãos para a sua aplicação. 

Nas vilas com uma conexão mais estreita com os governos superiores, a influência do ramo 

do Partido é fortalecida: este não só tem poder determinante ao transmitir políticas do 

governo de town/township, como domina os recursos e capital necessários para executar 

tais políticas e orientações. Neste sentido, a evolução económica da vila dependente dos 

governos superiores reforça a relação com o governo de town/township, fortalecendo a 

função insubstituível do ramo do Partido. A proteção estabelecida pelo sistema autoritário 

ao ramo do Partido, aumenta o risco de abuso de poder e de corrupção dos seus membros. 

Contudo, para garantir que as ordens superiores são cumpridas, o governo de 

town/township protege o poder do ramo do Partido; pelo que, quando a vila se desenvolve 

economicamente graças ao apoio superior, como aconteceu em Nanhai, o poder do ramo 

do Partido sai reforçado. Isto reduz o espaço para a auto-governação e afasta os habitantes 

do exercício dos seus direitos civis para evitar constantes discussões, o que se traduz no 

incumprimento da lei orgânica. Este padrão difere da vila de Hezhai, onde a menor 

interação com o nível de governo superior reduz a importância do ramo do Partido, dando 

mais espaço à opinião e ação popular.  

Ao reforçar o poder do ramo do Partido, e limitando a voz do público, o modelo de 

imposição por parte dos níveis superiores do Partido Comunista Chinês insula o Partido de 

eventuais descontentamentos ou reclamações. Em entrevista, o habitante L de Hezhai 
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(Entrevista 14) declarou que, na sua maioria, as reclamações sobre o ramo do Partido não 

surtem efeito, pelo que é desanimador supervisionar o seu trabalho. O habitante M de 

Nanhai (Entrevista 25) partilha do mesmo ponto de vista. Isto demonstra falhas do sistema 

político-institucional e que os direitos civis da população estão muito limitados. 

Tem-se apostado na liderança de uma minoria, para não contradizer as ordens 

superiores. Nas vilas com demasiada interferência superior, o sistema representativo tem 

sido aplicado para facilitar a execução das ordens superiores, atenuando o efeito de 

descontentamento da população. Nas vilas mais pobres, onde habitantes têm menos 

receitas e pior condição de vida, o sistema representativo procura simplificar o 

procedimento de auto-governação e expressar a vontade de quem não tem disponibilidade 

para exercer os seus direitos. As duas vilas passam por um processo de centralização do 

poder através dos representantes populares, do comité da vila, e do ramo do Partido. 

Parece-nos claro que a voz dos representantes não é tão forte como a das outras entidades, 

mesmo quando a vila tem muitos representantes como acontece em Hezhai (61). Ali, o 

comité da vila é composto por seis pessoas e o ramo do Partido por sete pessoas (Entrevista 

2). Ou seja, são 13 pessoas a governar uma vila com mais de quatro mil habitantes. Na 

prática, a maioria dos assuntos da vila são decididos pelo pequeno grupo de 13 pessoas, 

apesar de os representantes ou os habitantes participarem neste processo, o que fere o 

espírito da lei orgânica, ao retirar aos habitantes oportunidade para expressarem 

diretamente as suas opiniões. Em Nanhai, este fenómeno é mais acentuado: 85% dos 

inquiridos respondeu que os trabalhos do comité e do ramo do Partido não são totalmente 

transparentes. Em Hezhai, uma percentagem significativa dos inquiridos (60%) respondeu 

no mesmo sentido. Nas vilas mais evoluídas que outras, como Nanhai, com mais 

rendimentos e mais próxima à capital distrital, este pequeno grupo é apoiado pelo Partido 

e as opiniões populares têm pouco peso, face às orientações superiores. Nas vilas com 

menos interferência do governo superior, a voz dos habitantes expressa pelos 

representantes ganha mais importância, mas ainda longe de serem os atores decisivos em 

todos os aspetos como se preconiza no sistema 4421 da vila de Hezhai. 

Igualmente nos dois casos regista-se um fenómeno do incumprimento da lei orgânica, 

sendo mais preocupante em Nanhai do que em Hezhai. O cumprimento legal depende do 
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governo regional do nível provincial, cuja administração tem responsabilidade de garantir 

a implementação da auto-governação nas vilas.91  Intervenções superiores são cada vez 

mais frequentes, num contexto político autoritário, mas violam a lei orgânica. Não parece 

existir uma vontade de respeitar a vontade popular: em situação de confronto entre 

instruções superiores e opiniões de habitantes, a vila aplicará as instruções superiores em 

consideração ao desenvolvimento global, abdicando da sua autonomia. Para resolver a 

questão do incumprimento da lei orgânica e respeitar a vontade popular, o governo 

regional deve assumir a sua responsabilidade de supervisionar a execução da auto-

governação, esclarecendo as responsabilidades locais e regionais, procurando não 

interferir diretamente. Além disso, a vila deve ter o direito de rejeitar ordens superiores, 

tendo espaço para ponderar os interesses pessoais dos habitantes antes de tomar decisões. 

Porém, o que acontece, na prática, é a resolução autoritária destas dissensões, colocando 

o secretário(a) do ramo do Partido local como candidato ao comité da vila, para ser 

também diretor(a) dessa entidade e assim melhor controlar o ambiente político92. O Plano 

Estratégico Nacional para o Desenvolvimento das Zonas Rurais (Xiangcun Zhenxing Zhanlue 

Guihua)93 publicado em 2018 definia como objetivo para 2020 que o núcleo do Partido e o 

comité da vila tivessem o mesmo líder em 35% das vilas chinesas, percentagem que devia 

alcançar os 50% até ao ano de 2022. Em 2017, esta percentagem era de 30% a nível 

nacional, com especial incidência nas províncias de Hainan (98,7%), Hubei (96,5%), 

Guangdong (73%), Jilin (66,9%), Pequim (59,6%) e Shandong (59,4%).94 Por exemplo, no 

caso de Hezhai, o diretor do comité da vila, entrou também no cargo como secretario do 

 
91 Artigo 39º da lei orgânica (versão 2018): os Congressos de Representantes Populareso e os seus Comités 
Permanenteso a partir do governo de town têm que garantir o cumprimento da lei orgânica e proteger os 
direitos de autonomia dos habitantes. 
92  “Zhonggong Zhongyang Guowuyuan guanyu Jianli Jianquan Chengxiang Ronghe Fazhan Jizhi Tizhi he 
Zhengce Tixide Yijian” (Opiniões do Partido Comunista Chinês e do Conselho Nacional sobre a Construção e 
Evolução do Mecanismo e do Sistema Institucional para o Desenvolvimento Misto da Zona Urbana e da Zona 
Rural), publicado pelo central do Partido Comunista Chinês e pelo Conselho Nacional (2019 Abril 15). 
Disponível em: http://www.gov.cn/zhengce/2019-05/05/content_5388880.htm, com acesso em 06/06/2021. 
93  Guojia Xiangcun Zhenxing Zhanlue Guihua (2018-2022 nian) (Planificação Estratégica Nacional do 
Desenvolvimento da Zona Rural), elaborado por Zhongyang Nongcun Gongzuo Lingdao Xiaozu Bangongshi 
(2018 Setembro). Disponível em: http://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm, com 
acesso em 06/06/2021. 
94 “Tuixing Cunshuji, Zhuren ‘Yijiantiao’ Haochuduo” (O mesmo Líder no Comité da Vila e no Ramo do Partido 
Traz Vantagens), publicado em Souhu (2018 Agosto 16). Disponível em: 
https://www.sohu.com/a/247521652_684531?qq-pf-to=pcqq.c2c, com acesso em 06/06/2021. 
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ramo do Partido a partir de 2021 (Entrevista 3). A nova “solução” divulgada pelo governo 

central firmará o controlo do ramo do Partido e colocará a auto-governação das vilas 

chinesas em perigo.  

