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Revolução Chinesa 

 

Resumo 

 

Ao longo do século XIX, o crescimento dos sentimentos nacionalistas pelo mundo serviu como ponte para 

“apaziguar” as lutas entre proletários, burgueses e nobres e construir uma ideia de união entre indivíduos de 

uma mesma nação. Esse sentimento de união, apesar de construído artificialmente e nem sempre ser forte o 

bastante para evitar as lutas entre as classes, foi fundamental, no entanto, para o fortalecimento dos grandes 

impérios europeus e para pavimentar a expansão de seus poderes pelo mundo.  

Desta forma, independente das diferenças sociais e dos interesses das classes, o sentimento em comum de 

pertencer a uma nação supostamente superior ou a uma raça que teria uma missão divina de civilizar os 

“povos bárbaros” foi o que, no século XIX, abriu as portas para que as potências que passavam pela Segunda 

Revolução Industrial dominassem regiões consideradas menores, em uma prática que ficou conhecida como 

o imperialismo. 

 

Charge representando a divisão imperialista da China. 

(Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=52244) 

 

O caso Chinês 

No caso chinês, o país continha uma das maiores populações do mundo já no século XIX, sendo, portanto, 

um mercado consumidor desejável para todas as potências industriais, logo, não só a Europa, como os E.U. 

A e o Japão investiram no domínio da região.  

O grande Império Britânico também obtinha um importante controle do comércio com a China no século XIX, 

mas, antes de intensificar as intervenções no país, conflitos entre os dois ocorreram. Primeiro, graças a 

exportação forçada do ópio britânico, produzido na Índia, para a China, uma crise diplomática foi iniciada e, 

como consequência, levou à Guerra do Ópio (1841). A guerra teve início quando as autoridades chinesas 

decidiram proibir a entrada do ópio inglês no porto de Cantão, destruindo assim várias caixas do produto e 

ignorando os pedidos de indenização dos ingleses. Ao iniciar a guerra, os navios chineses não tiveram como 

vencer a poderosa marinha britânica, que puniu o país asiático com a imposição do Tratado de Nanquim 

(1842), que obrigava a China a abrir os portos de Cantão, Amoy, Foochow, Ningpo e Shanghai para o livre-

comércio, fixar as tarifas alfandegárias de acordo com os desejos ingleses e entregar a cidade de Hong-Kong 
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para a posse da Rainha Vitória e de seus sucessores. Anos depois, a China ainda foi obrigada a assinar o 

Tratado de Pequim  

 

(1860), que abria mais sete portos, embaixadas europeias e declarava o direito de países europeus realizarem 

missões cristãs no país. 

Insatisfeitos com a opressão sofrida pelos novos acordos e pela dominação imperialista, em 1900, parte da 

população chinesa ainda tentou se rebelar, na chamada Guerra dos Boxers. Nessa revolta, chineses 

incentivados pelo sentimento nacionalista e anti-imperialista assassinaram cerca de 200 estrangeiros que 

estavam na China, principalmente com golpes de artes marciais. A revolta, no entanto, não conquistou 

objetivos ou mudanças concretas, visto que foi massacrada por uma força expedicionária composta por 

diversos países. 

 

A República Chinesa 

Marcada por um processo de neocolonialismo e dominação estrangeira, a 

monarquia chinesa foi derrubada no inicio do século XX devido a uma 

mobilização civil e militar no interior do país conhecida como a Rebelião de 

Wuchang (1911).  A revolução significou a queda da Dinastia Manchu dos 

Qing que governava o país desde o século XVII. A intensa presença de 

países interessados em dominar a China levou ao fortalecimento de um 

ideal nacionalista no país. 

É dentro desse contexto que surgem os partidos políticos chineses que se 

tornaram um dos principais protagonistas da Revolução Chinesa, dentre eles, podemos citar o Kuomintang, 

conhecido como Partido Nacionalista, e representante da bandeira capitalista no país, liderado por Chiang 

Kai-shek.  O governo repúblicano que se instalou após a queda da monarquia precisou lidar com o surgimento 

de movimentos separatistas promovidos pelos Senhores da Guerra, que eram chefes militares que detinham 

forte poder e influência sobre algumas províncias chinesas. 

