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I - CONSTRUÇÃO DE 
ESTEREÓTIPOS 



Orientalismo academicista
Para o homem ocidental, o Oriente é uma palavra que evoca as mais diversas e 
contraditórias imagens; provoca nele sentimentos de uma curiosidade frequentemente 
pueril, de sonhos românticos que não correspondem à realidade, ou então imagens de 
miséria social, de repulsa, de piedade e de um temor irracional. Os juízos sobre a Ásia são 
geralmente elementares, parciais e definitivos; há, em resumo, uma curiosidade simpática 
ou uma incompreensão desconfiada, segundo o estado de espírito de cada um. Na 
realidade, o Ocidente ignora o Oriente e por isso o historiador francês René Grousset (1885-
1952) pode escrever que "A revelação do pensamento indiano e do pensamento chinês 
equivale, para nós, à descoberta de diferentes seres humanos, de diferentes habitantes de 
outros planetas" (RIVIERE, 1979).



Orientalismo de fundo racista



Ato de Exclusão Chinesa (1882)



Arthur Henry Sarsfield Ward –
Sax Rohmer

(1883 – 1959)

Cultura e Imperialismo 



Orientalismo Esotérico

John Blofeld (1913-1987) Richard Wihelm (1873-1930)



III- ATRAÇÃOCHINESA,
O SOFTPOWER



Conceito 
Soft power é umtermo desenvolvido por Joseph Nye, que significa “a capacidade de um 
Estado de conseguir o que ele quer pela atratividade da sua cultura, suas ideias, sua política 
doméstica e diplomacia” (TREMBLAY, 2007). Porém, é preciso sermuito cuidadoso para 
não confundir soft power com influência. De acordo com Nye (2004, p. 6), “soft power é 
mais do que apenas persuasão ou a capacidade de encorajar pessoas pela arte do 
raciocínio: é também a capacidade de atrair, a atração frequentemente leva a uma certa 
submissão; concluindo, soft power é um poder de atração”

Duarte, Paulo. "Soft China: O Caráter Evolutivo da Estratégia de Charme Chinesa." Contexto Internacional 34.2 (2012).



Elementos Crescimento econômico e limitações militares 

Interesse em mares e ilhas; Projeto Colar de Pérolas.

Preocupação com possíveis embargos

Estabelecimento de fóruns de debate (diplomacia), 
principalmente na Ásia (ex: Coreia do Norte)



Relativizando “modelos” 

O sucesso do “charme” chinês está, entre outros fatores, em uma rota alternativa 
para o “Consenso deWashington”. Se o último mantém que o desenvolvimento 
econômico é resultado da combinação de liberalização econômica, política e 
financeira e do respeito aos direitos humanos, o “Consenso de Beijing” foca-se 
principalmente na “inovação e crescimento através de uma economia dirigida pelo 
mercado, sem insistir na necessidade de adotar um regime 
democrático”(TREMBLAY, 2007).



Instituto Confúcio

FUNÇÕES

1)Elaborar planos de desenvolvimento e estabelecer critérios 
de estabelecimento e avaliação para os Institutos Confúcio

2) Examinar, aprovar e estabelecer Institutos Confúcio

3) Examinar e aprovar propostas anuais de projetos, 
orçamentos e demonstrações financeiras dos Institutos 
Confucius em todo o mundo

4) Orientar e avaliar as atividades de ensino e controlar a 
qualidade da operação dos Institutos Confúcio

5) Fornecer aos Institutos Confúcio em todo o mundo o apoio 
e os serviços de recursos didáticos

6) Selecionar e despachar diretores e professores da China 
para os Institutos Confucius, para oferecer programas de 
treinamento para as equipes de gestão e professores dos 
Institutos Confucius.

7) Organizar conferências anuais do Instituto Confúcio





IV.2 (DEPOIS DA NOVA 
ROTA DA SEDA)- PERÍODO 

IMPERIAL E A ROTA DA 
SEDA 



Dinastia Qin

No final do século III a. C. (221 a 207 
AEC), ocorreu a primeira tentativa de 
sustar as guerras internas, unificando o 
país sob um Estado centralizado. Qin
Shi Huangdi, um senhor feudal dos 
planaltos de Loess do Rio Amarelo, 
derrotou e liquidou grande parte dos 
senhores feudais em vastas áreas dos 
territórios a leste, submeteu os 
restantes, ordenou a queima dos livros 
que incensavam os feitos feudais e 
fundou a dinastia Qin. 

Pomar, Wladimir. A revolução chinesa. Unesp, 2003.

