
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GUANXI NOS TRÓPICOS:  

UM ESTUDO SOBRE A DIÁSPORA CHINESA EM PERNAMBUCO 

 
 

 
 

 
 
 

MARCOS DE ARAÚJO SILVA 
 
 
 
 
 
 

BARTOLOMEU FIGUEIROA DE MEDEIROS 
Orientador  

 
 
 

 
 

 
 

RECIFE � 2008  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA 

 
 

 
 
 
 
 
 

GUANXI NOS TRÓPICOS:  

UM ESTUDO SOBRE A DIÁSPORA CHINESA EM PERNAMBUCO 

 
 
 
 

MARCOS DE ARAÚJO SILVA 
 

 
 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Antropologia da Universidade 
Federal de Pernambuco, sob a orientação do 
Professor Doutor Bartolomeu Figueirôa de 
Medeiros para obtenção do grau de Mestre em 
Antropologia.     

 
 
 

 
 

 
 

 
RECIFE � 2008 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silva, Marcos de Araújo  
    Guanxi nos trópicos : um estudo sobre a diáspora chinesa em 
Pernambuco / Marcos de Araújo Silva. --  Recife : O Autor,  2008. 
    202 folhas : il.,  fig.  
 
    Dissertação (mestrado) � Universidade Federal de 
Pernambuco. CFCH. Antropologia, 2008. 

    Inclui : bibliografia e anexos. 

    1. Antropologia. 2. Etnologia � Chineses � Pernambuco. 3. 
Identidade étnica. 3. Organização social. 5. Transnacionalismo 
econômico e religioso. I. Título. 

   

 
            39 
            390 

              CDU (2. ed.) 
       CDD (22. ed.)

UFPE 
BCFCH2008/96 

 

 



 

 
 
 



RESUMO 

 

Este estudo investiga o fenômeno da diáspora chinesa no estado de Pernambuco e tem como 
principal elemento de análise os possíveis processos de construção da identidade étnica dos 
integrantes desta heterogênea comunidade imigrante. A investigação etnográfica foi efetuada 
nas cidades de Recife, Olinda e Caruaru, mas precisamente em ambientes onde estes 
imigrantes convivem e desenvolvem, entre si e entre grupos sociais locais compostos por 
brasileiros, dinâmicas relacionadas a estratégias e à organização social de distintividades 
culturais: lojas de produtos importados nos Bairros de São José e Santo Antonio (Recife) e 
na �Feira do Paraguai� (Caruaru), restaurantes e lanchonetes chinesas em Recife e Olinda, 
dois consultórios de medicina tradicional chinesa, o Centro Cultural e Educacional Brasil 
China (CCEBC) e a Igreja Batista Emanuel no Recife e o Templo Budista FGS (Olinda). A 
partir dos dados, dos depoimentos coletados e da reflexão acerca de conceitos como 
capitalismo étnico, guanxi e modernidade alternativa, percebe-se que esses imigrantes, tanto 
da primeira quanto da segunda geração, constroem e vivenciam identificações étnico-
culturais transnacionais que afetam a maneira como se reconhecem, se relacionam com os 
�outros�, interpretam os acontecimentos ao seu redor e os vivenciam em suas vidas 
cotidianas. Por fim, o estudo problematiza a hipótese de que tais identificações re-significam 
e redimensionam tensões culturais entre o Oriente e o Ocidente e evidenciam a necessidade 
de ampliar e relativizar visões a respeito do que seria �ser chinês� na contemporaneidade. 
 

Palavras-Chave: Diáspora Chinesa; Identidade Étnica; Guanxi; Transnacionalismo 

Econômico e Religioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study investigates the phenomenon of the Chinese Diaspora in the state of 
Pernambuco/Brazil and it has as main analytical focus the possible processes for 
construction of ethnic identity on members of this heterogeneous immigrant community. 
The ethnographic research was done in the cities of Recife, Olinda and Caruaru, but 
precisely at environments where these immigrants living and developing among themselves 
and between local social groups composed of Brazilians, dynamics and strategies related to 
the social organization of cultural distinctness: stores of foreign products in San Jose and 
San Antonio�s Neighbourhoods (Recife) and the �Fair of Paraguay� (Caruaru), Chinese 
restaurants and snack bars in Recife and Olinda, two traditional medicine Chinese 
consultation rooms, the Cultural and Educational Brazil-China Centre (CCEBC) and the 
Emanuel Baptist Church in Recife and FGS Buddhist Temple (Olinda). From the data, 
testimonies collected and reflection about concepts such as ethnic capitalism, guanxi and 
alternative modernity, we find that these immigrants, both of the first as the second 
generation, building and experience transnational ethnic-cultural identifications that affect 
the way how to recognize themselves, relate to the "others", interpret the events around her 
and experience them in their daily lives. Finally, the study questions the assumption that 
such identifications re-signify and resize cultural tensions between East and West and 
underline the need to expand and relativize visions about the that would "be Chinese" in the 
contemporary.  

 

Key-Words: Chinese Diaspora; Ethnic Identity; Guanxi; Economic and Religious Trans-

nationalism.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

 Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a: 

• Deus, minha mãe e meu irmão, por tudo. Meu amor e gratidão são inefáveis.  

• Todos os meus interlocutores, sem a generosidade dos quais eu não poderia ter 

concluído este trabalho. Agradeço a todos, sem distinção: aqueles com os quais pude 

desenvolver laços de amizade, aqueles com os quais dialoguei muito, aqueles com os 

quais dialoguei pouco, aqueles com quais me aventurei a conversar em mandarim e 

que, notando certas dificuldades de compreensão, falavam devagar ou escreviam 

algumas respostas em um papel. São pessoas a quem admiro, respeito e que espero 

que encontrem melhores perspectivas para concretizarem seus diversos sonhos.  

• Prof. Bartolomeu Medeiros. Por ter me acolhido �antropologicamente� desde 2005 

e acreditado academicamente em mim. Bartolomeu Tito foi um orientador 

excepcional: sempre aberto ao diálogo, sempre incentivando e sempre questionando. 

Sem dúvida, caso esta dissertação possua méritos, parte significativa deve ser 

atribuída a este grande antropólogo e educador. Prof. Bartolomeu Tito costuma se 

referir ao saudoso D. Hélder Câmara. Acredito que onde quer que D. Hélder esteja, 

ele está orgulhoso de seu amigo �Frei Tito� � um homem que há vários anos luta de 

maneira árdua e honrosa, seja na esfera acadêmica, seja na esfera religiosa, pela 

defesa dos direitos humanos.  

• Prof.ª Roberta Carneiro Campos. Para mim, um exemplo de seriedade e 

competência no que se refere ao trabalho de pesquisa antropológica e de prática 

docente. Agradeço por suas aulas e pelas argüições na pré-banca. Sinto-me 

orgulhoso de poder concluir o mestrado em um Programa de Pós-Graduação que 

conta em seu quadro com uma profissional como Roberta Campos.  

• Todos os professores e funcionários do PPGA com os quais tive um enriquecedor 

contato: Judith Hoffnagel, Peter Schröder, Ademilda, Miriam, Ana Maria, Lady 

Selma, Cida Nogueira, Renato Athias, Parry Scott e Vânia Fialho.  

• Todos os colegas de mestrado e doutorado do PPGA. 

• Gustavo Lins Ribeiro. Pela sugestão do tema e pelo apoio no início da pesquisa. 

•  CAPES. Pelo apoio financeiro que foi imprescindível para a consecução da pesquisa.  

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.....................................................................................................................08 

 

一 I 

À DISTÂNCIA DO SOCIALISMO � DIÁSPORA, ETNICIDADE E NAÇÃO: 

APORTES TEÓRICOS E HISTÓRICOS  

1.1 A Diáspora Chinesa: elementos históricos ......................................................................13 

1.2 O �Despertar do Dragão� e a Questão de Taiwan ...........................................................16 

1.3 Questões Étnicas: chineses ou taiwaneses?......................................................................21 

1.4 A História da Presença Chinesa em Pernambuco ............................................................25 

1.5 Nos Caminhos da Etnicidade ...........................................................................................29 

1.6 Minorias étnicas e diferentes Estados-nação ...................................................................33  

 

二 II 

RELAÇÕES LIGADAS AO COMÉRCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS DA 

CHINA VISTAS A PARTIR DO GUANXI E DAS (RE)INTERPRETAÇÕES DO 

PARENTESCO INTERÉTNICO 

2.1 Primeiros passos da pesquisa etnográfica em Caruaru ....................................................38 

2.2 Primeiros passos em Recife .............................................................................................47 

2.3 O �Guanxi Nordestino� e os itinerários específicos de um circuito da globalização 

popular  ............................................................................................................................58 

2.4 Organizações étnicas e o estreitamento econômico China/Pernambuco .........................71 

2.5 A Parentalidade Metafórica e suas negociações particulares ..........................................77 

2.6 Os Nóngmín e os diferentes perfis socioeconômicos ......................................................83 

 

三 III 

VARIAÇÕES NAS SOCIABILIDADES INTERÉTNICAS: O CCEBC, A 

ETNOGRASTRONOMIA, A MTC, A MÍDIA, OS DÌYIDÀI E OS DÌÈRDAI 

3.1 Processos dialógicos interculturais no contexto da gastronomia ...............................88 

3.2 O Centro Cultural e Educacional Brasil-China e a idéia de Capitalismo 

Étnico ...............................................................................................................................99 



3.3 Medicina e Terapias tradicionais chinesas e a influência da legislação imigratória 

brasileira na idéia de pertencimento nacional  .....................................................................115 

3.4 A Mídia, as redes virtuais e as formas de representar o �outro� .............................124 

 

四 IV 

A MI TUO FO: O BUDISMO CHINÊS E SUAS RELAÇÕES INTERÉTNICAS  

4.1 A Ordem e o Templo Budista Fo Guang Shan e sua sintonia com a diáspora 

chinesa ...........................................................................................................................135 

4.2 O Cotidiano do TBFGS  ..................;.......................................................................140 

4.3 A vivência budista entre o �ser chinês� e o �ser brasileiro� ....................................149 

4.4 Estaria o budismo para os brasileiros assim como o protestantismo para os 

chineses?  .......................................................................................................................158 

 

五 V 

YE HÉ HUÁ SHI WO DE MÙ ZHE: O PROTESTANTISMO CHINÊS E SUAS 

RELAÇÕES INTERÉTNICAS  

5.1 Uma breve história do Cristianismo na RPC/Taiwan e da Igreja Batista 

Emanuel  ........................................................................................................................164 

5.2 �A Emanuel nos acolheu�  .............................................................................................168 

5.3 As fronteiras étnicas, conversões e memórias sociais ...................................................172 

5.4 Ser da segunda geração, aqui e lá ..................................................................................182 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................188 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................................193 

ANEXOS..............................................................................................................................202 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Interior de um depósito �informal� no centro do Recife.........................................67 

Figura 2. Província de Guangdong dentro do território da RPC............................................93 

Figura 3: O Salão principal do TBFGS................................................................................143 

Figura 4: Imagem de Buda Amitabha no TBFGS................................................................144 

Figura 5. Bíblia em chinês utilizada na IBE.........................................................................175 



8 
 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, muitas informações vêm sendo divulgadas acerca do intenso 

desenvolvimento econômico da China. Entretanto, tal fluxo informacional não tem sido 

acompanhado devidamente de reflexões acerca das profundas transformações socioculturais, 

ideológicas e identitárias que foram responsáveis por este processo, que ocorrem 

concomitantes a ele e que estão alterando o sentido de �ser chinês� na contemporaneidade. 

Em agosto de 2006, eu comecei a participar de uma pesquisa idealizada pelo professor 

Gustavo Lins Ribeiro (UnB) intitulada �Economic Globalization from Below�. Segundo 

este antropólogo brasileiro (2006), os processos ligados a esta modalidade de globalização, 

popular e não-hegemônica, estão sendo caracterizados pela atuação de movimentos de 

resistência político-econômica que através de inúmeras interconexões subalternas, vêm 

dando novas configurações à economia política globalizada.  

Com o objetivo central de investigar fatores socioculturais e econômicos presentes 

na construção dos mecanismos utilizados por agentes sociais que, num nível local, nacional 

e transnacional, atuam na chamada �globalização popular�, esta citada pesquisa ainda em 

andamento pretende delimitar um mapeamento etnográfico que seja capaz de indicar 

perspectivas para a compreensão de como estes processos são estruturados em diversos 

pontos do Brasil e da América Latina e como influenciam e são influenciados por processos 

semelhantes que ocorrem em outros continentes. 