Em 1921, ocorre a fundação do Partido Comunista Chinês (PCC), que não por acaso, nasce após o sucesso 

da Revolução de 1917, na Rússia. Em um contexto de medo do crescimento dos ideais comunistas e da 

disputa entre os partidos, Mao Tsé-tung e seus companheiros foram duramente perseguidos pelo Partido 

Nacionalista marcando o inicio de um período de guerra civil no país.  

Tal perseguição levou A Longa Marcha (1934-1935), que foi a caminhada de Mao e seus seguidores para o 

Norte da China por mais de 10.000 km. Apesar de boa parte dos seus seguidores terem morrido ao longo da 

caminhada, suas ideias lograram sucesso entre os camponeses, o que acabou fortalecendo a figura de Mao 

Tsé-tung e seu projeto socialista. 

 

Expansionismo japonês  

O expansionismo japonês pode ser percebido desde o final do século XIX, tendo momentos intensos como a 

Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) e os conflitos contra a China, principal rival do período, pelo desejo 

japonês de suas terras. Visto isso, o expansionismo se manteve ao longo do início do século XX, mas, com 

ascensão de um governo de caráter fascista, logo se tornou mais intenso, levando o país inclusive a 2ª Guerra 

Sino-Japonesa (1937-1945).  

O Japão atacou e invadiu a Manchúria pela primeira vez em 1931, após o Incidente de Mukden, causando um 

mal estar com os EUA devido às pretensões expansionistas dos norte-americanos na região. Invadiu a região 

mais uma vez em 1937, pois desejava conquistar a região da Manchúria, levando os dois países, a grandes 

batalhas durante a 2ª Guerra Mundial. A invasão japonesa foi marcada pela barbárie, pois em 1937, os 

soldados do Império Japonês assassinaram e estupraram milhares de pessoas na capital Nanquim, em um 

evento que ficou conhecido como o Massacre de Nanquim.  
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O expansionismo Japonês na região do Pacifico levou a suspensão das disputas entre os comunistas e o 

partido nacionalista dentro do território chinês e promoveu uma união temporária entre os grupos para lutar 

contra um inimigo em comum: o Japão. 

 

A Revolução Chinesa 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota japonesa no conflito, Partido Nacionalista e o Partido 

Comunista retomam a programação normal marcada pela guerra civil entre os partidos. Porém, com o 

fortalecimento ocorrido durante o ano da Longa Marcha, o PCC fez uma série de outras marchas que 

ampliaram o domínio comunista para novas áreas, popularizando seus ideais e arrebanhando o apoio de uma 

considerável massa populacional, composta principalmente por camponeses. 

Em um contexto de Guerra Fria, os Estados Unidos davam suporte para o Partido Socialista, porém não foi 

suficiente para barrar a popularidade e base de apoio que o Partido Comunista Chinês possuía. A expansão 

comunista saiu do âmbito rural e atingiu as zonas urbanas com a conquista de Pequim, capital da China, no 

inicio de 1949. 

Sem saída, o Partido Nacionalista e a alta burguesia chinesa fugiram do país e se concentraram na ilha de 

Formosa, conhecida como Taiwan, com o auxilio dos Estados Unidos. No cenário de Guerra Fria, o sucesso 

da Revolução Chinesa, marcou uma derrota significativa para o bloco capitalista, uma vez que a China já era 

um dos maiores países do mundo e o mais populoso. 

 

Mao Tsé-tung 

(Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mao_Zedong_portrait.jpg) 

 

República Popular e Comunista da China 

Com a vitória do projeto comunista, Mao buscou reorganizar o país e resolver os problemas causados por 

anos de guerra civil e pela influência estrangeira na região. O então presidente inicia um fechamento do país 

para as relações internacionais, com algumas exceções, como o Brasil durante o Governo Jânio Quadros e 

com a União Soviética, uma vez que no inicio houve uma relação bem próxima entre a China e a URSS. 

Tal proximidade pôde ser vista com a implantação de um modelo econômico bem próximo do socialismo 

soviético e da criação de planos econômicos similares. Mao promoveu uma reformulação social, política e 

econômica no país com a implantação de uma reforma agrária, a estatização de empresas e a expansão de 

direitos as mulheres, ao mesmo tempo, promoveu um governo ditatorial. 

