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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA CHINA PÓS 1978: ANÁLISE DAS 
VOCAÇÕES DESENVOLVIMENTISTA E

SOCIAL

Marcos Fábio Martins de Oliveira1; 
Sarah Dantas Rabelo Mota2

A fim de entender o complexo processo de desenvolvimento e crescimento econômico da China, bem 
como as relações comerciais desse país com o resto do mundo, este trabalho visa discutir os fatores 
que têm norteado o processo de desenvolvimento econômico chinês, desde o início do seu processo de 
abertura econômica em 1978, com o Primeiro Ministro Deng Xiaoping. Buscou-se, a partir de então, 
verificar se a China possui as vocações de desenvolvimento: desenvolvimentista e social; e se estas estão 
em andamento no país, dados os acontecimentos políticos, econômicos e sociais das últimas três décadas. 
Além disso, esse artigo visa encontrar e analisar os fatores que levaram à expansão da economia chinesa 
e de que forma o país conseguiu melhorar seus indicadores socioeconômicos, bem como averiguar 
quais os impactos históricos e culturais nesse processo. Na primeira das três seções que compõem 
este trabalho, é apresentada uma discussão teórica sobre desenvolvimento econômico, sua evolução 
histórica, assim como seus conceitos e medições. A segunda seção trata, de maneira abrangente, da 
evolução história e contextual da China e os impactos socioculturais no desenvolvimento deste país. O 
terceiro capítulo, por sua vez, apresenta uma análise dos dados de crescimento chinês, com o intuito de 
verificar em que medida as vocações de desenvolvimento foram adotadas no processo de crescimento 
e desenvolvimento econômico desta nação, a qual apresenta crescimento sistemático e destacado no 
cenário internacional. Como principais resultados, o estudo demonstrou que fatores socioculturais e 
econômicos não são fatores excludentes no processo de desenvolvimento das nações; ao contrário, são 
altamente interligados, isto é, um depende do outro. A China tomou para si o seu legado histórico e 
mostrou para o mundo que é possível crescer e se desenvolver sem deixar de lado as questões culturais 
e sociais, fazendo seu diferencial ao valorizá-las.
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INTRODUÇÃO

A China tem se destacado no cenário mundial, apresentando-se como o país que mais cresce na 

atualidade, gerando uma série de debates acerca desta questão. Isso fez com que, inclusive os países 

de alta renda, voltassem sua atenção para o cenário chinês, transformando o crescimento econômico da 

China em um objeto permanente de estudos acadêmicos e debates contemporâneos. Estudos recentes 
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mostram que, no ano de 2014, a China tornou-se a maior economia mundial pelo cálculo da paridade do 

poder de compra. Desde então, o mundo direcionou seus olhares para o gigante Asiático, desejosos por 

descobrir os fatores que vêm contribuindo para seu diferencial econômico nos últimos anos.

O objetivo desse trabalho foi analisar o desenvolvimento econômico da China após o processo 

de abertura econômica realizado por Deng Xiaoping a partir de 1978, destacando as vocações 

desenvolvimentista, autonomista e social; além de analisar o comportamento dos indicadores econômicos 

e sociais deste país, identificando os principais fatores responsáveis pela atuação chinesa.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, por meio das quais 

foram levantados dados e informações sobre o crescimento da China no período em questão, bem como 

os principais fatores que contribuíram para o desempenho chinês historicamente e nos tempos atuais. A 

hipótese central do trabalho é que o desenvolvimento econômico da China foi norteado pelas vocações 

desenvolvimentista, autonomista e social.

Na primeira das três sessões que compõem este trabalho, é apresentada uma discussão teórica 

sobre desenvolvimento econômico, sua evolução histórica, assim como seus conceitos e medições. 

A segunda seção trata da evolução história e contextual da China e os impactos socioculturais no 

desenvolvimento deste país. A terceira sessão, por sua vez, apresenta de forma resumida uma análise dos 

dados de crescimento chinês, com o intuito de verificar em que medida as vocações de desenvolvimento 

foram adotadas no processo de crescimento e desenvolvimento econômico desta nação, a qual apresenta 

crescimento sistemático e destacado no cenário internacional.

Como principais resultados, o estudo demonstrou que fatores socioculturais e econômicos não são 

fatores excludentes no processo de desenvolvimento das nações; ao contrário, são altamente interligados, 

isto é, um depende do outro. A China tomou para si o seu legado histórico e mostrou para o mundo que 

é possível crescer e se desenvolver sem deixar de lado as questões culturais e sociais, fazendo seu 

diferencial ao valorizá-las.

Por fim, destaca-se a importância deste trabalho à medida que se reúne uma série de informações 

relevantes sobre as condições em que se dá o processo de desenvolvimento da China, podendo subsidiar 

outros trabalhos acadêmicos nesta direção.

1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Evolução histórica do desenvolvimento1.1 

De acordo com Bresser-Pereira (2006), o que se configura hoje como desenvolvimento surgiu 
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historicamente através dos estados nacionais modernos e do mercado, a partir do século XI, na Europa. 

As bases para que esse processo se iniciasse foram a revolução agrícola - por meio da produção de 

excedentes que permitiram que os trabalhadores fossem transferidos para a indústria -, e a associação 

da aristocracia com a burguesia, permitindo a formação dos estados absolutos. A formação dos estados 

nacionais3 e de mercados seguros para investimentos permitiram que, no século XVIII, ocorresse a 

Revolução Industrial na

Inglaterra. Os empresários passaram a ter condições de investir em tecnologia e indústria,

livrando-se da instabilidade dos mercados de longa distância. Neste tocante, Bresser-Pereira (2006) 

postula que:

“Os comerciantes que dão origem à burguesia moderna começam a investir em 
manufaturas, mas seu investimento é limitado, continuando a produção a se
organizar de forma tradicional. Já o investimento na indústria, envolvendo 
custos
pesados e a adoção de técnicas modernas de produção, só podia ocorrer no quadro de 
um grande mercado assegurado por um estado-nação.” (BRESSER-PEREIRA, 2006, 
p. 4)

A industrialização se torna possível através da formação desses estados-nação, que gerenciam 

o processo desenvolvimentista e promovem a garantia e o funcionamento das instituições necessárias 

para realizá-lo. Tais instituições devem assegurar a ordem pública e a estabilidade política, o bom 

funcionamento do mercado e condições favoráveis ao investimento privado.

Para Celso Furtado (1961), a ideia do desenvolvimento está relacionada com a racionalidade 

que marca o mundo moderno: primeiramente, através da acumulação de capital e, após a Revolução 

Industrial, pela incorporação de novas técnicas que levaram as empresas a aumentarem sua produtividade 

e a se tornarem reféns desse processo. Para isso, tornou-se necessária a existência de um Estado forte, 

legítimo e eficiente.