Algumas visitas e observações na Feira do Paraguai de Caruaru e no centro do 

Recife (principalmente no bairro de São José) me estimularam a conhecer melhor a atuação 

dos imigrantes chineses na circulação de mercadorias transnacionais e daí surgiu a idéia 

inicial deste trabalho agora apresentado na forma de dissertação, após reformulações em 

sua primeira concepção investigativa. Depois de realizar leituras específicas sobre esta 

citada idéia, passei a freqüentar de forma mais assídua o cotidiano das relações de comércio 

(através das atividades de circulação e consumo de produtos Made in China tanto em 

Recife quanto em Caruaru), conheci outras esferas sociais nas quais estes imigrantes 

estavam presentes (gastronomia, religiosidade, etc) e, simultaneamente, fui me deparando 

com elementos como desconfianças, rejeições, limitações, surpresas, acolhidas...  
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Tais elementos serão descritos adiante, mas por hora, posso alegar que eles 

remetiam, direta e indiretamente, à forma como os imigrantes chineses se reconheciam, 

como podiam �negociar� com sua própria identidade étnica e como eram percebidos pelos 

brasileiros. Em março de 2007 entrei no mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da UFPE, e tendo dado continuidade às visitas e observações que envolviam a 

vida dos imigrantes chineses nas cidades de Recife, Caruaru e Olinda, decidi escolher meu 

objeto de pesquisa dentro desta realidade, devido a uma instigação que o contato prévio 

com aquelas pessoas havia tornado latente.  

Até o final do mês de abril/2007, eu estava em dúvida com relação à qual, das 

possibilidades �antropológicas� visualizadas, escolher como recorte investigativo.  Depois 

de refletir sobre isso, optei pela questão da identidade étnica; os relacionamentos nos níveis 

intra-étnico e interétnico me fascinavam e alguns indícios sugeriam que o contato dos 

chineses entre si e entre eles e os brasileiros, constituía um importante elemento da 

etnicidade chinesa, da forma como ela se apresentava em Pernambuco. Enquanto jovem 

pesquisador, a pergunta �seria isso verdade?� não saia da minha cabeça. Eis o mote 

responsável pela continuidade da pesquisa.  

Com isso, a grande questão que impulsionou este trabalho foi saber de que forma o 

relacionamento com outros imigrantes e com a sociedade local brasileira pode interferir na 

questão da identidade étnica dos chineses que residem no estado de Pernambuco. Essa 

pergunta, inevitavelmente, acarreta outras questões ligadas aos três elementos 

investigativos centrais deste trabalho, o transnacionalismo, a etnicidade e a religiosidade: 

de que forma suas atividades e mobilidades que cruzam fronteiras dentro de determinados 

circuitos do capitalismo global alteram seus valores culturais, suas crenças e as formas 

como estes elementos podem ser representados e dialogados interculturalmente com os 

repertórios culturais da sociedade anfitriã?  

Estas questões, como veremos, afetam suas relações e concepções familiares, sua 

auto-representação e a forma como eles negociam os códigos culturais e políticos dos 

diferentes países que passam a integrar o itinerário de suas vidas. Estabelecendo as 

colocações expostas acima como um ponto de partida para uma investigação científica, este 

trabalho tem como objeto de análise a relação entre diáspora chinesa, identidade étnica e 

relações interétnicas. A sua investigação foi efetuada nas cidades de Recife, Olinda e 



10 
 

Caruaru, mas precisamente em diversos ambientes sociais onde estes imigrantes convivem 

e desenvolvem, entre si e entre grupos sociais locais compostos por brasileiros, dinâmicas 

relacionadas a estratégias e à organização social da distintividade cultural (Eriksen, 2002): 

lojas de produtos importados nos Bairros de São José e Santo Antonio (Recife) e na Feira 

do Paraguai (Caruaru), restaurantes e lanchonetes chinesas em Recife, dois consultórios de 

medicina tradicional chinesa e o Centro Cultural e Educacional Brasil China (CCEBC) no 

bairro do Derby/Recife, a Igreja Batista Emanuel (Boa Viagem/Recife) e o Templo Budista 

FGS (Olinda).  

Vale salientar que apesar da delimitação espacial acima descrita sugerir que a 

pesquisa foi focada sobre espaços investigativos aparentemente isolados, estes se 

complementam, pois, como será mostrado ao longo da dissertação, eles estão 

interconectados pela presença de parte dos mesmos indivíduos: e isto foi importante, 

sobretudo, por que possibilitou reflexões sobre questões como a sociabilidade intra e 

interétnica fora da esfera de trabalho, mudança de postura entre um ambiente e outro 

praticadas por algumas pessoas, o lazer, a vivência religiosa e sua influência em uma 

possível segmentação étnica e econômica, entre outras. Com isso, ficará evidenciada a 

heterogeneidade da comunidade chinesa pernambucana; elemento que obrigou a coleta de 

dados etnográficos a também ser diversificada e a incluir diversas estratégias como a 

utilização da internet para conhecer interlocutores, a ajuda de tradutores chineses para 

conversar com alguns cantoneses, a colaboração de amigos brasileiros que me apresentaram 

a alguns chineses, a aprendizagem da língua chinesa, entre outras.  

A primeira etapa da pesquisa consistiu em um levantamento bibliográfico no qual 

procurei subsídios teóricos para a estruturação de vertentes e perspectivas aptas a respaldar 

e aprofundar reflexivamente as observações, as hipóteses e os questionamentos. Os 

principais marcos teóricos dessa dissertação serão fornecidos por Gustavo Lins Ribeiro 

(globalização popular e transnacionalidade), Thomas Eriksen (etnicidade), Kwok-bun Chan 

(capitalismo étnico) e Aihwa Ong (modernidade alternativa); a pertinência de alguns 

conceitos  fornecidos por esse autores será exposta ao longo da descrição etnográfica. A 

segunda etapa da pesquisa se baseou no estudo de campo, no qual foram aprofundados os 

questionamentos propostos na etapa bibliográfica. Já no que concerne às técnicas de 
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pesquisa e instrumentos de coleta de dados, foram adotadas a observação participante e 

entrevistas abertas e semi-estruturadas. 

 Para Brewer (2000; 59), a observação participante é a técnica de coleta de dados 

mais estreitamente associada ao trabalho antropológico, desde a época clássica da 

antropologia britânica e da Escola de Chicago. Envolve acúmulo de dados por meio da 

participação na vida diária dos informantes nos seus cenários naturais (natural setting). 

Pesquisando um grupo social que além de apresentar relativa inibição e não falar com 

fluência a língua �nativa�, possui integrantes que dialogam estruturalmente com elementos 

como transnacionalismo e imigração, a observação participante, dentro do trabalho de 

campo, tornou-se um elemento metodológico fundamental para este trabalho, dadas as 

dificuldades iniciais para estabelecer relações de empatia com os membros do grupo.  

 Dada a natureza qualitativa desta pesquisa, estive interessado nas interpretações que 

os sujeitos investigados, imigrantes chineses e integrantes da sociedade local, têm das suas 

experiências. Para concretizar este objetivo, foi necessário, entre outras ações, a realização 

de entrevistas por pautas, que segundo Antônio Carlos Gil (1999; 120) é �aquela que 

apresenta certo grau de estruturação, já que se guia por uma relação de pontos de interesse 

que o entrevistador vai explorando ao longo de seu curso. O entrevistador faz poucas 

palavras diretas e deixa o entrevistado falar livremente à medida que se refere às pautas 

assinaladas�.  

 Aqui, as entrevistas assumiram um status de importância fundamental, pois foi a 

partir do que os chineses e os brasileiros relataram acerca das suas vidas cotidianas e das 

suas experiências de alteridade, que os conceitos de identidade étnica e relações interétnicas 

foram problematizados. O conjunto de dados etnográficos colhidos, a partir dos 

depoimentos dos interlocutores sobre seus relacionamentos sócio-culturais, forneceu um 

dos principais elementos para a elaboração das interpretações e argumentos acerca da 

problemática. Sobre a análise dos dados, lembrando Lakatos e Marconi (1995: 167, 168), 

uma vez coletados, a postura adotada diante deles foi a de buscar padronizá-los, dando-lhes 

uma ordem e estabelecendo relações entre os mesmos. Quanto à interpretação, ainda 

seguindo preceitos postulados pelos dois autores acima mencionados, esta consistiu numa 

atribuição de significado e relevância aos dados, na qual tentei explicar os padrões, as 

categorias e as relações. 
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No primeiro capítulo, elementos históricos e teóricos visam articular as idéias de 

diáspora, etnicidade e nação, indicando a forma como tais idéias serão trabalhadas ao longo 

do texto, explicando a necessidade de sua articulação em vista dos objetivos deste estudo e 

justificando suas escolhas no universo de algumas possibilidades colocadas e que são 

oferecidas por parte do legado das ciências sociais contemporâneas.  No segundo e no 

terceiro capítulo, é iniciado o processo de descrição e reflexão etnográfica; no primeiro 

momento, focado nos ambientes do comércio formal e informal das cidades de Recife e 

Caruaru e no segundo, no comércio gastronômico (restaurantes e lanchonetes), em 

consultórios de medicina chinesa e no Centro Cultural e Educacional Brasil-China 

(CCEBC). Estes capítulos revelam como a questão étnica interferiu nas primeiras 

articulações político-organizacionais dos imigrantes chineses em Pernambuco, no itinerário 

das mercadorias comercializadas neste estado e também problematiza de que forma 

conceitos como os de guanxi e capitalismo étnico podem se fazer presentes nos processos 

de construção, fortalecimento e/ou atenuação das fronteiras intra e interétnicas e 

conseqüentemente, na forma como a identidade étnica é percebida e vivenciada.  

No quarto e no quinto capítulo, é iniciado o processo de descrição e reflexão 

etnográfica nos ambientes ligados à religiosidade; no primeiro momento tendo o budismo e 

as relações de sociabilidade entre brasileiros e imigrantes chineses que o Templo Budista 

Fo Guang Shan de Olinda promove como referencial empírico e no segundo, parte do 

protestantismo histórico praticada no Recife, focado na Igreja Batista Emanuel no bairro de 

Boa Viagem, que conta com a presença de imigrantes chineses. Além de justificar a 

inclusão desta esfera religiosa para os objetivos do estudo, estes capítulos revelam a 

especificidade com que fronteiras étnicas podem ser construídas, comunicadas e 

mobilizadas nestes ambientes, nos quais elementos como conversões, memórias sociais e 

heterogeneidade se entrecruzam com questões econômicas e ajudam no aprofundamento de 

reflexões de questões fundamentais aos objetivos deste trabalho.  

As considerações finais apresentam uma reflexão geral sobre as breves conclusões 

de cada capítulo e, considerando os fatores econômicos e sócio-políticos tanto da esfera 

�macro� quanto da �micro�, articula e elabora uma conclusão geral acerca da pergunta 

central do trabalho, que é investigar os processos de construção da identidade étnica dos 

imigrantes chineses que residem em Pernambuco.  
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一 I 

À DISTÂNCIA DO SOCIALISMO � DIÁSPORA, ETNICIDADE E NAÇÃO: 

APORTES TEÓRICOS E HISTÓRICOS  

 

 Este primeiro capítulo delineia fatores históricos sobre a diáspora e a imigração 

chinesa para o Brasil e para o estado de Pernambuco, mais especificamente. Ele procura 

articular os principais elementos socioculturais que serão investigados com as escolhas 

teóricas centrais, que visam refletir sobre a idéia de etnicidade e relações interétnicas em 

diálogo com seus possíveis desdobramentos (políticos, socioeconômicos) e com outras 

possibilidades de identificação e reconhecimento, como a identidade nacional e religiosa.  

 

1.1 A Diáspora Chinesa: elementos históricos  

 

Neste trabalho, o termo �diáspora� é entendido enquanto um conjunto de 

experiências subjetivas que integram deslocamentos, desigualdades sociais, hibridismos e 

conflitos culturais. Discutindo as variedades de experiências coletivas em termos de suas 

semelhanças e diferenças, William Safran (apud Clifford, 1994) define o que seriam os 

principais fatores de uma diáspora: uma historia de dispersão, mitos e memórias 

relacionadas com a terra natal, antipatia no país de destino, desejo por um eventual retorno, 

laços contínuos com a terra natal e uma identidade coletiva fortemente influenciada por este 

relacionamento. Segundo Safran, nenhum dos movimentos que podemos caracterizar de 

diáspora, como os que envolvem chineses, palestinos e turcos, entre outros, correspondem 

ao �tipo ideal� da diáspora judaica. James Clifford (1994) acredita que a postura de Safran 

deve-se à noção do perigo em construir uma definição que identifica o fenômeno diaspórico 

muito próximo a um grupo apenas e mesmo considerando suas fragilidades, reconhece que 

as definições de Safran possuem o ponto positivo de atentarem para a grande extensão de 

experiências específicas que podem, atualmente, serem abarcadas pelo termo �diáspora�.  

Segundo Clifford, visto que diásporas são redes dispersas de pessoas que 

compartilham experiências históricas comuns de expropriação, deslocamento e adaptação 

(entre outros fatores), então diversos tipos de alianças transnacionais que estão sendo 

forjadas na contemporaneidade contêm elementos diaspóricos, mesmo que envolvam 
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�nativos� e não apenas migrantes estrangeiros. No caso específico deste estudo que será 

apresentado, a atenção levantada por Clifford ao fato das constelações adaptativas de 

respostas a uma residência em deslocamento fragilizar uma oposição nítida (e muitas vezes 

pleiteada) entre o que seria �tribal/nativo� e o que seria �diaspórico� será valida; pois, 

como veremos, uma das características do contexto sociocultural investigado são 

referências a um lugar de origem aliadas a re-diasporizações que atravessam fronteiras 

entre culturas, nações e regiões, e que culminam por adquirir novas dinâmicas devido a isto.  

