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Sessão	Temática:	Meio	Ambiente	
	
China	e	Sociedade	de	Risco:	mudanças	climáticas	e	governança	multiatores	
Mariana	Delgado	Barbieri	(UNICAMP)	
Doutorando	em	Ambiente	e	Sociedade,	NEPAM,	UNICAMP	(marianabarb@yahoo.com)	
	
A	presente	pesquisa	busca	utilizar	a	produção	teórica	de	Ulrich	Beck,	acerca	da	constituição	da	
chamada	Sociedade	de	Risco,	consequência	direta	da	segunda	modernidade,	para	compreender	
as	profundas	 transformações	vivenciadas	pela	China	a	partir	da	década	de	1980.	No	caso	em	
questão,	temos	a	ocorrência	de	uma	modernização	comprimida,	na	qual	perduram	elementos	
das	sociedades	tradicionais,	mas	também	elementos	da	primeira	modernização,	coexistindo	com	
elementos	 da	 segunda	modernização.	 As	 profundas	mudanças,	 resultantes	 dos	 processos	 de	
modernização,	produzem	novos	riscos,	entre	eles	o	risco	ecológico	e	as	mudanças	climáticas.	A	
partir	 da	 constituição	 de	 uma	 sociedade	 civil,	 é	 possível	 reconhecermos	 que	 por	 meio	 do	
fortalecimento	da	subpolítica	híbrida,	conceito	de	Beck,	novas	formas	de	se	fazer	política	passam	
a	ocorrer	na	China	Contemporânea.	Em	virtude	da	complexidade	dos	novos	riscos	e	da	perda	de	
força	de	 instituições	políticas	 tradicionais,	uma	governança	ambiental	multiatores	passa	a	ser	
imprescindível.	 Atores	 sociais,	 tais	 como	 o	 mercado,	 sociedade	 civil,	 cientistas,	 conquistam	
espaços	de	atuação	e	colaboram	na	condução	das	políticas	ambientais,	sugerindo	uma	transição	
rumo	a	um	ambientalismo	democrático,	no	qual	as	decisões	não	emanam	apenas	do	Estado.		
	
Palavras-chave:	China,	Sociedade	de	Risco,	Mudanças	Climáticas	
	
	
Consumo,	Estrutura	Social	e	Inclusão:	Discussões	entre	China	e	Brasil	em	torno	da	
Sustentabilidade	
Mariana	Hase	Ueta	(UNICAMP)	
Doutoranda	em	Ciências	Sociais,	Linha	de	Pesquisa	Relações	Brasil	China,	UNICAMP	(mariana.ueta@gmail.com)	
	
A	emergência	de	novos	consumidores	dos	países	em	desenvolvimento	não	transforma	apenas	as	
suas	estruturas	sociais	internas,	mas	também	tem	impacto	nas	dinâmicas	globais	de	produção	e	
consumo.	Além	das	relações	econômicas,	o	consumo	também	tem	que	ser	entendido	como	um	
comportamento	 social	 permeado	 por	 significados	 sociais	 e	 simbolismos,	 onde	 diferenças	
culturais	desempenham	um	papel	importante.	No	contexto	do	mundo	em	desenvolvimento,	o	
acesso	ao	consumo	foi	acompanhado	pela	transição	nutricional,	tornando	o	consumo	de	comida	
uma	questão	chave	a	ser	investigada.	O	objetivo	da	minha	pesquisa	de	doutorado	é	desenvolver	
uma	análise	comparativa	da	mudança	na	organização	das	estruturas	sociais	na	China	e	no	Brasil,	
com	a	emergência	de	novos	consumidores	devido	à	melhora	de	condições	de	vida	experienciada	
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nestes	países	e	a	expansão	do	acesso	ao	consumo	de	carne	e	seu	impacto	ambiental.	Estes	países	
são	 centrais	 nesta	 discussão	 não	 apenas	 devido	 à	 magnitude	 de	 seus	 recursos	 naturais	 e	
populacionais,	mas	também	porque	o	Brasil	como	um	exportador	global	de	alimentos	e	a	China	
como	um	dos	maiores	mercados	têm	impacto	mundial	na	produção	e	distribuição	de	alimentos,	
segurança	alimentar	e	proteção	ambiental.	Meu	projeto	atual	tem	como	objetivo	trazer	nova	luz	
à	literatura	sobre	sustentabilidade	ambiental,	que	muitas	vezes	falha	ao	considerar	a	perspectiva	
de	grupos	experienciando	mobilidade	social,	ganhando	acesso	ao	mercado	de	consumo	e	desta	
forma	impactando	o	ambiente.	A	urgência	de	nosso	atual	contexto	ecológico	cria	um	discurso	
autoritário	 e	 moral	 entre	 pesquisadores	 e	 teóricos	 que	 desconsideram	 as	 percepções	 e	 os	
desejos	individuais.	Meu	objetivo	é	empoderar	as	vozes	das	pessoas	nestes	países	introduzindo	
as	 suas	 narrativas	 no	 campo	 acadêmico.	 Desta	 forma	 eu	 espero	 contribuir	 trazendo	 uma	
perspectiva	da	justiça	social	ao	campo	da	teoria	ambiental,	apontando	novas	maneira	de	lidar	
com	os	desafios	que	o	futuro	apresenta,	sem	negligenciar	as	demandas	dos	diferentes	grupos	
sociais.	 Eu	 gostaria	 de	 propor	 uma	perspectiva	 holística	 em	 relação	 ao	 consumo	 envolvendo	
discussões	 interdisciplinares	 sobre	 os	 significados	 atribuídos	 aos	 alimentos	 e	 a	mudança	 das	
práticas	 alimentares	 nestas	 duas	 sociedades,	 que	 contribuirão	 na	 construção	 de	 maneiras	
criativas	de	desenvolver	pesquisas	comparativas	em	contextos	 transnacionais.	Em	um	mundo	
globalizado,	 apenas	 uma	 análise	 que	 envolva	 as	 nossas	 diferenças	 poderá	 assegurar	 um	
desenvolvimento	sustentável	e	inclusivo.		
	
	
As	Compensações	Ecológicas	por	recursos	hídricos	no	contexto	da	doutrina	da	
Civilização	Ecológica	chinesa	
Niklas	Werner	Weins	(UTFPR)	
Mestrando	do	Programa	de	Pós-graduação	em	Tecnologia	e	Sociedade,	Universidade	Tecnológica	Federal	do	Paraná,	
Curitiba	(weinsniklas@gmail.com)	
	
Os	problemas	ambientais	causados	pelo	desenvolvimento	das	sociedades	humanas	apresentam	
um	dos	grandes	desafios	a	serem	discutidos	e	resolvidos	no	século	XXI.	Os	países	do	sul	global	se	
vêem	 confrontados	 com	 um	 número	 ainda	maior	 de	 desafios,	 enquanto	 o	 desenvolvimento	
social	 não	 é	 resolvido.	 A	 governança	 ambiental	 da	 China	 como	 segunda	maior	 economia	 do	
mundo,	 é	 um	 caso	 muito	 relevante	 considerando	 o	 rápido	 desenvolvimento	 nas	 décadas	
passadas	 e	 os	 danos	 ambientais	 e	 sociais	 causados	 por	 ele.	 A	 presente	 pesquisa	 parte	 do	
pagamento	por	serviços	ambientais	 (Compensações	Ecológicas	na	China)	como	ferramenta	da	
governança	dos	recursos	hídricos	e,	em	uma	perspectiva	global	mais	ampla,	visa	entender	essa	
estratégia	de	conservação	dentro	das	políticas	nacionais	(ZHANG;	BENNETT,	2011).	Na	primeira	
fase,	 servindo	 de	 base	 para	 o	 tema	 das	 relações	 homem-natureza,	 pesquisa-se	 o	 marco	
institucional	brasileiro	(ainda	não	uniformizado	a	nível	nacional)	que	não	segue	uma	doutrina	
política	expressa,	mas	se	conforma	com	as	tendências	da	governança	ambiental	global	ocidental,	
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seguindo	uma	crescente	comodificação	dos	bens	e	serviços	ambientais	(SCHOMERS;	MATZDORF,	
2013).	Em	contrapartida,	na	segunda	fase	coloca-se	em	perspectiva	a	compensação	ecológica	da	
China	 na	 sua	 estratégia	 de	 criar	 uma	 Civilização	 Ecológica,	 que	 se	 encontra	 mais	 enraizada	
ideologicamente	em	um	número	 cada	 vez	maior	de	publicações	 científicas	e	políticas,	 dando	
embasamento	 para	 contrapor-se	 ao	 discurso	 hegemônico	 da	 comodificação	 capitalista.	 A	
Civilização	Ecológica	é	promulgada	pelos	funcionários	do	Partido	Comunista	Chinês	(PCC)	como	
“uma	 nova	 forma	 de	 civilização	 da	 sociedade	 civil	 e	 a	 forma	 de	 civilização	 mais	 alta	 da	
humanidade	até	agora"	(JIANG,	2013:	24).	Assim,	a	Compensação	Ecológica	vem	estimular	novos	
movimentos	sociais	e	 formas	de	governança	ambiental	na	China	 (SCHMITT,	2016).	De	acordo	
com	as	linhas	do	governo	chinês	o	objetivo	é	alcançar	"desenvolvimento	harmonioso”,	uma	“co-
prosperidade	 simbiótica"	 e	 é	 vista	 como	 uma	 nova	 “opção	 cultural”	 para	 superar	 a	 crise	 da	
existência	 no	 século	 XXI	 (JIANG,	 2013:	 27-31).	 Fazendo	 uso	 de	 ferramentas	 documentais	 e	
comparativas,	visa-se	entender	como	as	populações	locais	se	apropriam	da	linguagem	oficial	para	
lutar	 pela	 participação	 democrática,	 dentro	 de	 um	 sistema	 e	 uma	 cultura	 política	 que	 é	
historicamente	tímida	e	sutil	em	relação	à	crítica	do	governo	(HEBERER;	DERICHS,	2008).	Estudos	
anteriores	 têm	 documentado	 como	 os	 aldeões	 e	 quadros	 locais	 traduzem	 a	 linguagem	 de	
raciocínio	 científico	 e	 de	 harmonia	 social	 em	 tentativas	 de	 negociar	 com	 as	 autoridades,	
enquanto	buscam	argumentos	científicos	e	contêm	ativismo	ambiental	em	uma	pequena	área	
local	limitada	a	um	grupo	menor	de	pessoas	(HALSKOV	HANSEN;	LIU,	2017).Estudos	de	caso	como	
esse	ainda	são	raros	em	língua	inglesa,	possuindo	ainda	um	caráter	bastante	técnico,	enquanto	
os	 estudos	 em	 língua	 chinesa	 já	 consideram	 fenômenos	 sociais	 em	 volta	 do	 PSA	 ou	 as	
compensações	 ecológicas,	 mesmo	 que	 muitas	 vezes	 seguem	 uma	 linha	 ideológica	 ainda	
fortemente	fiel	ao	PCC	e	com	poucas	críticas	da	atual	governança	ambiental	ou	social.	
Palavras-chave:	Pagamento	por	Serviços	Ambientais,	Compensações	Ecológicas,	Civilização	
Ecológica,	Relação	Homem-Natureza,	recursos	hídricos.	
	