A investigação demonstra que, em Hezhai, a influência negativa provocada pelas 

forças informais da sociedade não é muito visível, ainda que se registem alguns episódios 

como o caso de Wei Huanneng referido no capítulo anterior, onde uma figura (e família) 

influente utilizou a sua influência para realizar uma campanha eleitoral ilegal. A cidade de 

Chongqing registou problemas causados, nos últimos anos, também pelas dinâmicas de 

informalidade, particularmente as máfias (Han, 2018). Até janeiro de 2010, foram detidas 

3 193 pessoas relacionadas com crimes de máfia, envolvendo um montante que ascendia 

a 2,17 mil milhões de yuan (cerca de 290 milhões de euros) (Yin, 2010). Mas em Nanhai, a 

auto-governação não é tanto afetada por estas dinâmicas, em parte devido ao apoio do 

governo superior no seu controlo.   

A vila de Nanhai apresenta melhores indicadores económicos do que a vila de Hezhai. 

De acordo com dados da Direção Nacional de Estatísticas (Guojia tongjiju)95, o Produto 

Interno Bruto (PIB) da cidade Chongqing foi de 23,6 biliões de yuan (cerca de 3 biliões de 

euros) em 2019, e apresentou o PIB percapita de 75 828 yuan (cerca de 10 mil euros), 

ocupando o 5º lugar a nível nacional. Já a cidade de Hechi, que tem administração sobre a 

vila Hezhai, registou um PIB de 0,878 biliões de yuan (cerca de 0,12 biliões de euros), e 

apresentou o PIB percapita de 24 921 yuan (cerca de 3,3 mil euros), situando-se em 252º 

lugar entre 333 cidades chinesas. Quanto à região administrativa de Guangxi, o PIB de 2019 

foi de 21,2 biliões de yuan (cerca de 2,8 biliões de euros), e apresentou o PIB percapita de 

43 112 yuan (cerca de 5,7 mil euros), menor do que o de Chongqing. A diferença económica 

traduz-se numa diferença significativa nas pensões dos camponeses. Por exemplo, a 

pensão do habitante N de Hezhai (Entrevista 15) do registo civil rural, quinquagenário e 

reformado, é de 150 yuan (cerca de 20 euros) e a do habitante O de Nanhai (Entrevista 26) 

do registo civil rural, igualmente quinquagenário e reformado, é de 930 yuan (cerca de 125 

 
95  Dados publicados pela Direção Nacional de Estatísticas. Disponível em: stats.gov.cn, com acesso em 
06/06/2021. 
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euros). No mesmo ano de 2019, o valor médio da pensão para os cidadãos do registo civil 

rural é de 162 yuan (cerca de 21,6 euros).96  

 Na China, cada região do nível provincial tem a autonomia de decidir os montantes 

das pensões, de acordo com a sua situação financeira específica. Na mesma região, o 

montante da pensão também difere conforme o tipo do registo civil, o tipo da profissão, o 

montante pago para a segurança social, entre outros. Por exemplo, no ano de 2019, em 

comparação com o valor médio da pensão para os cidadãos do registo civil rural, os 

cidadãos do registo urbano podem receber, em média, uma pensão de 3 330 yuan (cerca 

de 446 euros).     

A posição da vila no sistema de divisões administrativas também poderá influenciar a 

sua relação com os governos superiores, a afetar o grau de acesso a apoio financeiro 

superior (Esquema 5). 

 

Esquema 5 – Posições de Hezhai e Nanhai nas divisões administrativas da China  

 

 
Fonte: http://www.xzqh.org/html/list/10100.html (com acesso em 23/06/2021)97 

 
96 “2019 nian Yanglaojin Pingjun Shuiping Youduogao? Kankan Zheliangzu Shuzi” (Qual é o Nível Médio da 
Pensão dos Cidadãos Chineses em 2019? Vamos Olhar para Estes Dados), publicado em Nuanxinren She (2019 
Dezembro 31). Disponível em: 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654390267715312382&wfr=spider&for=pc, com acesso em 06/06/2021. 
97 Como já tivemos oportunidade de referir, as divisões administrativas no sistema político chinês não incluem 
o nível nacional e o nível básico (das vilas ou comunidades urbanas). 
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Conforme as divisões administrativas na China, no município de Chongqing, do mesmo 

nível da região administrativa de Guangxi, existem apenas dois níveis hierárquicos entre o 

provincial e a vila, menos do que os três em Guangxi. Passando pelos dois níveis 

hierárquicos, Nanhai pode obter apoio do governo do nível provincial, ou seja, da cidade 

Chongqing – que tem melhores condições económicas e capacidade para apoiar os níveis 

inferiores -, enquanto Hezhai só pode obter apoio de Hechi, cuja condição económica é 

muito mais fraca. Por outro lado, caso peça apoio ao governo da região autónoma de 

Guangxi, o que é do mesmo nível provincial da cidade de Chongqing, e tem melhor 

capacidade financeira do que o nível prefeitural, a vila de Hezhai tem que passar três níveis 

hierárquicos, mais patamares que os dois da vila de Nanhai, para pedir apoio do nível 

provincial. Nanhai tem assim ajudas mais diretas e beneficia do progresso regional ao nível 

de infraestruturas, melhor sistema de transportes, mais oportunidades de investimento, 

envolvendo-se em menos procedimentos intermédios. Hezhai encontra-se numa situação 

de desenvolvimento paralisado, principalmente por falta de apoio financeiro do governo 

superior.  

A fraca condição económica limita potenciamente as soluções políticas para a 

resolução de problemas. Por outro lado, tem causado indisponibilidade dos cidadãos, 

quando os cidadãos estão ocupados por motivos profissionais e não têm condições para 

exercerem os seus direitos democráticos. Em comparação com outras vilas com melhor 

capacidade económica, para as vilas menos desenvolvidas como Hezhai, uma boa condição 

económica independente é vista como essencial para a evolução da auto-governação. Ao 

mesmo tempo, em localidades mais prósperas como Nanhai, apesar da independência 

parcial motivada pela sua elevada capacidade económica, a evolução dos elementos 

democráticos é dificultada pelas intervenções superiores. O apoio externo dado pelo 

governo superior causa dependência e interferência na auto-governação da vila (Cao, 

2012). Comparando Hezhai e Nanhai, constata-se a mudança de fatores sociais ao longo do 

processo de crescimento económico: alguns fatores favoráveis desaparecem e alguns 

fatores condicionantes são resolvidos. Ao mesmo tempo, surgem novos obstáculos à auto-

governação local, que resultam na perda de autonomia. Estes fatores são sintetizados no 

esquema 6. 
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Esquema 6 - Alterações dos fatores influenciadores  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando a sua importância como núcleo do trabalho do governo central, o 

desenvolvimento económico é o fator primordial na implementação no processo de auto-

governação local. Com dados relevantes aos dois casos, analisaram-se os impactos, quer 

positivos, quer negativos, provocados pelos fatores, e a evolução da auto-governação face 

ao poder autoritário do Partido, neste processo do desenvolvimento económico. Na China, 

o desenvolvimento económico tem sido a causa que motivou a procura de soluções 

políticas a aplicar localmente a fim de resolver problemas causados, tal como a experiência 

da criação do primeiro comité da vila ilustra. Com a melhoria das condições económicas, 

acompanhado de crescentes intervenções superiores, os defeitos do sistema político e do 

sistema institucional tornam-se mais evidentes e afetam a auto-governação da vila, 

gerando perdas no nível de autonomia, mesmo que o governo superior ajude a controlar 

as forças informais da sociedade. O estudo destinado aos dois casos demonstra que, no 

processo do desenvolvimento económico, a auto-governação da vila está a enfrentar mais 

fatores condicionantes. O facto de a autonomia da vila ser condicionada é causado, 

principalmente pelo sistema autoritário do Partido único e o fraco sistema institucional. 