Para Carolyn Cartier e Laurence J. C. Ma (2003), a diáspora chinesa constitui um 

dos mais antigos movimentos de dispersão populacional no mundo e é a maior da 

contemporaneidade, sendo representada por mais de 40 milhões de pessoas ultramar, nos 

cinco continentes. Estimulada por diversos fatores econômicos e políticos ao longo de sua 

história, os primeiros destinos de suas ondas emigratórias foram países do sudoeste da Ásia; 

em seguida vieram a Oceania, a Europa e as Américas. Guangdong (Cantão) e outras 

províncias localizadas no sul e sudeste da atual República Popular da China � RPC 

concentram desde o século XVI os maiores contingentes, as principais portas de saída 

destas ondas. Atualmente, Singapura, Indonésia, Tailândia, Malásia e Estados Unidos são 

os cinco países que, respectivamente, mais contam com chineses emigrados em suas 

populações; em Singapura inclusive, o contingente chinês chega a �3.496.710 de uma 

população total de 4.680.600� 1 , constituindo assim não uma minoria étnica, mas a 

população majoritária deste país.  

No Brasil, os primeiros registros da presença chinesa datam de 1812, quando cerca 

de 400 pessoas oriundas do território de Macau2 se instalaram no país a convite de Dom 

João VI para desenvolver o cultivo do chá em São Paulo e trabalhar na implantação de uma 

ferrovia no Rio de Janeiro, capital do país na época. Nos anos seguintes, levas esporádicas 

                                                
1 Dados de 2007.  
Fontes: http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore; http://en.wikipedia.org/wiki/Overseas_Chinese. 02/04/2008.  
2 Colônia portuguesa de 1546 a 1999 e atualmente uma Região Administrativa Especial da República Popular 
da China, junto com Hong Kong. O artigo 31 da Constituição da RPC autorizou a Assembléia Popular 
Nacional a criar Regiões Administrativas Especiais (RAEs) a partir de uma lei básica que fornece a estas 
regiões um alto nível de autonomia, um sistema político separado e uma economia capitalista sob o princípio 
de �um país, dois sistemas�, proposto por Deng Xiaoping. Atualmente, as duas RAEs de Hong Kong e Macau 
são responsáveis por todas as questões locais, exceto pelas que se referem à política externa e defesa nacional. 
Com isso, Macau e Hong Kong possuem seu próprio poder judiciário, tribunal de última instância, políticas 
de imigração e moedas.  
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de chineses desembarcaram no país e começaram a participar, dentre outras coisas, da 

importação de quinquilharias orientais para a América Portuguesa:  

 
Economicamente, o Brasil e o Oriente haviam se aproximado a ponto de o 
comércio regular e irregular entre os dois ter se constituído, durante a era colonial 
do Brasil, numa das bases mais sólidas do sistema agrário e patriarcal brasileiro. 

(Freyre, 2003: 37) 

  
Tudo corria relativamente tranqüilo até que alguns investidores e grandes 

proprietários de terra começaram a articular iniciativas visando a introdução de 

trabalhadores asiáticos (principalmente chineses) em grande número no Brasil para a 

transição nas lavouras dos trabalhadores escravos para trabalhadores �livres�. Segundo 

Gilberto Freyre (2003), os apologistas da importação de trabalhadores asiáticos para o 

Brasil queriam satisfazer interesses ingleses, que defendiam a abolição do tráfico de 

escravos e ignoravam que africanos e chineses �livres� seriam, dentro do sistema patriarcal 

brasileiro, virtualmente escravizados. Freyre alega que estas iniciativas não foram 

consolidadas devido ao novo prestígio que a Europa ganhou no Brasil como modelo de 

civilização perfeita após a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808, 

fato que culminou numa �desvalorização de tipos de homem e de valores de cultura extra-

europeus�. Mesmo não tendo se concretizado, tais articulações foram suficientes para que 

se espalhassem pelo país um grande temor pelo �mongolismo�.  

Segundo Freyre, este temor de uma �invasão amarela� se intensificou a tal ponto na 

segunda metade do século XIX no Brasil que fez com que �homens de ciência� como o 

então renomado médico Costa Ferraz lançasse em um importante periódico científico da 

época o ponta-pé inicial de um movimento que tinha como lema alertar a população 

brasileira de que �O mongolismo ameaça o Brasil�. Em seu manifesto, Costa Ferraz 

afirmava que  

 
o Brasil, vitimado pelos seus descobridores com o terrível cancro da escravidão, 
uma das causas que mais têm concorrido para o seu atraso, está ameaçado, depois 
de mais de meio século de independência, do maior de todos os flagelos, da 
inoculação do mongolismo 3.  

                                                
3 �O Mongolismo ameaça o Brasil�, Anais brasilienses de medicina, Rio de Janeiro, tomo XXXI, nº 2, 1879, 
p.11. apud Freyre, G. (2003). Joaquim Nabuco (1983) também se apresentou como um dos principais 
oposicionistas a este projeto e de forma enfática alegou que: �O principal efeito da escravidão sobre a nossa 
população foi, assim, africanizá-la, saturá-la de sangue preto, como o principal efeito de qualquer grande 
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Agora é o momento de contextualizar as influências desse contexto histórico 

específico no declínio da vinda de chineses ao Brasil nos períodos posteriores a ele.  

 

1.2 O �Despertar do Dragão� e a Questão de Taiwan 

 

Praticamente inexistem dados sobre fluxos imigratórios de chineses para o Brasil da 

segunda metade do século XIX até a década de 1950. As já citadas tensões político-sociais 

que atravessaram o Brasil naquela época costumam ser caracterizadas como cruciais para 

esse �vácuo� que só começou a ser revertido efetivamente com a criação da República 

Popular da China e com mudanças nas políticas imigratórias brasileiras trazidas pela 

Constituição de 1946. Para Freyre, as razões que fizeram com que cientistas e intelectuais 

brasileiros aderissem, ao longo do século XIX, ao grande brado contra a �invasão amarela� 

eram principalmente de ordem eugênica, e não de ordem higiênica ou cultural.  

O fato é que estas discussões e reinterpretações de ideais eugênicos oriundos da 

Europa influenciaram as decisões políticas que optaram pelo incentivo à imigração 

européia visando a substituição da mão de obra escrava; mas, além disso, também 

indicaram importantes fundamentos ao trabalho de diversos intelectuais que viram no 

elemento histórico (inter)racial uma das questões centrais, senão a questão central, para 

suas discussões posteriores sobre a construção (ou recuperação) da nação brasileira. Cabe 

salientar que pensadores como Edgar Roquette-Pinto e Oliveira Vianna influenciaram, nas 

primeiras décadas do século XX, o governo brasileiro a seguir políticas imigratórias norte-

americanas que enfatizavam a necessidade de selecionar os imigrantes, colocando negros e 

asiáticos nas últimas posições do ranking das preferências (Diwan, 2007).  

Desde que o fluxo da imigração chinesa para o Brasil começou a consolidar-se a 

partir da década 1950, a presença tanto de indivíduos oriundos da RPC quanto de Taiwan 

                                                                                                                                               
empresa de imigração da China seria mongolizá-la, saturá-la de sangue amarelo� (Nabuco, 1949: 119). 
Analisando estes escritos de Nabuco, José Luis Petruccelli (1996) salienta que a �pátria ideal�, pleiteada por 
este reconhecido abolicionista, é um país que anseia pela imigração européia e sua corrente de sangue 
caucásico vivaz, enérgico e sadio que poderia ser absorvido sem perigo, em vez de uma onda chinesa, �com 
que a grande propriedade aspira a viciar e corromper ainda mais a nossa raça� (Nabuco, 1949: 218). Para 
Petruccelli, Joaquim Nabuco preconizava abertamente a imigração européia para o embranquecimento da 
população brasileira e para isso, lançava mão de um discurso contraditório: que se opunha por motivos raciais 
à imigração chinesa e que, simultaneamente, afirmava que não existiam preconceitos raciais no Brasil.  
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constitui um dos elementos centrais deste movimento de diáspora. Em 1946, estourou na 

então República da China uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas que culminou 

com a vitória do PCC (Partido Comunista Chinês) em 1949, quando Mao Tsé-Tung foi 

proclamado na Praça Tiananmen, em Pequim, presidente do �novo� país que veio a 

chamar-se República Popular da China. Com isso, o Kuomintang (Partido Nacionalista ou 

KMT) refugiou-se no território de Taiwan, passou a defini-lo como República da China e 

seu líder Chiang Kai-shek começou a governar, reivindicando a autoridade legítima sobre 

toda a China Continental e a Mongólia.  

Apesar de possuir instituições políticas próprias e definir-se como um país 

independente da RPC, poucos Estados reconhecem este estatuto e mantêm relações 

diplomáticas com Taiwan, uma nação proibida (Manthorpe, 2005) tida como uma 

província chinesa rebelde pelo PCC. No período de 1950 a 1976, Taiwan (ou Formosa)4 foi 

fortemente apoiada pelos EUA no ambiente da Guerra Fria e transformou-se num dos 

países de desenvolvimento industrial mais rápido do mundo, sendo atualmente um dos 

principais do setor high tech. Como boa parte de seus 36.188 km² territoriais são compostos 

por regiões montanhosas (o que limita a expansão de sua produção industrial e econômica), 

um dos principais problemas de Taiwan é a sua alta densidade demográfica: 

633.12/km²  para uma população total estimada em 22.911.292 5 . São fatores que 

estimularam a continuidade da forte emigração taiwanesa, iniciada na década de 1950.  

Em termos políticos e econômicos, 1978 foi um ano de transição na história da RPC. 

Nesta data, o país começou a implementar reformas para adotar uma economia �de portas 

abertas� para o mercado internacional. Taiwan foi um dos primeiros e principais 

investidores das cinco Zonas Especiais de Desenvolvimento criadas na RPC, o que 

intensificou os fluxos econômicos e a circulação de pessoas entre os dois territórios, apesar 

da inexistência de relações diplomáticas oficiais durante vários anos 6 . As principais 

                                                
4 Ilha de Formosa foi o nome que navegadores portugueses escolheram para batizar a ilha de Taiwan quando 
nela aportaram em 1544.  O então império português dominou este território até o século XVII, quando foram 
substituídos pelos holandeses.  
5 Dados de 2007. Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China.  
6 No dia 22 de março de 2008, O candidato de oposição Ma Ying-jeou, partidário de uma aproximação com a 
RPC, venceu as eleições presidenciais de Taiwan com 59% dos votos, derrotando seu adversário e as políticas 
nacionalistas radicais do ex-presidente Chen Shui-bian, que ficou oito anos consecutivos no poder. No dia 20 
de maio de2008, Ma Ying-jeou assumiu seu novo posto declarando interesse em manter boas relações com a 
RPC. Dois dias depois, a imprensa estatal afirmou que o governo da RPC está preparado para retomar o 
diálogo direto com Taiwan pela primeira vez em mais de uma década. Apesar da rivalidade de longa data, a 
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reformas conduzidas por Deng Xiaoping (dirigente-mor da RPC de 1976 a 1997) incluíram 

a privatização das fazendas (acabando com a agricultura coletiva) e das indústrias estatais 

que tivessem desempenho considerado baixo.  

Em 1997, a RPC acabou com o princípio de propriedade estatal e atualmente, cerca 

de 70% de sua economia é privada, índice que permanece em escala ascendente. Xiaoping 

foi o principal representante de uma estrutura política que reformulou as bases do 

socialismo chinês; ele inclusive incentivou mudanças comportamentais quando conclamou 

que �ser rico é glorioso� em 1992, numa época em que os números do PIB da RPC já 

cresciam vertiginosamente. Ainda nas primeiras conversas que tive com três dos meus 

principais interlocutores, eles me alertaram para que eu não me preocupasse apenas com os 

números e as estatísticas que envolvem as taxas do crescimento chinês; �tem muito mais 

coisa nisso aí�, declarou um deles. Ou seja, era imprescindível considerar na investigação 

as interfaces entre a difusão de preceitos neoliberais e o �boom� econômico trazido pelo 

�capitalismo socialista� da RPC, fatores que, segundo alguns interlocutores, afetam a 

maneira de �ser chinês� na atualidade, estejam eles aqui ou lá.  

Após realizarem estudos e pesquisas sobre a questão acima colocada, as 

antropólogas Li Zhang e Aihwa Ong (2008) defendem que a encruzilhada entre 

privatização e regime socialista na atual RPC não é uma forma desviante, mas uma 

articulação particular de neoliberalismo, que elas chamam de �socialismo à distância�. Os 

argumentos destas duas autoras são formulados a partir, sobretudo, de dois preceitos-chave: 

O primeiro é que, não ficando limitado às atividades do mercado, o discurso chinês sobre 

privatização disponibiliza um conjunto de técnicas que aperfeiçoam ganhos econômicos 

pela promoção de poderes da personalidade: partindo da idéia de que atividades 

calculativas do mercado não podem ser facilmente compartimentalizadas, elas então 

modelam pensamentos e atividades em outras esferas da ação social, produzindo valores de 

interesses próprios que se movem sem controles efetivos e que acabam proliferando na vida 

                                                                                                                                               
RPC é o primeiro mercado exportador de Taiwan e seu maior parceiro comercial; em 2007 o comércio 
bilateral no estreito alcançou US$ 102 bilhões. Alguns analistas comentaram que o resultado da eleição foi 
reflexo do alto pragmatismo do povo de Taiwan, que frente à estagnação econômica da ilha, quer aproximar 
cada vez mais seus negócios com os da RPC, sem que isso signifique uma reintegração com ela. Fontes:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u384635.shtml. 23 de maio de 2008.   
http://noticias.uol.com.br/ultnot/lusa/2008/05/22/ult611u77992.jhtm. 22 de Maio de 2008.  
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cotidiana. Dessa forma, Zhang e Ong acreditam que a adoção de imperativos neoliberais 

tem penetrado a essência do que significa ser e portar-se como um chinês na atualidade.  

