
SUGESTÕES DE MATERIAIS PARA INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DA CHINA 

 

I. Para conhecer a história das dinastias e a formação da China:  

 

Indico a página https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-dinastias-

chinesas-o-rico-legado-cultural-para-o-ocidente.phtml . Ela apresenta comentários resumidos 

sobre o desenvolvimento das dinastias, mas deixa algumas indicações de leitura. 

 

Indico a página uol educação, com os links: 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-antiga-1-o-rio-amarelo-e-as-origens-da-

civilizacao-chinesa.htm  

 

 https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-antiga-2-as-cinco-primeiras-dinastias-

chinesas.htm  
 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-medieval-dinastias-sui-e-tang-

reunificacao-e-esplendor-do-imperio.htm  

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-imperial-1-dinastia-manchu-controlava-

sociedade-agricola.htm  

 

Para conhecer mais sobre a história de Gêngis Khan e o império mongol, com menção a 

dinastia Yuan, indico o vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=kSJHTQ4jgdc  

 

II. Para conhecer mais sobre o período da expansão imperialista europeia e a crise da 

dinastia Manchu  

 

Sobre o Tratado de Nanquim : https://operamundi.uol.com.br/historia/37642/hoje-na-historia-

1842-tratado-de-nanquim-encerra-guerra-do-opio-entre-chineses-e-britanicos  

 

Sobre a crise dinástica: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-imperial-2-

colapso-do-sistema-imperial-e-o-advento-da-republica.htm  

 

III. Para conhecer mais a respeito da proclamação da República, da Revolução Chinesa e 

do governo de Mao-Tsé Tung  

 

Sobre o Movimento 4 de maio, no contexto do encerramento da Primeira Guerra: 

https://www.dw.com/pt-br/1919-chineses-protestam-contra-tratado-de-versalhes/a-312530  

 

Indico fortemente a leitura do livro “A Revolução Chinesa”, de Wladimir Pomar. Caso o link 

não abra, pesquise “coleção revoluções do século XX história no paint”.  

https://drive.google.com/file/d/1lBNguD_wefGD5WS93yLQpMEX6UBCS_Qx/view?fbclid=

IwAR2DOk97IxMvAcy-aAxG2l3UhTx_OxjBO90c3GcEjVUCdK4muhZ_oDGkA6k  

O livro, além de abordar todo o processo revolucionário, faz um resumo da história chinesa 

até o momento da revolução.  

 

Sobre a formação das “duas Chinas”, indico o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YBBk67O8rQ  

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-dinastias-chinesas-o-rico-legado-cultural-para-o-ocidente.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-dinastias-chinesas-o-rico-legado-cultural-para-o-ocidente.phtml
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-antiga-1-o-rio-amarelo-e-as-origens-da-civilizacao-chinesa.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-antiga-1-o-rio-amarelo-e-as-origens-da-civilizacao-chinesa.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-antiga-2-as-cinco-primeiras-dinastias-chinesas.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-antiga-2-as-cinco-primeiras-dinastias-chinesas.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-medieval-dinastias-sui-e-tang-reunificacao-e-esplendor-do-imperio.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-medieval-dinastias-sui-e-tang-reunificacao-e-esplendor-do-imperio.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-imperial-1-dinastia-manchu-controlava-sociedade-agricola.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-imperial-1-dinastia-manchu-controlava-sociedade-agricola.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kSJHTQ4jgdc
https://operamundi.uol.com.br/historia/37642/hoje-na-historia-1842-tratado-de-nanquim-encerra-guerra-do-opio-entre-chineses-e-britanicos
https://operamundi.uol.com.br/historia/37642/hoje-na-historia-1842-tratado-de-nanquim-encerra-guerra-do-opio-entre-chineses-e-britanicos
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-imperial-2-colapso-do-sistema-imperial-e-o-advento-da-republica.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia/china-imperial-2-colapso-do-sistema-imperial-e-o-advento-da-republica.htm
https://www.dw.com/pt-br/1919-chineses-protestam-contra-tratado-de-versalhes/a-312530
https://drive.google.com/file/d/1lBNguD_wefGD5WS93yLQpMEX6UBCS_Qx/view?fbclid=IwAR2DOk97IxMvAcy-aAxG2l3UhTx_OxjBO90c3GcEjVUCdK4muhZ_oDGkA6k
https://drive.google.com/file/d/1lBNguD_wefGD5WS93yLQpMEX6UBCS_Qx/view?fbclid=IwAR2DOk97IxMvAcy-aAxG2l3UhTx_OxjBO90c3GcEjVUCdK4muhZ_oDGkA6k
https://www.youtube.com/watch?v=0YBBk67O8rQ


Sobre a questão do Tibet (não foi possível abordar muito), indico o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ4KMjciRNA&t=435s  

 

IV. Sobre as agitações políticas de 1989, a partir de uma crítica ao orientalismo 

https://revistaopera.com.br/2019/06/26/sociedade-incivil-orientalismo-e-a-praca-

tiananmen-em-1989/   

 

V. Sobre a China e o softpower, sugiro a leitura do artigo acadêmico 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-85292012000200005  

 

 

VI. Para uma compreensão geral sobre a China, na evolução das últimas décadas, indico o 

vídeo https://www.youtube.com/watch?v=DFTohMYUyTc  

 

VII. Para uma problematização acerca das visões ocidentais sobre a China, indico o vídeo 

de palestra TED: https://www.youtube.com/watch?v=9Hc7fkFBGsA  
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