O desenvolvimento assim começa identificado com acumulação e industrialização, ganhando 

cada vez mais importância outros aspectos, como demográficos, distributivos, sociais, ambientais e 

culturais. Chega-se, então, à perspectiva de desenvolvimento sustentável, em múltiplas dimensões, 

inclusive em uma perspectiva histórica; isto é, comparada com seus contemporâneos em cada período.

Clássicos, neoclássicos e o desenvolvimento.1.2 

Apesar de o desenvolvimento econômico ser incluído como disciplina apenas no pós- segunda 
3  “Em cada estado-nação ou estado nacional teremos uma nação ou sociedade civil e um estado. Entende-se aqui 
por nação uma sociedade que compartilha um destino comum e logra-se dotar de um estado para ser seu instrumento de 
ação coletiva; por estado, a organização com poder para definir a lei, e a própria ordem jurídica que esse estado garante; por 
estado-nação, ou estado nacional, ou país, o ente territorial soberano formado por uma nação, um estado e um território.” 
(BRESSER-PEREIRA, 2006, p. 23)
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guerra mundial, o debate sobre assunto ocorre desde os clássicos, ainda que com outras terminologias - 

como, por exemplo, progresso e riqueza - e a sua discussão era recorrente na economia política.

Os clássicos, todos eles, têm como tema fundamental o crescimento econômico e a capacidade 

de acumulação de capital. De acordo com Meier e Baldwin (1968), a teoria clássica avalia de que forma 

os excedentes econômicos da sociedade podem ser revertidos em acumulação de capital, já que, para 

eles, a formação de capital era o fator principal para o processo de desenvolvimento econômico. Esse 

processo se daria de forma gradual, em um ambiente de perfeita concorrência, onde as instituições 

existentes já seriam favoráveis ao desenvolvimento. Para Smith, o trabalho produtivo seria responsável 

direto no aumento da riqueza:

“(...) para Adam Smith o elemento essencial do aumento da riqueza é o trabalho 
produtivo. O volume de produto obtido por trabalhador, em um dado período de tempo, 
depende da intensidade do capital, da tecnologia e da divisão do trabalho, possibilitada 
pela dimensão dos mercados.” (SOUZA, 1997, p. 93)

Ainda segundo a teoria de Adam Smith, qualquer mercadoria pode produzir valor ao ser vendida 

no mercado, superando o seu preço natural ou custo médio. De acordo com David Ricardo, como 

afirma Souza (1997), o impedimento principal para o crescimento econômico era a agricultura, pois 

esta não conseguia produzir alimentos de forma eficaz para suprir as necessidades dos trabalhadores, 

ocasionando, com isso, um aumento dos salários nominais. De maneira geral, a teoria ricardiana acredita 

que o volume da produção está sujeito à produtividade marginal decrescente, em especial na agricultura, 

já que as indústrias trabalham sob economia de escala. Torna-se necessário, então, um aumento da 

produção de alimentos para suprir as demandas advindas do crescimento demográfico.

Para Meier e Baldwin (1968), os capitalistas desempenham duas funções:

“Primeira, ao buscar as oportunidades mais rentáveis para seu capital, tendem a igualar 
as taxas de lucro sobre o capital entre os vários ramos da indústria e da agricultura. 
Segunda, os capitalistas dão início ao processo de desenvolvimento. Eles reinvestem as 
suas rendas, promovendo a acumulação de capital.” (MEIER e BALDWIN, 1968, pp. 
102 - 103).

Os capitalistas também desempenham papel fundamental no desenvolvimento econômico: 

contratam trabalhadores, produzem alimentos, e impactam toda a economia por meiodas taxas de lucro 

e salário do setor agrícola.

No final do século XIX, porém, com a ascensão da teoria neoclássica, o tema desenvolvimento 

passou a figurar no pano de fundo da discussão econômica. O contexto dos neoclássicos, segundo 

Meier e Baldwin (1968), era o de inovações tecnológicas e possibilidades contínuas de crescimento. 

Além disso, os neoclássicos viviam em países onde os salários reais da economia eram superiores ao 

salário de subsistência. Dessa forma, a teoria clássica de salários de subsistência não fazia sentido, e o 
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desenvolvimento deixa de ser um problema. Fizeram, porém, contribuições relevantes ao tema, como 

ressalta Meier e Baldwin (1968):

“[...] a maioria dos autores neoclássicos [...] supõe, em geral, a existência de condições 
tais como estabilidade política, um firme ‘desejo de progredir’ entre a população, fortes 
hábitos de frugalidade, determinadas preferências, uma mão-de- obra treinada e direção 
empresarial adestrada, competição atomística, um elevado grau de mobilidade interna 
dos fatores e uma rápida fluência dos conhecimentos econômicos dentro e entre as 
diferentes nações [... ] dão especial ênfase às variações quantitativas da população, 
do estoque de capital, dos recursos naturais e das melhorias técnicas.” (MEIER E 
BALDWIN, 1968, p. 118)

Conseguiram, então, através desses pressupostos, entender o processo de desenvolvimento 

econômico e suas causas, ainda que as minimizem pelo caráter mensurável e não econômico desses 

pressupostos. Para os neoclássicos, o desenvolvimento ocorre de forma gradual e continuada, sendo um 

processo harmonioso e benéfico para todos os setores.

O tema “desenvolvimento econômico” é retomado como disciplina e como área de interesse dos 

pesquisadores no pós-segunda guerra mundial. De acordo com Theofanides (1988), o mesmo adquiriu 

status de objeto de estudo independente porque, além de satisfazer os critérios dos paradigmas científicos, 

trata de problemas recorrentes e urgentes da sociedade e dos seres humanos. A análise desse tema, por 

apresentar os fatores para um crescimento uniforme, é importante para se analisar quaisquer países que 

enfrentam problemas para alcançar melhores níveis de renda e qualidade de vida ou não sabem como 

mantê-lo.

Conceito de desenvolvimento1.3 

Há inúmeros conceitos e formas de se definir desenvolvimento, embora não se tenha chegado, 

até hoje, a um consenso. Existe, porém, certo grau de acordo a respeito do assunto.

Segundo Souza (1999), há duas correntes que definem desenvolvimento de maneiras distintas. 

A primeira, mais teórica, acredita que crescimento e desenvolvimento são sinônimos; os países seriam 

subdesenvolvidos porque crescem menos, mesmo possuindo recursos ociosos. A segunda, mais empírica, 

acredita na importância do crescimento econômico para o desenvolvimento de uma nação, mas não o 

considera suficiente, já que as consequências do mesmo nem sempre levam a benefícios para toda a 

sociedade. O crescimento pode gerar, por exemplo, a apropriação de excedente por poucas pessoas no 

país, gerando desigualdade, ou até mesmo a transferência desse excedente para o exterior. Isso significa 

que nem sempre um incremento do produto nacional, que é um mero fator quantitativo, gera melhorias 

nas condições de vida, que são fatores qualitativos. Pode ocorrer em determinado país que seu Produto 

Nacional Bruto (PNB) cresça sem que haja melhorias na qualidade de vida da população, e até mesmo 
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com aumento da desigualdade de renda; esse processo é denominado crescimento com desenvolvimento 

negativo. Por outro lado, é concebível que um país se desenvolva sem crescer, através de reformas 

estruturais, políticas e econômicas que levem à melhoria da qualidade de vida, sem necessariamente 

aumentar o PNB; esse processo é denominado desenvolvimento com crescimento negativo.