	
O	espaço	ocupado	pela	agricultura	familiar:	os	mercados	na	China	e	no	Brasil	
Lilian	de	Pellegrini	Elias	&	Walter	Belik	(UNICAMP)	
Doutoranda	em	Desenvolvimento	Econômico	–	Instituto	de	Economia	–	UNICAMP	(lilianpellegrini@gmail.com)	
Professor	Titular	do	Instituto	de	Economia	–	UNICAMP	
	
China	e	Brasil	enfrentam	problemas	sociais,	ambientais	e	econômicos	comuns,	ao	mesmo	tempo	
a	 agricultura	 familiar	 vem	 se	 destacando	 como	 um	meio	 de	 desenvolvimento	 social,	 rural	 e	
ambiental,	segurança	alimentar	e	combate	à	pobreza	e	à	fome	(Schneider,	2014,	p.	7;	WFP;	FAO;	
IFAD;,	 2015,	 p.	 31).	 A	 ‘agricultura	 familiar’	 é	 identificada,	 apesar	 de	 sua	 característica	
heterogeneidade	(Chayanov,	1966,	p.	245),	particularidades	regionais	(Berdegué	e	Fuentealba,	
2011,	 p.	 10),	 sociais	 e	 ambientais	 (Chayanov,	 1966;	Hazell	et	 al.,	 2007;	HLPE,	 2013;	 Johnson,	
1944),	por	possuir	 trabalho	predominantemente	 familiar	e	gestão	 familiar	 (Garner	e	Campos,	
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2014,	p.	1).	A	agricultura	familiar	no	âmbito	agrícola	é	responsável	por	98%	das	propriedades,	
53%	da	área	e	53%	da	alimentação	mundial,	se	“predominant	actors	 in	the	global	agricultural	
system”	(Graeub	et	al.,	2016,	p.	2).	Na	China	perto	de	97%	das	propriedades	são	considerados	
agricultores	 familiares,	no	Brasil	84%	(IBGE,	2006;	Ye	e	Pan,	2016).	A	agricultura	 familiar	pelo	
mundo	é	grande	e	heterogênea,	cujas	trajetórias	de	desenvolvimento	são	dispares	entre	regiões	
(Belieres	et	 al.,	 2014,	 p.	 14,	 71).	 Diante	 das	 diferenças	 estruturais	 nos	 resta	 buscar	 de	 tecer	
paralelos	a	partir	da	inserção	nos	mercados	e	o	posicionamento	de	instituições	e	demais	atores	
neste	contexto.	No	Brasil,	mudanças	no	cenário		impactam	os	esforços	construídos	nas	últimas	
décadas	 (Grisa	 e	 Schneider,	 2015)	 em	 torno	 da	 agricultura	 familiar	 como	 vetor	 para	 o	
desenvolvimento	rural	e		descontinuidades	marcam	a	disputa	no	campo	das	políticas	públicas.	
Na	 China	 a	 questão	 é	 ainda	 menos	 transigente,	 o	 posicionamento	 do	 governo	 está	 entre	 a	
“integração	 dos	 camponeses	 como	 cidadãos	 na	 China	 moderna”	 e	 “apaziguar	 seu	 imenso	
campesinato”	(Ploeg,	Van	der,	2011,	p.	120)	sem	abertura	efetiva	para	disputa	(Si	et	al,	2017).	Na	
China	de	hoje,	uma	“economia	de	mercado”	integrada	e	globalizada,	o	foco	é	a	produtividade.	
Nesse	 sentido,	 	 a	 ampliação	da	produção	orgânica,	 por	 exemplo,	 é	 vista	 como	um	problema	
diante	do	 risco	de	gerar	 crises	de	produtividade	 (Si	 et	 al,	 2017,	p.	370)	 -	 e	na	 segurança	dos	
alimentos	(Pei	et	al.,	2011).	No	entanto,	há	uma	emergente	disputa	entre	o	social	e	o	econômico	
diante	da	reconexão	e	‘reconstrução	do	rural’	(Jia’en	e	Jie,	2011).	Nos	dois	países	ainda	há	uma	
certa	 fragilidade	 na	 identificação	 da	 agricultura	 familiar	 como	 peça-chave	 na	 superação	 das	
problemáticas	sociais,	econômicos	e	ambientais.	Ao	mesmo	tempo,	como	países	emergentes,	
China	 e	 Brasil	 observam	 a	 movimentação	 consumidores	 de	 renda	 média	 e	 alta	 valorizando	
alimentos	 de	 maior	 qualidade,	 produzidos	 em	 mercados	 locais	 em	 bases	 sustentáveis.		
Compreender	o	espaço	ocupado	pela	agricultura	 familiar	nos	mercados	permite	 identificar	as	
inter-relações	 entre	 a	 produção,	 consumo	 e	 aporte	 institucional	 no	 cenário	 vigente,	 e,	
consequentemente	 as	 suas	 possibilidades	 de	 expansão	 e	 benefícios	 em	 termos	 de	
desenvolvimento.	
	
Palavras-chave:	China,	Brasil,	Agricultura	Familiar,	Desenvolvimento	Rural	e	Desenvolvimento	
Sustentável.	
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Sessão	Temática:	Economia	
	
	
Cooperação	ou	Grilagem?	Uma	análise	dos	investimentos	chineses	na	compra	de	terras	
na	América	Latina	(2006-2017)	
Eduardo	Matos	Oliveira	(UFPE)	
Doutorando	em	Ciência	Política	e	Relações	Internacionais	(UFPE)	
	
Na	última	década,	a	China	expandiu	seus	investimentos	na	compra	de	terras	de	forma	expressiva	
não	 só	na	África,	mas	 também	na	América	 Latina.	A	 literatura	que	discute	 a	 política	 externa	
chinesa	 ainda	 não	 chegou	 em	 um	 consenso	 a	 respeito	 dos	 principais	 fatores	 que	movem	os	
interesses	 chineses	 nos	 países	 em	 questão.	 Por	 um	 lado,	 argumenta-se	 sobre	 o	 caráter	
diferenciado	 da	 cooperação	 chinesa,	 ao	 transferir	 tecnologia	 e	 não	 interferir	 em	 assuntos	
domésticos.	 Por	 outro	 lado,	 a	 academia	 norte-americana	 aponta	 um	 caráter	 geopolítico	 na	
compra	 de	 terras	 e	 uma	 busca	 em	 satisfazer	 o	mercado	 interno	 chinês	 comprando	 grandes	
extensões	de	terra	para	plantar	monoculturas	para	exportação.	Essa	pesquisa	busca	identificar	
quais	os	fatores	determinantes	por	trás	dos	investimentos	chineses	na	América	Latina	em	termos	
agrícolas.	 	 Para	 isso,	 utilizaremos	 os	 dados	 do	 projeto	 Land	 Matrix	 para	 fazer	 uma	 análise	
comparativa	qualitativa	(QCA)	com	os	países	da	região	entre	2006	e	2017.	
	
	
Projetos	de	infraestrutura	no	Oceano	Índico	e	a	montagem	do	“Colar	de	Pérolas”	chinês	
Felipe	Gusmão	Carioni	Fernandes	(UFRJ)	
Mestrando	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Economia	Política	Internacional	(PEPI)	da	Universidade	Federal	do	Rio	de	

Janeiro	(UFRJ)	

	
Esse	trabalho	tem	como	objetivo	explicitar	os	diversos	projetos	de	infraestrutura	comandados	
pela	China	ao	longo	do	espaço	marítimo	do	Oceano	Índico.	Assim	como,	revelar	sua	importância	
estratégica	frente	aos	 interesses	geopolíticos	deste	Estado.	Logo,	o	potencial	para	geração	de	
recursos	econômicos	e	projeção	de	poder	político-militar	desta	região	é	reconhecido	na	riqueza	
das	águas,	solos	e	subsolos	marinhos;	presença	de	ilhas	transoceânicas;	e	por	esta	região	ser	um	
dos	maiores	corredores	de	comércio	marítimo	do	planeta,	haja	vista	sua	localização	central	entre	
o	Leste	africano	e	Oriente	Médio	e	o	Sudeste	e	Leste	Asiático.	Portanto,	o	domínio	desta	área	
significa	para	qualquer	Estado	um	grande	incremento	em	sua	capacidade	de	projeção	de	poder	
através	do	continente	asiático,	podendo	inclusive	alcançar	a	Europa	em	última	instância.	Sendo	
assim,	percebe-se	que	na	medida	em	que	os	projetos	de	infraestrutura	patrocinados	por	Pequim	
ao	longo	do	Oceano	Índico	acabam	por	formar	um	“Colar	de	Pérolas”	que	cerca	este	espaço.	Em	
conseguinte,	a	China	expande	sua	influência	na	região	em	detrimento	de	outros	atores	regionais.	
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Logo,	 nota-se	 que	 estes	 investimentos	 chineses	 não	 possuem	 uma	 racionalidade	 apenas	
econômica,	mas	também	geopolítica	e	estratégica.	Dessa	maneira,	ao	ponto	que	o	cerco	chinês	
neste	espaço	se	torna	mais	intenso,	Estados	como	a	Índia	buscam,	similarmente,	expandir	sua	
influencia	 regional	 inclusive	promovendo	à	cooperação	nas	áreas	de	segurança	e	defesa	com	
nações	 extra	 regionais	 como	 o	 próprio	 EUA.	 Portanto,	 cada	 vez	 mais	 o	 Oceano	 Índico	 se	
transforma	num	tabuleiro	geopolítico	complexo,	de	relevância	global	e	marcado	pela	alta	tensão	
política	e	militar.	Logo,	para	a	efetivação	desta	pesquisa	adotar-se-á	uma	perspectiva	sistémica	
pautada	pela	geopolítica	e	pela	teoria	realista	das	Relações	Internacionais,	de	forma	a	construir	
um	 prisma	 teórico-metodológico	 por	 onde	 devem	 ser	 interpretados	 os	 dados	 e	 resultados	
levantados	 pelo	 trabalho.	 E	 que,	 consequentemente,	 permitirá	 elencar	 as	 conclusões	 desta	
pesquisa.	Sendo	assim,	procura-se	contribuir	para	o	debate	acerca	da	 importância	geopolítica	
deste	espaço	para	os	objetivos	de	longo	prazo	da	China.	
	