O segundo preceito-chave das autoras vê a privatização como um conjunto de 

mecanismos associados com neoliberalismo enquanto uma tecnologia para governar e 

conquistar o crescimento considerado ideal. Nikolas Rose (apud Zhang; Ong, 2008) 

conceitualiza neoliberalismo como uma tecnologia de governo que capitaliza �poderes de 

liberdade� para induzir cidadãos a serem sujeitos auto-responsáveis, auto-empreendedores e 

autônomos de nações liberais avançadas. Esta estratégia neoliberal, comentam Zhang e Ong, 

de estimular que os indivíduos mobilizem suas capacidades individuais para que se tornem 

autônomos, é chamada de �governar à distância� e em um nível básico, as técnicas de 

privatização requerem práticas autônomas, o �despotismo da personalidade� que �repousa 

no coração do liberalismo�, segundo Rose.  

A principal idéia defendida por Zhang e Ong é que o sistema socialista não está 

morto na RPC e nem se tornou uma variante de modelos ocidentais de neoliberalismo. Para 

elas, a adoção de um raciocínio neoliberal tem tornado possível um tipo de socialismo à 

distância, no qual normas e práticas relacionadas à privatizações proliferam em simbiose 

com a manutenção do regime autoritário. Os argumentos de Zhang e Ong nos ajudarão a 

compreender melhor as formas pelas quais elementos promovidos pela nova conjuntura 

político-econômica da RPC e de Taiwan podem se fazer presentes nos processos de 

(re)construção de �novas� subjetividades e identidades étnicas dos imigrantes chineses em 

Pernambuco, principalmente aqueles que �vivem lá e cá� ou que, quando interrogados se 

após anos vivendo aqui no Brasil, se sentiam mais imigrantes chineses, brasileiros de 

origem chinesa ou sino-brasileiros, responderam: �eu sou tudo isso�. 

Antes de começar o tópico sobre questões étnicas da RPC e de Taiwan, é importante 

comentar que estas citadas mudanças econômicas ajudaram a tirar, nos últimos trinta anos, 

cerca de 400 milhões de pessoas da pobreza na RPC, mas também contribuíram para um 

dos principais problemas atuais deste país, que é a disparidade de desenvolvimento 

econômico entre suas áreas industrializadas e suas zonas rurais, onde vivem uma população 

predominantemente agrária e de baixa renda. Segundo Xie Fuzhan, diretor do Escritório 

Nacional de Estatísticas, o �IBGE� chinês, a população rural atual da RPC é de 737 

milhões de pessoas � ou 56% da população total do país; em 1990, 74% da população da 
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RPC era rural e em 2001 este percentual já havia caído para 64%7. Durante a análise de 

parte dos dados etnográficos no capítulo 2, veremos que este elemento está presente nos 

cotidiano dos imigrantes chineses em Pernambuco.  

Apesar de sua constituição conter direitos e garantias individuais, a RPC é 

considerada por organismos internacionais especializados como um dos países menos livres 

do mundo em termos de liberdade de imprensa, sendo rotineiros os casos de censuras 

governamentais a informações e manifestação de opiniões. Outras críticas freqüentes de 

ONGs e demais governos estatais se referem a violações de direitos humanos: prisões sem 

julgamento, confissões forçadas, torturas, e aplicação excessiva da pena de morte 8. Este 

cenário dificulta entre os chineses emigrados, a idéia bastante defendida pelo PCC de �uma 

só China�; pois além de reforçar conflitos entre concepções ocidentais sobre direitos 

humanos (Bobbio, 1992) e as praticadas pela RPC, ele também evidencia diferenças 

políticas entre este país e Taiwan. Trata-se de um dos fatores que é determinante para que 

imigrantes chineses em Pernambuco se posicionem contra ou a favor da reintegração 

taiwanesa à RPC.  

 Nos últimos anos, o governo taiwanês tem procurado diminuir consideravelmente o 

número de condenações judiciais à pena de morte, ainda em vigor no país; desde 2005, não 

há registro de execuções, embora haja condenados, cujo número não é divulgado pelas 

autoridades taiwanesas. Em um relatório de 700 páginas organizado pela Freedom House9 e 

intitulado Liberdade no Mundo 2006 � A Pesquisa Anual de Direitos Políticos e 

Liberdades Civis, Taiwan foi classificado como o país mais livre da Ásia, conquistando o 

primeiro lugar nas categorias de direitos políticos e liberdades civis no território asiático. 

Também em 2006, o Índice Mundial de Liberdade de Imprensa, que detalha os resultados 

de uma pesquisa realizada pela organização Repórteres sem Fronteiras (sediada na França), 

                                                
7 Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/gilberto/default.asp?a=25&periodo=200710. 02/11/2007 
8 Atualmente, 66 crimes/delitos são puníveis com a pena de morte na RPC; alguns destes, como recebimento 
de propina ou danos à fiação elétrica pública, podem ser classificados como sendo de �baixa gravidade�, se 
comparados em relação ao código penal brasileiro, por exemplo. Alguns grupos de direitos humanos 
denunciam que anualmente, cerca de 8.000 pessoas são executadas na RPC e que existe uma máfia de 
contrabando de órgãos associada aos tribunais chineses. Segundo estes grupos, 99% dos órgãos transplantados 
na RPC provêm de prisioneiros executados; o governo chinês costuma se defender destas acusações alegando 
que se trata de doações �voluntárias�, embora não esclareça os mecanismos utilizados para obter estes 
consentimentos. Fonte: http://noticias.uol.com.br/ultnot/efe/2007/03/14/ult1807u35464.jhtm.  
9 Freedom House é uma organização não-governamental baseada nos EUA que conduz pesquisas em defesa 
da democracia, da liberdade política e dos direitos humanos. Ela é conhecida pela sua avaliação anual do nível 
de liberdades democráticas de cada país.  
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classificou a mídia de Taiwan como livre e em 43º lugar, com uma nota melhor do que 74% 

dos 168 países pesquisados, incluindo Japão e Estados Unidos.  

Estas informações foram bastante divulgadas por organizações taiwanesas como o 

Escritório Econômico e Cultural de Taipei no Brasil10 e comentadas por diversos chineses 

oriundos de Taiwan, durante o processo de pesquisa desta dissertação. Neste tópico, foram 

apresentados elementos que contextualizam o crescimento econômico da RPC (comumente 

chamado pela imprensa asiática como o �despertar do dragão�) e as distintividades políticas 

taiwanesas, cenário cujas implicações e conseqüências ao cotidiano dos chineses emigrados 

que residem em Pernambuco serão discutidas ao longo dos capítulos.  

 

1.3 Questões Étnicas: chineses ou taiwaneses? 

 

Por que será que os taiwaneses são incluídos na diáspora chinesa? A presença 

chinesa no Brasil teve seu grande fluxo a partir de 1950, fato diretamente ligado à já citada 

ascensão de Mao Tsé-Tung ao poder, que provocou um movimento de diáspora 

anticomunista, nesta sua fase inicial. Nesse momento, é importante fornecer dados sobre a 

composição étnica de Taiwan e da RPC. Um estudo anterior (Silva, 2007) revelou que 

cerca de 70% dos imigrantes chineses presentes no estado de Pernambuco vieram de 

Taiwan; mas em termos étnicos, isso não significa que a maioria destes imigrantes não seja 

chinesa. Jonathan Manthorpe (2005) e John Cooper (1999) estimam que mais de 80% da 

população de Taiwan seja composta pelos grupos hakka e fukien (oriundos da China 

Continental e que se instalaram na ilha a partir do século XVII) e que menos de 20% seja 

constituída de mainlanders; grupo composto pelos chineses que se refugiaram na ilha de 

Taiwan após os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek serem expulsos da RPC em 

1949 (Machado, 2006b; Wang, 2004; Harrell, 1996). 

Em termos étnicos, estes citados autores afirmam que tanto os hakkas, quanto os 

fukiens e os mainlanders são atualmente caracterizados como Han, que por sua vez é a 

maior das 56 etnias que a RPC reconhece em seu território, correspondendo, segundo dados 

de 2007, a 92% da população deste país. Por essa razão, dados também de 2007 indicam 

                                                
10 http://www.taiwanembassy.org/BR/sitemap.asp?mp=347. 10 de março de 2008.  
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que �98% da população de Taiwan são chineses Han, e suas outras etnias, Gaoshan, 

Mongol, Hui e Miao (consideradas aborígines) representam 2%� 11.   

Para alguns historiadores, centenas de etnias que já existiram no território 

continental da China desapareceram ou foram diluídas no grupo dos Han, o que explicaria 

sua grande percentagem na atualidade. Tanto na RPC, quanto em Taiwan, o termo 

chauvinismo Han é usado para se referir a pessoas que carregam consigo pontos de vista 

que defendem a superioridade cultural dos Han, enquanto grupo étnico tido como autêntico 

e majoritário12. Ações e discursos que se referem a este termo, enfatizando seus aspectos 

etnocêntricos, são considerados ilegais e comumente censurados na RPC. Para o sociólogo 

Frank Dikötter (1992), que investigou a politização de discursos raciais na �grande China�, 

a propagação da idéia de chauvinismo Han assumiu fortes conotações políticas: em Taiwan, 

grupos pró-independência o utilizavam com freqüência, alegando que ele representava 

preceitos do PCC que almejavam destruir as culturas locais taiwanesas; já na RPC, o termo 

costumava ser citado nas justificativas dos movimentos separatistas promovidos por alguns 

grupos étnicos que, frente aos Han, são minoritários e se sentiam oprimidos. É por essa 

razão que a RPC procura banir a propagação do termo e defende que �a pátria chinesa 

acolhe e protege todos seus filhos, sejam eles Han ou não� 13. 

Devido a esta citada proeminência dos Han, entre outros fatores, pesquisadores e 

cientistas sociais que se detiveram sobre o fenômeno da diáspora chinesa (Chan, 2005; Ong, 

2006; Cartier, Ma, 2003; Cooper, 1999), incluíram os taiwaneses emigrados a esta corrente 

diaspórica; a população de Taiwan, segundo eles, é predominantemente chinesa. A pesquisa 

empírica desta dissertação revelou que este argumento não é unânime entre os chineses 

emigrados em Pernambuco e que esta é uma questão que envolve aspectos geracionais e de 

cunho nacionalista (a fração que defende o que chama de soberania da China/RPC aceita 

este argumento, que por sua vez é contestado pelos que apóiam a autonomia política 

                                                
11 Fontes:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China; http://en.wikipedia.org/wiki/People�s_Republic_of_China. 
25 de maio de 2008.  
12 O termo chauvinismo deriva do nome de Nicolas Chauvin, soldado do Primeiro Império Francês, que sob o 
comando de Napoleão Bonaparte demonstrou entrega e dedicação ao seu país por retornar diversas vezes aos 
campos de batalha após ser ferido em combate. A princípio, este termo foi utilizado para designar 
pejorativamente o patriotismo exagerado, com o passar do tempo, passou a se referir a diversos tipos de 
opiniões tendenciosas ou agressivas em favor de um país, de um grupo ou de uma idéia.  
13 Este argumento foi defendido durante uma série de reportagens sobre �A Diversidade Cultural Chinesa�, 
exibido em julho/2007 pela CCTV, emissora estatal chinesa.  
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taiwanesa e para isso costumam alegar, ora uma identidade diferenciada, ora uma 

identidade chinesa autêntica); por isso, se trata de uma questão que interfere no 

reconhecimento da comunidade investigada e na classificação de parte de seus integrantes 

como chineses étnicos (huaren)14. As implicações desta divisão serão analisadas adiante, 

mas é válido comentar que em termos lingüísticos, a possível separação entre chineses e 

taiwaneses não existe no âmbito da fala.  

Assim como na RPC, a língua oficial de Taiwan é o mandarim. A diferença 

substancial encontra-se na escrita, já que durante a Revolução Cultural, Mao Tsé-Tung 

decretou a adoção de caracteres e ideogramas simplificados em toda a RPC, enquanto que 

Taiwan, assim como Singapura e o território de Hong Kong, continuou utilizando os 

caracteres tradicionais. No entanto, não há diferenciações na fala entre o mandarim de 

Taiwan, da RPC, de Hong Kong e de Singapura. Por isso, no decorrer da dissertação, 

quando alguns interlocutores falam sobre a �língua taiwanesa�, eles não se referem a uma 

língua diferente do mandarim, mas à língua chinesa oficial escrita com caracteres 

tradicionais, preservados por Taiwan e pelos outros citados territórios15. Como veremos, 

trata-se de um elemento cultural distintivo que alguns chineses oriundos de Taiwan 

defendem ser um dos indicativos das descontinuidades culturais entre a RPC e Taiwan; que 

segundo eles, podem ser expressas em termos educacionais, religiosos e culturais.  