Entretanto, aumento da renda per capita, associada ao aumento de produtividade, é fator 

fundamental para o processo de desenvolvimento econômico, apesar de este envolver outros fatores.

De acordo com Bresser-Pereira (2006), o desenvolvimento econômico é um processo histórico 

que se sustenta pelo crescimento da renda, melhoria do padrão de vida da população, pelos avanços 

tecnológicos incorporados à produção e qualificação da mão-de-obra que permita a migração de 

trabalhadores para setores de maior valor adicionado. Dessa forma, o desenvolvimento econômico 

depende da taxa de acumulação de capital, da incorporação de tecnologia e de uma estratégia nacional 

de desenvolvimento e de competição internacional.

Para Colman e Nixson (1985), desenvolvimento é o aperfeiçoamento de aspectos desejáveis por 

uma sociedade. Nem sempre há concordância sobre quais aspectos seriam esses, levando-se à conclusão 

de que as aspirações e necessidades de uma população envolvem certo juízo de valor.

Como afirma Souza (1999):

“Desenvolvimento econômico define-se, portanto, pela existência de crescimento 
econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento demográfico, envolvendo 
mudanças de estruturas e melhoria de indicadores econômicos e sociais. Compreende 
um fenômeno de longo prazo, implicando o fortalecimento da
economia nacional, a ampliação da economia de mercado e a elevação geral da
produtividade.” (SOUZA, 1999, p. 7)

A diferenciação nos objetivos de desenvolvimento também foi estudada por economistas como 

Seers (1972) e Myrdal (1968), que, a exemplo de outros, elaboraram listas de critérios de desenvolvimento; 

ou seja, de valores e necessidades comuns. Eles são, no caso de Seers (1972), uma renda familiar 

adequada; acesso a emprego e educação; participação política e independência nacional. Myrdal (1968) 

adota como premissas para estimação do desenvolvimento a racionalidade; o planejamento; aumento da 

produtividade; igualdade socioeconômica; consolidação nacional e disciplina social. Pela perspectiva 

de Streeten (1981 apud Souza, 1999), desenvolvimento é, portanto, modernização, que, por sua vez, 

depende da mudança de atitude dos seres humanos em todos os aspectos de sua vida - seja ela pessoal 

ou profissional.

Medição do desenvolvimento1.4 

Na disposição de países quanto ao grau de desenvolvimento, segundo Colman e

Nixson (1985), não há uma classificação numérica rígida, e sim uma divisão em grupos, ainda
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que heterogêneos. São eles: países centrais, países periféricos e países em desenvolvimento.
5

Devido à grande disparidade dentro dos grupos de países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, pode 

haver subdivisões dentro dos mesmos, considerando-se características específicas, como renda per capita 

e pauta de exportação de produtos. Ainda que seja difícil mensurar numericamente o desenvolvimento, 

os dados estatísticos são os mais confiáveis e os que chegam mais próximo da realidade.

Através de indicadores, como o número de médicos por habitantes, proporção de habitantes 

com acesso a rede elétrica e rede de esgoto, e número de crianças matriculadas na escola, tenta-se, pelo 

menos, condensar os problemas que, muitas vezes, por serem qualitativos, não se consegue mensurar 

de maneira exata.

Vocações dos estilos de desenvolvimento1.5 

Conceito de estilo1.5.1 

De acordo com Graciarema (1976 apud PINTO, 1982), estilo configura-se como a dinâmica em 

que o desenvolvimento ocorre em uma determinada sociedade, por meio da análise estrutural, social e 

política da mesma, bem como pela coalizão de forças sociais dominantes que inauguram o dinamismo 

desse desenvolvimento. Além disso, afirma Pinto (1982, pp. 45-46), “[...] o estilo define seu caráter 

segundo sua incidência sobre os aspectos antes privilegiados do para quem, o que e como produzir, e 

que incluem, por sua vez, múltiplas dimensões particulares de natureza diversa [...].”

O estilo de desenvolvimento, de acordo com PINTO (1982), trata da organização e alocação de 

recursos humanos e materiais em um determinado período de tempo. Visa a tomada de decisões para 

promoção do desenvolvimento, através da compreensão de como, para quem e o que produzir:

“[estilo] é a modalidade concreta e dinâmica do desenvolvimento de uma sociedade 
em um momento histórico determinado, dentro do contexto estabelecido pelo sistema 
e estrutura existentes e que corresponde aos interesses e decisões das forças sociais 
predominantes.” (PINTO, 1982, p. 38)

Um estilo de desenvolvimento, portanto, depende principalmente da forma como é feita a 

distribuição de renda; da relação com o exterior e do potencial produtivo da economia. Assim, desdobra-

se nas “vocações dos estilos de desenvolvimento” (naturezas do estilo): vocação autonomista; vocação 

social; e vocação desenvolvimentista - estas duas últimas foram analisadas nesse artigo.

 Vocação desenvolvimentista1.5.1.1 

A vocação desenvolvimentista abrange as formas de aprimorar e ampliar as forças produtivas 
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e delimita “o que produzir”. Nas economias subdesenvolvidas, afirma Pinto (1982), é fundamental o 

ritmo de crescimento econômico e a formação de capital. Wolfe (1976 apud OLIVEIRA, 1995) ressalta 

a importância de essas economias alcançarem níveis mais elevados de capacidade produtiva, para que 

possam alcançar o desenvolvimento.

A experiência chinesa de crescimento econômico mostra que é necessário identificar prioridades, 

através de políticas institucionais que norteiem o processo de desenvolvimento. Como afirma PAULINO 

(2010):

“O que o êxito das experiências chinesas e indianas demonstra é que, ao contrário da 
tabula rasa do Consenso de Washington, é preciso identificar prioridades. Ao invés de 
uma longa e exigente lista de que pré-requisitos institucionais, a maioria dos quais 
não são causas, mas consequências, e é preciso reconhecer que há fatores que servem 
de esteio para o crescimento econômico; que o crescimento econômico é comandado 
por um conjunto inicialmente restrito de políticas e iniciativas institucionais, as quais 
constituem a estratégia de desenvolvimento de cada país; que os elementos chave 
dessa estratégia são o investimento em recursos humanos adequados, a existência da 
infraestrutura pública para suportar o crescimento econômico e um consenso social 
mínimo em torno dessas mesmas políticas, que galvanize a energia do conjunto da 
sociedade e motivem os investidores domésticos.” (PAULINO, 2010, p. 6)

Portanto, torna-se necessária a formação de um conjunto de ideias e estratégias que se adeque ao 

cenário existente a própria lógica econômica do país. A China soube combinar ortodoxia e heterodoxia 

econômica através do processo de abertura ao comércio exterior e ao investimento estrangeiro, bem 

como crescimento do PIB, PIB per capita, participação do setor secundário e terciário no PIB e saldo da 

balança comercial.