Palavras-Chave:	Oceano	Índico,	China,	Colar	de	Pérolas,	Geopolítica,	Infraestrutura.	
	
	
Empresas	estatais	como	atores	políticos:	reflexões	a	partir	das	relações	Brasil-	China	
Alena	Profit	(UnB/TU	Darmstadt)	
Departamento	de	Estudos	Latino-Americanos	(ELA),	Universidade	de	Brasília	&	Instituto	de	Ciência	Politica,	Universidade	
Técnica	de	Darmstadt	
	
O	crescimento	da	internacionalização	de	empresas	chinesas	resultou	na	ampliação	dos	estudos	
acadêmicos	 sobre	o	 tema	em	geral.	 Somente	em	2017,	empresas	 chinesas	preencheram	115	
lugares	na	lista	da	Forbes	Fortune	Global	500,	o	14º	ano	consecutivo	em	que	as	empresas	do	país	
aumentaram	 sua	 presença	 nesta	 lista.	 Embora	 este	 desempenho	 represente	 a	 crescente	
competitividade	 a	 nível	 interno	 e	 internacional,	 pouco	 se	 conhece	 em	profundidade	 sobre	 o	
comportamento	internacional	político	destas	empresas.	Para	tanto,	o	artigo	tem	o	objetivo	em	
trazer	reflexões	de	como	as	empresas	chinesas	atuam	como	atores	políticos,	particularmente	no	
contexto	dos	processos	da	internacionalização	de	estatais	multinacionais	para	outros	países	do	
sul	global,	sobretudo	no	Brasil.	Tendo	como	ponto	de	partida	uma	pesquisa	em	andamento	sobre	
a	 atuação	 de	 empresas	 estatais	 do	 setor	 energético,	 os	 dados	 levantados	 preliminarmente	
ressaltam	a	relativa	autonomia	destas	empresas	durante	a	sua	internacionalização,	tendo-se	por	
base	 as	 vantagens	 comparativas	 institucionais	 do	 sistema	 administrativo	 chinês,	 as	
dinâmicas	 	 domésticas	 entre	 economia	 e	 instituições	 do	 mercado	 de	 energia	 elétrica	 e	 o	
ambiente	 político	 do	 país	 de	 destino,	 neste	 caso,	 o	 Brasil.	
	
	
Palavras	chave:	China,	Brasil,	energia	elétrica,	internacionalização.	
	
	



	
	

	 10	

A	internacionalização	do	Renminbi	e	os	impactos	no	sistema	monetário	internacional	
William	Freitas	Daldegan	&	Ana	Tereza	Lopes	Marra	Souza	(San	Tiago	Dantas)	
Doutorando	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Relações	Internacionais	San	Tiago	Dantas	(Unesp/Unicamp/PUCSP)	
	
Neste	 trabalho	 é	 investigada	 a	 forma	 como	 o	 governo	 chinês	 tem	 conduzido	 à	
internacionalização	 do	 Renminbi	 (RMB)	 após	 a	 crise	 financeira	 global	 de	 2008.	 Essa	
internacionalização	tem	ocorrido	por	diferentes	meios:	(i)	pelo	estabelecimento	de	acordos	de	
swap	com	os	mais	diferentes	parceiros,	(ii)	pela	pressão,	junto	de	outros	aliados,	pela	ampliação	
e	 adoção	 do	 RMB	 na	 cesta	 de	 moedas	 do	 Fundo	 Monetário	 Internacional	 (FMI),	 (iii)	 pelo	
estabelecimento	de	arranjos	de	concertação	de	Estados	sob	diferentes	justificativas,	mas	com	
uma	base	de	cooperação	na	área	econômica	–	AIIB	e	BRICS,	por	exemplo.	Parte-se	da	hipótese	
de	que	embora	 se	observe	 a	 tentativa	de	 realizar	 esse	movimento	de	 internacionalização	de	
forma	conciliatória	com	o	papel	que	o	dólar	desempenha	no	Sistema	Monetário	Internacional	
(SMI),	há	o	potencial	de	a	médio	e	longo	prazo	as	ações	chinesas	impulsionarem	uma	estrutura	
monetária	 internacional	 em	 que	 se	 destaca	 um	 padrão	 composto	 por	 várias	 moedas	 e	 um	
declínio	contextual	do	papel	internacional	do	dólar.	
	
Palavras-chave:	SMI,	Moeda,	Internacionalização,	Renminbi,	Dólar	
	
	
Percepções	econômicas	e	ciberculturais	sobre	Fintech	na	China	
Janaína	Camara	Silveira	&	Paula	Coruja	(Univ.	Vale	dos	Sinos	e	UFRGS)	
Mestranda	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Economia	da	Universidade	do	Vale	do	Rio	dos	Sinos	
Doutoranda	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Comunicação	e	Informação	da	Universidade	Federal	do	Rio	Grande	do	
Sul	
	
No	presente	artigo	nos	propomos	a	discutir	sobre	FinTech,	principalmente	seu	desenvolvimento	
na	China.	Para	tanto,	além	da	discussão	teórica	sobre	o	tema	nesse	país	asiático	(GUO,	KONG,	
WANG,	2016),	argumentamos	sobre	o	contexto	cibercultural	chinês	no	desenvolvimento	deste	
tipo	de	tecnologia	(CHU,	CHENG,	2011)	e	que,	mesmo	com	o	aparato	de	controle	do	ambiente	
virtual	 (CHENG,	ANG,	2011),	 cresce	 vertiginosamente	e	assume	protagonismo	nas	 transações	
financeiras	 cotidianas	 da	 população.	 FinTech,	 termo	 consolidado	 no	 Ocidente,	 Tecnologia	
Financeira	 ou	 Internet	 Financeira,	 está	 em	 voga	 com	 a	 recente	 profusão	 de	 startups	 que	
oferecem	soluções	financeiras	graças	à	tecnologia	–	especialmente	móvel	-	para	prover	serviços	
mais	 baratos	 a	 uma	gama	maior	 da	população.	Há	discussões	 acerca	do	 caráter	 inovador	ou	
disruptivo	do	sistema	(ARNER,	BARBERIS,	BUCKLEY,	2015;	ZHOU,	ARNER,	BUCKLEY,	2015)	e	sobre	
os	 atores	 que	 protagonizam	 o	 cenário	 (SHIM,	 SHIN,	 2015).	 Na	 China,	 o	 termo	 acadêmico	
preferencial	 é	 Internet	 Financeira	 –	 em	mandarim,	 Hulianwang	 Jinrong	 (互联网金融)	 –	 e	 as	
principais	 universidades	 desse	 país	 o	 pesquisam,	 caso	 da	 Universidade	 de	 Pequim,	 em	 que	
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economistas	criaram	o	Índice	de	Desenvolvimento	da	Internet	Financeira	dentro	do	Instituto	de	
Internet	 Financeira	 da	 Instituição	 (GUO,	 KONG,	 WANG,	 2016).	 Na	 China,	 o	 termo	 Internet	
Financeira	apareceu	em	2012,	quando	o	vice-presidente	da	Corporação	de	Investimento	China,	
Ping	 Xie,	 o	 utilizou	 para	 descrever	 mudanças	 financeiras	 provocadas	 pelas	 tecnologias	 de	
informação	e	comunicação	(TICs),	particularmente	a	partir	da	Internet,	como	transações	móveis,	
computação	 em	nuvem,	 redes	 sociais	 e	mecanismos	 de	 buscas.	 Segundo	Guo,	 Kong	 e	Wang	
(2016),	 a	 Internet	 Financeira	 na	 China	 se	 refere	 prioritariamente	 a	 serviços	 providos	 por	
companhias	não	financeiras.	Já	Chen	Long	(2016),	volta	a	chamar	de	FinTech	esse	ecossistema,	
que,	segundo	ele,	se	desenvolve	no	conceito	de	FinLife.	É	importante	ressaltar	que	a	internet,	e	
as	 possibilidades	 que	 se	 abrem	 com	 o	 seu	 desenvolvimento,	 não	 é	 apenas	 um	 produto	
tecnológico,	 mas	 traz	 importante	 dimensão	 sociocultural.	 No	 contexto	 chinês,	 em	 que	 o	
desenvolvimento	 econômico	 a	 partir	 das	 reformas	 coincide	 com	 o	 rápido	 desenvolvimento	
tecnológico	global	que	também	afeta	a	população	chinesa,	o	ambiente	cibercultural	que	propicia	
o	 desenvolvimento	 da	 Internet	 Financeira	 precisa	 ser	 visto	 a	 partir	 das	 características	 que	
acompanharam	 esse	 percurso.	 Enquanto	 no	 ocidente	 o	 acesso	 a	 TICs	 e	 aos	 meios	 de	
comunicação	 ocorre	 de	 forma	 gradual,	 na	 China	 algumas	 “etapas”	 são	 puladas.	 Exemplo	
destacado	por	Chu	e	Cheng	(2011)	é	o	acesso	à	telefonia.	Enquanto	no	ocidente	há	o	contato	
prévio	com	a	telefonia	fixa,	na	China	a	tecnologia	móvel	é	a	primeira	experiência	da	maioria	da	
população,	o	que	contribui	sobremaneira	para	rápida	imersão	cibercultural	e	desenvolvimento	
tecno-econômico.	 Neste	 contexto,	 cria-se	 um	 ambiente	 de	maior	 confiança	 no	 sistema	 e	 na	
interação	entre	atores,	ponto	fundamental	de	convergência	e	aderência	dos	usuários.	
	