Economicamente, o líder buscou melhorar o desenvolvimento econômico e industrial da China através da 

promoção de Planos Quinquenais que a cada cinco anos possuíam metas diferentes a serem alcançadas, a  
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ideia de Mao era promover uma industrialização acelerada do país. Com a morte de Stalin e a ascensão de 

Nikita Kruschev, a aliança entre URSS e China se rompe devido a divergências sobre a forma que o bloco 

socialista deveria se portar mediante o imperialismo norte-americano. 

O fracasso do segundo Plano Quinquenal, conhecido também como Grande Salto a Frente, contribuiu para a 

saída de Mao Tsé-tung do poder político em 1959, mas sua figura se manteve a frente do Partido Comunista. 

Alvo de críticas da velha guarda do PCC, Mao incentivou a juventude chinesa, concentrada na Guarda 

Vermelha e que tinha o líder como um ídolo, a promover uma perseguição aos opositores do regime, que 

foram expostos publicamente, mortos e enviados aos campos de reeducação na China. Estima-se que cerca 

de 1 milhão de pessoas foram alvos da chamada Revolução Cultural no país, que na realidade serviu para 

abafar as críticas dos opositores de Mao Tsé-tung. 

Já na década de 1970, o bloco socialista já dava indícios de estar se desmantelando e com a morte de Mao, 

em 1976, Deng Xiaoping assume o poder e promove uma série de modificações no país para resistir à onda 

de crise na qual o modelo socialista soviético estava começando a entrar. É com Xiaoping que a China ganhou 

os contornos que possui atualmente com reformas econômicas que instalaram um regime de socialismo de 

mercado no país. A proposta do novo líder era modernizar a economia chinesa através da abertura da 

economia, em algumas áreas conhecidas como Zonas Econômicas Especiais, através da política das quatro 

modernizações: agricultura, industria, ciência e tecnologia e forças armadas. Contudo, o país ainda se 

declara um país socialista e ainda exerce um forte controle e censura sobre a população. 
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Exercícios 

 

1.  (UFJF 2017) Observe as imagens abaixo que correspondem ao período da Revolução Cultural da China 

e responda à questão solicitada: 

  

Sobre a “Revolução Cultural Chinesa”, que teve início em 1966, sob a condução de Mao Tsé-Tung, é 

correto afirmar que, entre outros aspectos, ela buscou: 

a) centrar esforços no sentido de difundir a educação superior na China de modo a formar um capital 

humano mais qualificado no país. 

b) impulsionar a democratização das instituições políticas chinesas para combater ações orientadas 

para a centralização burocrática. 

c) incentivar a publicação de livros e a constituição de bibliotecas pelo território chinês de modo a 

contribuir com o combate às altas taxas de analfabetismo. 

d) promover a perseguição a vários intelectuais considerados como inimigos do processo 

revolucionário em curso na China. 

e) valorizar o debate público em locais abertos e o pensamento divergente como forma de incentivar 

a pluralidade de visões sobre o regime chinês. 

 

 

2. (PUC RS 2013) Com a morte de Mao Tse-Tung, em 1976, a China, sob governantes como Hua Guofeng, 

Deng Xiaoping e Jiang Zemin, sucessivamente, passa a desenvolver um extenso programa de reformas 

econômicas, que se aprofundaria, embora enfrentando fases de recuos parciais, ao longo dos anos 

1980 e 1990. Dentre os principais aspectos dessas reformas, é correto citar 

a) a extinção da propriedade privada na agricultura. 

b) o fortalecimento dos empregos vitalícios no funcionalismo público 

c) o fechamento definitivo da bolsa de valores. 

d) a abertura ao comércio internacional. 

e) o desestímulo oficial ao conceito de lucro nas empresas. 