Com isso, para compreender as trajetórias particulares destes imigrantes e suas 

conseqüentes influências na etnicidade da comunidade chinesa, é pertinente discutir, entre 

outras, a noção de fluxo cultural; já que ela permite pensar e problematizar a cultura não 

como uma substância presa a uma determinada experiência ou referência fundamental, mas 

sim a partir de uma forma processual. Investigando as noções de fluxos e fronteiras na 

contemporaneidade, Ulf Hannerz (1997) pensa a noção de fluxo cultural como uma 

metáfora e adverte quanto a seu uso nos processos culturais que venham a apresentá-los 

                                                
14 Nascidos ou não em Taiwan, a maioria dos imigrantes investigados se define como chineses; mas poucos, 
apenas cerca de 25%, possui a cidadania chinesa oficial, que é fornecida pela RPC. O governo da RPC não 
aceita a dupla nacionalidade e considera como seus cidadãos tanto a população que mora em Taiwan, quanto 
os chineses nascidos em Taiwan que estão emigrados e não se naturalizaram nos países onde residem. O fato 
dos possuidores de passaportes taiwaneses não necessitarem de visto para entrar na RPC, é uma das razões 
que explicam o interesse, de muitos chineses da segunda geração que vivem ou viveram em Pernambuco, pelo 
acúmulo de dois ou mais passaportes, mesmo entre os que se definem apenas como brasileiros.  
15 Por exemplo, escrito com caracteres tradicionais, o nome de MaoTsé-Tung é毛澤東, enquanto que escrito 
com caracteres simplificados, fica毛泽东.  
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sem conflitos e disputas.  Este autor acredita que os fluxos culturais não devem ser 

interpretados como simples transposições e transmissões de formas tangíveis carregadas de 

significados intrínsecos; para ele, é preciso não perder de vista os conflitos originados nos 

deslocamentos no tempo e nas alterações dos espaços.  

 Hannerz acredita que a noção de fluxo cultural pode ser compreendida em três 

correntes: os fluxos migratórios, os fluxos de mercadoria e os fluxos de mídia; os quais 

podem ter suas ações inter-relacionadas, mas que diferem substancialmente na maneira 

como fixam seus limites e suas distribuições descontínuas entre pessoas e relações. Este 

preceito permite problematizar, nas trajetórias e vivências dos imigrantes chineses em 

Pernambuco, como cada uma destas correntes pôde assumir representações diferenciadas e 

promover experiências particulares, permitindo que seus membros distintos pudessem 

articular, construir e reconstruir referências para si e para os outros. 

Já Eric Wolf (2003) propõe refletir os fluxos culturais investigando as causas e 

trajetos das atuais transformações e defende que é insatisfatório identificar apenas as 

mudanças culturais. Wolf defende que os ojibwas (denominação atual atribuída pelos 

franceses ao grupo local conhecido por uchibus), formaram-se de vários grupos mediante 

agregação de múltiplas linhagens devido ao advento do comércio de pele. Este mesmo tipo 

de comércio intensificou a caça ao búfalo, a captura de cavalos e a poliginia entre os 

blackfoot. Logo, ele aponta que a questão não é se esses povos produziram materiais 

culturais distintos, mas se fizeram isso sob a pressão das circunstâncias, as imposições de 

novas demandas e mercados e as conseqüências de novas configurações políticas. Para 

Wolf (2003: 297),  
Sociedade e Cultura não devem ser vistas como dados, integrados por alguma 
essência interna, mola mestra organizacional ou plano mestre. Os conjuntos 
culturais � e conjuntos de conjunto � estão continuamente em construção, 
desconstrução e reconstrução, sob o impacto de múltiplos processos que operam 
sobre amplo campo de conexões culturais e sociais. 

 
Assim, focada na questão do poder, a perspectiva de Wolf compreende os fluxos 

culturais enquanto elementos que podem alterar significativamente realidades ou culturas 

locais, mediante uma arena de poder político e econômico mais amplo, que impulsionam 

processos contínuos de organização e desmembramento social. Por fornecer subsídios 

teóricos que podem ampliar discussões sobre interculturalidade e transnacionalidade 

(importantes para a análise das relações interétnicas investigadas), percebo Wolf enquanto 
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um autor com o qual Ribeiro (2000), Ong e Zhang (2008) e Chan (2005) dialogam de 

maneira profícua. Para a realidade investigada, é importante considerar a influência de 

elementos macroestruturais (como por exemplo, questões de geopolítica) na estruturação e 

delimitação de zonas de interação cultural de amplo alcance, nas quais determinados grupos, 

como os de chineses emigrados, podem ter seus conjuntos culturais específicos 

reconfigurados, sem desconsiderar a possibilidade de autonomia e resistência por parte de 

seus membros. Certamente, tais vertentes indicam perspectivas consistentes para este 

específico estudo sobre a diáspora chinesa em Pernambuco, que seguindo a tendência dos 

demais estudos sobre essa temática, inclui os taiwaneses emigrados.  

 

1.4 A História da Presença Chinesa em Pernambuco  

 

Em 2001, os jornalistas Bruno Albertim, Carlos André, Ciara Carvalho, Julliana de 

Melo, Ricardo Novelino e Sheila Borges realizaram uma série de reportagens acerca da 

comunidade chinesa pernambucana. Naquela época, ela estava começando a chamar a 

atenção da imprensa do estado devido a sua presença marcante, sobretudo no comércio 

popular. A primeira reportagem teve um titulo sugestivo: �Recife, a capital dos chineses no 

Nordeste� 16 e as seguintes publicadas nesta série, baseada em entrevistas, observações e 

nos escassos registros históricos e bibliográficos disponíveis17, trouxeram informações que 

corroboram os dados que coletei, com fontes orais e documentais, acerca da existência de 

três principais fases da corrente migratória chinesa para o Estado de Pernambuco durante o 

século XX.  

Seguindo uma tendência ocorrida no restante do país, a primeira destas três levas, 

iniciadas na década de 1950, começou com a chegada de 10 engenheiros convidados pelo 

governo do estado de Pernambuco para estudar a diversificação agrícola e colaborar na 

conclusão de algumas obras de reformulações urbanas na cidade do Recife, durante o 

segundo governo de Agamenon Magalhães18. Nos anos seguintes, cerca de quinze famílias 

                                                
16 Jornal do Commercio, 21 de Janeiro de 2001.  
17 Como por exemplo, o levantamento �A Presença Chinesa no Brasil�, organizado pela Fundação Joaquim 
Nabuco (FUNDAJ). http://www.fundaj.gov.br/china/china02.html. Para maiores referências sobre esta 
questão, ver Leite (1999), Sproviero (1990, 2004, 2001, 2002) e Ho e Lauand (1997).  
18 Agamenon Magalhães (1893-1952) governou o estado de Pernambuco de 1937 a 1945 (como interventor 
federal, após a decretação do Estado Novo) e de 1951 a 1952, eleito pelas eleições de 1950. Em janeiro de 



26 
 

taiwanesas que moravam em São Paulo chegaram a Pernambuco e seus membros 

começaram a trabalhar como autônomos, comerciantes ou abriram lavanderias na capital. 

Alguns recifenses com mais de 60 anos relataram que durante as décadas de 1950/60, 

lavanderias chinesas da cidade eram conhecidas por terem figuras da �alta sociedade� como 

seus principais clientes e que enviar peças de roupa �para os chinas lavar� era um símbolo 

de status na época. 

No final da década de 1950, algumas destas famílias chinesas voltaram para São 

Paulo e levaram a seus pares de lá informações sobre Pernambuco. Assim, tornou-se 

popular naquela cidade, que desde aquela época já era a principal porta de entrada da 

comunidade chinesa no Brasil, relatos, experiências e conexões com a �vila chinesa� de 

Pernambuco. A partir de então, ficou evidenciada uma nova possibilidade de destino para o 

crescente número de chineses que residiam em São Paulo, principalmente os que, 

insatisfeitos com a concorrência, procuravam uma �terra virgem� para empreitadas 

comerciais ou para a expansão de seus negócios já existentes: em sua maioria, pastelarias, 

restaurantes e lojas de produtos vindos do Oriente.  

A segunda corrente imigratória chinesa para Pernambuco começou em meados da 

década de 1970, e diferente da primeira, que teve em seu início uma forte conotação 

política, esta apresentava a proeminência da questão econômica e trazia consigo pessoas em 

busca de oportunidades de trabalho e riqueza. Não quero com isso afirmar que as pessoas 

que vieram na primeira corrente com a intenção central de melhorar economicamente de 

vida eram insignificantes, mas apenas enfatizar falas dos entrevistados, que prioriza a 

questão da fuga política. Neste segundo momento, passou a existir aspectos importantes: a 

presença de chineses no estado que vinham do Paraguai, ao lado de uma parcela que 

continuava vindo de São Paulo e de outra que, devido a contatos com os já existentes 

�chineses pernambucanos�, vinham direto de Taiwan para o Recife.  

                                                                                                                                               
1945, Agamenon Magalhães assumiu o Ministério da Justiça, a pedido de Getúlio Vargas. Como titular desta 
pasta, Agamenon aprovou o novo código eleitoral (Lei Agamenon) e convocou eleições livres no Brasil, com 
autorização para o funcionamento de partidos políticos e pleito direto para a presidência da República. Na 
tentativa de aprovar uma lei antitruste naquela época, Agamenon acabou aumentando as pressões de setores 
empresariais e militares contra o governo Vargas. O jornalista e também político Assis Chateaubriand, 
opositor de Agamenon, chamou esta lei antitruste de �lei malaia�, numa referência ao apelido pernambucano 
de Agamenon: �China gordo�. Para uma contextualização histórica deste período, incluindo suas 
reformulações urbanas, ver Lima Filho (1976).  
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A presença de imigrantes oriundos de Taiwan no Paraguai é uma constante na 

segunda metade do século XX. Desde 1957, o Paraguai é o único país sul-americano que 

mantém relações diplomáticas com Taiwan, devido a uma política anticomunista imposta 

pelo ditador Alfredo Stroessner, que ficou no poder de 1954 a 1989 19. Alguns imigrantes 

chineses me disseram que estimam que sua atual comunidade no Brasil se consolidou a 

partir da década de 1970, com as milhares de pessoas que, com dificuldades em entrar 

�direto� no território brasileiro por causa da inexistência de relações diplomáticas entre o 

Brasil e Taiwan, criaram a partir do Paraguai uma importante rota que lhes permitia entrar 

por terra em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba; assim escapando das 

fiscalizações mais rígidas existentes nos aeroportos.  

Com relação aos que saíram de Taiwan para o Recife sem escalas, estes procediam 

de diversas partes: da zona rural de cidades como Taipei e Kaohsiung e de vilas no entorno 

delas; cerca de 40 famílias, inclusive, vieram especificamente da vila de Mei-Num e eram 

vizinhos nesta localidade do sul taiwanês próximas à portuária Kaohsiung, segunda maior 

cidade taiwanesa. Este segundo fluxo foi impulsionado, principalmente, pelos vínculos 

familiares e/ou afetivos com os que já estavam estabelecidos no Recife e região 

metropolitana e se consolidou durante a década de 1980, com o início da expansão mundial 

das redes de produtos Made in China. Não existem dados nem registros oficiais sobre o 

número de chineses que entraram em Pernambuco nesta época; alguns atuais líderes da 

comunidade (pessoas que vieram nesta leva) estimam que o número seja de 

aproximadamente 200 pessoas e que parte destes tenha se disperso por outras cidades do 

Nordeste ou regiões do país.  

 Por fim, a 3ª onda imigratória, que teve início nos anos 1990 e continua até os dias 

atuais, está vinculada, sobretudo, ao processo de consolidação das redes transnacionais de 

comércio chinês, através de parte de seus representantes que, devido a uma conjuntura 

específica (parceiros chineses/taiwaneses em cidades estratégicas no Brasil e no Paraguai, 

políticas e práticas aduaneiras que possibilitavam o escoamento dos produtos e existência 
                                                
19 Em 22 de abril de 2008, o presidente eleito do Paraguai, Fernando Lugo, anunciou que estabelecerá 
relações diplomáticas com a República Popular da China até o fim de 2008, após assumir o cargo. Caso esta 
decisão seja oficializada, o Paraguai terá que romper relações com Taiwan, um requisito fundamental imposto 
pela RPC.  
Fonte: 
http://cbnews.correioweb.com.br/html/sessao_4/2008/04/22/noticia_interna,id_sessao=4&id_noticia=738/noti
cia_interna.shtml. 06 de maio de 2008.  
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de amplos mercados a serem explorados, entre outros fatores), quiseram não atuar mais 

apenas na intermediação das mercadorias, mas tentar controlar inúmeros trajetos de 

produção, distribuição e venda direta dos produtos aos consumidores 20 . A principal 

diferença desta terceira onda imigratória chinesa para o Brasil/Pernambuco, em relação às 

duas levas anteriores, é a presença majoritária de imigrantes oriundos da RPC: �O quadro 

está se invertendo�, comentou o Sr Julius King, 69 anos, oriundo de Taiwan, sobre esta 

questão. 