Palavras-chave:	Fintech,	Internet	Financeira,	China,	Cibercultura,	Smartphone	
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Sessão	Temática:	Ciências	Sociais	
	
	
Uma	comparação	entre	o	Exame	Nacional	do	Ensino	Médio,	Enem,	no	Brasil	e	o	Exame	
Nacional	de	Ingresso	ao	Ensino	Superior,	Gaokao	高考,	China	
Rogério	Justino	&	Wivian	Weller	(UnB)	
Doutorando	UNB	/	Professora	UNB	
	
Este	 trabalho	apresenta	 resultados	preliminares	de	um	estudo	comparado	dos	exames	Enem	
(Brasil)	e	Gaokao	(China),	bem	como	perspectivas	futuras	de	investigação,	que	pretende	analisar	
as	repercussões	dos	exames	nos	currículos	do	ensino	médio	e	no	acesso	à	educação	superior	de	
jovens	brasileiros	e	chineses.	Compreende-se	que	ao	estudar	um	uma	avaliação	em	larga	escala	
que	envolve	um	número	expressivo	de	jovens	em	ambas	nações,	ultrapassa	os	limites	de	uma	
simples	avalição,	 sob	a	perspectiva	de	um	objeto	 cultural,	 que	porta	em	si,	 elementos	que	a	
sociedade	elencou	como	sumários	para	a	formação	de	seus	jovens.	Neste	sentido	compreender	
estes	 exames	 é	 uma	 questão	 educacional,	 mas	 expande	 seus	 sentidos	 para	 um	 ingresso	 a	
elementos	 sociais	 e	 culturais	 do	 Brasil	 e	 da	 China.	 Desta	 forma,	 com	 a	 pesquisa	 ainda	 em	
andamento,	 os	 resultados	 aqui	 discutidos	 perfazem	 uma	 análise	 documental	 e	 bibliográfica	
acerca	do	tema	proposto,	que	previamente	analisou	os	seguintes	tópicos:	Comparação	entre	as	
origens	históricas,	quantidade	de	participantes	e	periodicidade	da	oferta	dos	exames;	possíveis	
usos	das	notas	obtidas	e	análise	do	público	elegível	para	fazer	a	prova;	quantidade	de	questões,	
metodologias	utilizadas	para	construir	os	instrumentos	avaliativos	e	os	conteúdos	que	compõe	
as	 matrizes	 curriculares.	 Conhecendo	 assim	 a	 estrutura	 dos	 dois	 exames.	 Ao	 aprofundar	 os	
estudos	 sobre	a	 sociedade	chinesa,	 fomos	 interpelados	por	 três	conceitos	que	emergiram	no	
trabalho	bibliográfico	e	foram	atingindo	centralidade	para	melhor	compreensão	do	exame	chinês	
e	da	relação	que	os	estudantes	estabelecem	com	ele,	provocando	a	curiosidade	para	investiga-
los	comparativamente:	Os	exames	imperiais	Chineses,	Keju	科举,	o	Hukou	e	a	Piedade	Filial,	Xiào	
孝.	A	compreensão	destes	é	importante	para	perceber	os	impactos	do	Gaokao	sobre	os	jovens	
chineses	 quando	 frente	 ao	 desafio	 dos	 exames,	 operando	 para	 construir	 uma	 sensibilidade	
própria	dos	chineses	como	exame.	Por	aferir	a	centralidade	destes	elementos,	eles	constituíram	
e	 influenciaram	 a	 construção	 do	 questionário	 que	 compõe	 a	 pesquisa	 de	 campo,	 ainda	 não	
realizada.	A	relevância	do	Keju,	Hukou	e	da	Piedade	Filial,	postou	com	maior	vigor	para	a	pesquisa	
após	 investigações	 preliminares	 e	 entrevistas	 informais	 realizadas	 na	 visita	 de	 Campo	 em	
Dezembro/2017	e	Janeiro/2018	à	Cidade	de	Beijing,	sobretudo	com	a	ajuda	do	professor	Prof.	
Dr.	Zhao	Decheng	da	Beijing	Normal	University	(北京师范大学).	Estas	questões	são	impactantes	
na	relação	dos	estudantes	com	o	exame	de	ingresso	e	reverberam	tanto	pela	vida	pregressa	na	
educação	 básica	 quanto	 na	 formação	 acadêmica,	 resultando,	 por	 exemplo,	 em	 poucas	
habilidades	 sociais	 dos	 ingressantes	 nas	 universidades	 ranqueadas	 e	 enquadramento	 dos	
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currículos	da	educação	básica,	concentrados	na	preparação	para	os	exames.	Portanto,	refletir	
comparativamente,	 e	 assim	 problematizar	 estes	 conceitos	 no	 Brasil	 e	 China	 são	 resultados	
basilares	para	a	construção	desta	pesquisa.	
	
Palavras	Chave:	Enem,	Gaokao,	Educação	Comparada,	China,	Brasil	
	
	
O	Sistema	Nacional	de	Inovação	Chinês	e	a	participação	das	Instituições	de	Ensino	
Superior	
Ingrid	Torquato	Oliveira	(USP)	
Mestranda	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Relações	Internacionais	pelo	Instituto	de	Relações	Internacionais	da	
Universidade	de	São	Paulo.	(Ingridtorquato@usp.br)	
	
Desde	2006	o	Partido	Comunista	da	China	tem	divulgado	nos	seus	planejamentos	e	diretrizes	
oficiais	o	papel	da	inovação	como	motor	de	seu	desenvolvimento	econômico	para	os	próximos	
anos,	onde	é	registrada	a	ênfase	que	será	dada	ao	papel	da	inovação	e	a	Ciência	&	Tecnologia	na	
construção	de	uma	sociedade	próspera,	o	chamado	“Sonho	Chinês”.	Nessa	nova	fase,	o	sistema	
nacional	de	inovação	está	sendo	alterado	para	aprimorar	as	relações	entre	seus	diversos	atores	
como	 as	 instituições	 de	 ensino	 superior,	 a	 fim	 de	 contribuir	 para	 a	 difusão	 de	 inovações	 e	
consequentemente	ao	desenvolvimento	do	país.	Desse	modo,	apresenta-se	como	proposta	de	
trabalho	aprofundar	a	compreensão	sobre	o	sistema	nacional	de	inovação	da	China	e	entender	
as	principais	propostas	e	objetivos	do	governo	chinês	que	visam	aprimorar	a	participação	das	
Instituições	de	Ensino	Superior,	com	foco	no	período	de	2006	até	2016.	Partindo	da	revisão	de	
literatura	sobre	o	objeto	de	pesquisa	e	utilizando-se	de	uma	metodologia	embasada	em	estudo	
de	caso	e	na	análise	multivariada	de	dados	quantitativos,	o	objetivo	geral	do	trabalho	é	analisar	
as	principais	propostas	de	melhorias	das	interações	entre	as	IES	e	outros	atores	e	instituições	do	
sistema	nacional	de	inovação	da	China,	contidas,	principalmente,	nos	últimos	planos	nacionais	
do	país	(13º	Plano	Quinquenal	(2016-2020),	Made	in	China	2025,	Plano	Nacional	de	Médio-Longo	
Prazo	 para	Desenvolvimento	 da	 Ciência	 e	 Tecnologia	 (2006-2020),	 Plano	Nacional	 de	Médio-
Longo	Prazo	para	Reforma	e	Desenvolvimento	da	 Educação	 (2010-2020));	 e	 verificar	 em	que	
medida	as	IES	vêm	participando	dos	processos	de	inovação	do	país	a	partir	de	dados	quantitativos	
de	variáveis	que	mensurar	inovação	e	características	das	IES.			

	
Palavras-chave:	 República	 Popular	 da	 China;	 Inovação;	 Sistema	 Nacional	 de	 Inovação;	
Instituições	de	Ensino	Superior;	Universidades	
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A	China	na	Amazônia	Brasileira:	um	estudo	sociológico	a	respeito	do	cotidiano	de	
operários	chineses	em	obras	de	transmissão	de	energia	no	estado	do	Pará	
Diego	Amorim	Xavier	(UNICAMP)	
Graduado	em	Ciências	Sociais	pela	PUC-SP	e	Mestre	em	sociologia	pela	Zhejiang	University-	Hangzhou-China		
	
O	objetivo	do	projeto	de	pesquisa	é	analisar	aspectos	do	cotidiano	dos	operários	chineses	da	
empresa	estatal	chinesa	State	Grid	e	de	suas	subsidiárias,	na	instalação	das	duas	maiores	torres	
de	transmissão	de	energia	da	América	Latina,	situadas	no	município	de	Almeirim	no	Estado	do	
Pará,	ocorrida	entre	 fevereiro	de	2012	e	março	de	2013,	em	parceria	 com	a	empresa	 Isolux-
Corsán,	 responsável	 pelo	 projeto.	 Pretende-se	 através	 do	 aprofundamento	 etnográfico	
compreender	 alguns	 valores	 da	 sociedade	 chinesa,	 suas	 estruturas	 hierárquicas	 dentro	 do	
ambiente	 de	 trabalho	 e	 interações	 com	 culturas	 diferentes.	 Com	 levantamento	 bibliográfico	
específico,	análise	de	material	de	campo	coletado	como	observador	participante,	entre	outras	
fontes,	o	projeto	propõe-se	a	descrever	um	pouco	do	cotidiano	da	“nova	China”	no	Brasil,	e	assim	
auxiliar	um	maior	entendimento	da	China	por	parte	dos	brasileiros.	A	compreensão	da	China	pelo	
ocidente	é	uma	necessidade	que	nas	últimas	décadas	se	apresentou	como	determinante	para	
pautar	as	novas	configurações	do	mundo	no	século	O	crescimento	econômico,	fruto	da	abertura	
política	formulada	por	Deng	Xiaoping	no	final	dos	anos	1970,	foi	e	continua	sendo	a	responsável	
pelo	que	atualmente	o	presidente	chinês	Xi	Jinping	chama	de	“A	grande	revitalização	da	nação	
chinesa”.	 Durante	 a	 instalação	 das	 “Torres	 Chinesas”-	 expressão	 comumente	 utilizada	 pelos	
funcionários	brasileiros	que	também	trabalharam	no	empreendimento-	a	presença	dos	operários	
vindos	da	China	criou	uma	pequena	comunidade	chinesa	no	local,	que	possibilitou	a	análise	de	
vários	 aspectos	 do	 cotidiano	 chinês,	 seus	 valores,	 estruturas	 sociais,	 hierárquicas,	 moral	 de	
trabalho,	entre	outros	elementos.	O	projeto	de	pesquisa	a	ser	desenvolvido	utilizará	a	junção	de	
análise	 bibliográfica,	 estudo	 de	 campo,	 entrevistas	 e	 documentos	 específicos	 do	
empreendimento.	 A	 partir	 da	 experiência	 como	 observador	 participante	 e	 com	 material	
produzido	in	loco	(diários	de	campo,	fotografias,	entrevistas	informais	e	etc.)	será	acrescentado	
à	 análise	 de	 material	 administrativo	 relativo	 ao	 empreendimento,	 tais	 como	 contratos,	
documentos	do	Ministério	do	Trabalho	entre	outros.	Concomitante,	levantamento	bibliográfico	
teórico	geral	e	específico.	Por	fim,	entrevistas	com	alguns	dos	operários	que	estiveram	presentes	
no	projeto	e	que	atualmente	estão	na	China,	assim	como	entrevista	com	operários	brasileiros	do	
empreendimento	e	moradores	locais,	principalmente	ribeirinhos	que	tiveram	conviveram	com	
os	operários	chineses	durante	o	período	de	montagem	das	torres.	A	produção	da	pesquisa	terá	
priorizado	o	método	qualitativo	com	a	utilização	de	entrevistas	em	profundidade,	permitindo	
ampla	 compreensão	 dos	 valores	 e	 características	 culturais	 dos	 entrevistados.	 Para	 a	 revisão	
bibliográfica	 será	utilizado	materiais	 tais	 como	 livros,	 jornais,	 entrevistas,	 documentários	 etc.	
Será	 também	 elaborado	 um	 roteiro	 para	 orientar	 as	 entrevistas	 que	 serão	 realizadas.	 A	
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experiência	 prática,	 avaliando	 o	 cotidiano	 desta	 micro-comunidade	 chinesa	 fora	 da	 China,	
associada	ao	 levantamento	bibliográfico	e	a	análise	de	documentação	produzida	referente	ao	
projeto	das	“torres	chinesas”,	constituirá	base	metodológica	do	projeto	de	pesquisa.	

