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DISCIPLINA: CHINA: TRANSFORMAÇÕES INTERNAS
DESAFIOS EXTERNOS
PROFESSOR: EVANDRO MENEZES DE CARVALHO

E

CÓDIGO:
CARGA HORÁRIA: 60h

EMENTA
Metas centenárias; desenvolvimento sustentável e urbanização na China; O problema
demográfico e as políticas de natalidade; Poluição; Combate à corrupção; Promoção da cultura do
Estado de Direito; Internet na China; Democracia; Política Externa e o futuro do sistema
internacional com a presença da China no mundo.
OBJETIVOS GERAIS
A disciplina tem como objetivo apresentar uma visão brasileira de alguns dos temas que foram (e
ainda são) marcantes na vida dos chineses da segunda maior economia do mundo. Em cada tópico,
serão apresentadas as principais questões debatidas dentro da China a respeito do tema, e
também trazer um ponto de vista pessoal a partir da experiência vivida na observação direta do
cotidiano. Além disso, os temas do curso foram escolhidos em função de sua relevância também
tendo em conta o contexto brasileiro, isto é, são temas que se relacionam com os desafios
contemporâneos do Brasil. Com este curso, o aluno poderá aprender um pouco mais do modo
como a China tem enfrentado os seus desafios oriundos do seu rápido desenvolvimento. Através
de visões entrecruzadas o curso, longe de pretender descrever de modo definitivo o que é a China
atual, busca abrir ainda mais o horizonte de reflexão sobre a China.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Estudar os principais desafios do governo chinês para o alcance dos seus objetivos
previstos nas duas metas centenárias.
- Debater as políticas públicas e política externa chinesa confrontando os temas com a
realidade brasileira.
- Avaliar a evolução da sociedade chinesa sob o governo do Presidente Xi Jinping.
- Discutir os desdobramentos da política externa chinesa para a ordem internacional e o
impacto sobre o sistema internacional, com especial atenção para a América Latina e o
Brasil.
METODOLOGIA
O curso será combinado com aulas expositivas e debates de textos selecionados. Haverá uma
ênfase na pesquisa voltada para os temas de cada aula e para fins de debate em sala de aula.
PROGRAMA
1. O Brasil na “zona indecisa entre o Ocidente e o Oriente”
2. O sonho chinês e o rejuvenescimento da nação.
3. A difícil compreensão do método chinês de pensar e agir
4. Beijing Blue e a guerra contra a poluição.
5. Fim da política do filho único, fim de uma era: o problema demográfico.
6. A China rural já era, a nova China é urbana: urbanização e desenvolvimento sustentável.
7. A Zona Franca de Shanghai: abertura econômica no contexto da nova normalidade.
8. WeChat e a Praça (virtual) do Povo: a internet na China.
9. Direito e confucionismo: o declínio dos valores morais, o papel do direito e a defesa da
herança confucionista.
10. Rule of Law e o cotidiano chinês.
11. Partido, Estado e corrupção na China.
12. A democracia chinesa: democracia intrapartidária e o modelo chinês de governança para
além dos estereótipos. O Congresso Nacional do Partido em 2017.
13. A Nova Rota da Seda: integração asiática e política externa.
14. Internacionalização do Yuan e os bancos internacionais: NDB e o AIIB.
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15. A questão do Mar do Sul da China e das ilhas Diaoyu.
16. O desafio do G2 na Era Trump-Xi Jinping.
17. China e América Latina.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação do curso envolverá trabalhos de pesquisa para cada aula, leituras prévias e a
participação em sala de aula para cada tema. Ao final do curso, poderá ser aplicado uma prova ou
solicitado um trabalho relacionado ao tema geral da disciplina. A frequência será parte integrante
da avaliação.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
KISSINGER, Henry. Sobre a China. São Paulo: Editora Objetiva, 2015.
LIEBERTHAL, Kenneth. Governing China: from revolution through reform. 2nd ed. Norton: New
York, 2004.
PEERENBOOM, Randall. China’s Long March Toward Rule of Law. UK: Cambridge, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Será indicada ao longo do curso.
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