Este atual fluxo apresenta ainda dois aspectos importantes: a transitoriedade de parte 

significativa dos seus integrantes e a atuação de membros da segunda geração, muitas vezes 

determinante para articulações e consecuções específicas. O primeiro aspecto está 

relacionado, sobretudo, às dinâmicas da circulação do comércio transnacional e o segundo, 

à possibilidade que os brasileiros de origem chinesa e os chineses �puros� e �mestiços� 21 

têm de maximizar oportunidades e vantagens, a partir de agenciamentos e manipulações 

que podem envolver suas ascendências e seus domínios de idiomas e repertórios culturais, 

sua condição da transnacionalidade (Ribeiro, 2000) entre outros fatores. Estes dois 

aspectos serão mais detalhados e discutidos a partir das referências etnográficas, durante os 

capítulos seguintes.  

Concluindo esta breve contextualização histórica das três principais fases da 

imigração chinesa a Pernambuco, saliento que dentro do contingente dos que vieram �tentar 

a sorte� no estado neste terceiro momento, iniciado no final do século passado e que 

continua até os dias atuais, há pequenos grupos que vieram desenvolver pesquisas em 

universidades brasileiras, trabalhar em clínicas de medicina chinesa (especializadas em 

massoterapia e acupuntura) ou se tornar funcionários e chefes de cozinha em restaurantes 

especializados em culinária chinesa. Agora é o momento de indicar as diretrizes teóricas 

centrais que serão utilizadas para discutir a identidade étnica e a razão de suas escolhas.  

 
                                                
20 Esta hipótese é construída a partir de um apanhado de diversos estudos etnográficos que se detiveram sobre 
o tema e que chegaram a conclusões semelhantes ou que se complementam. Sobre tais estudos, ver Machado 
(2007a, 2007b, 2008); Cunha e Melo (2005); Silva (2007) e Rabossi (2005). 
21 A comunidade chinesa de Pernambuco costuma chamar de �puros� os chineses da segunda geração que, 
mesmo tendo nascido no Brasil, possuem pai e mãe chineses. Já chineses �mestiços� ou �misturados� são os 
membros que possuem o pai ou a mãe brasileira. É comum encontrar homens chineses casados com 
brasileiras em Pernambuco, o que revelaria uma possível abertura ou exogamia étnica, mas é importante 
considerar que este fenômeno está imbuído de questões (ou hierarquias) de gênero, já que são raros os casos 
de mulheres chinesas casadas com homens brasileiros. 
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1.5 Nos Caminhos da Etnicidade 

 

Para tentar cumprir os já expostos objetivos desta pesquisa, é necessário deixar claro 

de que forma entendo a etnicidade e pretendo trabalhá-la ao longo da dissertação. Seguindo 

uma indicação fornecida por Thomas Eriksen (2002), entendo o conjunto dos imigrantes 

chineses de Pernambuco enquanto um grupo étnico minoritário por ele ser numericamente 

inferior ao restante da população local brasileira e não ser politicamente dominante; sem 

esquecermos que �minoria� e �maioria�, como já lembrou este autor citado, são conceitos 

relativos e relacionais, assim como outros usados em análises acerca de etnicidade. No 

campo das ciências sociais, é possível dizer que desde a primeira metade do século XX, 

�questões étnicas� e não apenas raciais, chamavam a atenção de diversos pesquisadores.  

Max Weber (1984) chamou de grupos étnicos �aqueles grupos humanos que 

baseados nas semelhanças do hábito exterior e dos costumes, de ambos, ou em recordações 

de colonização e imigração, abrigam uma crença subjetiva em uma procedência comum� 

(p.318). Weber acredita que comunidades podem criar sentimentos coletivos que subsistem 

e são sentidos como étnicos, e que a existência de tais sentimentos está condicionada à 

esfera política, sem a qual este autor acredita que eles não perduram. Logo, ele defende que  

 
a maneira �artificiosa� em que nasce a crença de que se constitui um grupo étnico, 
corresponde por completo ao esquema de transposição de socializações racionais 
em relações pessoais de comunidade. Quando a ação comunitária racional é 
pouco intensa, quase toda socialização, inclusive a criada de modo 
exclusivamente racional, desperta uma consciência de comunidade maior na 
forma de uma irmandade pessoal sobre a base da crença na existência do grupo 
étnico.  

(Weber: p.219).  
 
Ou seja, se Weber possui o mérito de ter admitido a existência de um �específico 

sentimento étnico�, sua teoria é marcada pela fragilidade de tê-lo de certa forma oposto ao 

aspecto racional. Versando acerca do que seria afinal a etnicidade, Thomas Eriksen (2002) 

delineia e se propõe discutir oito questões-chave referentes à distintividade, às 

circunstâncias, às transformações e às diversas formas de relacionamento que podem 

envolver as categorias �etnicidade�, �relações étnicas� e �grupos étnicos� na 
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contemporaneidade 22. Não é a finalidade da dissertação agora apresentada discutir todos 

estes pontos, mas achei pertinente elencar estas questões para enfatizar o amplo campo de 

visão através do qual este autor vê e reflete acerca dos fenômenos étnicos na atualidade; são 

vários pontos nos quais a teoria de Eriksen se apresenta como a mais coerente a este campo 

investigativo.  

Por exemplo, diferenças socioeconômicas constituem um fator presente no 

cotidiano das relações intra-étnicas entre os imigrantes investigados e entre estes e a 

sociedade local pernambucana. Sobre tal questão, Eriksen alerta para a necessidade dos 

estudos distinguirem claramente entre etnicidade e classe social, já que, a etnicidade se 

refere às relações entre grupos sociais cujos membros consideram eles próprios distintivos e 

tais grupos podem estar classificados hierarquicamente dentro de uma sociedade. Segundo 

este autor, pode existir, em diferentes contextos, uma alta correlação entre classe e 

etnicidade e com isso, uma alta probabilidade de que pessoas que pertencem a grupos 

étnicos específicos também pertençam a classes sociais especificas. Mas para ele, apesar 

das diferenças de classe social e das diferenças étnicas poderem integrar fatores penetrantes 

das sociedades, a classe e a etnicidade não são a mesma coisa e devem ser distinguidas uma 

da outra analiticamente.  

Phillipe Poutignat e Jocelyne Streiff-Fenart (1997) classificam a abordagem de 

Eriksen como sendo neoculturalista e defensora de uma concepção de etnicidade que possui 

a dimensão cultural como elemento-chave e que seria formulada a partir de um processo 

pelo qual as pessoas, por meio de suas diferenças culturais, comunicam idéias sobre a 

distintividade humana e tentam resolver problemas de significação. De acordo com 

Poutignat e Streiff-Fenart, a abordagem neoculturalista e mais especificamente as 

definições de Eriksen percebem a etnicidade como um idioma por meio do qual são 

comunicadas diferenças culturais em contextos que variam segundo o grau de significações 

compartilhadas. Com isso, o trabalho de Eriksen é classificado por estes dois autores como 

sendo interacionista e culturalista, simultaneamente.  

                                                
22 São elas, especificamente: como os grupos étnicos permanecem distintivos sob diferentes condições sociais? 
Sob quais circunstâncias a etnicidade se torna importante? Qual é a relação entre identidade étnica e 
organização política étnica? O nacionalismo é sempre uma forma de etnicidade? Qual a relação entre 
etnicidade e outras formas de identificação, classificação social e organização política, trais como classe, 
religião e gênero? O que ocorre às relações étnicas quando as sociedades estão industrializadas? De que 
formas a História pode ser importante na criação da etnicidade? Qual a relação entre etnicidade e cultura? 
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Certamente, esta idéia de idioma é profícua ao contexto da contemporaneidade, pois 

ela remete a instâncias sociais e cognitivas que nos ajudam a pensar melhor a questão das 

fronteiras e dos limites presentes nas relações interétnicas; nesta visão, a etnicidade não é 

dependente de diferenças culturais nem de diferenças lingüísticas, mas ela pode ser 

acionada através destas diferenças; trata-se de uma idéia pertinente ao contexto específico 

aqui investigado. Por esse e outros fatores, é que acredito que as principais perspectivas do 

pensamento de Eriksen, expressas em seu livro �Ethnicity and Nationalism�, são 

abrangentes e conciliadoras, sobretudo, pelo seu diálogo permanente com posturas 

antropológicas clássicas sobre etnicidade; sejam elas as que seguem a linha de Fredrik 

Barth ou a de Abner Cohen.  

Neste citado livro, Thomas Eriksen versa sobre como aspectos centrais que 

envolvem processos sociais ligados à etnicidade podem ser desenvolvidos, comunicados e 

reproduzidos culturalmente no sentido de estabelecer distinções. Em seu clássico texto �Os 

grupos étnicos e suas fronteiras�, Barth (2000) alega que os estudos sobre etnicidade devem 

focar-se na manutenção e nas conseqüências das fronteiras étnicas, já que ele considera os 

grupos étnicos principalmente em termos de sua organização social. Nessa vertente, 

acredito ser coerente pensar que Eriksen (também norueguês como Barth) foi formado em 

um contexto acadêmico e teórico onde ele pôde não apenas se aprofundar nos preceitos 

relacionais e processuais barthianos, mas, sobretudo, tentar re-dimensioná-los, lhes 

acrescentando perspectivas e considerações que por certos motivos, não foram 

contemplados por Barth. 

 Considero pertinente o relato do caso específico de servos e croatas (Eriksen, 2002), 

que viviam pacificamente desde 1945 (falando a mesma língua e com membros se casando 

entre si), e que com a eclosão da guerra em junho de 1991, ambos grupos reforçaram 

profundamente as principais diferenças culturais entre eles (que diziam respeito a práticas 

variantes de Cristianismo e ao uso de alfabeto e escrita diferentes). Sem dúvida, este caso 

exemplifica bem o ponto acima citado. Pois, se para Barth a descontinuidade entre os 

grupos étnicos são principalmente descontinuidades sociais, e não culturais, então quando 

Eriksen defende que as diferenças culturais se referem à etnicidade apenas se tais 

diferenças se tornam relevantes na interação social, ele reforça a ênfase relacional já 

colocada por Barth e além disso, amplia as problemáticas acerca destas diferenças culturais, 
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quando traz para a cena de discussão a possibilidade da mobilização de memórias coletivas 

visando comunicar distinções culturais. Nesta vertente teórica, apenas quando interferem no 

relacionamento entre grupos, é que estas referidas diferenças são importantes para a criação 

das fronteiras étnicas. Pela perspectiva defendida por Eriksen, os símbolos 

diacríticos/culturais em si mesmos não são tão importantes, mas sim a forma como eles 

podem ser mobilizados discursivamente.  

No contexto sociocultural investigado nesta dissertação, é válida a lembrança de 

Eriksen de que não só questões econômicas impulsionam mudanças étnicas. Segundo ele, 

para membros de um grupo étnico estigmatizado, pode ser vantajoso assimilar 

determinados padrões ou características até mesmo se não houver compensação ao nível 

econômico, conquanto que exista a possibilidade da remoção de seu estigma. Don 

Handelman (apud Eriksen, 2002) construiu uma tipologia de níveis de incorporação étnica 

que segundo Eriksen é profícua, pois explora as variabilidades na organização da etnicidade 

que podem ser apresentadas pelos grupos sociais.  

De acordo com esta tipologia, a categoria étnica se refere a grupos que apresentam 

atribuições étnicas padronizadas e que se consideram e são considerados pelos �outros� 

como culturalmente distintos. Baseada em princípios de categorização étnica, a rede étnica 

cria laços inter-pessoais entre membros da mesma categoria e pode também servir para 

organizar contatos entre o grupo e indivíduos exteriores a ele. Esta rede revela, assim, uma 

habilidade em distribuir recursos entre membros do grupo. Certamente, será proveitoso 

refletir esta colocação na hora de analisar as práticas sociais que circundam o guanxi entre 

os imigrantes chineses de Pernambuco. A associação étnica, por sua vez, surge quando 

membros de uma categoria étnica possuem interesses compartilhados e desenvolvem um 

aparato organizacional para expressá-lo; tais interesses tanto podem remeter à esferas 

políticas quanto a esferas de outras dimensões, como a religiosa. Por fim, a última categoria, 

a de comunidade étnica, configura uma espécie de coletividade que além de redes étnicas e 

de organização política compartilhada, possui um território com fronteiras físicas mais ou 

menos permanentes.  

Como o próprio Handelman destaca, esta tipologia pode ser lida e interpretada de 

diversas formas e certamente, é salutar pensar que se critérios como gênero, classe e idade 

interferem no relacionamento entre membros de um grupo étnico, então eles podem ser 
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vistos como critérios para a hierarquização social.  O conceito de cultura em Eriksen, além 

de incluir as produções de bens simbólicos e seus processos distintos de 

circulação/legitimação, também considera tal conceito como estruturante de um patrimônio 

socialmente construído e principalmente como um sistema compartilhado de comunicação. 