Palavras-Chave:	Chineses	no	Brasil,	Amazônia	,	Setor	Energético,	Operários	Chineses;	State	Grid.	

Brasil	e	China:	Upper	Middle-Class	em	perspectiva	comparada	
Luana	de	Souza	Barros	Costa,	Frederico	Romanoff	Do	Vale	&	Hugo	Chaves	de	Oliveira	Almeida	
(UFRJ)	
Cursando	Mestrado	em	Sociologia	e	Antropologia,	PPGSA/UFRJ.	
Cursando	Bacharelado	em	Ciências	Sociais,	IFCS/UFRJ.		
	
O	crescimento	econômico	dos	países	que	compõem	os	BRICS	e	a	aproximação	do	Brasil	com	o	bloco	fez	
emergir	 diversos	 debates	 sobre	 essas	 sociedades.	 Inserida	 no	 campo	 de	 estudos	 sobre	 Estratificação	
Social	 e	 Desigualdades,	 nossa	 pesquisa	 tem	 como	 objetivo	 realizar	 uma	 análise	 quantitativa	 sobre	 o	
estrato	 que	 corresponde	 aos	 20%	 no	 topo	 da	 distribuição	 de	 renda,	 em	 comparação	 com	 a	 China.	
Entendemos	 que	 um	 exame	 dos	 perfis	 educacionais,	 geracionais,	 regionais	 e	 sexo	 deste	 grupo,	 é	
fundamental	 para	 o	 conhecimento	 desse	 estrato,	 definido	 como	 upper	 middle-class	 pela	 literatura	
internacional.	A	escolha	da	renda	como	variável	definidora	da	upper	middle-class	se	deve	à	viabilidade	de	
comparação	dos	dados	entre	Brasil	e	China.	Na	fase	inicial	da	pesquisa,	fizemos	investigação	qualitativa	
acerca	da	percepção	identitária	de	classe	no	Brasil	e	como	resultado	observamos	que	os	entrevistados	
têm	uma	compreensão	de	que	a	classe	média	se	define	por	sua	capacidade	de	consumo,	ocupações	de	
maior	 prestígio,	 educação	 superior,	 propriedade	 e	 local	 de	 moradia.	 Essas	 conclusões	 serviram	 para	
indicar	 variáveis	 centrais	 para	 o	 estudo	 quantitativo.	 Utilizamos	 como	 filtro	 os	 indivíduos	
economicamente	ativos,	entre	24	e	65	anos,	da	China	e	do	Brasil.	Para	captar	as	diferenças	e	semelhanças	
entre	os	20%	mais	ricos	brasileiros	e	chineses,	utilizamos	fontes	de	dados	oficiais	dos	dois	países;	no	caso	
do	Brasil,	os	dados	da	PNAD/IBGE	e	na	China	o	survey	da	Chinese	Academy	of	Social	Sciences.	Uma	das	
diferenças	mais	 significativas	 entre	 os	 20%	mais	 ricos	 do	 Brasil	 e	 da	 China	 está	 na	 renda	 per	 capita,	
enquanto	 a	média	 da	 renda	 per	 capita	 brasileira	 é	 de	 USD	 1332,65,	 a	média	 dos	 chineses	 é	 de	 USD	
7791,49.	No	que	tange	as	semelhanças,	os	países	têm	números	bem	próximos	quando	se	trata	de	anos	
de	estudo,	a	média	brasileira	é	de	12,5	anos,	enquanto	a	Chinesa	é	de	11,5	anos.	Uma	especificidade	da	
china	é	a	quantidade	de	pessoas	que	moram	em	áreas	rurais,	entretanto,	a	upper	midle-class	chinesa	está	
concentrada	na	área	urbana,	apesar	de	ter	bastante	gente	na	área	rural,	83,8%	da	classe	está	na	área	
urbana.	Já	no	Brasil,	a	concentração	da	upper	midle-class	em	área	urbana	é	ainda	maior,	95,3%	da	classe.	
Entre	 os	 dados	 estudados,	 analisamos,	 também,	 a	 upper	 midle-class	 por	 perfil	 educacional	 e	 o	
mapeamento	 de	 gênero	 na	 composição	 da	 classe.	 Com	 isso,	 traçamos	 um	perfil	 da	upper	midle-class	
brasileira	e	chinesa,	com	suas	aproximações	e	distanciamentos.		
	
Palavras-Chaves:	China,	Brasil,	Desigualdades,	Classes	e	Renda.	
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Representações	do	poder	dos	e	sobre	os	corpos:	uma	perspectiva	antropológica	sobre	
poder	e	biopolítica	dos	corpos	femininos	na	China	contemporânea	
Fernanda	Morena	(FESP-SP)	
Mestra	em	Estudos	da	China	Contemporânea	pela	Renmin	University	of	China	
Pós-graduanda	em	Sociopsicologia	na	FESP-SP	
fernanda.morenaslv@gmail.com	
	
O	presente	trabalho	tem	como	objetivo	discutir	como	o	controle	dos	corpos,	em	especial,	o	das	
mulheres,	 é	 primordial	 para	 a	manutenção	do	Partido	Comunista	 da	China	 (PCC)	 no	poder	 e	
como,	 ao	 longo	 dos	 anos,	 o	 PCC	 se	 usou	 do	 discurso	 Confucionista	 para	 estabelecer	 sua	
legitimidade,	num	jogo	de	direito	político	e	social	que	ora	silencia	a	cultura	tradicional,	ora	a	usa	
como	discurso	simbólico	oficial	como	forma	de	contato	com	os	afetos	da	sociedade	chinesa.	Aqui,	
a	dimensão	histórica	é	escolhida	como	estratégia	para	identificar	suas	principais	atuações	dentro	
do	paradoxo	teórico	biopolítico	comunista	que	viabiliza	sua	manutenção	para,	então,	chegarmos	
à	questão	central	deste	ensaio:	como	e	para	que	servem	os	corpos	femininos	chineses?	Como	o	
PCC	 ativou	 reguladores	 sociais	 e	 biológicos,	 que	 Foucault	 (2002)	 chama	 de	 "mecanismos	
disciplinares	destinados	a	maximizar	forças	e	a	extraí-las"	(p.	290),	para	manter	o	controle	sobre	
a	 sociedade	 e	 a	 estabilidade	 do	 poder?	 Para	 exemplificar	 os	momentos	 históricos	 expostos,	
fazemo-nos	valer	de	entrevistas	concluídas	em	2009	em	Beijing	com	cinco	mulheres	de	diferentes	
idades	e	históricos	para,	quiçá,	dar	 início	à	elaboração	de	uma	antropologia	política	do	corpo	
feminino	chinês.	
	
Palavras-chave:	corpo;	feminino;	antropologia;	biopolítica;	nacionalismo	
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Sessão	Temática:	Relações	Internacionais	
	
	
Guangzhou	e	Yiwu:	outras	cosmologias	do	capitalismo	
Carlos	Freire	(USP)	
Pós-doutorando	do	depto.	de	Sociologia	da	FFLCH	–	USP	
	
Desde	a	sua	abertura	econômica	em	1979	e	particularmente	depois	de	décadas	como	uma	das	
economias	que	mais	cresceu	no	planeta,	a	China	tem	sido	objeto	de	amplas	discussões	sobre	seu	
impacto	nas	transformações	recentes	do	capitalismo.	A	maneira	como	o	país	passou	a	concentrar	
parte	 substancial	 da	 produção	 global	 e	 a	 ampla	 circulação	 em	 escala	 planetária	 de	 suas	
mercadorias	 fez	 da	 expressão	 “Made	 in	 China”	 algo	 extremamente	 banal,	 discretamente	
estampado	em	grande	parte	dos	bens	supérfluos	que	compõem	a	nossa	vida	material.	Das	lojas	
de	departamento	aos	hipermercados,	das	galerias	do	centro	de	São	Paulo	as	barraquinhas	dos	
camelôs,	 os	 produtos	 chineses	 circulam	 amplamente	 compondo	 mercados	 de	 alto	 a	 baixo.	
Particularmente	 através	 das	 galerias	 do	 centro	 de	 São	 Paulo,	 sobretudo	 com	 os	 migrantes	
chineses	mas	não	apenas,	é	distribuído	no	atacado	e	no	varejo	uma	ampla	gama	de	mercadorias	
que	 vai	 de	 roupas,	 tênis,	 bolsas	 e	 bijuterias	 a	 relógios,	 capinhas	 e	 películas	 para	 celulares,	
brinquedos	e	raquetes	de	matar	mosquito,	enfim,	coisas	sofisticas	ou	mais	simples	que	circulam	
com	um	bom	preço.	A	despeito	da	diversidade	de	mercadorias	e	dos	vários	 lugares	onde	são	
produzidas,	duas	cidades	aparecem	com	destaque	para	sua	circulação	ampliada	a	partir	da	China:	
Guangzhou	e	Yiwu.	Em	particular,	essas	mercadorias	que	circulam	no	comércio	popular	não	são	
produtos	de	grandes	corporações	que	transferiram	para	a	China	sua	produção,	são	mercadorias	
oriundas	 de	 uma	 grande	 diversidade	 de	 produtores	 pequenos	 e	médios,	muitos	 dentre	 eles	
pouco	capitalizados,	que	competem	intensamente	entre	si	e	que	encontram	nesses	espaços	de	
mercado	em	Guangzhou	e	Yiwu	a	possibilidade	de	ampla	distribuição	para	sua	produção.	