Neste sentido, o fenómeno poderá registar-se noutras vilas a nível nacional que seguirem 
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o mesmo modelo de desenvolvimento, que se situam no mesmo sistema político e no 

mesmo sistema institucional. 

Com base em dados publicados pela Direção Nacional de Estatísticas, o autor utilizou 

dados recolhidos nos comités da vila em cada town ou township como indicador da 

evolução da auto-governação local estimulada pelas autoridades (gráfico 4). 

 

Gráfico 4 – Evolução da auto-governação nas zonas rurais (2000-2018) 

 

  
Fonte: Direção Nacional de Estatísticas98 

 

A dimensão das zonas rurais, em termos de número de vilas, está a diminuir sob 

influência da urbanização. À medida que ocorre a emigração da população do registo civil 

rural para as cidades, a população que vive na zona rural está a diminuir, refletindo também 

a descida da população em towns. Deste modo, cada região nos últimos anos, começaram 

a acerelar o ritmo de unir towns/townships com pouca população (Chexiang bingzhen)99. 

Entre 2000 e 2020, o número de towns ou townships desceu acerca de 12 000, de 50 769 

no ano de 2000 para 40 906 no ano de 2010 e 38 736 no ano de 2020. O mesmo fenómeno 

 
98 Dados publicados pela Direção Nacional de Estatísticas. Disponível em: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/, 
com acesso em 20/06/2021. 
99 “Sichuan Xiangzhen Xingzheng Quhua Gaige Chujian Chengxiao: Xiangzhen Shuliang Jianfu Chao 30%” (O 
Pequeno Sucesso da Reforma sobre as Divisões Administrativas do Nível de Town/Township em Sichuan: A 
Descida do Número de Towns/Townships Ultrapassa 30%), publicado em Zhongxin Wang (2020 Junho 4). 
Disponível em: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1668547185477004609&wfr=spider&for=pc, com acesso 
em 06/06/2021. 
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também está a ocorrer nas vilas, quando a população das vilas está a descer, as vilas com 

pouca população também se juntam. O estudo demonstra que na China, desaparecem mais 

de 7 000 vilas por ano100. Mas o número de comités de vila a desaparecer supera o ritmo 

do número de towns ou townships que desaparecem. Isto demonstra que além da 

urbanização, existe uma outra força a exercer compressão na auto-governação nas vilas. 

Como indicado na lei orgânica, o estabelecimento do comité da vila é decidido pelo governo 

superior, ou pelo governo de county, o que reforça o poder das autoridades.  

De uma maneira geral, a auto-governação evoluiu muito rápido no início, para depois 

estabelecer um padrão mais estável, ainda que com oscilações. Contudo, como o gráfico 4 

ilsutra, há uma queda acentuada desde 2015. Em cada town ou township há menos 

necessidade de organizações de auto-governação quando o processo da urbanização 

continua. Ao mesmo tempo, a atitude das autoridades relativa à auto-governação nas vilas, 

não é para tornar o nível básico completamente livre ou democrático, mas é para ajudar a 

governação do regime do Partido Comunista Chinês no nível básico, e para manter a 

estabilidade da sociedade. Quando a auto-governação nas vilas se desenvolve até ao nível 

em que atinge a meta política das autoridades de manter a estabilidade social nas vilas, a 

auto-governação torna-se menos necessária. 

O gráfico 4 reflete o choque causado por estímulos económicos num contexto de 

incapacidade política e problemas sociais, como ocorreu no caso de Hezhai. Deu-se assim 

a necessidade de auto-governação na sociedade chinesa, que procurava uma nova forma 

de governação, contrária ao absolutismo autoritário. A rápida subida inicial evidenciada no 

gráfico reflete essa urgência. Uma boa condição económica inicial resultou também na 

evolução da auto-governação, dando às vilas capacidade para sustentar o seu trabalho 

independente. Durante o período relativamente mais “estável”, intermédio, com uma 

sociedade relativamente mais tranquila devido à evolução da auto-governação, a 

tendência sobe suavemente, até ao nível que satisfaz as autoridades. Depois segue-se uma 

tendência de descida, quando a economia continua a desenvolver-se, já que esta meta tem 

 
100 “Nongcun Damianji Xiaoshi, Nongcun Renkou Zhengdaliang Jianshao, Meitian Gaoda 20 Duoge Cunzhuang 
Beiquxiao” (Desaparecimento das Vilas em Grande Escala, Descida Grave da População das Vilas, e Retiração 
Mais de 20 Vilas por Dia), publicado em Zhongjin Wang (2018 Janeiro 10). Disponível em: 
https://www.sohu.com/a/215774992_538698, com acesso em 06/06/2021. 
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sempre prioridade em relação à evolução política nos planos nacionais. Tendo em conta o 

atraso da evolução política, a auto-governação também é paralisada à medida que se 

regista o desenvolvimento económico. Quando os problemas sociais causados pela 

incapacidade política surgem de novo, a apresentar novas procuras da população, a 

evolução da auto-governação é retomada pelas autoridades. Analisando o aumento entre 

2010 e 2015, a melhoria das condições de vida da população aumenta a necessidade de 

evolução política, que reflete novas exigências sociais como mais justiça, liberdade e 

igualdade (Zhang L., 2017). A tendência final de descida súbita revelada no gráfico 4 não só 

demonstra o ritmo da urbanização na China, mas também demonstra a estabilidade social 

nas vilas chinesas. E na realidade, numa visão global, as autoridades chinesas estão a 

reduzir o espaço da auto-governação da vila.  

    Apesar de muitos jovens habitantes voltarem às vilas num contexto de melhoria 

económica, o ritmo da urbanização continua elevado, em resultado do desenvolvimento 

económico e da modernização do país. A urbanização é estimulada pela estratégia nacional 

a um ritmo que ultrapassa o comum, sendo um indicador negativo (Liu, 2013) de que a 

sociedade chinesa se encontra num estado instável de fluidez. O crescimento da população 

urbana tem causado crescente pressão sobre a auto-governação nas comunidades urbanas. 

O gráfico seguinte101 reflete o resultado da urbanização, no que respeita à diminuição de 

unidades de auto-governação nas zonas rurais e crescimento nas zonas urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 Relatório publicado pelo Ministério dos Assuntos Civis (2018 Agosto 2): 2017 nian Shehui Fuwu Fazhan 
Tongji Gongbao (Relatório Estatístico do Desenvolvimento do Serviço Social 2017). Disponível em: 
http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/, com acesso em 07/11/2020. 
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Gráfico 5 - Tendência das unidades locais de auto-governação (2003-2019) 

 

 
Fonte: Direção Nacional de Estatísticas102 

 

O sistema de auto-governação existente nas bases sociais das zonas rurais, tem 

transitado para as zonas urbanas, enfrentando novos desafios. Desde logo, no que respeita 

à sua base legal, já que a lei orgânica para a auto-governação das comunidades urbanas, a 

Lei Orgânica dos Comités dos Residentes Urbanos,103 fica muito aquém da Lei Orgânica dos 

Comités dos Habitantes da Vila (Xu, 2008; Li G., 2006; Wang Y., 2010). Tendo em conta a 

falta de suporte institucional e uma relação geográfica mais próxma com o governo 

superior, as comunidades urbanas têm menos autonomia do que as vilas, e os cidadãos não 

têm os direitos democráticos garantidos (Wang Q., 2011; Yu et al., 2015; Pan & Ren, 2016; 

Huo, 2017). O gráfico abaixo demonstra a tendência de urbanização e o fluxo da população 

rural para as cidades.  