 

 

 



História 
 

 

 

6 

 

3. (UFPEL 2007) Observe a imagem: 

 

Pelo documento percebe-se  

a) os principais pontos de resistência das tropas chinesas na Guerra Sino-Japonesa, no início do 

século XX. 

b) a trajetória dos comunistas com a adoção de táticas na guerrilha camponesa, no processo da 

Revolução Chinesa, que culmina em 1949. 

c) o caminho da ação guerrilheira contra a forte exploração econômica ocidental, principalmente de 

ingleses, franceses e alemães, durante a Guerra dos Boxers. 

d) a ação das tropas chinesas, apoiadas pelos norte-americanos, contra a invasão japonesa, durante 

a 2a Guerra Mundial. 

e) o movimento dos comunistas chineses contra os nacionalistas, durante a denominada Guerra do 

Ópio. 

 

 

4. (UNICENTRO 2011) Liu Xiabo [ganhador do prêmio Nobel da Paz, em 2010], de 54 anos, é um ex-

professor universitário chinês que há duas décadas milita pelos direitos humanos em seu país. 

Dificilmente Liu poderá viajar a Oslo para receber o diploma, a medalha e o cheque de 1,5 milhão de 

dólares, porque se encontra preso em uma cela a 500 quilômetros de Pequim, onde cumpre pena de 

onze anos por “subversão contra o estado”. 

(FONSECA, A. C. Premiado no cárcere. Veja. São Paulo: Abril, 2186 ed. ano 43, n. 41, 13 out. 2010.). 

 A “subversão contra o estado”, de que foi acusado o ganhador do prêmio Nobel da Paz, em 2010, pelo 

Estado socialista Chinês diz respeito 

a) à sua desobediência quanto às leis chinesas referentes à política do “filho único”. 

b) ao seu apoio às ações terroristas contra os Estados Unidos, por parte de militantes árabes. 

c) ao engajamento do ex-professor na luta armada contra o Partido Comunista Chinês. 

d) às suas denúncias contra a repressão e às perseguições políticas por parte do totalitarismo 

chinês. 

e) à sua aliança com capitalistas norte-americanos para a divulgação de críticas à política econômica 

chinesa. 
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5. (UNICENTRO 2017) Em 1965 a China rompeu definitivamente relações com os soviéticos e ficou 

isolado por quase uma década até se ingressar no Conselho de Segurança da ONU. Somente a partir 

de 1978 que iniciou se processo de abertura econômica. As reformas foram realizadas em quatro 

setores: indústria, agricultura, defesa e tecnologia. O início se deu pela agricultura; o setor industrial, 

porém, só começou nas décadas de 1980 e 1990. Com a entrada do capital misto, as empresas estatais 

enfrentaram o preço da concorrência e foram criados verdadeiros “oásis capitalistas”, em que capital, 

experiência e tecnologia estrangeiros eram muito bem-vindos.  

Essas áreas receberam o nome de: 

a) ZEE – Zonas econômicas especiais. 

b) ZEA – Zonas econômicas abertas. 

c) ZAE – Zona aberta especial. 

d) ZEEA – Zona econômica especial aberta. 

e) ZAEE – Zona aberta econômica especial. 
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Gabarito 

 
1. D 

A Revolução Cultural na China durante a década de 1960 teve o intuito de perseguir e silenciar os 

opositores e críticos ao regime de Mao Tsé-tung, especialmente os antigos lideres comunistas do PCC. 

 

2. D 

Com a morte de Mao Tsé-tung em 1976 ocorre uma série de reformas econômicas na China e a 

implantação do socialismo de mercado com a abertura de algumas Zonas Especiais para o comércio 

internacional. 

 

3. B 

Depois da queda da monarquia, se estabeleceu a disputa pelo controle do país entre nacionalistas e 

comunistas, dentro desse cenário Mao Tsé-tung e seus seguidores foram duramente perseguidos e 

iniciaram a Larga Marcha pelas zonas rurais do Norte da China com o intuito de resistir a essas 

perseguições. 

 

4. D 

Apesar do processo de abertura econômica vivido nas últimas décadas pelos chineses, o regime ditatorial 

e baseado na censura se mantém intacto no país, que como podemos ver na reportagem, promove 

perseguições aos críticos do governo. 

 

5. A 

Com a ascensão de Deng Xiaoping ocorreu uma série de reformas econômicas com o intuito de 

modernizar a economia chinesa através da abertura da economia, em algumas áreas conhecidas como 

Zonas Econômicas Especiais, em quatro áreas consideradas essenciais: agricultura, indústria, ciência e 

tecnologia e forças armadas.  

 


