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Revolução Chinesa 1949

• China uma civilização milenar.

• Séc. XIX a China foi ocupada por potências 
europeias após a guerra do ópio – 1857.

• 1910 - Proclamação da República –
nacionalistas liderados por Sun Yat-Sen, 
promoveu uma rebelião contra a monarquia.

• País independente nasceu dividido –
divergências e rivalidades entre os ‘’senhores 
da guerra’’; chefes regionais – influenciados 
pela herança feudal – impediram o surgimento 
de uma República autônoma e moderna 



1921 – foi fundado o PCC – Partido Comunista Chinês 
X Partido Kuomintang (Nacionalistas) – líder Chiang
Kai – Shek.

PCC e o Kuomintang – Lançaram uma campanha 
militar contra os senhores da guerra – 1921 – 1927.

1927 – Chang Kai –Shek – rompeu com a aliança com 
o PCC e massacrou milhares de comunistas em Xangai 
– início de  uma guerra civil que durou 22 anos.



Derrotados no sul, os comunistas sob a  
liderança de Mao Tse-Tung realizam a 
chamada longa Marcha em direção ao 
norte. Ali organizaram uma República 
Vermelha, resistindo aos ataques do 
Kuomintang e, ao mesmo tempo, lutando 
contra a ocupação japonesa que aconteceu 
em 1937.







Durante a Segunda guerra mundial (1939-45) a guerra 
civil foi suspensa, porque a China  foi ocupada pelo 
Japão. 

1946 a guerra civil foi retomada:
PCC                     X                 Kuomimtang
apoio da URSS                         apoiado pelos 

EUA 

Os comunistas saíram vitoriosos – criando em 1949 –
a República Popular da China.

Chiang Kai-Shek fugiu para ilha de Formosa ( Taiwan) 
onde organizou um governo autônomo com o apoio 
dos EUA.



O novo governo Chinês implantou uma reforma 
agrária radical, aboliu privilégios feudais, tornou 
a educação obrigatória  e criou as bases para 
uma rápida industrialização.
O líder da Revolução Comunista Chinesa foi Mao 
Tse-Tung.



A princípio a revolução chinesa se aliou as diretrizes 
políticas da URSS. Mas a partir de 1950 o PCC começou 
a seguir seus próprios caminhos – Revolução Chinesa 
foi campesina.



Governo de Mao Tse-Tung (1949-76).

1958  - projeto o “grande salto para frente’’ – o 
plano pretendia “queimar etapas” na construção 
do socialismo, ou seja, formar um parque 
industrial amplo e diversificado.

Em 1961 o “grande salto’’ entrou em colapso. 

Milhões de pessoas morreram de fome. Para 
piorar a situação a URSS retirou técnicos 
científicos da China, agravando a situação.



Em 1966 – Revolução Cultural  - período de grande 
turbulência política. Temendo perder o controle do 
PCC, Mao Tse-Tung estimulou os jovens e o exército 
contra seus adversários internos.

Revolução Cultural foi ao mesmo tempo um 
extraordinário esforço de transformação ideológica e 
uma violenta depuração partidária que abalou toda a 
estrutura política do país durante 10 anos.





Em 1971 a China entrou para o conselho de 
segurança da ONU.

1976 – morreu Mao Tse-Tung e Chu – En –
Lai(ministro das relações exteriores).

A partir daí começa um processo de 
“desmaoização’’ do país, as ideias de Mao e 
dos adeptos da revolução cultural foram aos 
poucos colocadas de lado.



Governo de Deng Xiaoping (1976 – 1997)

Colocou em prática um novo plano de 
reorganização política e econômica da China e 
aprovou uma nova constituição para a China, um 
plano decenal e um novo hino nacional.

No final dos anos 70 e início dos anos 80, a 
China apresentava uma grande evolução na 
educação, saúde e na diminuição da mortalidade 
infantil.





No início dos anos 90 começa a abertura econômica –
capitalismo controlado pelo Estado.

1989 – ocorreu um massacre da praça celestial –
manifestações a favor de uma abertura política na 
China.