Qin Shi Huang



Dinastia Han

Wu de Han (156-87 AEC) Aliança contra os Xiognu



Ampliação das relações exteriores 

Império Parta (247 AEC -224 EC) Império Romano 



Sobre os romanos 

O povo de Daqin (Roma) tem historiadores e intérpretes de línguas estrangeiras, tal 
como os Han. As muralhas de suas cidades são de pedra.  Eles usam cabelo curto, 
vestem roupas bordadas e deslocam-se em carros muito pequenos. Os governantes 
desempenham suas funções durante um curto espaço de tempo e são escolhidos 
entre os homens mais valorosos. Quando as coisas não vão bem, são substituídos. O 
povo de Daqin possui elevada estatura. (...) Vestem-se diferentemente dos chineses. 
Sua terra produz ouro e prata, todas as espécies de bens preciosos, âmbar, vidro e 
ovos gigantes (ovos de avestruz). Da China, através de Anxi (Pártia), eles obtêm a 
seda que transformam em fina gaze.

(A CHINA Han. Rotas do mundo antigo)



A Rota da Seda

Texto do período Han

Ouro, prata, cobre, ferro e chumbo. 
Tartarugas, cavalos brancos (...), carapaças 
de tartaruga, ursos negros (...), conchas, 
chifres, marfi m, gemas de “rei dos peixes” 
{?}, (...) pérolas reais brancas, âmbar, coral, 
dez cores de vidro opaco (...), Pedra cristal 
{?}, dez tipos de jade (...), cinco cores 
detapete Qu shu, cinco cores de tapetes Ta
deng (...), brocados de ouro, tecidos 
cosidos com ouro, damascos de várias 
cores, (...) e 12 tipos de perfumes e 
fragrâncias de origem vegetal

Sécuo I EC



Dinastia Yuan (1271-1368)

A nova dinastia mongol, a Yuan, retomou a 
prosperidade e os inventos da dinastia 
Tang, permitindo um amplo florescimento 
manufatureiro e comercial. É desse período 
a ampla utilização da bússola nas 
navegações marítimas, da imprensa com 
tipos móveis, da pólvora em canhões e 
foguetes e de uma série de outros 
instrumentos e técnicas avançadas para seu 
tempo, como o astrolábio e o escapo, este 
último o mecanismo que regula o 
movimento dos relógios mecânicos.

Pomar, Wladimir. A revolução chinesa. Unesp, 2003.

Kublai Khan (1215-1294)



Dinastia Ming (1368 a 1644) 

• Período de estabilidade decorrente 
de aparato militar (naval e terrestre)

• Comércio com o ocidente: ibéricos e 
holandeses

• Afirmação da etnicidade han

• Avanços sobre a região do Tibete



Dinastia Qing (1644-1911)

Os manchus, porém, eram uma etnia relativamente pequena. Apesar de possuírem 
um sistema militar superior ao dos Ming, não tinham condições de espalhar as suas 
forças por todo o território chinês. 0 próprio papel desempenhado pela desertora 
nobreza han e a resistência de mais de dezessete anos dos remanescentes da 
linhagem Ming alertaram-nos de que precisavam adaptar-se aos costumes e 
tradições han para manter sua hegemonia. Assim, ao mesmo tempo que estendia 
seu domínio sobre a China, Coréia e Mongólia, a nova dinastia Qing dos manchus
adotou a ideologia confuciana.

Pomar, Wladimir. A revolução chinesa. Unesp, 2003



Pressões Exteriores e o declínio do 
Império 

MEYER, H. The Chinese Cake. Le Petit Journal, jan. 

1898.



Pressões Externas

Eventos 
Importantes

Primeira Guerra do Ópio (1839-1942)

Segunda Guerra do Ópio (1856-1860) 

Guerra Russo-chinesa (1858)

Guerra Franco-chinesa (1884-1885)

Guerra Sino-japonesa (1894-1895)

Guerra Sino-alemã (1898)



Os “Tratados Desiguais”
TRATADO CONSEQUÊNCIAS

DE NANQUIM (1842) Abertura de cinco portos, além de Cantão 
(Guangzhou); pagamento de indenizações de guerra; 
Hong Kong sob domínio britânico; 

DE TIANJIN (1858) Abertura de mais portos; autorização para o 
missionarismo cristão; instalação de delegações 
estrangeiras em Pequim; definições fronteiriças com 
russos, na Manchúria e livre comércio entre as partes.

DE SHIMONOSEKI (1895) Reconhecimento da independência da Coreia, sob 
influência japonesa; concessão da ilha de Taiwan; 
perda da península de Liaodong, que seria disputada 
por russos e japoneses. 

