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CHINA

 ÁREA: 9.572.900 km²    

 POPULAÇÃO: Absoluta - 1,411 bilhão (2020)

 Relativa - 161 hab/km²

 Composição – Han (chineses) 91,5%,  Zhuangs, 1,3%, 

Manchus 0,9%, Huis 0,8%, Miaos 0,7%, Uigures 0,7%, 

Outros 3,5%.

DADOS GERAIS

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0OKnjSrhFP9IcM&tbnid=zxX2IhPRs8iYLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portuguese.alibaba.com/product-free/china-country-flag-3x5-feet-100313651.html&ei=w1eGUbG6Fojc9AS4gIHoCg&psig=AFQjCNEh7vZS_UtjvpQ40VPrMbuzRGKGEQ&ust=1367845163200308


 CAPITAL: Pequim

 CIDADES: Xangai, Chongqing, Shenzhen, 

Guangzou, Tianjin, Wuhan.

*Todas com mais de 7 milhões de habitantes.

 IDIOMAS: Mandarim (oficial), Dialetos 

Regionais (min, vu, cantonês).

 RELIGIÃO: Agnosticismo 32,2%, Crenças 

Populares Chinesas 32,1%, Budismo 13,5%, 

Ateísmo 7,3%, Cristianismo 8,6%, Outras 6,3%.



DADOS POLÍTICOS E ADMINISTRATIVOS

GOVERNO: Regime de
partido único (PCCh)

Presidente: Xi Jinping (a
direita)

Primeiro-ministro: Li
Keqiang. (a esquerda)

Partido: Comunista Chinês
- PCCh (único legal).

Legislativo: Unicameral –
Congresso Nacional do
Povo (2.967 membros).

Constituição: 1982.



DIVISÃO ADMINSTRATIVA DA 
CHINA

PROVÍNCIAS REGIÕES
AUTÔNOMAS

CIDADES 
ADMINISTRA

TIVAS

REGIÕES 
ESPECIAIS

Anhui
Cantão
Fujian
Gansu
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang

Guanexi
Mongólia 
interior
Ningxia
Xinjiang
Tibete

Chongqing
Pequim
Tientsin
Xangai

Hong Kong
Macau

O território
chinês é
dividido em
vinte e duas
províncias,
cinco regiões
autônomas,
quatro cidades
administra
tivas e duas
zonas
administrativas

especiais.



China - Histórico

 1911 – Implantação da República; (Partido 

Nacionalista/Kuomintang) – Líder Sun Yat-Sen)

 1913 – Golpe de Estado; Senhores da Guerra no 

Poder;

 1919 – Surgimento do Partido Comunista Chinês 

(PCCh).

 1924/1927 – 1ª Guerra Civil Revolucionária: 

Nacionalistas do Kuomintang e PCCh contra os 

Senhores da Guerra



Chiang Kai-shek

 Chiang Kai-shek (31 de 

Outubro de 1887 - 5 de Abril 

de 1975) militar e político 

chinês que assumiu a 

liderança do Kuomintang 

(partido político conservador 

da China) depois da morte 

de Sun Yat-sen, em 1925.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Chiang_Kai-shek%EF%BC%88%E8%94%A3%E4%B8%AD%E6%AD%A3%EF%BC%89.jpg


Mao Tsé-Tung

 26 de Dez de 1893 - 9 de 

Set de 1976), teórico 

chinês, político e líder 

comunista revolucionário. 

Liderou a República 

Popular da China de 1949 

até sua morte em 1976. 

Sua contribuição teórica 

para o marxismo-leninismo, 

estratégias militares, e suas 

políticas comunistas são 

conhecidas coletivamente 

como Maoísmo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mao_Zedong_portrait.jpg


A REVOLUÇÃO SOCIALISTA

 1945/1949 – 3ª Guerra civil revolucionária –

Kuomintang contra o PCCh

 Vitória dos comunistas em 1949 - Revolução 

Socialista da China;

 Mao Tse-Tung declara a criação da 

República Popular da China Comunista 

(continente)

 Chiang Kai-Shek Foge para Taiwan onde 

funda a República da China Nacionalista 

(com apoio dos USA)



Construção do Socialismo 

Chinês

 1950 - Alinhamento com a URSS;

 Adoção dos planos quinquenais;

 1960 - Cisma sino-soviético;

 1966/76 – Revolução Cultural;

 1970 - aproximação com os EUA;

 1973 - Retorno a ONU (no lugar de Taiwan)

 Início da abertura econômica;

 1976 - Morte de Mao tse-tung.



Deng Xiao-ping

 22 de ago de 1904 — 19 

de fev de 1997, foi 

secretário-geral do 

Partido Comunista 

Chinês(PCCh), sendo 

líder político da 

República Popular da 

China entre 1978 e 

1992. É o criador do 

socialismo de mercado, 

regime vigente na 

China moderna.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/DengXiaoping.jpg


Abertura Econômica

 1978 – Deng Xiao-ping – “Não importa a cor do 
gato; o que importa é que ele cace os ratos”

As Quatro Modernizações:

❑ Agricultura

❑ Indústria

❑ Defesa

❑ Ciência e Tecnologia.