O	 objetivo	 dessa	 é	 justamente	 tratar	 da	 centralidade	 desses	 dois	 lugares	 específicos	 para	 a	
circulação	desse	tipo	de	mercadorias.	Não	se	trata	aqui	da	descrição	de	uma	cadeia	global	de	
valor	em	torno	de	algum	desses	muitos	objetos	que	chegam	da	China,	mas	sim	de	buscar	refletir	
sobre	como	os	mercados	destas	cidades	produziram	as	condições	possíveis	para	a	circulação	em	
escala	planetária	de	um	conjunto	tão	grande	de	mercadorias	e,	 também,	as	conexões	que	se	
estabelecem	entre	espaços	na	China	e	no	Brasil	através	da	circulação	de	pessoas	e	mercadorias.	
As	 condições	 de	 mercado	 desenvolvidas	 em	 Guangzhou	 e	 Yiwu	 reduziram	 enormemente	 a	
barreira	 financeira	 para	 a	 circulação	 ampliada	 de	 mercadorias	 sobre	 novas	 fronteiras;	
introduziram	toda	uma	série	de	novos	atores	operadores	do	comércio	à	longa	distância,	não	só	
pelos	 baixos	 preços	 das	 mercadorias,	 mas	 por	 todas	 as	 facilidades	 e	 mediações	 para	 a	 sua	
circulação.	Se,	no	princípio,	foram	os	próprios	migrantes	chineses	espalhados	pelo	mundo,	aos	
poucos	outros	 atores	passaram	a	 se	direcionar	 a	Guangzhou	e	 Yiwu.	Pessoas	que	através	do	
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acesso	a	estes	mercados	criam	condições	diferenciadas	para	atuar	em	seus	locais	de	origem	ou	
nos	 lugares	 para	 onde	migram.	Mesmo	 que	 os	migrantes	 chineses	 de	 São	 Paulo	 venham	de	
diferentes	cidades	espalhadas	entre	as	províncias	de	Guangdong,	Futian	e	Zhejiang	ou	ainda	de	
Taiwan,	 a	 circulação	 de	 mercadorias	 se	 estabelece	 principalmente	 a	 partir	 de	 ligações	 com	
Guangzhou	e	Yiwu.	O	que	não	quer	dizer	que	elas	sejam	produzidas	nestas	duas	cidades,	nem	
que	todas	as	mercadorias	que	aqui	chegam	passaram	por	lá.		

	
	
De	Taiwan	ao	Brasil:	considerações	sobre	parentesco,	imigração	e	trabalho	na	trajetória	
de	uma	família	chinesa,	residente	da	cidade	de	São	Paulo	
Ruan	Coelho	(UFSCAR)	
Mestrando	em	Antropologia	Social,	Programa	de	Pós-graduação	em	Antropologia	Social,	Universidade	Federal	de	São	
Carlos	
	
Este	 texto	 se	 situa	 na	 problemática	 antropológica	 das	migrações,	 com	 resultados	 parciais	 de	
minha	pesquisa	de	mestrado.	Meu	foco	se	centra	em	fluxos	migratórios	realizado	por	imigrantes	
chineses	que	se	deslocaram	para	o	Estado	de	São	Paulo.	Partindo	da	trajetória	de	uma	família	de	
imigrantes	chineses,	oriundos	de	Taiwan,	residentes	na	cidade	de	São	Paulo	há	três	gerações,	
busco	compreender	como	certas	noções	de	parentesco,	imigração	e	trabalho	são	evocadas	nas	
narrativas	de	suas	histórias,	configurando	suas	apreensões	do	próprio	processo	imigratório.	Além	
disso,	demonstro	o	modo	como	tais	noções	aparecem	em	suas	narrativas	enquanto	marcadores	
de	suas	representações	e	reconhecimentos,	no	modo	de	constituição	das	diferenças	enquanto	
imigrantes,	no	sentido	de	responder	à	pergunta	que	me	proponho	neste	texto:	como	configuram	
suas	 apreensões	 a	 respeito	 de	 si	 mesmos,	 enquanto	 imigrantes	 e	 do	 próprio	 processo	 de	
redefinição	de	 suas	 trajetórias,	assim	como	as	ambiguidades	do	modo	de	pensarem-se	como	
chineses	e/ou	brasileiros.		
	
Palavras-chave:	imigração	chinesa;	parentesco;	trabalho;	trajetórias	de	vida;	narrativas		
	
	
A	diplomacia	do	petróleo	no	contexto	das	relações	sino-africanas	
João	Ricardo	Cumarú	(UFPE)	
Mestrando	em	Ciência	Política	pela	Universidade	Federal	de	Pernambuco	(UFPE)	e	Pesquisador	Associado	ao	Instituto	de	
Estudos	da	Ásia	(Ieasia	–	UFPE)	(joao_cumaru@hotmail.com)	
	
O	comércio	China-África	cresceu	exponencialmente	desde	o	início	dos	anos	2000,	se	expandindo	
para	outras	dimensões	de	desenvolvimento,	política	e	cultura	ao	 longo	dos	anos.	Em	2013,	o	
volume	total	do	comércio	sino-africano	ultrapassou	os	US$	210	bilhões.	Todavia,	entre	2014	e	
2015,	as	importações	chinesas	de	bens	africanos	caíram	42%,	de	US$	79,8	bilhões	para	US$	46,1	
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bilhões,	 devido,	 principalmente,	 à	 queda	 no	 preço	 das	 commodities,	 entre	 elas	 o	 petróleo,	
principal	produto	de	exportação	dos	países	africanos	para	a	China.	Na	busca	pelo	aumento	de	
sua	influência	política	e	econômica	na	África,	os	chineses	passaram	a	financiar	grandes	obras	de	
infraestrutura,	restaurar	serviços	básicos	em	países	que	fecham	acordos	com	empresas	chinesas	
ou	tornam-se	fornecedores	de	recursos	naturais,	principalmente	petróleo.	Esta	forma	de	atuação	
passou	a	ser	chamada	genericamente	de	diplomacia	do	petróleo.	Atualmente,	em	torno	de	43%	
da	pauta	exportadora	da	África	para	a	China	é	dominada	pelo	petróleo	e	derivados,	além	de	
produtos	minerais	e	metais	de	base,	o	que	evidencia	o	foco	na	busca	da	China	pelo	fornecimento	
de	recursos	energéticos.	Uma	proposição	amplamente	compartilhada	na	literatura	afirma	que	a	
diplomacia	do	petróleo	é	uma	troca	entre	 investimentos	 (IED)	em	 infraestrutura	por	recursos	
naturais.	Uma	outra	corrente	da	literatura	ainda	aponta	que,	em	alguns	casos,	a	atuação	da	China	
por	recursos	ocorre	através	de	repasses	de	ajuda	externa	(Aid).	Assim	como	outros	doadores,	a	
China	 fornece	 ajuda	 externa	 por	 uma	 variedade	 de	 razões,	 que	 inclui	 a	 promoção	 de	 seus	
interesses	 políticos,	 estratégicos	 e	 econômicos,	 bem	 como	 as	 necessidades	 dos	 países	
destinatários.	Através	da	pesquisa	empírica,	tenta-se	desenvolver	uma	análise	do	tema	a	partir	
de	um	desenho	de	pesquisa	que	considere	as	fontes	de	explicação	do	fenômeno	da	diplomacia	
do	petróleo,	no	 intuito	de	 identificar	os	mecanismos	causais	e	processos	históricos	que	estão	
articulados	 nessa	 explicação.	 Nessa	 perspectiva,	 este	 trabalho	 busca	 entender	 o	 impacto	 da	
diplomacia	 do	 petróleo	 no	 Investimento	 Externo	 e	 na	 Ajuda	 Externa	 da	 China	 nos	 países	 do	
continente	 africano,	 a	 partir	 de	 um	 estudo	 comparado	 entre	 os	 maiores	 exportadores	 de	
petróleo	 inseridos	 na	 estratégia	 energética	 chinesa	 (Angola,	 Sudão	 do	 Sul,	 Congo,	 Guiné	
Equatorial),	que	juntos	concentram	93%	das	importações	chinesas	de	petróleo	no	continente.	
Para	isso	são	explorados	conceitos	e	ferramentas	da	Análise	de	Política	Externa	Chinesa.		
A	partir	da	 literatura	especializada	há	uma	expectativa	de	que	os	 repasses	de	 Investimento	e	
Ajuda	 Externa	 aumentam	 quanto	maiores	 forem	 os	 volumes	 de	 petróleo	 exportados	 para	 a	
China.	Trata-se	de	um	estudo	explicativo	baseado	numa	metodologia	multimétodo	a	partir	da	
estatística	 descritiva	 e	 da	 técnica	 de	 análise	 de	 conteúdo.	 O	 objetivo	 inicial	 é	 observar	 as	
estratégias	 da	 política	 externa	 chinesa	 para	 a	África	 (processo	 de	 formulação,	mecanismos	 e	
atores)	tomando	como	base	os	documentos	oficiais	da	diplomacia	chinesa	e	as	resoluções	do	
Fórum	de	Cooperação	China-África	(FOCAC),	e,	em	seguida,	trabalhar	com	os	dados	de	IED	e	Aid	
para	compreender	melhor	a	sua	relação	com	as	exportações	de	petróleo.	O	recorte	temporal	
estabelecido	vai	de	1993,	ano	que	a	China	deixa	de	ser	autossuficiente	em	petróleo,	até	o	ano	de	
2016,	passando	pela	criação	do	FOCAC,	em	2000.	
	
PALAVRAS-CHAVE:	China;	África;	FOCAC;	petróleo;	recursos	naturais.		
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Considerações	acerca	da	Disputa	Hegemônica	entre	Estados	Unidos	e	China	no	contexto	
geopolítico	asiático	e	suas	implicações	para	a	ordem	mundial	vigente1	
Thais	Caroline	Lacerda	Mattos	(UNESP)	
Doutoranda	no	Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciências	Sociais,	na	Linha	de	Relações	Internacionais	e	Desenvolvimento,	
UNESP	–	campus	Marília.	(lacerdatc@gmail.com)	
	
