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CHINA- Ascensão no cenário internacional
• Dinastia Qing(1644-1912).

• Século XIX- Expansão colonial europeia e  conflitos com Estado Chinês.

• Intensificaram rebeliões camponesas e foram responsáveis pelo surgimento de 

movimentos nacionalistas.

• 1911- Movimento nacionalista que derrubou a última dinastia e implantou a 

República da China. 

• O que não representou a unidade política e territorial, já que dois partidos rivais 

disputavam o poder. 

KUOMINTANG X PARTIDO COMUNISTA CHINÊS



CHINA
• Durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de rivais, os partidos se uniram pela expulsão dos japoneses da 

região da Manchuria. Terminada a guerra, em 1945, dois partidos deram origem a uma guerra civil.





CHINA
• Com o final da Segunda Guerra, os japoneses foram expulsos do território chinês e 

as tropas de Chiang Kai-shek, com o apoio bélico dos Estados Unidos, lançaram 

uma ofensiva contra os "vermelhos" de Mao Tse-tung.

• 1949- Revolução Chinesa- PCCh conquista o poder e proclama a REPÚBLICA 

POPULAR DA CHINA  e instalaram o regime socialista.

• Kuomintang refugiou-se na ilha de Formosa(Taiwan), formou-se na ilha um governo 

autônomo com apoio norte-americano.





CHINA
• Criado no final dos anos 1950, o Hukou surgiu para evitar o êxodo rural, obrigando a

população do campo a solicitar uma autorização formal do governo central para abandonar

a área rural e se dirigir às cidades.



CHINA
• 1966- Grande Revolução Cultural



CHINA
Mao Tse Tung- Grande Salto para Frente

Grande fome

• Deng entende que a única solução seria atrair investimentos estrangeiros.

• 1976- Morte de Mao Tsé Tung.

• 1978- Deng Xiaoping assume o poder.

Conjuntura econômica caótica.

Criação das ZEE (Socialismo de Mercado)





CHINA
• Fatores responsáveis pelo grande crescimento econômico chinês.

• Mão de obra abundante, disciplinada e barata.

• Enorme potencial mercado consumidor.

• Nos setores considerados estratégicos, as empresas obrigatoriamente devem 

se comprometer a transferir tecnologia para os chineses. 

• Leis ambientais e trabalhistas frouxas.

• Grande disponibilidade de matérias-primas e energia.

• Incentivos fiscais

• Join-Venture



Modelo de industrialização
Plataforma de exportação.

• estimulo à competitividade externa;

• ausência de barreiras de proteção às

indústrias nacionais;

• investimentos no desenvolvimento de

tecnologias e na qualificação de mão

de obra.











CHINA
• A China é o país mais populoso do mundo, distribuídos de forma desigual pelo

território.



CHINA- População
• Década de 1970 - Política do Filho único

• Abortos forçados

• Desequilíbrio de gêneros no país. 

• Crianças abandonadas em orfanatos ou não registradas

• Alguns casais optam por fazer abortos em casos de sexo feminino(Feticídio).



CHINA- População

2013- Relaxamento da Política do Filho único

• 1.394.550.000 habitantes em 2019.

• Crescimento do número de idosos.

• Desequilíbrio de gêneros.

• Diminuição da PEA

• Em 2018 a população chinesa caiu pela primeira vez em 70 anos.



CHINA

• Desde o início dos anos 1980, quando o processo de industrialização do país avançou

rapidamente, o Hukou começou a ser flexibilizado para atender à demanda crescente de

mão de obra para a execução dos projetos industriais.

• A partir dessa mudança, de forma gradual, os camponeses foram deixando de realizar

atividades agrícolas para trabalharem nas indústrias, instaladas tanto nas cidades como nas

próprias zonas rurais.



CHINA
• Em 2011, pela primeira vez em milênios de história, mais de 50% dos chineses

estavam vivendo em cidades, e não mais na zona rural.



CHINA

• A redução das desigualdades entre o ambiente rural e o urbano (sem comprometer

a produção de alimentos) e o enorme déficit habitacional configuram-se como os

maiores desafios a serem vencidos pelo país.

• A liberdade de mercado não foi estendida às outras esferas da vida social. A

sociedade chinesa ainda não desfruta de liberdade de expressão e comunicação,

de poder organizar-se em sindicatos, entre outros.



China



Focos de tensão
• Hong Kong foi perdida durante a primeira Guerra do Ópio, ocorrida no século XIX.

• Devolvida em 1997, quando passou a ser uma Região Administrativa Chinesa.

• Em 2014 a China tentou impor seu sistema

de governo à cidade contrariando o acordo

Firmado em 1997.



Focos de tensão
• Tibete- Anexado em 1950.

• Recursos minerais.

• Grande extensão de florestas.

• Concentra as nascentes de

diversos rios da Ásia.





Taiwan, embora tenha se declarado independente, não é reconhecido como tal pela

China, pela ONU e pela maioria dos países, apesar de funcionar em um sistema

democrático alheio ao Partido Comunista chinês.

• Tigre asiático

• Participa ativamente do

comércio internacional e é

membro da APEC.

• Em 2015, após 66 anos,

líderes da China e de Taiwan

se reuniram.



Focos de tensão
Crescente influência chinesa no continente africano.

 Fornecendo dinheiro para o Continente africano, a China não só recebe acesso a seus recursos, mas

também e as empresas chinesas recebem contratos para grandes projetos de infraestrutura.

Milhares de estudantes receberam bolsas de estudos do governo chinês e estão estudando na China.

A China é neste momento o terceiro maior parceiro comercial do continente africano atrás dos Estados

Unidos e da França.

Neoimperialismo chinês ??? À primeira vista, este intercâmbio repete o velho esquema colonial de

exploração de matéria prima...

A China apoia e mantém relações com países marcados por regimes autoritários.







BRICS