Obs. Preparação do país para a abertura Econômica.



PROPOSTA

A estratégia das "Quatro 

Modernizações“ encerrava 

definitivamente o maoísmo.

 Isto implicava em outro aspecto 

crucial: a passagem da ênfase na 

luta de classes para a ênfase na 

modernização econômica.



A fórmula um país, dois sistemas

buscava, precisamente, reincorporar 
os enclaves coloniais de Hong Kong 
(1997) e Macau (dezembro de 1999),
atrair capitais e recursos humanos das 
comunidades de além-mar 
(particularmente as do sudeste 
asiático) e, reunificar o país, criando 
uma federação com Taiwan.



HONG KONG E MACAU

HONG KONG: Região 

Adm. Especial da China 

- Capitais: VICTORIA 

Língua: Chinês 

(Cantonês) e Inglês.

Obs. - Conforme acordo 

assinado entre o Reino 

Unido e a China, em 

19/12/1984, Hong Kong 

tornou-se Região 

Administrativa Especial 

da China em 

01/07/1994.



TAIWAN

Capital: Taipei

População: 23,8 milhões (2018)

Nome Oficial: República da China

Nacionalidade: taiwanesa ou 

formosina

Governo: República com forma 

mista

Idioma: mandarim (oficial) e chinês 

dialetal.

ECONOMIA:

PIB (Produto Interno Bruto): 1.250 

trilhão de dólares (2019)

Força de trabalho: 12 milhões 

(2014)

Moeda: novo dólar taiwanés.



Década de 1980, As Zonas 

Econômicas Especiais 

(ZEEs).

 Espaços territoriais com condições 
especiais para a fixação de 
capitais estrangeiros e 
liberalizações do mercado.

 Objetivando:

❑ atrair capital externo;

❑ expandir as exportações;

❑ receber novas tecnologias;

❑ absorver métodos ocidentais de 
administração.

Obs: Essa iniciativa 

contribuiu para 

alavancar o 

desenvolvimento 

econômico e 

tecnológico, além de 

fortalecer a inserção 

do país no cenário 

internacional.



Zonas Econômicas Especiais 

ZEEs - 1984



A ZEEs localizam-se em áreas litorâneas, 
estabelecendo medidas semelhantes às 
adotadas nos Tigres Asiáticos:

❑ Redução ou isenção de impostos;

❑ Livre importação de máquinas e equipamentos 
industriais;

❑ Facilidades para a remessa de lucros ao 
exterior;

❑ Mão-de-obra barata.

As conseqüências dessas medidas foram altas 
taxas de crescimento e invasão de mercadorias 
chinesas por todo o mundo, aumentando a 
demanda por produtos “Made in China”.



Crescimento do PIB Chinês –

Desenvolvimento Sustentado



CHINA E OS DESAFIOS

PARA O SÉC. XXI

 Aumento da oferta de energia, para 

acompanhar o ritmo de industrialização;

 Preservação ambiental, já que o país 

assinou o Acordo do Clima de Paris;

 Diminuir as desigualdades sociais;

 Diminuir as discrepâncias regionais;

 Reduzir o desemprego.



O Brasil poderia adotar o modelo 

chinês de crescimento econômico?

 O PIB brasileiro cresce a uma média 

de 0,5% a.a. Enquanto a China vem 

crescendo de 6 a 7%, e a Índia, 6%.

O Brasil só atingirá uma meta superior 

se cumprir determinadas condições.

Poderíamos seguir os modelos chinês 

e indiano?



Cada caso é um caso: O que é 

bom para um pode não servir 

para o outro.



Massacre da Praça da Paz 

Celestial - 1989

A 4 de junho de 1989, 
o exército chinês 
encerrou de forma 
brutal o protesto em 
massa por liberdade e 
democracia, na 
Praça da Paz 
Celestial, em Pequim.
A violência militar 
teve um saldo de 3,6 
mil mortos e 60 mil 
feridos.

Os manifestantes queriam democracia e 

liberdade para a imprensa



Praça Tian'anmen, onde ocorreram os 

principais protestos. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/BeijingTiananmenSquare.jpg


Curiosidades da China

 O gentílico de quem nasce em Hong-Kong é 
honconguês.

 Em Macau? Macaense.

 Segundo a Unctad, a China é o país que mais 
recebe investimentos estrangeiros. (Brasil 14º)

 China 12º país mais corrupto do mundo.

 Desde 1979, os casais que viessem a ter mais de 
um filho seriam multados pelo Estado por excesso
de contingente familiar.

 Religiões mais praticadas: Taoismo, Budismo e 
Confucionismo.

 Vistos Consulares: Brasileiros não precisam de 
visto para estadas de até 90 dias.



OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO.

FAÇAM UM ÓTIMA 
PROVA!
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