É devido a estes fatores que a perspectiva teórica de Eriksen foi escolhida como a principal 

referência para a análise dos dados etnográficos; sua teoria se adapta bem, de forma 

genérica à realidade brasileira melhor que outros autores, e de forma específica à realidade 

interétnica percebida no relacionamento entre imigrantes chineses e brasileiros em 

Pernambuco.  

 

1.6 Minorias étnicas e diferentes Estados-nação 

 

Considerando os objetivos desta pesquisa, é imprescindível considerar as distintas 

formas pelas quais a China e o Brasil lidam com sua composição étnica e como o cotidiano 

de imigrantes que vivenciam o deslocamento entre esses países é influenciado por tais 

distinções. Nesse sentido, uma questão se sobressai: como um grupo étnico minoritário 

como o formado pelos chineses se insere em um Estado-nação como o Brasil, que seguiu o 

modelo norte-americano de �multiculturalismo�? Como já foi colocado, na RPC existem 

esforços institucionais e sistemáticos para homogeneizar as diferenças étnicas e culturais 

(como, por exemplo, através da condenação do citado chauvinismo Han e da 

exaltação/divulgação da imagem de uma pátria chinesa que, como uma �mãe�, acolheria 

todos os seus filhos); tais atitudes visam, principalmente, evitar discussões acerca das 

especificidades e do reconhecimento dos diversos grupos não-Han e das mudanças nas 

políticas públicas que tal reconhecimento ocasionaria. Além disso, não podemos esquecer 

que esses referidos esforços estão fundamentados nas inúmeras particularidades que o 

regime político chinês apresenta em relação ao brasileiro.   

Só que aqui no Brasil o contexto é bem diferente: trata-se de um Estado-nação 

pluriétnico, pluricultural, plurireligioso que nos últimos anos tenta reconhecer (através de 

políticas publicas) sua diversidade e heterogeneidade. Ao pensar a temática da 

interculturalidade no contexto da realidade brasileira contemporânea, diversos autores 

(Oliven, 1994; Zarur, 1996) comentam o papel das desigualdades e ambigüidades 
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historicamente construídas e enfatizam as particulares articulações políticas fomentadas por 

grupos diversos que, ancoradas em ideais de raça ou etnia, promoveram uma maior 

visibilidade e reconhecimento de suas existências, o que simultaneamente obrigou a nação 

brasileira a mudar seus parâmetros de representatividade.  

Após analisar as mudanças que tornaram o Brasil um país que politicamente 

reconhece (ou tenta reconhecer) sua heterogeneidade, Sérgio Costa (2006) considera que os 

novos modos de identificação cultural e organização política que emergiram nos últimos 

anos no território brasileiro não seriam imagináveis sem o estreitamento dos vínculos e dos 

intercâmbios simbólicos com espaços imaginados e transnacionais como o �Atlântico 

Negro�. Para esse autor, as diferenças culturais e suas novas formas de articulação política 

seriam inseparáveis dos discursos trans-regionais e da oferta e do consumo de produtos 

�étnicos�; além disso, tais diferenças podem ser tratadas como processos de construção de 

�novas etnicidades�.  

Nessa perspectiva, o adensamento de novos vínculos e de novos atores (imigrantes 

transnacionais, por exemplo) fornece novas diretrizes para novas articulações que visem 

demandas específicas. Com isso, para viver no Brasil os imigrantes chineses necessitam 

adaptar suas cosmovisões políticas e étnicas (construídas a partir de referenciais da 

realidade chinesa) para a realidade específica que encontram no território brasileiro. E é 

essa adaptação que necessita ser contemplada analiticamente. Comentando sobre as 

possíveis interfaces entre identidade nacional e identidade étnica, Gustavo Lins Ribeiro diz 

que  

 
A identidade nacional, ela mesma uma construção que se direciona para uma 
homogeneização instrumental de uma determinada população, transforma-se, 
também instrumentalmente, em uma identidade étnica, isto é, em uma identidade 
contrastiva internamente ao âmbito de um outro estado nacional em que as 
diferenças são marcadas por distinções lingüísticas e culturais, acima de qualquer 
coisa.  

(Ribeiro: 2000, p. 274) 

 
Uma outra questão importante é além de considerar a manutenção das fronteiras 

étnicas entre esses imigrantes, verificar também os �entrelaçamentos� entre os dois grupos, 

enfocando a possibilidade dos chineses se tornarem brasileiros (em termos 

oficiais/documentais), e se sentirem ou serem reconhecidos enquanto tal: longe de vivenciar 

realidades rigidamente dicotômicas ou excludentes em relação aos �não-chineses�, estes 
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imigrantes podem não apenas dialogar e transitar, mas também integrar a sociedade 

brasileira através de fatores como parcerias comerciais, casamentos, uniões estáveis, 

geração de filhos e a naturalização e sua conseqüente participação política 23, entre outros. 

Estes citados fatores se acentuam ainda mais entre os membros da segunda geração, muitos 

dos quais além de nunca ter ido à RPC ou à Taiwan, foram registrados unicamente como 

brasileiros. É por esta razão que acredito que as formas como os indivíduos investigados 

concebem e comunicam seus sentimentos nacionais, suas idéias particulares de 

pertencimento a uma nação são importantes para as discussões étnicas presentes na 

investigação agora apresentada.  

Além de postular que o conceito de comunidade étnica se assemelha em certo grau 

ao de nação, Max Weber (1984) defende que as diferenças de linguagem não constituem 

obstáculo para a formação do sentimento de comunidade nacional. Para ele, o conceito de 

nação se refere ao poder político e se vincula à idéia de uma organização política própria já 

existente ou à qual se aspira. Para Weber, os sentimentos coletivos designados pelo nome 

genérico de �nacionais� não são unívocos, podem representar um papel importante nas 

diferenças de articulação social e econômica e nas estruturas internas de poder e podem 

também ser nutridos por diferentes fontes: recordações políticas e costumes comuns, 

confissões religiosas, comunidades de linguagem e habitus condicionados racialmente. No 

contexto das ciências sociais contemporâneas, duas importantes perspectivas acerca das 

idéias de nação e nacionalismo estão desde as últimas décadas do século XX evidenciadas: 

uma fornecida por Benedict Anderson e outra por Ernest Gellner. De formas distintas, cada 

uma delas conseguiu sistematizar com maior profundidade algumas das vertentes sobre 

estas questões colocadas por Weber.  

Benedict Anderson (2005) vê o capitalismo de imprensa como o elemento propulsor 

da consciência nacional e para exemplificar este argumento, recorre a alguns aspectos 

historiográficos dos Estados-crioulos (entendidos como as então colônias européias no 

continente americano) e percebe estas �proto-nações� enquanto comunidades que se 

formaram e foram conduzidas por pessoas que compartilhavam uma língua comum com as 

metrópoles contra as quais lutavam pela independência. Anderson defende que esses 

                                                
23 Pela legislação brasileira, os imigrantes que se naturalizaram são obrigados a tirar os documentos de um 
cidadão nacional, inclusive o título de eleitor.  
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Estados-crioulos desenvolveram a noção de nacionalidade antes que ela florescesse na 

Europa e ao defender algumas razões para este fenômeno, se foca na popularidade 

alcançada pelos jornais nos territórios colonizados 24.  

Para George Zarur (1996), o trabalho de Benedict Anderson possui a originalidade 

de entender a nação moderna como uma comunidade imaginada, mas também apresenta 

problemas que acabam limitando o seu alcance como guia antropológico para a nação 

moderna. Sobre esta questão, Zarur comenta que:  
Anderson situa a nação atual como sucessora da idéia hegemônica de religião. 
Contradizendo sua tese, é possível que a primazia dos princípios religiosos tenha 
sido substituída por muitas idéias diferentes e não apenas pela idéia de nação. 
Uma delas seria a de ciência. [...] Não obstante, Anderson parece estar no 
caminho certo quando entende a nação moderna como a comunidade imaginada, 
análoga à antiga comunidade religiosa (também imaginada), para a qual se 
deslocariam o amor e a lealdade de seus membros. Outro ponto discutível na 
visão de Anderson é a pouca ênfase que atribui a conceitos como os de �raça� e 
de �etnia�, os quais não associa diretamente com o conceito de �nação�, que é 
compreendida como resultante de fatores históricos e geográficos, não étnicos. 
(Zarur, 1996: p.5). 

 
Diferente de Anderson, Ernest Gellner (1994) se refere explicita e implicitamente ao 

nacionalismo como uma ligação particular entre Estado e etnicidade e enfatiza o elemento 

étnico na análise de conflitos culturais e nacionais, prevendo estes nos casos em que marcas 

étnicas (culturais ou não, segundo ele) possam acentuar diferenças no acesso à educação e 

ao poder e, sobretudo, ao inibirem o livre fluxo de pessoas através de linhas de 

estratificação social graduais. Em sua perspectiva, o nacionalismo se refere à entrada, 

participação e identificação com uma cultura erudita coextensiva a toda uma unidade 

política e uma população, visando ser compatível com o tipo de divisão do trabalho e do 

modo de produção em que a sociedade se baseia. Para Gellner,  

 
a etnicidade surge, por vezes, na esfera política como nacionalismo, quando a 
homogeneidade ou continuidade culturais (não a ausência de classes) são exigidas 
pela base econômica da vida social e quando, conseqüentemente, as diferenças de 
classe ligadas à cultura se tornam nocivas, mas as diferenças graduais e 
desligadas da etnicidade permanecem toleráveis 

                                                
24 Para Anderson (2005), ao divulgarem notícias tanto do �Novo mundo� quanto do �Velho�, os periódicos 
criaram uma contraposição entre as idéias de �nós� e �eles� que teria fomentado o surgimento da consciência 
e das primeiras imaginações nacionais. Assim, ele defende que �a nação é imaginada como uma comunidade 
porque, independentemente da desigualdade e da exploração reais que possam prevalecer em cada uma das 
nações, é sempre concebida como uma agremiação horizontal e profunda. Em última análise, é essa 
fraternidade que torna possível que, nos últimos dois séculos, tantos milhões de pessoas, não tanto matassem, 
mas quisessem morrer por imaginários tão limitados� (p.27).  
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(Gellner: 1994, p.142) 

 
Na perspectiva de Gellner, nações são organizações políticas que protegem e 

impõem suas culturas até as fronteiras do seu poder; a ênfase deste autor na idéia de que em 

sociedades industrializadas a comunicação e a cultura adquirem uma importância sem 

precedentes dialoga proficuamente com as perspectivas de Eriksen sobre a mediação 

exercida por tais elementos na construção de identidades étnicas. Nesta vertente, duas 

colocações são pertinentes: a primeira, de Eric Wolf (2003), é a de que os membros de uma 

nação caracterizam-se menos por traços psicológicos ou culturais comuns do que pelo seu 

envolvimento diferenciado em certas relações históricas e funcionais. Para Wolf, é 

demasiadamente simplificada a hipótese de que toda a população pertencente a uma nação 

(ou reconhecida formalmente enquanto tal) compartilhe um caráter nacional comum. A 

segunda, de Rogers Brubaker (2004) é a de uma distinção não apenas entre nacionalismo 

�civil� e �étnico�, mas devido às ambigüidades que esta adquire, uma nova diferenciação 

analítica: entre compreensões de nacionalidades e formas de nacionalismo ajustadas ao 

Estado (state-framed) e contra o Estado (counter-state).  

É importante frisar que entre os indivíduos que integram a comunidade chinesa de 

Pernambuco, existem pessoas que demonstram sentimentos nacionalistas pelo Brasil. Como 

nos outros casos, que envolvem os indivíduos que se identificam mais com a RPC ou com 

Taiwan, veremos que se estabelece uma distinção étnica a partir da identificação 

nacionalista e é por esse fator que será importante aos objetivos deste estudo considerar tais 

perspectivas. Além disso, o pertencimento e a identificação dos integrantes de comunidades 

nacionais e étnicas podem mudar situacionalmente e com isso, suas designações em uma ou 

outra se tornam politicamente relevantes. Isso merece atenção especial, pois não é possível 

desconsiderar, na contemporaneidade, fronteiras institucionais que demarcam e selecionam 

a entrada de imigrantes em determinados países; assim, profundas diferenciações são 

atribuídas pela posse ou não de certas cidadanias e passaportes, o que faz com que estes 

elementos adquiram grande valoração comercial no mercado internacional da circulação de 

pessoas. Concluo aqui este primeiro capítulo, que relacionou os principais aportes teóricos 

aos elementos socioculturais mais preeminentes desta pesquisa. Agora é o momento de dar 

início à descrição etnográfica e suas conseqüentes reflexões dentro dos contextos de cada 

um dos capítulos seguintes.  
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二 II 
 

RELAÇÕES LIGADAS AO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

IMPORTADOS DA CHINA VISTAS A PARTIR DO GUANXI E DAS 

(RE)INTERPRETAÇÕES DO PARENTESCO INTERÉTNICO  

 

 O breve panorama histórico e conceitual do capítulo anterior procurou situar a 

problemática e seus enfoques teóricos centrais. Neste capítulo, descrevo os primeiros 

passos da pesquisa etnográfica, centrada em ambientes de comércio formal e informal das 

cidades de Recife e Caruaru e revelo de que forma algumas especificidades do campo 

investigativo impôs limites à idéia inicial da pesquisa e sugeriu a ampliação das esferas a 

serem estudadas para uma melhor compreensão do cotidiano da comunidade chinesa 

pernambucana; também teço uma breve descrição dos itinerários que observei e compõem 

parte da circulação de mercadorias chinesas em Pernambuco. A análise deste capítulo será 

focada nas perspectivas dos imigrantes chineses e mostrará também as implicações que as 

primeiras articulações político-organizacionais da comunidade tiveram para ela, e a partir 

dos dados etnográficos, começa a problematizar o conceito de guanxi enquanto um 

elemento que pode atenuar ou reforçar fronteiras étnicas com a sociedade local e indicar 

possíveis contingências e regularidades desta comunidade em relação a outras.  