CONFERÊNCIA DE PEQUIM (1898) Símbolo da “cooperação sino-alemã” (1898-1914): 
formação da “colônia” de Shandong



(Final da parte V): Estrutura do modelo de 
Partido Único

Comitê Permanente do Polítburo

Polítburo

Comitê Central

Congresso Nacional do Povo

Filiados (cerca de 90 milhões)



VI- Processo Revolucionário 



Conjuntura revolucionária 

1898 Reforma dos Cem 
dias

Repressão do 
conservadorismo 

imperial.

1900 Movimento dos 
Punhos Honrados 

(Boxers)

Repressão 
orquestrada por 8 

países 

1905 Fundação da Tung
Menghui ou Liga 
Revolucionária

Sun Yat-Sem ganha 
repercussão e 

agrega 
revolucionários

1911 Revoltas no 
Exército Novo. 

República

1912: Governo 
provisório de Yuan 

Shikai



Movimento 4 de Maio (1919)



Kuomintang (1919)

Partido Nacional do Povo Sun Yat-Sen (1866-1925)



Diretrizes do Kuomintang

Três 
Princípios 
do Povo

o nacionalismo (luta contra a dominação 
estrangeira)

a democracia (redistribuição da propriedade 
da terra e Estado voltado para servir ao povo)

bem-estar do povo (distribuição da renda e 
industrialização com participação do Estado)



Repercussões da Revolução Russa

Fundação do Partido Comunista 
da China (1921)
• Forte presença de circuitos 

estudantis.

• Inicialmente com o predomínio da 
classe operária como vetor principal 
da revolução.

I Congresso Nacional do 
Kuomintang (1923)

TRÊS GRANDES POLÍTICAS DO POVO

Cooperação com a União Soviética

Proteção dos interesses dos operários e 
camponeses

Cooperação com os comunistas



Guerra Civil Ampla

• 1925: morte de Sun Yat-Sem Ching Kai-chek assume a liderança do 
Kuomintang, aproximando-se de latifundiários e de estrangeiros.

• 1927: Processo revolucionário no campo, contra os latifundiários e movimento 
grevista de Xangai.

• Kai-chek lidera o massacre de milhares de comunistas.

• Reordenamento do PCC a  partir das bases camponesa (Mao Tsé-Tung) e formação 
do Exército Vermelho.

• 1931: Invasão japonesa à Manchúria e formação do governo Manchuquo. 



A Grande Marcha (1934-1935) 



Formação da “Frente Unificada” (1936)
Proposta de aliança contra o avanço japonês.

Compromisso comunista de interrupção das 
insurreições 

Incorporação do Exército Vermelho enquanto Exército 
Nacional

Movimentos favoráveis a capitulação no Kuomintang



Contexto da Segunda Guerra Mundial

Oito Pontos de Ação Guerrilheira 

• falar polidamente

• pagar estritamente tudo que comprar 

• devolver tudo que tomar de empréstimo 

• pagar por tudo que danificar 

• não agredir ou golpear as pessoas 

• não danificar as plantações 

• não tomar liberdades com as mulheres 

• não tratar mal os prisioneiros

Ofensiva japonesa (1942-43): “Queimar 
tudo, matar tudo, pilhar tudo“.



Nova Guerra Civil
EPISÓDIOS IMPORTANTES

Kuomintang exige o desarmamento do comunistas para a legalização do PCC.

O Congresso do PCC recusa o desarmamento, embora sinalizando ser contrário à nova guerra civil.

Desenrolam-se os eventos que marcam o encerramento da 2ª Guerra Mundial.

1946: Ofensiva nacionalista contra Áreas Libertadas por comunistas

Novo cenário comunista: ampliação militar, política de reforma agrária e proposta de educação política.

Grave crise econômica e financeira do Kuomintang: necessidade de negociações.

1948: Movimento estudantil “Contra a Fome, a Guerra Civil e a Repressão” 

Em 1° de outubro de 1949, na Praça da Paz Celestial, em Beijing, Mao Tsé-Tung proclamou a República Popular da 
China.



Discurso de Mao Tse-tung, em 11 de 
junho de 1945
Devemos incutir em todo o povo a convicção de que a China pertence ao povo chinês, e não aos reacionários. Há uma 
antiga fábula chinesa intitulada O Velho Tonto que  Removeu as Montanhas. Ela conta que, muito, muito tempo atrás vivia 
no norte da china um velho conhecido como o Velho Tonto das Montanhas do Norte. Sua casa estava voltada para o Sul, e 
diante dela, impedindo a passagem, erguiam-se duas enormes montanhas: Taijang e Wangwu. Pois o Velho Tonto decidiu 
levar seus filhos e remover as duas montanhas com enxadões.