 

 

 

 

 

 
102 Dados publicados pela Direção Nacional de Estatísticas. Disponível em: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/, 
com acesso em 20/06/2021. 
103 A Lei Orgânica dos Comités dos Residentes Urbanos (Zhonghua Renmin Zhongheguo Jumin Weiyuanhui 
Zuzhifa) entrou em vigor em 01/01/1990 e foi revista em 29/12/2018. 
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Gráfico 6 – Tendência de Urbanização (2001-2019) 

 

 
Fonte: Direção Nacional de Estatísticas104 

 

5.3. Mudança da Atitude da População 

 

Podemos dividir os fatores que afetam a democratização em dois grupos: influências 

ambientais ou contextuais e de apoio popular, que Kennedy sintetiza como o sistema 

institucional e o apoio da população (Kennedy, 2010). A análise anterior abordou as 

influências institucionais e contextuais. Nesta secção analisa-se o apoio da população, 

enquanto fator fundamental para o sucesso da auto-governação na China rural. 

Para além dos impactos negativos provocados pelo fraco sistema institucional ou 

pelas intervenções superiores na democratização das vilas chinesas, eleva-se a 

preocupação acerca do apoio dos habitantes, na medida em que eles parecem estar a 

perder o interesse em exercer os seus direitos democráticos. Estudos demonstram que o 

nível do apoio político pode afetar o comportamento individual de participar na eleição 

(Dalton & Weldon, 2005; Dassonneville et al., 2015; Soderlund, 2008; Voogd et al., 2016). 

A habitante P de Nanhai (Entrevista 27) admitiu estar a perder a motivação para participar 

na tomada de decisões da vila e prestar atenção aos assuntos locais, porque os 

representantes lhe fazem o favor de tratarem de tudo. A população torna-se cada vez 

 
104 Dados publicados pela Direção Nacional de Estatísticas. Disponível em: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/, 
com acesso em 20/06/2021. 
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menos sensível à política, quando não tem oportunidade de exercitar os seus direitos civis. 

No caso de Nanhai, o individualismo utilitário, enquanto expressão da perspetiva 

instrumental, é o fator que mais afeta o apoio da população à auto-governação (Pietsch et 

al., 2015, p.6; Kennedy, 2010).  

Na nossa investigação, descobrimos diferentes tipos de apoio popular nos dois casos, 

tal como a distinção entre o apoio específico e o apoio difuso inicialmente delineado por 

Easton (1975). Relacionado com estes, Kennedy subcategoriza o apoio público aos 

elementos democráticos em apoio intrínseco e apoio instrumental. O apoio instrumental é 

baseado no interesse pessoal do indivíduo, de curto prazo, e não estimula o 

desenvolvimento da auto-governação. Por sua vez, o apoio intrínseco não é afetado por 

condições externas, é um apoio a longo prazo essencial para a democratização. Na 

sociedade chinesa, o apoio instrumental manifesta-se mais comum do que o apoio 

intrínseco (Kennedy, 2010; Li et al., 2011; Zheng & Gu, 2021). Mas há estudos que indicam 

a diminuição do apoio instrumental nas zonas urbanas chinesas. Esta transformação do 

apoio instrumental em apoio intrínseco acontece ao longo do desenvolvimento económico 

- quando uma parte dos cidadãos têm melhor condição económica na vila, começam a 

desejar mais liberdades civis, e a desenvolver o apoio intrínseco (Zhong, 2012; Zhang L., 

2017). Ao mesmo tempo, para os outros cidadãos do apoio instrumental, quando os seus 

benefícios pessoais são conseguidos, não se mostram mais interessados em outros aspetos, 

ou seja, começam a desistir do exercício dos seus direitos civis. A população do apoio 

instrumental leva a perspectiva instrumental quando exerce os seus direitos civis.  

A influência tradicional (cultural orientation) ajudará a explicar o porquê deste apoio 

instrumental, ou individualismo utilitário, em vez de um apoio intrínseco (Pietsch et al., 

2015, p.2; Fei, 2012). Estudos sobre o estruturalismo da sociedade chinesa demonstram 

que cada indivíduo pertence a uma rede social isolada, que realiza trocas de recursos 

sociais (Li et al., 2011), e está mais interessado nos acontecimentos dentro da sua rede 

social, moderados pelo sentido de pertença (Guishugan). Nas vilas chinesas, este fenómeno 

é muito evidente: os habitantes com perspetiva instrumental preocupam-se apenas com 

os seus assuntos pessoais, evitando intervir nos assuntos públicos quando estes não 

resultam em nenhum benefício, mesmo que teçam comentários no dia a dia, sobre esses 
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assuntos. Tal como Fei Xiaotong explica, a rede social ou interpessoal foi originalmente 

estabelecida na sociedade agrária e isolava a família e a sua descendência. Posteriormente, 

esta rede expandiu-se para abranger outros grupos sociais, com o objetivo fundamental de 

obter benefícios pessoais através da troca de recursos sociais (Fei, 2012). Esta influência 

cultural motiva o indivíduo a cuidar apenas da sua rede social, não tendo vontade de 

participar nos assuntos fora desta esfera. Com efeito, a evolução da auto-governação local 

poderá ter um grande obstáculo se existir uma perspetiva instrumental da população. A 

análise dos dados dos inquéritos sobre a atitude dos habitantes, em relação à prática dos 

seus direitos democráticos e à evolução da auto-governação, deverá demonstrar que tipo 

de apoio existe nas duas vilas analisadas.  

Na vila de Hezhai, os 120 habitantes inquiridos identificaram as diferentes qualidades 

que privilegiam nos líderes: moralidade (86,7%), confiança dos habitantes (86,7%), 

capacidade pessoal (73,3%), habilitações académicas (13,3%) e espírito de serviço (6,7%). 

Cada inquirido podia identificar uma ou mais qualidades exigidas aos líderes. Os 120 

habitantes de Hezhai, nesta questão, no total, fizeram 320 escolhas no total. Entre os 

inquiridos de Nanhai os critérios assumem uma prioridade ligeiramente diferente: 

capacidade pessoal (37,5%), confiança dos habitantes (32,5%); espírito de serviço (20%), 

habilitações académicas (12,5%) e moralidade (10%). Os 120 habitantes de Nanhai, nesta 

questão, no total, fizeram 135 escolhas no total, menos do que Hezhai. Estas informações 

estão resumidas no gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Critérios na seleção de líderes em Hezhai e Nanhai 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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As habilitações literárias dos candidatos não são muito referidas em comparação com 

valorização das capacidades pessoais, tal como acontece no contexto da meritocracia 

aplicada à seleção dos líderes nacionais, onde a experiência profissional e a capacidade 

pessoal têm preponderância relativamente à educação. Capacidade pessoal e boa relação 

interpessoal são as qualidades destacadas pelos habitantes de ambas as localidades. Refira-

se, no entanto, que se recebeu muitas mais respostas sobre este assunto em Hezhai, onde 

também se presta maior atenção às eleições. Em Nanhai, muito menos habitantes 

manifestaram interesse em partilhar a sua opinião sobre as qualidades ideais dos líderes, 

ou sequer conhecerem os candidatos antes da eleição. Na tabela seguinte, demonstra-se a 

vontade da população de participar no processo eleitoral, caso tenha disponibilidade.  