 Vocação social1.5.1.2 

Para que haja uma maior disseminação dos efeitos do desenvolvimento faz-se necessário analisar 

a estrutura e o padrão de distribuição de renda da sociedade. De acordo com Pinto (1982), a definição 

sobre “o que produzir” vem da diferenciação dos ritmos de crescimento da indústria. Dessa forma, 

deduz-se que, quanto maior o preço de um bem, mais ele será voltado ao consumo pelas pessoas com 

maiores rendas; esses bens são fabricados pelos setores industriais que apresentam taxa de crescimento 

maior.

De acordo com Pinto (1982):

“[...] os núcleos mais dinâmicos do aparato produtivo estão entrelaçados e dependem 
de preferência e às vezes com exclusividade da demanda dos grupos colocados no ápice 
da estrutura distributiva. Em outras palavras, dadas as rendas médias regionais e a dos 
países, para que funcione e avance o presente estilo de desenvolvimento é indispensável 
que a renda e o gasto se concentrem nesses estratos, de maneira a sustentar e ampliar 
a demandados bens e serviços favorecidos. Na medida em que isso ocorre, o aparato 
produtivo irá - seguirá - ajustando-se para atender de preferência a esses tipos de 
demanda.” (PINTO, 1982, p. 63)
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Para o autor, portanto, os bens a serem produzidos devem estar alinhados com o “para quem 

produzir”, a fim de revelar a tendência contracionista do sistema, por meio de um “círculo de causalidade 

cumulativa” em que, quando aprofundada certa estrutura de oferta, a mesma necessita de um esquema 

semelhante de distribuição. Pelo destino social da produção e pela renda média nota-se o perfil 

concentrador cíclico.

A vocação social de desenvolvimento volta sua análise para os fatores que podem contribuir 

para melhoria de vida de determinada população, aumentando seu bem-estar. Esses fatores tratam 

da complexa relação entre crescimento econômico, aumento da renda da população, desigualdade e 

pobreza. Indicadores isolados não determinam o impacto do crescimento econômico no bem-estar de 

uma população; mas um conjunto específico deles nos permite desenhar um retrato bastante real da 

situação de um país.

A fim de verificar, portanto, se um país possui ou não vocação social, variáveis como expectativa de 

vida, IDH, taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo e redução da pobreza são fundamentais. 

Além disso, a concentração tratada por Pinto (1982), também deve ser analisada.

Na primeira sessão desse trabalho foram apresentadas teorias relacionadas ao desenvolvimento, 

bem como os conceitos que serão utilizados na terceira sessão para analisarmos a situação econômica 

real da China pós 1978 (Deng Xiaoping4).

A China no passado foi uma das maiores, senão a maior, economia do mundo. O seu sistema 

de agricultura sustentou um crescimento populacional significativo por mais de 400 anos. Entre 1400 

e 1820, a população chinesa quintuplicou, com uma taxa de crescimento de aproximadamente 0,4% ao 

ano, segundo Maddison (1998), representando 36% da população mundial. Além disso, aparentemente, 

os padrões de vida na China mantiveram-se estáveis até o início dos anos 1800. Não há nenhuma 

evidência de grandes aumentos ou diminuições do crescimento chinês em relação aos demais países. Em 

1820, a China, de acordo com Naughton (2007), representava cerca de um terço do PIB mundial.

Por mais de um século, porém, entre o início do século XIX e meados do século XX, o desempenho 

da economia chinesa foi medíocre. Sob pressão do Ocidente e sofrendo as penas das derrotas contra 

países europeus, a China, que antes movimentava grande parte da economia mundial, desintegra-se 

politicamente e economicamente. No final do século XVIII, a dinastia Qing5 já enfrentava sinais de 

declínio. Para Perkins (1967), o governo era incapaz de mobilizar fundos para dar suporte ao crescimento 

econômico diante de um quadro de grande crescimento populacional e deterioração da infraestrutura 

pública. Como postula Naughton (2007):

“During the nineteenth century foreign powers began to have na increasingly severe 

4  China: Ascensão, decadência e recuperação?
5  Última dinastia imperial chinesa (1644-1912).
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political, military, and economic impact on China. Potentially, the economic stimulus 
from this contact could have been positive, but in fact China during the nineteenth 
century tumbled into profound social crisis. This crisis was certainly aggravated by the 
political and military challenge from the West, even though it goes beyond anything we 
can explain by the direct Western impact.”6 (NAUGHTON, 2007, p. 40)

As invasões estrangeiras iniciaram durante um período de fraqueza da dinastia Qing na China, 

que enfrentava grave crise econômica, o que agravou a situação do país. Por muitos séculos, a China 

possuiu um excedente de exportação com o mundo exterior, incluindo a Europa (exportações chinesas 

tradicionais como seda, chá e porcelana). A constante entrada de prata no país expandiu a oferta monetária 

e contribuiu para a expansão econômica até a década de 1820.

A economia chinesa não obteve sucesso no século XIX, mas, em meados do século XX, ouve 

uma reviravolta nesse processo. Após 1949, com a proclamação da República Popular da China, o 

país voltou a assumir posição de destaque no cenário mundial. A economia chinesa, segundo Naughton 

(2007), voltou a crescer rapidamente, apesar de algumas políticas desastrosas adotadas durante o período 

maoísta.

Como afirma Naughton (2007):

“There was indeed some governamental failure during the beginnings of 
development, but governamental failure was not significant enough to destroy the 
robust potential of the traditional economy. Moreover, economic development is a long-
term process that consists of the accumulation of human and physical capital, together 
with the evolution of institutions appropriate to a modern economy.” (NAUGHTON, 
2007, p. 33)7

A China, durante todo o seu processo de formação, permaneceu-se fechada às influências do 

Ocidente, a fim de preservar sua cultura milenar. O país era grande exportador de seda, chá e porcelana 

e não tinha interesse na compra de bens estrangeiros. Até meados do século XVIII, apenas pelo porto 

de Cantão que a Europa podia negociar com a China; ainda assim, de forma indireta. Funcionários 

do governo intermediavam todas as transações feitas no local. Para Jansen (2007), a insatisfação dos 

países europeus, em especial da Inglaterra, com a dificuldade de exportar produtos para a China, em um 

momento de expansão do capitalismo, fez com que os ingleses buscassem alternativas para se inserirem 

no amplo e diversificado mercado chinês.
6  Tradução livre: Durante o século XIX, potências estrangeiras começaram a ter um impacto político, militar e econô-
mico cada vez maior na China. Potencialmente, o estímulo econômico deste contato poderia ter sido positivo, mas, durante 
o século XIX, caiu em profunda crise social. Esta crise foi certamente agravada pelo desafio político e militar do Ocidente, 
mesmo que ele vá além de qualquer coisa que possamos explicar sobre o impacto direto ocidental no país.
7  Tradução livre: Havia, de fato, falhas governamentais durante os primórdios do desenvolvimento chinês, mas elas 
não foram significativas o suficiente para destruir o grande potencial da economia tradicional. Além disso, o desenvolvimento 
econômico é um processo de longo prazo que consiste na acumulação de capital humano e físico, juntamente com a evolução 
de instituições apropriadas para uma economia moderna.
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A aceleração repentina chinesa indica que algum novo conjunto de elementos permitiu que 

houvesse uma “decolagem” no processo de crescimento e desenvolvimento econômico no país. Tal 

desenvolvimento, no entanto, não se fez no vazio, e sim em uma realidade concreta ao longo dos anos.