Ao vê-los partir para essa empresa, um outro velho, conhecido como o Velho Sábio, pôs-se a rir, dizendo: Que idiotice! É 
absolutamente impossível que vocês, sendo tão poucos, consigam remover umas montanhas tão grandes.

Mas o Velho Tonto respondeu: Quando eu morrer, meus filhos continuarão cavoucando. Quando eles morrerem, continuarão 
seus filhos e os filhos de seus filhos e, assim, indefinidamente. Apesar de serem tão altas, estas montanhas não crescem. 
Assim, cada pedaço que removermos, elas irão diminuindo de tamanho. Então, por que não seremos capazes de removê-las?

Após refutar a ideia errada do Velho Sábio, o Velho Tonto continuou cavoucando, dia após dia, sem esmorecer em sua 
decisão. Comovido diante disso, Deus enviou a terra dois anjos, que levaram nas costas as duas montanhas.

Hoje, também sobre o povo chinês pesam duas grandes montanhas – umas se chama imperialismo e a outra, feudalismo. 
Já faz tempo que o Partido Comunista da China decidiu eliminá-las. Devemos perseveram em nossa decisão, trabalhar 
sem cessar e, assim, nós também comoveremos a Deus. E o nosso Deus não é outro senão as massas populares da China. 
Se elas se levantarem e cavoucarem conosco, por que é que não poderemos eliminar essas montanhas?

Ontem, durante uma conversa com dois norte-americanos que regressavam ao seu país, eu disse que o governo dos 
Estados Unidos trata de socavar nossa causa e que isso nós não toleramos. Opomo-nos à política do governo norte-
americano de apoio a Chiang Kai-shek contra os comunistas.



Política de “Uma China Apenas” 

República Popular da China República da China



Relações Internacionais e as Chinas 

• Taiwan é considerada herdeira da 
vitória na 2ª Guerra

• 1955: Resolução de Formosa: no 
contexto da Guerra da Coreia e do 
aumento dos investimentos dos EUA 
em Taiwan, é firmado um acordo 
militar, sem previsão de solução 
pacífica. 

• 1964: Teste bem-sucedido com armas 
nucleares.

• 1969: Conflito Sino-Soviético

• 1971: Diplomacia do Ping-Pong

• 1971: Admissão da Rep. Popular nas 
Nações Unidas 

• 1972: Visita do Presidente Richard 
Nixon à Rep. Popular.





PERÍODO DE MAO TSÉ-
TUNG (1949-1976)



PRINCIPAIS EVENTOS

1953: Primeiro Plano Quinquenal  instalação de complexos industriais (32 
bilhões de dólares) a partir da “contribuição” do campesinato ; processo de 
estatização e coletivização, com graves problemas econômicos.

1957: Movimento das Cem Flores, baseado na ideia de um florescimento 
intelectual, que fosse capaz de conduzir a revolução chinesa, mas que fugiu ao 
controle em meio as profundas insatisfações. 

1958-1960: Grande Salto Adiante  segundo plano quinquenal, baseado na 
atuação das cooperativas, com consequente colapso agrícola.

Crítica à Coexistência Pacífica da União Soviética e afastamento dos soviéticos.

1966: Revolução Cultural  principio de "Fazer a revolução e aumentar a 
produção"

1969: Conflito Sino-soviético  disputa fronteiriça e confirmação do afastamento 
entre modelos socialistas. 



Revolução Cultural Proletária (1966)



https://revistaopera.com.br/2019/06/26/sociedade-incivil-orientalismo-e-a-praca-
tiananmen-em-1989/

https://oglobo.globo.com/mundo/trinta-anos-depois-lider-estudantil-chinesa-ve-
massacre-da-praca-da-paz-celestial-como-uma-ferida-da-historia-23711325

https://canaltech.com.br/cinema/hollywood-e-china-cinema-de-intercambio-
125368/

https://revistaopera.com.br/2019/06/26/sociedade-incivil-orientalismo-e-a-praca-tiananmen-em-1989/
https://oglobo.globo.com/mundo/trinta-anos-depois-lider-estudantil-chinesa-ve-massacre-da-praca-da-paz-celestial-como-uma-ferida-da-historia-23711325
https://canaltech.com.br/cinema/hollywood-e-china-cinema-de-intercambio-125368/