 

Tabela 5 - Vontade de participar nas eleições 

 

 Vontade de participação nas eleições 

Motivado Não motivado 

Vila Hezhai 83,3% 16,7% 

Nanhai 50% 50% 

Total nas duas vilas 66,6% 33,3% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na vila de Hezhai, apesar das desvantagens causadas pela fraca condição económica, 

a maioria dos habitantes (83%) parece motivada a participar no processo eleitoral 

democrático. No caso de Nanhai, apenas metade dos habitantes (50%) tem interesse em 

participar, o que revela um enorme contraste entre as duas realidades. Mas em geral, nas 

vilas chinesas, há mais habitantes motivados a participar na eleição, do que os não 

motivados. A tabela 6 apresenta a percentagem de habitantes com experiência de 

participação no processo eleitoral que elege os membros do comité da vila. 
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Tabela 6 – Habitantes com experiência nas eleições  

 

 Habitantes com experiências nas eleições 

Com experiência Sem experiência 

Vila Hezhai 66,6% 33,3% 

Nanhai 42,5% 57,5% 

Total nas duas vilas 54,6% 45,4% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Em Hezhai, apesar da maioria dos inquiridos (100 – 83,3%) se revelar motivada para 

participar no processo eleitoral, 80 inquiridos (66,6%) responderam que o tinha feito. Isto 

traduz-se em que 20 inquiridos (16,6%) se dizem motivados, mas não tiveram qualquer 

experiência de participação. Neste caso, a indisponibilidade dos habitantes, motivada pelas 

ocupações profissionais, será o principal impedimento, apesar do processo eleitoral ser 

mais aberto, com cada pessoa a ter um voto e ser permitido o voto à distância.  

A situação é pior em Nanhai, onde 69 inquiridos (57,5%) nunca votaram. Além dos 

obstáculos de procedimentos (i.e., uma família um voto), a participação no processo 

eleitoral também é afetada pela desmotivação dos habitantes. Analisando as respostas, 

percebe-se que 60 habitantes (50%) se dizem motivados para participar nas eleições, mas 

apenas 51 (42,5%) o fizeram. A diferença de 9 inquiridos (7,5%) pode, de alguma maneira, 

refletir o impacto do procedimento, ou seja, o incumprimento da lei orgânica (i.e., uma 

família um voto).  

Em geral, a percentagem dos habitantes quem têm experiência de participar no 

processo eleitoral é superior da metade (50%). Mas a diferença entre a percentagem dos 

habitantes com esta experiência e a percentagem dos habitantes sem a experiência não 

manifesta muito grande (54,6% vs. 45,4%). O fenómeno reflect uma taxa de participação 

baixa para a eleição nas vilas chinesas.     
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Gráfico 8 - Apoio às eleições democráticas 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico acima demonstra o apoio da população às eleições democráticas locais. Na 

vila de Hezhai, a totalidade dos inquiridos apoia o processo eleitoral e 83% (100 inquiridos) 

sentem-se motivados a participar se tiverem disponibilidade. Embora os restantes 20 

inquiridos (17%) também apoiem a eleição, a motivação para participar foi, de alguma 

forma, afetada. Por exemplo, para os habitantes que se caracterizam pelo apoio 

instrumental, podem deixar de exercer o seu direito de voto, apesar de apoiarem a eleição 

quando os benefícios pessoais se encontram satisfeitos.  

Em Nanhai, 45 inquiridos (37,5%) apoiam a eleição, enquanto 60 dos inquiridos (50%) 

manifestaram-se motivados para participar nas eleições. Ou seja, 15 inquiridos (12,5%) não 

apoiam a eleição, mas continuam a ser estimulados a participar. O fenómeno de Nanhai 

demonstra o individualismo utilitário da população, a reflectir a perspectiva instrumental. 

Alguns habitantes apoiam e participam na governação própria, tendo em conta apenas os 

potenciais benefícios. Ao mesmo tempo, também há alguns habitantes que exercem 

direitos civis para satisfazer desejos pessoais, mas eles não têm qualquer apoio à auto-

governação.  

O gráfico 9 revela a importância atribuída pelos cidadãos aos diferentes aspetos do 

processo de tomada de decisões.     
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Gráfico 9 - Preocupações dos cidadãos 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em termos da tomada de decisões, os habitantes de ambas as vilas com preocupações 

exclusivas nas áreas relacionadas com o seu interesse pessoal têm uma perspetiva 

instrumental. Uma parte dos habitantes que considera todos os assuntos também pode ser 

motivada por desejos pessoais, ou pode refletir uma preocupação em relação ao interesse 

coletivo. No caso de Hezhai, 76 inquiridos (63%), além dos seus assuntos, estão motivados 

para participar em outros assuntos da vila. 36 inquiridos (30%) apenas pretendem 

participar nos seus assuntos, relacionadas com interesse pessoal do seu próprio. Ou seja, 

quanto a outros assuntos que não se relacionam com o seu interesse pessoal, esta parte 

dos habitantes não têm motivação de participar. Oito inquiridos (7%) manifestaram-se 

indiferentes. Isto quer dizer que a percentagem dos habitantes cujo apoio é instrumental 

é potencialmente superior a 30%. Em Nanhai, esta percentagem de habitantes é superior 

a 12,5%.  

No caso de Nanhai, 51 inquiridos (42,5%), preocupam-se com todos os 

acontecimentos na vila, enquanto 15 (12,5%) dos inquiridos demonstra preocupação 

apenas com os seus assuntos. E quase metade (45%) manifesta-se indiferente ao exercício 

do seu direito de participar na tomada de decisões da vila. A proporção dos habitantes de 

Nanhai que demonstram desinteresse pelos acontecimentos da vila é maior que em Hezhai 

(45% vs. 7%).  
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 O gráfico 10 demonstra a percentagem da população que apoia a evolução da auto-

governação no futuro, por exemplo, votar para selecionar líderes do nível superior, ou 

participar no processo da tomada de decisões nesse nível.  

 

Gráfico 10 – Apoio ao alargamento dos direitos democráticos da população  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em Hezhai, 93% dos inquiridos deseja adquirir mais direitos democráticos, 

demonstrando apoio à evolução da auto-governação, enquanto 7% manifesta falta de 

interesse. Apenas 40% dos inquiridos em Nanhai apoia este alargamento de direitos, e mais 

de metade (60%) não deseja adquirir mais direitos democráticos. Neste sentido, parece 

haver mais apoio popular em Hezhai do que em Nanhai, seja ao nível instrumental, seja ao 

nível intrínseco.  

Ao falar da atitude sobre a evolução da auto-governação da vila, a soma dos habitantes 

de Hezhai cujo apoio é instrumental (preocupados com o interesse pessoal) ou intrínseco 

(preocupados com o interesse coletivo) é de 93%. No caso de Nanhai, apenas 40% apoia a 

evolução da auto-governação. Em Hezhai, 7% dos habitantes manifestaram-se indiferentes 

ao exercício dos seus direitos civis, quer os assuntos associados com o interesse coletivo, 

quer os associados com o interesse pessoal. A situação em Nanhai é menos favorável: 54 

dos inquiridos (45%) dizem-se indiferentes ao exercício dos seus direitos civis, enquanto 72 

inquiridos (60%) não apoiam mais evolução da auto-governação. A diferença também 

indica, em Nanhai, uma parte dos habitantes que não apoiam a auto-governação, mas 
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continuam a praticar os direitos democráticos, para participar nos processos da auto-

governação, em busca de benefícios pessoais.  

 

Gráfico 11 – Participação no processo de tomada de decisões  

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nos dois casos, o exercício dos direitos democráticos dos habitantes não é garantido: 

mais de metade dos habitantes nunca expressou diretamente a sua voz, nos dois casos. Em 

Hezhai, 68 inquiridos (57%) não tiveram qualquer experiência de participar no processo, 

enquanto 75 inquiridos (62,5%) não tiveram a mesma experiência em Nanhai. Embora os 

gráficos referidos acima demonstrem que os habitantes de Hezhai têm mais vontade de 

participar no processo da tomada de decisões, a diferença entre os dois casos (57% vs. 