A “Nova China” de Deng Xiaoping2.1 

Deng Xiaoping, com a morte de Mao Zedong, reassume o poder na China8. Sua luta contra a 

Revolução Cultural o impulsionou para o topo da elite governante chinesa. Apesar disso, Xiaoping se 

recusou a revogar o poder do Partido Comunista, do qual fazia parte. Fazê- lo significaria romper, de 

alguma maneira, com a ideologia marxista-leninista-maoísta em que a República Popular da China foi 

fundada em 1949. Para Napoleoni (2011):

A morte de Mao, em 1976, encerrou um importante e controverso capítulo da história 
da China. A Revolução Cultural, cujas perseguições alcançaram o próprio Deng, foi 
um processo em que se usou de violência para eliminar todos os traços ocidentais da 
memória histórica nacional e reconectar o país ao seu luminoso passado imperial. A 
China pós maoísta surgiu na cena mundial dotada de uma sólida identidade nacional 
enraizada na cultura de seu passado distante, a idade de ouro das dinastias ancestrais. 
(NAPOLEONI, 2011, p. 61)

Uma das principais alterações no sistema político e econômico chinês na era pós maoísta foi 

executada no campo, dando maior liberdade aos produtores na comercialização de sua produção. Como 

os camponeses podiam vender parte da sua produção agrícola em vez de repassá-las integralmente ao 

governo, os mesmos podiam viajar para escoar sua produção e, dessa forma, aumentar renda e produção. 

Esse foi o primeiro passo, ainda que de forma muito primária, à introdução da propriedade privada na 

economia chinesa.

Durante o processo de abertura da economia chinesa, Pires (2012, p.) postula que “a China adotou 

uma estratégia nacional que soube submeter os interesses do mercado à sua própria lógica econômica”. 

Isso significa que, para se inserir no mundo moderno sem abandonar os ideais comunistas, Deng 

Xiaoping precisou adaptar o marxismo, como afirma Napoleoni (2011), aos processos de globalização e 

modernização em que os demais países já se encontravam alinhados. Kroeber (1987) acredita que o maior 

feito chinês foi superar os desafios históricos do período recente, sem gerar aumento da desigualdade 

social (ao contrário) e gerando grande crescimento econômico:

“Desmantelaram (governantes chineses) a maior parte da economia socialista sem 
criar distorções sociais, políticas e econômicas. Pelo menos foi o que ocorreu com as 
empresas estatais a partir do fim da década de 1990. Em 2005, os trabalhadores desse 

8  Deng Xiaoping (1904 —1997) foi Primeiro Ministro da República Popular da China (1978 e 1992). Xiaoping 
conduziu o processo de abertura econômica do país.



16 17

setor eram apenas 50 milhões, processo que levou à ruptura de antigas premissas sociais. 
Extinguiram-se as pensões e os benefícios à saúde garantidos pelo sistema socialista. 
Mas o governo conduziu bem a transição.” (NAPOLEONI, 2011,
p.62)

No lugar de incertezas, os chineses conquistaram com essa transição não só a chance de serem 

“patrões de si mesmos”, mas alguns direitos de propriedade, dando caráter mais humano às políticas 

sociais desenvolvidas na China.

Uma das primeiras reformas realizadas pelo novo gestor foi a extinção das comunas rurais de Mao 

e permissão que os camponeses cultivassem hortas familiares, com o objetivo de aumentar a produção 

agrícola no país, principalmente de grãos. Os moradores da cidade foram autorizados pelo governo a 

iniciar pequenos negócios; o consumo de bens e serviços também foi estimulado, visando movimentar 

a economia chinesa.

Zyiang(2009) afirmou que:

“O abandono da coletivização resolve uma série de problemas agrícolas que perturbam 
a liderança, a começar pelos baixos retornos e baixa produtividade do solo resultante de 
cultivos inadequados.” (ZIYANG, 2009, p.98)

No início da década de 1980, buscando criar condições favoráveis para o investimento e a 

incorporação de tecnologia do exterior, em meio a seu processo de abertura, a China criou as Zonas 

Econômicas Especiais (ZEEs) baseadas nas zonas francas e de processamento já existentes no Sudeste 

da Ásia e em países da América Latina, como Brasil e Argentina (OLIVEIRA apud SILVA e BREDA, 

2002). A princípio foram criadas quatro ZEEs, localizadas em cidades do litoral sul chinês: Shenzhen, 

Zhuhai, Shantou e Xiamen. Elas permitiram o deslocamento de parte da produção industrial existente 

em Hong Kong para a China, permitindo que aquela começasse a produzir bens de maior valor agregado 

e maior tecnologia.

Posteriormente foram criadas mais catorze ZEEs, graças ao êxito alcançado pelas primeiras, que 

fizeram com que o investimento estrangeiro no país se expandisse rapidamente e significativamente. 

A China, a partir de então, reaproximou-se do sistema econômico internacional e passou a seguir os 

impulsos do capitalismo. Nesse contexto surge o termo “socialismo de mercado”, criado por Deng 

Xiaoping após visita de inspeção no interior do país.

Em 1984, segundo Napoleoni (2011), o fornecimento de alimentos da China atingiu 400 milhões 

de toneladas de grãos, tornando o país autossuficiente em alimentos. Naquele mesmo ano, Xiaoping 

negociou com êxito um acordo com o governo britânico para que Hong Kong voltasse ao controle chinês 

em 1997,(conforme acordo firmado previamente no Tratado de Nanquim) criando um novo modelo, 
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conhecido como “um único país; dois sistemas econômicos”. Para Napoleoni (2011):

Hong Kong permaneceria capitalista mesmo quando retornasse à China comunista. 
Shenzhen tornou-se a ponte entre essas duas realidades, o continente comunista e a 
Hong Kong neoliberal. E, o mais importante, Shenzhen tornou-se o laboratório onde foi 
testada a nova fórmula econômica da China. (NAPOLEONI, 2011, p. 79)

Durante esse processo, no entanto, ele reprimiu qualquer ameaça à ditadura comunista do país. 

