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No dia 06 de agosto inicia o curso “Para compreender a China”. A profa. Dra. Rosana PinheiroMachado, antropóloga e sinóloga, apresenta neste um painel histórico e antropológico amplo da China,
analisando a sociedade chinesa desde a sua história dinástica até a revolução comunista e a recente abertura
econômica. O curso examina também as transformações e as características da cultura chinesa contemporânea,
em seus costumes e vocabulários.
Os encontros acontecem nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto, quartas-feiras, das 19h30 às 22h, no
StudioClio (Rua José do Patrocínio, 698). Até o dia 30 de julho, as inscrições podem ser feitas pelos valores de
R$ 432 para o público em geral, e R$ 388 para professores e estudantes. A partir do dia 31 de julho, os valores
passam para R$ 475 para o público em geral, e R$ 427 para professores e estudantes. Esses valores podem ser
parcelados em 3x no cartão ou no cheque.
Ao final do curso, será fornecido certificado Clio de 12h/aula. As inscrições podem ser feitas através da
página www.studioclio.com.br, por depósito bancário ou em nossa sede. Mais informações podem ser adquiridas
pelo telefone 3254-7200.
Programa
Aula 1 – Raízes da antiga civilização chinesa
Apresentação
Formação histórica da civilização chinesa
Quadro histórico:
- As principais dinastias e as suas características e influências
- Rota da Seda, Poesia Tang, Muralha da China e outros clássicos da China
Aula 2 – As Dinastias Tardias
- As Dinastias Ming e Qing: Fechamento e abertura da China
- Guerra do Ópio, a cidade proibida, etc.
Aula 3 – O século XX
- A república da China- A ética e a estética maoísta
- A revolução comunista em imagens
- A estética maoísta
- A Revolução Cultural
Aula 4 – A China contemporânea
A abertura econômica
O espírito da abertura econômica de Deng Xiaoping: nova ética, nova política, nova economia, novo contexto,
novas classes sociais
Cultura e os desafios contemporâneos
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Rosana Pinheiro-Machado
Doutora em Antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tendo realizado estágio na
University College London (UCL) e pós-doutorado na UFRGS. Atualmente, é professora de Antropologia do
curso de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM/RS). Sua tese,
baseada em 10 anos de pesquisa, acompanhou uma cadeia global de mercadorias na rota China-ParaguaiBrasil. Dedica-se aos temas do trabalho, informalidade, cópias, comércio internacional, produção e mercado,
capitalismo e desenvolvimento em economias emergentes, teorias dos laços pessoais, entre outros. Suas
atividades recentes procuram fazer uma interface com a Antropologia e a Sociologia da China, desde que morou
nas zonas econômicas especiais (ZEE) do sul daquele país, onde tem visitado regularmente para o
desenvolvimento de atividades acadêmicas. Pensar as novas possibilidades de comunicação, globalização e
trocas econômicas e simbólicas entre países "sul-sul" constitui o eixo norteador de sua trajetória profissional.
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