62,5%) é pequena. Além de a falta de interesse explicar o não exercício desse direito, os 

fatores ambientais condicionantes, referidos na tabela 4, são óbvios obstáculos que 

impedem a participação do público no processo da tomada de decisões.  

Em Hezhai, há 76 inquiridos (63%) preocupados com os assuntos da vila, e 36 

inquiridos (30%) preocupados só com o seu interesse pessoal, somando 93% dos habitantes 

que têm vontade de participar no processo da tomada de decisões, seja por o interesse 

coletivo, seja por o interesse pessoal. No entanto, como indica o gráfico 11, apenas 52 

inquiridos (43%) responderam que tinha tido esta experiência em Hezhai. A diferença (93% 

- 43% = 50%) demonstra o potencial impacto causado dos fatores ambientais 

condicionantes em Hezhai.  
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Em Nanhai, há 51 inquiridos (42,5%) preocupados com os assuntos da vila, e 15 

inquiridos (12,5%) preocupados só com o seu interesse pessoal, somando 55% dos 

habitantes quem tem a vontade de participar no processo da tomada de decisões, seja por 

o interesse coletivo, seja por o interesse pessoal. No entanto, como indica o gráfico 11, 

apenas 45 inquiridos (37,5%) responderam que tinha tido esta experiência em Nanhai. Aqui 

a diferença é menor (55% - 37,5% = 17,5%), sugerindo que o impacto causado dos fatores 

ambientais condicionantes no caso de Nanhai é antecedido pela desmotivação da 

população, que é o maior obstáculo e principal influência negativa à participação popular. 

Os fatores pessoais pesam mais do que os ambientais. No entanto, os fatores ambientais 

exercem a maior influência negativa à participação popular em Hezhai. Olhando para o 

futuro da auto-governação nas vilas chinesas, após o desenvolvimento económico, deve 

ser prestada particular atenção à questão da orientação instrumental e à desmotivação do 

eleitorado, para além de considerar as fragilidades contextuais.  

O gráfico 12 revela o desejo da população de supervisionar o trabalho da vila em 

termos de auto-governação. Havendo condições sociais e procedimentais para isso 

acontecer, os habitantes de Hezhai apresentam-se como mais motivados (63%) e os de 

Nanhai como menos interessados (22,5%).  

 

Gráfico 12 - Vontade de participar na supervisão 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nos dois casos, além da influência negativa da perspetiva instrumental, também se 

nota o impacto negativo dos procedimentos na motivação da população. Como referiu a 
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senhora habitante I (Entrevista 22), depois de serem recusados por várias vezes, os 

habitantes que querem submeter uma reclamação perdem a sua motivação de 

supervisionar o trabalho da vila. Após sucessivos impedimentos na participação da 

população, o interesse diminui. De forma concomitante, quando a opinião popular não tem 

qualquer efeito significativo, a motivação decresce.  

Por exemplo, em Hezhai, os habitantes votam na primeira ronda das eleições, e os 

representantes votam na segunda ronda. Mas no processo de tomada de decisões, a 

oportunidade para expressar opiniões públicas é limitada e estas têm escassa influência 

sobre as decisões finais. De igual modo, os habitantes não têm acesso às decisões 

resultantes das reclamações dirigidas aos membros do ramo do Partido. Os habitantes com 

motivação, quando participam nos processos da eleição, da tomada de decisões, e da 

supervisão, enfrentam diferentes obstáculos dos procedimentos, que resultam na recusa 

do exercício de direitos ou na desvalorização da opinião popular. Pelo que se regista 

diferentes motivações perante cada um destes três processos, que refletem não só a 

frustração, mas também a influência negativa dos procedimentos, especialmente causada 

pelo incumprimento da lei orgânica (gráfico 15).  

 

Gráfico 13 - Motivação popular face aos problemas procedimentais  

 

 
Fonte: Elaboração própria 
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No caso de Hezhai, 83% de participantes nos inquéritos diz-se motivado para 

participar no processo eleitoral e 63% para participar no processo de tomada de decisões 

ou de supervisão. Ou seja, há obstáculos nos procedimentos da tomada de decisões e da 

supervisão, e causam impacto. Em Nanhai, 50% tem vontade de participar no processo 

eleitoral, percentagem que baixa para 42,5% quanto à vontade de participar na tomada de 

decisões e para 22,5% quanto à motivação para participar na supervisão (o que representa 

um decréscimo significativo). Assim, em Nanhai, os obstáculos não causam tanta frustração 

no processo de tomada de decisões como em relação às eleições. Os fatores que impedem 

a participação na supervisão causam o maior impacto na motivação do público.  

Fazendo uma análise dos dois casos, podemos afirmar que além dos fatores 

condicionantes ambientais, existe a perspetiva instrumental da população chinesa. Esta 

perspetiva resulta em falta de interesse em relação aos assuntos da vila e ao interesse 

coletivo, quando as necessidades pessoais são satisfeitas. A queda da participação política 

da população reflete a baixa qualidade da democracia, ou seja, da auto-governação 

(Diamond & Morlino, 2004; Smismans, 2006), mas uma participação efetiva pode elevar a 

qualidade da democracia (Altman & Pérez-Liñán, 2002).  

A participação política meramente motivada pelo interesse pessoal também fere a 

qualidade da auto-governação. Os votos devem refletir, além da preferência pessoal, o 

interesse coletivo. Nas vilas chinesas, a preocupação com a irracionalidade da maioria é 

evidente. Para Brennan, idealmente, os eleitores devem votar em líderes políticos para 

exercerem o poder não só para os indivíduos, mas também para outros membros da 

comunidade política, ou seja, têm a responsabilidade de pensar no interesse comum 

(Brennan, 2011). Neste sentido, um bom sistema democrático exige capacidade de pensar 

no global por parte dos eleitores.  

Uma das conclusões obtidas da análise de Hezhai e Nanhai é que a baixa qualidade da 

auto-governação, motivada pelo baixo apoio popular, regista-se no país como um todo. 

Segundo Fei Xiaotong, a perspetiva instrumental existe entre a população do país, 

enquanto fenómeno de cultural orientation, sendo uma tradição herdada por todos os 

habitantes das vilas chinesa, pois vivem na mesma cultura derivada da sociedade agrária 

(Fei, 1990). Pelo que a conclusão do caso individual poderá refletir um padrão mais geral: 
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a perspetiva instrumental da população impedirá a evolução da solução de governação 

própria.  

A auto-governação foi criada num contexto de pobreza, na vila de Hezhai, visando 

resolver os problemas sociais, e tem sido apoiada pela população. Poderá esta solução 

evoluir sem considerar a condição económica? Ou seja, pode a evolução política local ter 

prioridade em relação ao desenvolvimento económico? Por um lado, seguindo a estratégia 

nacional, o trabalho das vilas continua a focar-se na economia. Por outro lado, a pobreza 

continua a ser uma questão urgente para maioria das vilas chinesas, onde o 

desenvolvimento económico merece mais atenção em relação com a política. Neste 

sentido, a evolução política não vai ser prioritária. Considerando a perspectiva instrumental, 

nas vilas mais pobres, em que os habitantes recebem menos rendimentos, a economia 

também é um estímulo à participação política dos habitantes que desejam melhores 

condições de vida.  

Quando a perspetiva instrumental desincentiva a participação política nas vilas mais 

prósperas, a continuidade da auto-governação dependerá do apoio intrínseco. Neste 

sentido, o país deve assumir esta responsabilidade de reforçar a divulgação dos conceitos 

democráticos. Por outro lado, os habitantes necessitam mais oportunidades para 

treinarem o exercício de direitos democráticos, para alcançarem um grau de apoio 

intrínseco. Porém, o recorrente incumprimento da lei orgânica, num contexto de maior 

ligação com o governo superior, dificultará esse apoio intrínseco, uma vez que as 

oportunidades para exercerem os direitos democráticos escasseiam.  