Utilizou tanques de guerra e armas para acabar com as manifestações pró-democracia que aconteceram 

na Praça Tiananmen, episódio conhecido como o “massacre da Praça da Paz Celestial”, onde centenas 

de estudantes e manifestantes foram mortos. Para Napoleoni (2011):

Felizmente, Tiananmen não emperrou para sempre o mecanismo de abertura. O sangue 
vertido serviu para convencer Deng Xiaoping de que continuar no caminho das reformas, 
a um passo constante, era a única maneira de salvar o país do destino soviético. E, 
durante quase três anos, Deng lutou dentro do partido em defesa precisamente daquilo 
que reivindicavam as moças e rapazes de Tiananmen, contra a ala maoísta do PCC, que 
pressionava pelo retorno a uma economia planejada. (NAPOLEONI, 2011, p.109)

Deng Xiaoping saiu vencedor nessa luta contra os maoístas. A modernização e a globalização 

se sobrepuseram ao desejo de parte do PCC ao retorno da economia planejada, impedindo que a China 

tivesse o mesmo fim que a URSS.

O Produto Interno Bruto (PIB) chinês apresentou crescimento real médio anual de 10% durante 

o governo de Deng Xiaoping. Esse crescimento foi acompanhado de uma redução drástica da pobreza 

no país. Ainda de acordo com dados do Center for International Comparisons of Production, Income and 

Prices9, da Universidade da Pensilvânia (EUA), o PIB per capita da China cresceu cerca de dez vezes 

entre 1978 e 2004.

3 A China e as Vocações de Desenvolvimento
Vocação desenvolvimentista3.1 

Como vimos na primeira sessão desse artigo, a vocação desenvolvimentista está diretamente 

ligada ao crescimento e à composição do que se produz, como sugere Pinto (1982), bem como às 

possibilidades que essa produção têm de se expandir, visando o desenvolvimento dos países que adotam 

essa vocação.

Assim como proposto anteriormente, verifica-se se a China adotou essa vocação durante seu 

processo de desenvolvimento pós 1978. Para tanto, deve-se retomar alguns conceitos primordiais de 

9 Centro de Comparações Internacionais de Produção, Renda e Preços.
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desenvolvimento vistos na primeira sessão.

“Por crescimento econômico entende-se o crescimento contínuo do produto nacional 
em termos globais ou per capita ao longo do tempo. Este critério implica também uma 
melhor eficiência do sistema produtivo. Por desenvolvimento econômico entende-
se, além das mudanças de caráter quantitativo dos níveis do produto nacional, as 
modificações que alteram a composição do produto e a alocação dos recursos pelos 
diferentes setores da economia.” (MILONE, 1988, p. 17)

Uma das características principais do processo de desenvolvimento de uma nação é o seu 

crescimento econômico que, apesar de não ser o único fator relevante, é reconhecido como fundamental. 

Como afirma Pinto (1982, p. 48), “quaisquer que sejam os juízos a respeito, parece óbvia a importância 

dos ritmos de crescimento e em particular da formação de capital.”

Através de dados analisados do Banco Mundial10, nota-se que houve grande crescimento do 

PIB chinês nas últimas três décadas. O país cresceu em média aproximadamente 9,85% ao ano no 

período observado (1978 a 2013), mas já alcançou taxas de crescimento de aproximadamente 15%, no 

ano de 2007, e mergulhou em tempos de queda considerável da atividade econômica, como em 1990. 

Relativamente ao resto do mundo, cresce a taxas muito maiores; apresenta mais do que o dobro da média 

de crescimento dos países de renda média alta, por exemplo, faixa de renda na qual se encontra inserida 

(2013).

Cabe-nos analisar agora se o crescimento econômico chinês comprovado anteriormente está 

acompanhado de mudanças estruturais do ponto de vista produtivo. Como postula Souza (1997): “Essa 

noção [de crescimento como mudança de estrutura] implica mudança de estruturas econômicas, sociais, 

políticas e institucionais, com melhoria da produtividade e da renda média dos agentes envolvidos no 

processo produtivo” (SOUZA, 1997, p. 21)

O rápido crescimento da economia chinesa nas últimas três décadas tem sido administrado pelo 

setor industrial e o aumento da participação do mesmo no PIB chinês. Mudanças estruturais, afirma 

Naughton (2007), associadas ao rápido crescimento do setor secundário reformularam a indústria chinesa 

e a sua relação com os demais setores - primário e terciário. Até 1978, o desenvolvimento industrial 

chinês era focado na produção de poucos bens básicos. Além disso, a base da economia do país ainda 

estava muito voltada para o setor primário. Depois de 1978, a China diversificou sua produção em uma 

série de bens de consumo de tecnologia relativamente baixa e trabalho intensivo; diversificação essa que 

havia sido negligenciada durante o período de economia planificada (1948 - 1978).

As mudanças estruturais que começaram a acontecer na China, a partir de 1978, assumiram um 

caráter incomum se comparadas às economias de mercado em desenvolvimento. Em vez de acompanhar 

10  Ver tabelas nos anexos.
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o cenário industrial dessas economias, voltou sua atenção para setores negligenciados anteriormente. 

Esse processo ficou conhecido como “payback industrialization ”.

Na última década, a China se transformou em uma potência no comércio mundial. A abertura 

do comércio chinês foi parte fundamental para o processo de reforma econômica iniciada em 1978 e se 

fortaleceu com a entrada do país na Organização Mundial de Comércio (OMC) em 2001, integrando-se, 

formalmente, à comunidade econômica global. Para NAUGHTON:

“China began trade liberalization with one of the most closed economies in the world 
(...) Before 1979, China’s total trade/GDP ratio never significantly exceeded 10% (...) 
[after 1979] China’s position has changed dramatically. In 1978, China’s trade ratio was 
far below the world average. Between then and the early 1990s, China rapidly opened 
up and converged quickly to the world average, and the trade shared stabilized through 
the late 1990s. Since 2002, trade openness has surged again.” (NAUGHTON, 2007, pp. 
377-378)11

Assim, com a reforma econômica e a abertura ao comércio internacional, os bens e

serviços transacionados pela China foram financiados, em grande parte, por investimentos estrangeiros, 

dado o ambiente de globalização onde comércio e investimento estão cada vez mais ligados. Como 

afirma Naughton (2007), o período de mudanças institucionais na China pós 1978 pode ser descrito 

como de “Reforma e Abertura”.

A China possui Vocação Desenvolvimentista?3.1.2 

Os dados sobre crescimento, produção e estrutura analisados nessa seção apontam que o 

desempenho econômico chinês no período analisado foi grande, não só de forma absoluta, mas também 

na posição relativa aos demais países, elencados aqui por meio de faixas de renda (baixa, média baixa, 

média alta e alta). Os dados mostram que a China está crescendo muito e ganhando destaque na indústria 

e no comércio mundial. Dessa forma, ratifica-se a primeira hipótese desse trabalho: a de que a China 

possui, de fato, vocação desenvolvimentista.