O	 contorno	 da	 ordem	 internacional	 do	 século	 XXI	 tende	 a	 se	 moldar	 no	 entorno	 do	
posicionamento	de	duas	potências:	os	Estados	Unidos	e	China.	Estimativas	indicam	que	até	2025	
a	economia	chinesa	irá	suplantar	a	economia	dos	Estados	Unidos,	tanto	em	paridade	de	poder	
de	compra,	 como	em	dólares	correntes.	Frente	à	ascensão	do	gigante	asiático	e	ao	aparente	
declínio	hegemônico	dos	Estados	Unidos,	é	 lícito	projetar	que	ambos	os	países	 iniciaram	uma	
disputa	 hegemônica,	 primeiro	 no	 contexto	 asiático	 e,	 posteriormente,	 em	 escala	mundial.	 A	
pesquisa	 se	 concentra	 no	 período	 correspondente	 entre	 os	 anos	 2000	 –	 2015	 e	 se	 propôs	 a	
cumprir	os	seguintes	objetivos:	a)	Descrever	a	evolução	do	relacionamento	bilateral	de	China	e	
Estados	Unidos;	b)	Compreender	a	lógica	por	detrás	da	estratégia	diplomática	chinesa	em	sua	
política	externa;	c)	Compreender	o	sentido	das	ações	dos	Estados	Unidos	na	Ásia-Pacífico	e	seus	
impactos	 na	 estratégia	 chinesa;	 e	 d)	 Identificar	 se	 efetivamente	 se	 estamos	 diante	 de	 uma	
disputa	 hegemônica	 na	 região	 e,	 se	 positivo,	 quais	 são	 seus	 delineamentos	 geopolíticos	 e	
geoeconômicos,	e	como	essa	disputa	tende	a	influenciar	a	ordem	mundial	vigente.	No	decorrer	
de	nossa	pesquisa,	vimos	que	 tanto	os	Estados	Unidos	como	a	China	 têm	reestruturado	suas	
estratégias	 políticas,	 econômicas	 e	 militares	 para	 fazer	 frente	 às	 repercussões	 dessa	 nova	
situação.	Do	ponto	de	vista	da	China,	verificamos	que	seu	governo	tem	gradualmente	buscado	
dar	respostas	às	crescentes	demandas	internas	e	externas	resultantes	do	seu	desenvolvimento	
acelerado,	o	que	implica	em	adequar	sua	diplomacia	ao	aumento	das	esferas	de	influência	em	
níveis	regionais	e	mundiais.	Nesse	sentindo,	existe	um	esforço	em	perseguir	o	ideal	da	ordem	
mundial	multipolar,	o	que	implica	entrar	em	competição	com	as	bases	da	hegemonia	mundial	
dos	Estados	Unidos.	Não	obstante,	a	política	externa	norte-americana,	desde	o	fim	da	Segunda	
Guerra	Mundial,	tem	demonstrado	grande	aversão	ao	modelo	multilateral	de	governo,	tanto	na	
liderança	de	dirigentes	 republicanos,	 quanto	democratas.	 Por	 conta	 disso,	 as	 iniciativas	 tidas	
como	mais	 assertivas	 do	 governo	 chinês	 rumo	 à	 proteção	 de	 seus	 interesses	 são	 vistas	 com	
desconfiança	pela	elite	política	e	 intelectual	norte-americana,	principalmente	pelos	 interesses	
funcionais	 que	 estas	 escondem.	 Nesse	 contexto,	 a	 disputa	 hegemônica,	 apesar	 de	 estar	
delineada	pelo	peso	assumido	por	Estados	Unidos	e	China	na	ordem	mundial,	é	um	tema	que	
ainda	trará	muitos	questionamentos	e	muitas	reflexões.	A	influência	tecnológica	e	cultural	dos	
																																																								

1 Trata-se da apresentação dos resultados finais da pesquisa realizada durante o período de Mestrado (2014-2016) 
sob o título “A Disputa Hegemônica entre Estados Unidos e China no Alvorecer do Século XXI”, financiada pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP (Processo: 2014-15993-8). 2 Doutoranda no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na Linha de Relações Internacionais e Desenvolvimento, UNESP 
– campus Marília. CV Lattes: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4331489Z9>. 
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Estados	Unidos,	por	mais	que	as	capacidades	econômicas	sejam	relativamente	declinantes,	não	
dá	 mostra	 de	 exaustão.	 No	 entanto,	 a	 História	 se	 move	 no	 sentido	 ao	 “Oriente”,	 tal	 como	
postulou	Giovanni	 Arrighi	 ao	 considerar	 que	 o	 capital	 encontraria	 na	 Ásia	 as	 condições	 para	
melhor	se	reproduzir.	Tem-se	que	o	resultado	dessa	disputa	hegemônica	ainda	não	é	certo,	mas	
esta	influenciará	a	ordem	mundial	hegemônica	vigente	a	partir	dos	possíveis	desdobramentos	
desse	embate	que,	 inicialmente,	 se	 concentra	na	 região	da	Ásia-	 Pacífico,	 local	 onde	a	China	
busca	 afirmar-se	 novamente	 como	 uma	 grande	 potência.	 A	 pesquisa	 se	 baseou	 em	 técnicas	
qualitativas	 (básica	 e	 exploratória).	 As	 informações	 e	 os	 dados	 foram	 coletados	 por	meio	 de	
pesquisa	 bibliográfica	 e	 análise	 documental,	 recorrendo-se	 a	 fontes	 primárias	 e	 secundárias,	
correntes	e	históricas,	estas	analisadas	à	luz	dos	conceitos	da	Ciência	Política	e,	particularmente,	
das	reflexões	das	Relações	Internacionais.	Do	ponto	de	vista	teórico,	incorporamos	elementos	
das	teorias	marxistas,	como	a	do	Sistema	Mundo,	da	Economia	Política	Internacional	e	da	Teoria	
Crítica,	além	das	abordagens	contemporâneas	de	interpretação	do	pensamento	chinês.	

Palavras-chave:	Hegemonia.	“Pivô”	para	a	Ásia.	“Desenvolvimento	Pacífico”.	China.	Estados	
Unidos.	

	
	
Os	interesses	marítimos	da	China	no	Ártico	
Rita	Feodrippe	(Escola	de	Guerra	Naval,	Marinha	do	Brasil)	
Programa	de	Pós-Graduação	em	Estudos	Marítimos,	Escola	de	Guerra	Naval,	Marinha	do	Brasil	
(ritafeodrippe@gmail.com)	
	
O	trabalho	apresenta	um	panorama	da	participação	chinesa	nos	assuntos	do	Ártico,	com	foco	no	
aspecto	marítimo.	Considerando	a	atenção	dada	à	região	nos	últimos	anos,	devido	ao	processo	
de	degelo	das	calotas	polares,	é	importante	entender	as	motivações	e	aspirações	da	China,	como	
novo	player	global,	num	tópico	de	relevância	internacional.	Agindo	fora	de	sua	área	de	influência	
regional	no	Sudeste	Asiático	e	na	Ásia-Pacífico,	o	país	se	projeta	nas	relações	internacionais,	de	
forma	a	reforçar	sua	visão	de	comunidade	global	com	futuro	compartilhado.	No	enquadramento	
da	 Iniciativa	 “Cinturão	 e	 Rota”,	 o	 presidente	 Xi	 Jinping	 ressalta	 a	 importância	 da	 nova	 rota	
marítima	da	seda	para	o	século	XXI	como	uma	política	externa	que	permite	ao	mundo	acessar	a	
fundamentação	do	posicionamento	chinês	em	diversos	assuntos	–	entre	eles,	o	da	“corrida	para	
o	Ártico”.	Através	de	um	novo	olhar	cartográfico,	centrado	no	polo	norte,	o	trabalho	tem	como	
objetivo	apontar	os	principais	interesses	do	país,	sua	recente	atuação	e	os	desafios	que	enfrenta	
para	 levar	à	 frente	 sua	agenda.	Busca-se	 relacionar	as	ambições	 chinesas	 com	o	 contexto	de	
segurança	nacional	entendido	por	seus	governantes,	além	de	assinalar	elementos	tecnológicos	
associados	com	a	construção	de	navios	quebra-gelo	e	a	realização	de	pesquisa	científica	marinha.	
A	análise	documental	tem	como	ponto	de	partida	a	Política	para	o	Ártico,	lançada	pelo	Conselho	
de	Estado	em	janeiro	deste	ano.	Realiza-se,	também,	uma	revisão	de	literatura	que	analisa	os	
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aspectos	geopolíticos,	econômicos	e	ambientais	do	problema	selecionado.	Os	resultados	parciais	
apontam	 para	 dois	 interesses	 principais	 da	 China	 na	 abertura	 de	 um	 “oceano	 polar”:	 o	
aproveitamento	de	recursos	e	a	otimização	do	transporte	marítimo.	Ambos	se	relacionam	com	a	
manutenção	do	crescimento	econômico,	que	demanda	importação	de	recursos	na	garantia	da	
segurança	 energética	 nacional.	 No	 primeiro	 caso,	 os	 recursos	 correspondem	 às	 reservas	 de	
hidrocarbonetos	(petróleo	e	gás	natural),	minérios	(como,	por	exemplo,	terras-raras)	e	pesca.	No	
segundo	 caso,	 referem-se	 à	 abertura	 de	 novas	 rotas	marítimas,	 como	 as	 Passagens	 Norte	 e	
Noroeste,	seja	para	transporte	de	cargas	ou	turismo.	O	empenho	exigido	revela,	porém,	desafios	
de	ordem	ambiental	e	política.	Buscando	ser	vista	como	um	ator	responsável	na	preservação	do	
meio	 ambiente,	 com	 iniciativas	 de	 combate	 ao	 aquecimento	 global,	 a	 China,	 por	 outro	 lado,	
usufrui	os	efeitos	do	degelo	e	se	 insere	na	geopolítica	do	Ártico.	A	atuação	de	outros	atores,	
especialmente	a	Rússia	e	os	Estados	Unidos,	impulsiona	os	chineses	a	construírem	relações	com	
diversos	 países	 em	 termos	 bilaterais	 (como	 nas	 interações	 com	 Islândia	 e	 Finlândia)	 e	
multilaterais	(a	China	é	observadora	do	Conselho	do	Ártico).	Expondo	elementos	gerais	de	uma	
pesquisa	 exploratória,	 o	 trabalho	 permite	 entender	 melhor	 o	 aspecto	 marítimo	 da	 China	
contemporânea	com	relação	a	um	tópico	proeminente	nas	Relações	Internacionais	do	século	XXI.	
	