Como se desenvolverá o apoio da população aos sistemas de governação nas 

comunidades urbanas? A previsão mantém-se negativa, num contexto de fluxo 

populacional e reestruturação social (Tang, 2007; Chen, 2020; Sun & Tian, 2019; Zhao, 2011; 

Li, 2012). Para os cidadãos alcançarem um patamar de apoio intrínseco e passarem a 

preocupar-se com os assuntos públicos, a sua rede social tem que ser alargada, num 

contexto estável. No caso dos imigrantes rurais, a sua nova rede social na cidade precisa 

de tempo para evoluir, antes que possa revelar um apoio intrínseco. A investigação de Li, 

Chen e Tong sobre a atitude dos residentes das comunidades urbanas em relação aos 

assuntos públicos e interesse coletivo concluiu que, quando a rede social se alarga, os 
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cidadãos tendem a participar ativamente nos assuntos públicos. Mas o fluxo da população 

e a urbanização têm provocado repetidas reestruturações que resultaram na interrupção 

do alargamento da rede social, para além do que os cidadãos se afastam das ocorrências 

externas às suas redes sociais e não se interessam pelos seus direitos democráticos (Li et 

al., 2011). A reestruturação é uma consequência das junções regionais, que resultam 

igualmente da urbanização. 

Perante as dificuldades na execução da auto-governação, o país procura novas 

alternativas (Shi, 1999; O’Brien, 1994; O’Brien & Li, 2000; Oi & Rozelle, 2000; Thurston, 

1998; Howell, 1998; Unger, 2002; He & Lang, 2002), por exemplo, a democracia consultiva 

(Xieshang minzhu) mencionada no relatório do 19º Congresso Nacional do Partido, 105 

realizado no ano de 2017. Sendo similar ao sistema da Conferência da Política Consultiva, 

a democracia consultiva consiste em mais processos consultivos durante as práticas 

democráticas, a convocar diferentes forças sociais para expressar suas opiniões. Os 

processos consultivos são a negociação entre o Partido Comunista Chinês e os outros 

partidos formalmente existentes no país (designados como “partidos sociais” na China), a 

negociação no Congresso de Representantes Populares, a negociação entre governos, a 

negociação na Conferência da Política Consultiva, a negociação entre pessoas de diferentes 

áreas, a negociação nos níveis básicos e a negociação entre organizações civis.106  

Atentos ao benefício pessoal, os habitantes das vilas transportam distintas 

necessidades, quando participam diretamente no processo de tomada de decisões. Sendo 

aplicada na auto-governação da vila, a democracia consultiva chinesa permite mais 

negociações multilaterais antes de se iniciar o processo decisivo. Antes de tomar a decisão 

final, realizam-se encontros com diferentes partes (habitantes, representantes, comité da 

vila e ramo do Partido), para se chegar a um acordo. Com um consenso obtido 

antecipadamente, a fase da tomada de decisões poderá processar-se de forma mais 

eficiente. He Baogang defende que a política consultiva fornece mais acesso à prática de 

 
105  Relatório do 19º Congresso Nacional de Representantes do Partido Comunista Chinês, publicado em 
Xinhua Wang (2018 Março 13). Disponível em: sh.people.com.cn/n2/2018/0313/c134768-31338145.html, 
com acesso em 25/05/2021”. 
106 Zhongguo Gongchandangde Lishi Shiming yu Xingdong Jiazhi (A Missão Histórica e o Valor da Ação do 
Partido Comunista Chinês), publicado em Xinhua Wang (2021 Agosto 26). Disponível em: 
http://www.news.cn/2021-08/26/c_1127795937.htm, com acesso em 26/08/2021. 
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direitos democráticos (He, 2005; 2008). Na prática, a democracia consultiva chinesa tem 

provado a sua eficácia (Sun, 2019). A nova alternativa diminui a possibilidade de conflitos 

entre as partes, não prejudicando o desígnio de estabilidade social. 

 Apesar de ser mais exequível, a auto-governação nas vilas chinesas continua a 

enfrentar questões antigas (He, 2005):  

1. O poder mantém-se centralizado numa minoria elitista, que pode não seguir a 

opinião de especialistas e não ponderar a vontade popular;  

2. A autonomia das vilas continua limitada a certos aspetos. Nas áreas de maior 

importância segue-se indicações superiores;  

3. Em muitos casos, a decisão final já foi tomada pela minoria antes das negociações, 

que assumem apenas forma sem substância;  

4. As entidades de supervisão continuam limitadas, sem conseguirem interferir nos 

assuntos do Partido;  

5. Nas negociações dos projetos financiados por capitais privados, os cidadãos ricos e 

com mais recursos sociais normalmente têm mais vantagens, e a sua opinião tem mais peso;  

6. Várias negociações necessitam maior disponibilidade dos habitantes, como por 

exemplo, são os cidadãos reformados que têm mais tempo para participar nas negociações;  

7. Permanece a perspetiva instrumental dos cidadãos.   
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6. CONCLUSÕES 

 

A transformação da política chinesa moderna decorreu num momento chave – o 

período de reformas e aberturas de 1978, o que também mudou o mundo rural chinês, 

terminando com a fase das “comunas”. Esta mudança resulta nos sucessos da República 

Popular da China, especialmente em termos da economia, que alcançou a segunda posição 

na lista mundial de países com maior PIB a partir de 2010, ganhando mais poder na cena 

internacional e, desta forma, captou a atenção de analistas e investigadores, procurando 

compreender os segredos do sucesso chinês. Um dos parâmetros de análise prende-se com 

o rumo do Partido Comunista Chinês tem dado ao país. Tendo em conta a sua singularidade 

e complexidade, o socialismo chinês liderado por um Partido único configura um sistema 

distinto, constituído por conceitos de governação gizados ao longo dos mandatos de vários 

líderes. Tal como referimos na tese, as características deste modelo político chinês, as quais 

retratavam o sistema político chinês, atualizam-se neste processo. Ao mesmo tempo, é 

importante notar que o sistema político chinês não tem uma configuração definitiva. 

Foram analisadas as características que determinam a natureza única da política 

chinesa, ao envolver elementos democráticos, ainda que limitados, e fatores tradicionais. 

Vários fatores tradicionais herdados das eras imperiais persistem na cultura da população 

chinesa e exercem influência sobre o sistema político, em especial a meritocracia no 

processo de seleção dos líderes, que privilegia a experiência profissional dos candidatos. 

Todavia, o “socialismo com características chinesas” tem o seu núcleo na liderança única 

do Partido Comunista Chinês desde a fundação do Partido.  

Suplementares ao sistema político autoritário, os elementos democráticos são 

autorizados num âmbito limitado e resultaram naquilo que ficou conhecido como 

democracia socialista chinesa. Tendo em conta a falta da experiência da democracia, a 

investigação demonstra que as autoridades chinesas mantêm uma atitude cautelosa neste 

processo de democratização, o que decorre na China a um ritmo experimentalista.  

O sistema de auto-governação aplicado ao nível local teve a sua iniciativa dos 

habitantes da vila de Hezhai em 1980, destacando-se entre as singularidades da política 

chinesa, trazendo práticas eleitorais e, aparentemente, democráticas, num sistema de 
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Partido único. O novo modelo de governação no poder local foi posteriormente divulgado 

a nível nacional e promulgado pelas autoridades na Lei Orgânica dos Comités dos 

Habitantes da Vila, face aos problemas surgidos na sociedade após a introdução do novo 

sistema económico na zona rural. A seguir a indicação do experimentalismo, cada vila tem 

o seu próprio modelo da auto-governação, de acordo com a própria realidade regional, a 

apresentar diferentes graus de autonomia. Ainda que os dados sejam escassos, não é 

possível determinar se há uma evolução nos processos de democratização em todas as vilas 

chinesas. Neste sentido, o estudo de caso era essencial para analisar este tópico.  