3.2 Vocação Social

Vimos na seção anterior que a China possui vocação desenvolvimentista, dadas as estatísticas 

de crescimento econômico nos últimos trinta e seis anos. Desenvolvimento, porém, como descrito no 

primeiro capítulo, não é apenas crescimento. De acordo com SOUZA (1997):

11  Tradução livre: A China começou a liberalização do seu comércio como uma das economias mais fechadas do mun-
do (... ) Antes de 1979, a taxa de comércio total/PIB da China nunca excedeu significativamente 10% (... ) [depois de 1979] 
a posição da China mudou drasticamente. Em 1978, a relação comercial da China foi muito abaixo da média mundial. Entre 
1978 e início dos anos 1990, a China se abriu rapidamente e convergiu para a média mundial, e a participação do comércio 
estabilizou até o final da década de 1990. Desde 2002, a abertura comercial vem aumentando novamente.
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“A ideia é a de que o crescimento econômico, distribuindo diretamente a renda entre 
os proprietários dos fatores de produção, engendra automaticamente a melhoria dos 
padrões de vida e do desenvolvimento econômico. Contudo, a experiência tem mostrado 
que o desenvolvimento não pode ser confundido com crescimento, porque os frutos 
dessa expansão nem sempre beneficiam a economia como um todo e o conjunto da 
população.” (SOUZA, 1997, p. 20)

Envolve, portanto, variáveis sociais de bem-estar humano. O Relatório de Desenvolvimento 

Humano (1991) define desenvolvimento da seguinte forma:
“The basic objective of development is to enlarge the range of people’s choices to make 
development more democratic and participatory. These choices should include access 
to income and and employment opportunities, education and health, and a clean and 
safe physical environment.12” (HUMAN DEVELOPMENT REPORT, 1991, p. 1)

Assim, através de indicadores como salários, índice de pobreza, IDH, expectativa de vida 

ao nascer, mortalidade e acesso a educação, pode-se verificar se a vida da população chinesa está 

melhorando e se o crescimento econômico acompanha mudanças significativas no bem-estar e na 

qualidade de vida dos mesmos, apesar de ainda haver pobreza no país.

Educação como fator de desenvolvimento3.2.1 

Na busca pelo desenvolvimento, um fator comum entre os muitos conceitos do tema é a 

importância da educação como fonte fundamental de transformação social e econômica. Para Oliveira 

(2000):

“O acesso a ela [educação] significa uma melhor e maior qualificação da mão-de- 
obra. Mais do que isso, representa uma melhoria do padrão de vida, pois este pode ser 
entendido como uma abertura no campo de escolha dos indivíduos. Pois, a escolha e a 
liberdade do indivíduo só podem ser exercidas com um adequado instrumental. Como 
nos lembra oportunamente FONSECA (1994): ‘(...) Para um analfabeto, por exemplo, 
de que vale a liberdade de ler Machado de Assis? A boa leitura está fora do seu campo 
genuíno de escolha.’” (OLIVEIRA, 2000, pp. 80-81)

Os dados mostram que, no início da década de 1980, apenas 65,5% da população chinesa era 

alfabetizada; ou seja, possuía um índice de analfabetismo de 34,5%. Já a partir dos anos 2000, mais 

de 90% da população chinesa já era alfabetizada. Em 2013, 96,4% da população sabia ler e escrever; 

ou seja, a taxa de analfabetismo no país, recentemente, tá em torno de 3,6%. A taxa de melhoria entre 

1982 e 2013 foi de 30,9%. Pode-se observar, portanto, um grande salto no número de letrados no país, 

corroborando com a ideia de que, no quesito educação, a China vem cumprindo a sua função social.

12  Tradução livre: O objetivo básico do desenvolvimento é ampliar o leque de escolhas das pessoas para tornar o 
desenvolvimento mais democrático e participativo. Essas opções devem incluir acesso à renda e às oportunidades de em-
prego; bem como educação, saúde e um ambiente físico limpo e seguro.
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Expectativa de vida ao nascer, Índice de desenvolvimento humano (IDH) e Taxa de mortalidade 3.2.3 

infantil como fatores de desenvolvimento.

Expectativa de vida ao nascer3.2.3.3 

Em 1978, a expectativa de vida era de aproximadamente 66 anos. Ao longo dos anos, essa 

estatística só melhorou e, em 2013, a expectativa de vida chegou a 75 anos. A expectativa de vida 

ao nascer para mulheres (68,1 anos), em 1978, era maior do que a dos homens (64,9 anos). Em 

2013, da mesma forma, as mulheres (expectativa de 76,6 anos) continuam vivendo mais do que os 

homens (expectativa de 74,1 anos), segundo dados do Banco Mundial. Os dados mostram que não 

há disparidade significativa por gênero nesse indicador. Essa evolução também demonstra melhorias 

na qualidade de vida da população chinesa, corroborando, mais uma vez, com a hipótese de vocação 

social.

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)3.2.3.4 

Conforme definição do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH, 

índice criado Mahbub ul Haq e Amartya Sen, visa contrapor o indicador de PIB per capita, já que este 

apresenta apenas a realidade econômica de um país. Em resumo:

“(...) o IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. 
Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH não abrange 
todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da ‘felicidade’ das 
pessoas, nem indica ‘o melhor lugar no mundo para se viver’.
Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são outros dos muitos aspectos 
do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem o grande 
mérito de sintetizar a compreensão do tema e ampliar e fomentar o debate.” (PNUD, 
2012)

A China encontra-se, no ranking de 2014, na 91° posição do IDH, dentro do grupo selecionado 

como países de “Alto Desenvolvimento Humano”, com o valor do índice em 0,719. Apesar de inicialmente 

a posição relativa do país no ranking não parecer favorável, dados do PNUD mostram que o IDH chinês 

é o que mais cresce no mundo e, no último ano, subiu duas posições no ranking. A aceleração econômica 

do país é responsável por um aumento de 0,233 pontos no IDH de 1980 até hoje. O relatório do PNUD 

demonstra que a porção mais rica das zonas rurais aparece como a maior beneficiada do crescimento 

econômico, em detrimento da população mais pobre no campo, o que colabora para que a China não 

melhore ainda mais sua posição mundial. Como essa parcela pobre da população rural vem perdendo 

posição relativa ao longo dos anos, pode-se esperar uma melhora chinesa no ranking nos próximos 
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anos.

 Taxa de mortalidade infantil3.2.3.5 

Houve grande queda na taxa de mortalidade infantil na China, de aproximadamente 53 mortes 

a cada 1000 mil nascidos vivos em 1978 para aproximadamente 11 mortes a cada 1000 nascidos vivos 

em 2013. Essa diminuição acontece devido à melhoria nas condições de saúde, saneamento básico, 

educação e outras variáveis que impactam direta ou indiretamente o desenvolvimento no país.

De acordo com dados do Banco Mundial, a taxa de mortalidade infantil é um pouco maior entre 

os meninos do que entre as meninas em 2013: 11,7 e 10,2 respectivamente. Os dados mostram, mais 

uma vez, que não há disparidade significativa por gênero nesse indicador.