	
Xinjiang	entre	o	separatismo	uigur	e	a	integração	centro	asiática	
Victor	Carneiro	Corrêa	Vieira	(IUPERJ/ECEME)	
Professor	de	Relações	Internacionais,	Instituto	Universitário	de	Pesquisas	do	Rio	de	Janeiro	(IUPERJ-UCAM),	
Doutorando	em	Ciências	Militares,	Escola	de	Comando	e	Estado-Maior	do	Exército	(ECEME)	

Desde	a	sua	chegada	ao	poder,	a	manutenção	da	estabilidade	social	tem	sido	considerada	pelo	
Partido	Comunista	Chinês	(PCCh)	condição	primordial	para	a	manutenção	de	sua	hegemonia	na	
política	nacional.	O	desmembramento	da	União	Soviética,	em	1991,	aprofundaria	esse	desafio	
para	a	elite	política	chinesa,	à	medida	em	que	a	independência	de	Estados	na	Ásia	Central	e	a	
ampliação	 da	 atuação	 de	 vertentes	 do	 islamismo	 político	 passariam	 a	 ser	 percebidas	 como	
ameaça	por	um	PCCh	que	na	década	de	1980	havia	promovido	uma	 liberalização	de	práticas	
culturais	 e	 religiosas.	 A	 partir	 de	 então,	 a	 repressão	 do	 governo	 a	 atos	 percebidos	 como	
ameaçadores	por	 parte	da	minoria	 étnica	uigur	 serviria	 como	 impulso	para	que	uma	parcela	
desse	grupo	se	radicalizasse,	fundando	o	Movimento	Islâmico	do	Turquestão	Oriental	(MITO)	ou	
Partido	Islâmico	do	Turquestão	(PIT),	com	uma	demanda	separatista.	O	artigo	pretende	analisar	
o	desenvolvimento	do	movimento	radical	islâmico	na	China	em	um	contexto	de	interação	com	
outros	grupos	da	Ásia	Central	e	com	as	políticas	repressoras	do	Estado.	Para	isso	será	feita	uma	
primeira	análise	do	desenvolvimento	da	atuação	extremista	de	grupos	islâmicos	na	Ásia	Central	
para,	 na	 segunda	parte	 analisar	 sua	 interação	 com	o	PIT	 e	 o	 combate	por	 parte	do	PCCh	 ao	
movimento	separatista	uigur.	Por	fim,	o	artigo	faz	um	estudo	da	iniciativa	"Cinturão	e	Rota"	(C&R)	
para	além	de	seus	interesses	políticos	e	econômicos,	como	uma	política	focada	na	manutenção	
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da	 integridade	 territorial,	 aproximando	 as	 regiões	 de	 fronteira	 do	 centro	 político	 e	 as	
consolidando	 como	 eixos	 de	 comunicação	 da	 China	 com	 o	 exterior.	 Conclui-se	 que	 tanto	 o	
radicalismo	 islâmico	 da	 Ásia	 Central	 quanto	 os	 conflitos	 étnicos	 domésticos	 são	 fontes	 de	
instabilidade	 que	 podem	 ameaçar	 a	 iniciativa	 C&R.	 Contudo,	 reprimir	 a	 cultura,	 religião	 e	
costumes	 uigures	 e	 banalizar	 o	 conceito	 de	 terrorismo	 pode	 provocar	 um	 efeito	 reverso	 ao	
esperado	por	parte	do	PCCh,	estimulando	uma	radicalização	dos	grupos	separatistas.	

	
Palavras-chave:	Xinjiang,	Ásia	Central,	Separatismo,	Integração,	Cinturão	e	Rota.	
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Sessão	Temática:	Humanidades	
	
	
Wang	Li	e	a	construção	da	sinologia	chinesa	
Rogério	Fernandes	de	Macedo	(UNICAMP)	
	
Este	trabalho	reúne	a	construção	da	sinologia	chinesa	e	os	momentos	de	transição	característicos	
da	 sinologia	 ocidental,	 por	 meio	 das	 bases	 historiográficas,	 indicando	 as	 correntes	 de	
pensamento	que	participaram	direta	e	indiretamente	da	sua	criação	e	desenvolvimento	até	os	
nossos	dias.	A	metodologia	de	Wang	Li	demarca	e	valoriza	os	estudos	ancestrais	chineses	sobre	
a	sinologia,	ao	apresentar	o	uso	da	filologia	como	seu	 instrumento	de	análise,	empregado	no	
estudo	dos	clássicos	desde	o	Pré-império,	o	que	revela	a	investigação	exclusiva	de	documentos	
como	 método	 na	 sinologia	 chinesa,	 ao	 contrário	 do	 que	 se	 observa	 na	 sinologia	 enquanto	
invenção	ocidental,	o	que	indica	perspectivas	distintas	dessa	área	científica.	No	caso	da	sinologia	
chinesa,	não	só	as	subáreas	são	diferentes,	mas	a	metodologia	também.	É	notório	que	a	filologia,	
como	 subárea	 da	 linguística,	 e	 a	 filosofia	 têm	 papéis	 fundamentais	 dentro	 da	 construção	 da	
sinologia	chinesa.	Esta	pesquisa	se	apoia	em	uma	analise	em	sinologia	comparada	dos	trabalhos	
de	maior	peso	científico,	com	o	foco	nos	momentos	de	transição	da	sinologia	em	relação	ao	que	
for	 extraído	 da	 obra	 de	Wang	 Li,	 para	 percebermos	 as	 diferenças	 e	 destacarmos	 os	 valores	
pertencentes	à	visão	chinesa	de	um	estudo	sobre	a	China.	
	
Palavras-chave:	sinologia,	linguística	chinesa,	figurismo,	fato	social,	filosofia	
	
	
Estudo	do	octeto	regular	da	poesia	clássica	chinesa:	análise	das	traduções	de	Songyouren	
Yu	Pin	Fang	(UNICAMP)	
Mestrado	em	andamento	UNICAMP,	Instituto	de	Estudos	da	Linguagem	(IEL),	Departamento	de	Linguística	
Aplicada	
	
A	poesia	clássica	chinesa	inaugurou	novas	páginas	na	Dinastia	Tang	(618	–	907	d.C.),	“pelo	alto	
grau	de	refinamento	que	havia	alcançado	a	experimentação	formal,	(...)	todos	os	gêneros	em	uso	
foram	 catalogados	 e	 codificados.	 Esta	 fixação	 sincrónica	 das	 formas	 constitui	 um	 fato	
importante”,	segundo	CHENG	(1998,	p.	71,	minha	tradução).	Foi	nesse	período	histórico	que	se	
destacou	o	jintishi,	isto	é,	a	poesia	do	Estilo	Novo,	que	é	regida	pelas	rígidas	regras	estruturais,	
prosódicas,	rítmicas	e	de	rima.	Nesse	estilo	poético,	a	forma	lüshi,	o	octeto	regular,	podendo	ser	
pentassilábico	 ou	 heptassilábico,	 é	 formada	 por	 quatro	 dísticos	 paralelos,	 com	 rima	
obrigatoriamente	marcada	no	 segundo,	quarto,	 sexto	e	oitavo	 verso,	 com	 tom	ping,	 que	é	o	
plano.	 Considerando	 estas	 regras	 inflexíveis,	 a	 tradução	 da	 poesia	 clássica	 chinesa	 para	 o	
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português	 se	 vê	 instigante	 e	 desafiante.	 O	 presente	 trabalho	 visa	 apresentar	 o	 estudo	 dos	
princípios	que	regem	a	forma	lüshi,	além	do	poético	chinês,	analisando	o	poema	Songyouren,	de	
Li	 Bai,	 um	 octeto	 regular	 heptassilábico.	 Pretende-se	 apresentar	 duas	 traduções	 feitas	 desse	
poema	por	Haroldo	de	Campos	(2009)	e	pela	dupla	Portugal	&	Tan	(2013)	e	discutir	as	respectivas	
soluções	 encontradas,	 suas	 semelhanças	 e	 diferenças.	 Fundamentaram-se	 estas	 análises	 e	
observações	os	estudos	do	sinólogo	francês	François	Cheng	(1998),	análises	de	tradução	poética	
de	YAO	(2010,	2017)	e	os	paratextos	apresentados	nos	livros	“Escrito	sobre	Jade:	poesia	clássica	
chinesa	reimaginada	por	Haroldo	de	Campos	a	partir	dos	ideogramas	originais”	(VIEIRA,	T.,	Org.,	
2009)	e	“Antologia	da	poesia	clássica	chinesa:	Dinastia	Tang”	(PORTUGAL,	P.	e	TAN,	X.,	Orgs.,	
2013).		
	
Palavras-chave:	Tradução	poética.	Poesia	clássica	chinesa.	Haroldo	de	Campos		

	
Socialismo	ou	capitalismo:	o	que	a	China	tem	a	nos	dizer?	
Demian	Castro	&	Igor	Zanoni	Constant	Carneiro	Leão	(UFPR)	
Professores	do	Departamento	de	Economia	da	Universidade	Federal	do	Paraná	e	pesquisador	do	Centro	de	Estudos	
Brasil-China.			
	
Entre	os	autores	que	reconhecem	a	 importância	do	Estado	e	sua	capacidade	de	comando	no	
processo	 de	 acumulação	 de	 capital	 na	 China,	 incluindo	 os	 que	 percebem	 seu	 caminho	 de	
desenvolvimento	profundamente	dissonante	com	as	saídas	 liberais	 largamente	praticadas	por	
diversos	 países	 da	América	 Latina,	 é	 possível	 realizar	 uma	 tipologia	 que	 abrange	 duas	 visões	
diferentes	do	processo	de	 transformações	que	ocorre	na	China.	Uma	que	aceita	e	endossa	a	
narrativa	dominante	do	PCCH	e	que	se	refere	a	um	“socialismo	de	mercado	com	cara	chinesa”	e,	
a	outra,	a	que	entende	a	China	atual	como	sendo	um	“capitalismo	de	Estado”.	O	intuito	deste	
artigo	é	o	de	explorar	a	possibilidade	de	que	esta	clivagem	possa	ficar	aquém	do	que	o	processo	
de	desenvolvimento	chinês	apresenta	e	propõe.	Numa	ousada	reflexão,	é	possível	 imaginar	a	
experiência	 chinesa	 como	 representando	 um	 “estágio	 superior”	 dos	 padrões	 de	
desenvolvimento	conhecidos?	Qual	a	possibilidade	de	uma	convergência	entre	o	WS	chinês	e	o	
dos	países	nórdicos	da	Europa?	Em	que	medida	a	China	será	influenciada	pelos	acontecimentos	
internacionais?	
	
Palavras-chave:	Estado,	Socialismo,	Capitalismo,	Welfare	State,	Desenvolvimento	
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A	Abertura	da	China	ao	Ocidente	pelo	Dao	
Plínio	Tsai	(UNICAMP)	
Doutorando	em	Ciências	Sociais,	IFCH,	UNICAMP	

	
A	pesquisa	diz	respeito	a	abertura	comercial	da	China	ao	Ocidente.	Por	meio	da	Teoria	de	Deng	
Xiaoping,	a	China	foi	capaz	de	adaptar-se	a	uma	economia	de	mercado	com	estruturas	diferentes	
daquela	afirmada	pela	República	Popular	da	China	em	sua	Constituição.	Como	consequência	a	lei	
da	abertura	 comercial	para	o	exterior	 foi	desenvolvida	e	aprovada	pelo	governo	 chinês.	 Esse	
movimento	de	diálogo	com	o	Ocidente,	estruturado	por	meio	de	uma	 legislação	que	envolve	
soberanias,	competências,	e	direitos	entre	as	partes	contratantes,	depois	de	aproximadamente	
trezentos	 anos	 de	 fechamento,	 tem	 fundamentos	 estruturais	 na	 cultura	 tradicional	 chinesa	 -	
confucionismo,	daoísmo,	e	budismo	e	suas	perspectivas	filosóficas.	No	ponto	central	de	todos	
esses	fundamentos	estruturais	há	um	conceito	filosófico:	o	Dao	-	o	fluxo	da	interdependência.			
	
	