A presente tese, em primeiro lugar, dedica-se em apresentar o sistema político chinês, 

e o modelo de auto-governação no poder local sob este contexto autoritário. A seguir, a 

investigação demostra os pormenores da implementação da auto-governação nas duas 

vilas. Através de analisar os casos, a meta do estudo é descobrir quais são os fatores a 

afetar a auto-governação nas vilas chinesas, quer positivos, quer negativos. Os parágrafos 

seguintes irão demonstrar as conclusões obtidas.  

Nesta investigação, verificámos no segundo capítulo que o Partido Comunista Chinês 

tinha dificuldades de implementação plena dos elementos democráticos e da meritocracia, 

refletindo-se na centralização do poder e no fenómeno de informalidade. O foco das 

autoridades permanece no domínio económico, secundarizando outros aspetos, sendo o 

desenvolvimento económico visto como um meio mais eficaz de manter confiança da 

população no regime. Neste estudo, concluímos que a democratização, a decorrer nas vilas 

chinesas, não pode ser considerada um fenómeno de democracia de proximidade. A 

investigação demonstra que, nos dois casos, o ramo do Partido continua a ter voz forte na 

governação local, especialmente quando as opiniões populares contradizem as indicações 

superiores. 

Tal como verificámos no capítulo quatro da tese, os principais fatores ambientais e de 

apoio popular, nos dois casos, que condicionam o processo, são o sistema político, sistema 

institucional, condição económica, forças informais da sociedade e perspetiva instrumental. 

Neste sistema político-institucional nacional inadequado, concluímos que os governos 

regionais do nível provincial também falham em proteger a implementação de auto-

governação local, mesmo que estes governos regionais tenham direito de ajustar medidas 
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concretas para implementação da auto-governação local. O estudo demonstra que as vilas 

chinesas não conseguiam a verdadeira autonomia, nem o direito total de auto-governação. 

De acordo com o nosso estudo no capítulo cinco, repara-se também que a auto-

governação é influenciada pelo desenvolvimento económico da vila. No que respeita à 

relação entre desenvolvimento económico e evolução política, concluímos que uma 

melhor condição económica desempenha um papel essencial para incentivar a auto-

governação, no entanto, as vilas chinesas potencialmente perdem autonomia à medida 

que crescem as intervenções superiores visando o crescimento económico. Neste sentido, 

o fator económico condiciona o processo da auto-governação.  

No mesmo quinto capítulo, concluímos que a evolução política, em particular o 

progresso da auto-governação, não poderá substituir o desenvolvimento económico como 

prioridade, especialmente nas vilas com carências económicas. Face à realidade que as 

baixas condições económicas da população rural continua a ser preocupante, a estratégia 

nacional de confirmar a posição prioritária do desenvolvimento económico em relação à 

evolução política irá manter-se nas vilas chinesas. 

Analisando os fatores ambientais que condicionam a democratização e a influência da 

perspetiva instrumental da população, concluímos que não se perspetiva um futuro 

positivo para a auto-governação nas vilas chinesas. Mesmo que o país procure alternativas 

perante as dificuldades na execução da auto-governação, as alternativas que poderiam 

resolver as dificuldades sentidas no processo de democratização ou solucionar as fraquezas 

do sistema político-institucional continuam inoperantes. Terminamos citando um 

provérbio chinês: “trata-se o sintoma, mas não se cura a doença” (Zhibiao buzhiben). 

As conclusões obtidas nesta tese poderão ser aplicadas a outras localidades, 

contribuindo para perspetivar a futura evolução política local. Mas ainda há lacunas desta 

investigação. O estudo baseado em dois casos não é suficiente perante a grande 

quantidade das vilas chinesas. Para obter conclusões mais completas e mais firmes, é 

preciso também um estudo quantitativo que abrange mais vilas chinesas. Os fenómenos 

em vilas chinesas merecem mais investigações de caso no futuro. Além destes fatores mais 

comuns, continuam a existir fatores condicionais únicos em outras vilas, a refletir distintas 
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realidades locais. Para além disso, investigações das diferentes épocas sobre um mesmo 

caso poderão ajudar explicar melhor a evolução da auto-governação nesta vila.  

As lacunas mencionadas acima tornam necessária investigação sobre mais casos locais 

na China. Para investigação futura, além de estudar a auto-governação nas vilas chinesas, 

afigura-se importante analisar como está a decorrer o processo nas comunidades urbanas 

bem como a auto-governação nas vilas chinesas com o aparente maior controlo das 

autoridades. E emerge uma questão decisiva para estudos futuros, que se prende com a 

evolução futura do apoio popular dos cidadãos chineses à auto-governação neste contexto 

complexo. 
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LISTA DE ENTREVISTAS 

 
Em Hezhai: 

1 - Entrevista com Wei Huanneng, diretor do primeiro comité da vila de Hezhai, realizado 

em 08/08/2019. 

2 - Entrevista com Lan Feng, atual diretor do comité da vila de Hezhai, realizado em 

08/08/2019. 

3 - Entrevista à distância com Lan Feng, atual diretor do comité da vila de Hezhai e 

secretário do ramo do Partido, realizado em 19/07/2021. 

4 - Entrevista com Meng Zhenqiu, atual membro do comité da vila de Hezhai, realizado 

em 08/08/2019. 

5 - Entrevista com Wei Lixian, membro da comissão de assuntos do Partido Comunista 

Chinês e dos habitantes de Hezhai (Dangqun lishihui), realizado em 09/08/2019. 

6 - Entrevista com Wei Pengwu, membro do primeiro comité da vila de Hezhai, realizado 

em 08/08/2019. 

7 - Entrevista com habitante A de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

8 - Entrevista com habitante B de Hezhai, realizado em 08/08/2019. 

9 - Entrevista com habitante C de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

10 - Entrevista com habitante D de Hezhai, realizado em 08/08/2019. 

11 - Entrevista com habitante E de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

12- Entrevista com habitante F de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

13 - Entrevista com habitante G de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

14 - Entrevista com habitante L de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

15 - Entrevista com habitante N de Hezhai, realizado em 09/08/2019. 

 

Em Nanhai: 

16 - Entrevista com Meng Kaijiang, atual secretário do ramo do Partido de Nanhai, 

realizado em 29/08/2019. 

17 - Entrevista com He Guiping, atual membro do ramo do Partido de Nanhai, realizado 

em 29/08/2019. 
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18 - Entrevista com Zhang Yi, atual membro do comité da vila de Nanhai, realizado em 

27/09/2019. 

19 - Entrevista com Yang Shangkui, atual diretor do comité da vila de Nanhai, realizado 

em 18/08/2019. 

20 - Entrevista com He Chunyan, atual membro do comité da vila de Nanhai, realizado em 

27/08/2019. 

21 - Entrevista com habitante H de Nanhai, realizado em 28/08/2019. 

22 - Entrevista com habitante I de Nanhai, realizado em 27/08/2019. 

23 - Entrevista com habitante J de Nanhai, realizado em 28/08/2019. 

24 - Entrevista com habitante K de Nanhai, realizado em 27/08/2019. 

25 - Entrevista com habitante M de Nanhai, realizado em 29/08/2019. 

26 - Entrevista com habitante O de Nanhai, realizado em 29/08/2019. 

27 - Entrevista com habitante P de Nanhai, realizado em 29/08/2019. 
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