Redução da pobreza como fator de desenvolvimento3.2.4 

O histórico da China na luta contra a pobreza pós-1978 e as reformas de aberturas feitas por 

Deng Xiaoping são extraordinárias. De acordo com Ravallion and Chen (2004):

“In the 20 year period after 1981, the proportion of the population living below our new 
poverty lines fell from 53% to 8%. However, there were many setbacks for the poor. 
Poverty reduction stalled in the late 1980s and early 1990s, recovered pace in the mid-
1990s, but stalled again in the late 1990s. Half of the decline in poverty came in the first 
few years of the 1980s. Some provinces saw far more rapid progress against poverty 
than others.” (RAVALLION and CHEN, 2004, p. 2)13

A migração para áreas urbanas ajudou a reduzir a pobreza em nível nacional. A maior parte da 

redução da pobreza veio das áreas rurais. O crescimento no setor primário (agricultura, principalmente) 

fez mais para redução da pobreza e da desigualdade do que os demais setores, secundário e terciário.

A medição da pobreza na China foi feita pela análise da “linha oficial de pobreza” para as zonas 

rurais (300 yuans por pessoa por ano a preços de 1990; não há linha de pobreza urbana comparável). 

Argumenta-se que esta linha é muito baixa para medir o que constitui “a pobreza” na China. Em uma 

economia em rápido crescimento, porém, percepções do que seja necessário para não se enquadrar como 

pobre deve subir ao longo do tempo.

Houve queda drástica no número de pessoas na linha de pobreza (pessoas com renda inferior a 

¥6,3/dia ou US$1,1/dia), de acordo com Naughton (2007). A população rural, em 1978, era composta por 

76% de pessoas abaixo da linha da pobreza. Em 1995 esse número reduziu para 23%. Depois de 2001, 

13  Tradução livre: No período de 20 anos depois de 1981, a proporção da população que vive abaixo de nossas novas 
linhas de pobreza caiu de 53% para 8%. No entanto, houve muitos contratempos para os pobres. A redução da pobreza es-
tagnou no final de 1980 e início de 1990, recuperou o ritmo em meados da década de 1990, mas parou novamente no final de 
1990. Metade do declínio na pobreza veio nos primeiros anos da década de 1980. Algumas províncias viram o progresso na 
luta contra a pobreza muito mais rápido do que outros.
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essa taxa caiu par 1,5% e, nas áreas urbanas, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza praticamente 

desapareceram (menos de 0,3%). Possivelmente, nenhum outro país na história conseguiu tirar tantas 

pessoas da pobreza extrema em tão pouco tempo.

Por outro lado, a desigualdade no país aumentou drasticamente. No final da década de 1970 

e início da década de 1980, a China foi, provavelmente, o país mais igualitário do mundo, segundo 

Naughton (2007), contrariando a tendência dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento à época. 

O coeficiente de Gini, que mostra a concentração de renda, era de 0,28; ou seja, por ser um valor mais 

próximo de zero, representa melhor distribuição da renda do país. Em meados dá década de 1980, 

porém, a desigualdade na China passou a crescer constante e inexoravelmente, como postula Naughton 

(2007):

“[since 1980s] the inequality has climbed steadily within both rural and urban areas. 
Total national inequality is higher than either rural or urban inequality in every year 
because the urban-rural gap is large. Moreover, total inequality has increased even more 
than urbano or rural inequality, because the urban-rural gap has increased since 198314.” 
(NAUGHTON, 2007, p. 218)

Em três décadas, portanto, a China passou do status de país mais igualitário do mundo para um 

dos mais desiguais. O índice de Gini, em 2013, foi de 0,470. Esse aumento da concentração de renda 

pós 1978 pode ser explicado pelos seguintes fatores:

 Tamanho e diversidade geográfica da China: o maior país do globo, com superfície superior a • 

9,5 milhões de km2, fazendo fronteira com catorze países15. Possui clima diverso, sendo tropical 

ao sul e subártico ao norte. O interior da China é pouco povoado; há longos trechos de deserto 

e gelo;

 Papel catalisador desempenhado pelo comércio exterior e investimentos centrados na região • 

litorânea: geografia mais favorável, região mais desenvolvida e implantação das
ZEEs;

• Legado deixado pelas instituições socialistas (economia planificada e descentralizada;
planejamento central com mercado limitado).

Observando os dados e as iniciativas do governo no âmbito social, apreende-se que, apesar do 

aumento da desigualdade, a qualidade de vida da população aumentou, graças à diminuição da pobreza 

14  Tradução livre: [desde 1980] a desigualdade aumentou de forma constante tanto nas áreas rurais quanto nas áreas 
urbanas. A desigualdade nacional total é maior do que qualquer desigualdade rural ou urbana, porque a lacuna entre essas 
áreas é grande. Além disso, a desigualdade total aumentou ainda mais do que a urbana ou a rural, porque a lacuna entre elas 
tem aumentado desde 1983.
15 Afeganistão, Butão, Birmânia, Vietnã, Laos, �ndia, Nepal, Paquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rús-Vietnã, Laos, �ndia, Nepal, Paquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rús-Laos, �ndia, Nepal, Paquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rús-Tadjiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, Rús-Quirguistão, Cazaquistão, Rús-
sia, Mongólia e Coréia do Norte.
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no país. Além disso, a expectativa é que as reformas e os investimentos, principalmente em tecnologia, 

podem fazer da China, novamente, um país “mais igual”.

A China possui Vocação Social?3.2.5 

Pela análise dos dados e a comprovada melhora constante dos padrões de vida da população 

chinesa, pode-se inferir que a China possui Vocação Social; corroborando mais uma hipótese levantada 

neste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescimento econômico chinês nas últimas décadas é notório. Tal pesquisa teve como propósito 

analisar se esse crescimento está acompanhado de desenvolvimento; ou seja, se o incremento do PIB, 

fator quantitativo, tem gerado melhorias no padrão de vida e no bem- estar da população chinesa, que 

são fatores qualitativos.

Além disso, buscou-se, através da análise de indicadores socioeconômicos, cumprindo o objetivo 

geral e os objetivos específicos desse trabalho, verificar se a China compreende as vocações dos estilos 

de desenvolvimento: desenvolvimentista, autonomista e social.

Esse trabalho possui relevância por tratar de assuntos concernentes ao crescimento e 

desenvolvimento da maior economia do mundo; a China. O legado sociocultural chinês e as políticas 

adotadas a partir de 1978, onde houve o início do processo de abertura da economia chinesa ao exterior, 

levaram o país a atingir esse patamar. Os olhos de todos os países estão voltados para a economia 

chinesa, buscando entender de que forma conseguiram crescer tão rapidamente e estruturadamente, em 

um curto período de tempo (trinta e cinco anos).

Por fim, destaca-se que as hipóteses do trabalho monográfico foram integralmente 

comprovadas.
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