 

2.1 Primeiros passos da pesquisa etnográfica em Caruaru  

 

De acordo com os registros do controle de imigração da Polícia Federal Brasileira 

em 05/09/2007, existem 658 imigrantes chineses trabalhando ou estudando legalmente no 

estado de Pernambuco 25 . Após definido o recorte investigativo, comecei a pesquisa 

etnográfica em maio de 2007, realizando, primeiramente, observações diretas das 

atividades voltadas ao comércio de produtos importados da China no centro do Recife 

                                                
25 Este número não inclui os imigrantes que se naturalizaram, a maioria dos integrantes da 2ª geração (que 
possui a nacionalidade brasileira) e obviamente, os que se encontram em situação irregular no estado.  Por 
isso, estes dados oficiais divergem dos fornecidos pelos próprios chineses, que ao falarem de sua comunidade 
em Pernambuco, sempre se referem a mais de 2.000 pessoas. A constituição brasileira permite que 
estrangeiros que residem no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos requeiram a nacionalidade e concede 
visto de permanência aos que possuem cônjuge brasileiro (desde que o casamento tenha sido celebrado há 
mais de 5 anos) ou um filho brasileiro que esteja sob sua guarda e dele dependa economicamente.  
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(Bairros de São José, Santo Antonio e Boa Vista) e destes mesmos produtos, além de 

confecções, na Feira dos Importados, na Feira da Sulanca e em demais espaços do centro da 

cidade de Caruaru.  

Depois de um mês e meio desta primeira etapa da pesquisa, verifiquei a presença de 

cinqüenta e dois estabelecimentos deste tipo no centro do Recife e quinze pontos 

comerciais em Caruaru que contavam com a presença de imigrantes chineses trabalhando 

e/ou gerenciando as atividades. Em Recife, encontrei lojas e boxes de pequeno e médio 

porte26 e em Caruaru, quatro barracas na Feira dos Importados, seis lojas de confecções na 

área dos arredores do Parque 18 de Maio (no centro da cidade), e outras cinco barracas e 

boxes na Feira da Sulanca que também comercializavam produtos importados. Começarei 

descrevendo as principais características encontradas em Caruaru.  

Autor do relatório circunstanciado que concedeu à Feira de Caruaru o seu registro 

no �Livro dos Lugares�, enquanto integrante do patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo 

IPHAN27, Bartolomeu Figueirôa de Medeiros (2006) salientou em sua análise que nos 

espaços onde se desenvolvem a Feira de Caruaru ocorrem, há mais de três séculos, não 

apenas relações de compra e venda dos mais variados tipos de produtos, mas 

principalmente relações de sociabilidade que reforçam vínculos culturais entre segmentos 

populacionais de diversas cidades da região do Nordeste brasileiro. A Feira dos 

Importados28 é uma das diversas feiras que integram a �grande� Feira de Caruaru; ela é 

permanente na cidade, mas o seu movimento de vendas e presença de comerciantes se 

concentra nas terças-feiras, dia da Feira da Sulanca, a maior da cidade29. Funcionando 

atualmente com cerca de 160 barracas (nos dias de terça), a Feira dos Importados está 

consolidada desde a década de 1990.  

                                                
26 Os boxes são pequenas lojas com menos de 10 m², acima destas medidas, são elevadas à categoria de lojas.  
27 Sigla do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ligado ao Ministério da Cultura.  
28 Alguns comerciantes e consumidores ainda a chamam de �Feira do Paraguai�, tal denominação veio por 
que a maioria dos produtos comercializados vinha deste país sul-americano. Entretanto, diversos 
interlocutores do local alegaram que nos últimos anos, uma maior fiscalização na fronteira Brasil/Paraguai 
que a Receita Federal Brasileira vem realizando, trouxe riscos adicionais a este tipo de importação �informal�, 
o que acarretou em uma mudança de destino de compras para a maioria dos atravessadores: ao invés de irem 
para o Paraguai, eles estão adquirindo mercadorias na cidade São Paulo ou com comerciantes chineses do 
Recife.  
29 Segundo dados oficiais da Prefeitura de Caruaru, a Feira da Sulanca possui mais de 10 mil barracas que 
atendem, em média, mais de 40 mil pessoas por feira. Ela não é permanente e funciona apenas nas terças-
feiras, costumando ser iniciada às 3h da manhã para a organização das barracas. Ela acontece no Parque 18 de 
Maio, que possui 40.000 m2 de área destinada exclusivamente ao comércio. Na área deste parque e em suas 
imediações, também se localiza a Feira Livre, a Feira do Artesanato e a Feira dos Importados. 



40 
 

Conheço desde criança a Feira de Caruaru e apesar de ter passado alguns anos sem 

visitá-la, me sentia de certa forma inserido nela, devido ao fato de meus familiares serem 

comerciantes e se deslocarem constantemente rumo à Feira de Caruaru. Após começar a 

freqüentá-la para esta pesquisa, encontrei quatro chineses atuando na Feira dos Importados, 

sete chineses nas lojas de confecções e outros onze chineses que estavam trabalhando na 

área da Feira da Sulanca (vendendo produtos importados da China). Assim, verifiquei que 

vinte e dois chineses trabalhavam no centro de Caruaru, seja na área das Feiras do Paraguai 

ou da Sulanca, seja em lojas de confecções.  

Quando comecei a tentar conversar com esses imigrantes, encontrei diferentes 

receptividades às minhas tentativas de aproximação. Os quatro homens que vendiam 

produtos como relógios, tênis, calculadoras e brinquedos nas quatro barracas da Feira dos 

Importados apresentaram, comumente, recusas para falar e conversar quando eu tentava 

iniciar algum contato com eles. Fundamentadas em falta de tempo, cansaço ou às vezes 

nem sequer justificadas, estas recusas pareciam provir de uma nítida desconfiança 

concatenada à idéia de que meu interesse em seus trabalhos e suas vidas poderia estar 

associado a fiscalizações governamentais ou similares; idéia que parecia perdurar neles 

ainda que eu lhes falasse que não se tratava disso.  

Apesar destas recusas e da intensa movimentação do lugar nas terças-feiras, 

verifiquei que precisava tentar estabelecer contatos com estes quatro chineses naqueles dias, 

isso por que nos demais dias da semana, eles não se encontravam naquele lugar: segundo 

relatos de comerciantes brasileiros, dois �sumiam no mundo� e os outros dois, iam vender 

suas mercadorias em demais cidades do agreste pernambucano. Sandra 30 , 36 anos, 

garçonete brasileira de uma lanchonete próxima à área da Feira dos Importados, então me 

deu uma dica quando comentei com ela sobre as dificuldades de meu trabalho: ficar das 

09:00 até as 10:30 horas �de bobeira� por ali e esperar aqueles chineses virem fazer um 

lanche naquele ambiente, que agrega quatro lanchonetes. Segundo ela, tais lanches 

costumavam ocorrer durante este intervalo de tempo e estes chineses não gostam de 

conversar enquanto estão trabalhando nas vendas.  

                                                
30 Todos os interlocutores destes ambientes de comércio de produtos importados, seja em Caruaru ou em 
Recife, estão aqui sendo apresentados com nomes fictícios, visando preservá-los.  
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Foi uma boa dica. Quando iam chegando para lanchar, sozinhos ou em dupla, 

Sandra, que os conhecia, falou para eles que eu era �gente boa� e para evidenciar que era 

um estudante e não alguém ligado ao governo ou à polícia, eu ficava sempre com alguns 

livros, revistas chinesas e me aproximava falando que estava começando a estudar chinês e 

a cultura da China, perguntava se eles sabiam o que queria dizer o título de algumas 

matérias... Com estas atitudes, consegui aos poucos e durante os três �dias de feira� em que 

fiz pesquisa naquele lugar, conversar com todos estes quatro chineses, apesar da dificuldade 

de comunicação devido a pouca fluência deles na língua portuguesa.  

Quando terminavam suas refeições, estes imigrantes voltavam para continuar 

vendendo (caso julgassem ainda haver movimento de compradores) ou iam fechar suas 

barracas. Por essa razão, essas conversas duravam de dez a quinze minutos (o horário de 

seus lanches) e ainda tinham que concorrer com o interesse deles nos programas da TV. 

Mesmo com estas circunstâncias, tais conversas foram importantes para saber algumas 

informações: Ming, 30 anos, e Tanzi, 28 anos, estão há mais de dez anos no Brasil e Jiu, 27 

anos e Luo, 32 anos, chegaram nos últimos sete anos ao Brasil. Apenas Tanzi nasceu em 

Taiwan, os demais nasceram na RPC. 

Dos quatro, apenas Ming e Jiu são casados e costumam passar quatro meses de cada 

ano em sua terra natal para visitar suas esposas e filhos. Não havia parentesco 

consangüíneo entre eles, apesar de dois deles terem o costume de se chamarem pelos 

termos �gege� e �dìdi� 31. Quando perguntei a esses dois a razão disso, visto que tinham 

dito que seus bàba [pai] e mama [mãe] não eram os mesmos, Tanzi, respondeu que �gente é 

irmão de vida, esse cala aí [apontou para Ming] fez pra eu coisa que só bàba, mama faz�. 

Ming contou que possui um irmão �de sangue� em São Paulo e quando questionado sobre 

se tinha diferenças entre um irmão de sangue e um outro, �da vida�, ele disse que não sente 

diferença, embora tenha salientado que sua �obrigação mesmo� seja com sua família em 

Zhongguó (RPC), com a qual ele mantém contato através de Skype, quando está aqui no 

Brasil.  

Dois deles residem na região metropolitana do Recife32 e nenhum deles alegou ser 

proprietário das barracas onde trabalham. No cotidiano da Feira dos Importados e seus 

                                                
31 Em mandarim, gege é irmão mais velho e dìdi é irmão mais novo.  
32 Caruaru fica a 130 km do Recife e o percurso por automóvel entre as duas cidades dura cerca de 2 horas.  
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arredores, diversos brasileiros comentaram que antes do ano 2000, havia aproximadamente 

cinqüenta chineses na área vendendo produtos importados da China e que a partir desta 

década, eles começaram a se afastar cada vez mais e a preferir atuar como intermediários na 

circulação das mercadorias. Entretanto, isso não significa que o montante de produtos 

comercializados também esteja diminuindo em virtude do afastamento crescente destes 

imigrantes daquela Feira. 

Comerciantes brasileiros da área fizeram referência a elementos que indicam que o 

que está ocorrendo é uma tendência cada vez maior para a distribuição e gerenciamento dos 

produtos por parte destes imigrantes e para parcerias com brasileiros. Sr. Pedro, 63 anos, 

caruaruense que conhece bem a história e o cotidiano da Feira dos Importados acredita que 

os chineses estavam muito visados na área pela polícia e que para despistar, escolheram 

�ficar na surdina� fornecendo as mercadorias, controlando os preços e ficando com a maior 

parte dos lucros. Para ele, apesar da presença física dos chineses estar diminuindo no local 

desde 2003, estes imigrantes usam pessoas da cidade como �testas de ferro� e são 

responsáveis pela circulação do grande montante das mercadorias importadas e vendidas33. 

Os onze chineses que estavam trabalhando em dois boxes e três barracas 

especializadas em óculos, tênis relógios na Feira da Sulanca, seis homens e cinco mulheres, 

foram um pouco mais receptivos. Os produtos que eles vendem são cópias de marcas 

famosas mundialmente e que eles definem como sendo �similares�. Quando lhes expliquei 

que eu era um estudante, que não tinha ligações �com o governo� e que queria apenas 

conhecer melhor suas vidas, eles, que falavam português razoavelmente, aceitaram 

conversar desde que fosse rápido e após as 11 da manhã, período dos dias de terça no qual 

o movimento diminui consideravelmente. Oito desses onze disseram ser casados entre si e 

os quatro casais heterossexuais que formam possuem filhos com menos de três anos que 

nasceram no Brasil.  

Todos eles chegaram ao Brasil após 2002 e apenas um nasceu em Taiwan, os 

demais na RPC: quatro em Pequim e seis em outras províncias e municipalidades. Eles 

afirmaram não ser proprietários dos boxes/barracas onde vendem; os cinco que disseram 

                                                
33  Outros comerciantes brasileiros que trabalham na Feira dos Importados também comentaram que os 
chineses fornecem a diversos vendedores e atravessadores não apenas produtos acabados vindos da China, 
mas também matérias-primas vindas daquele país como fivelas de cintos, hastes e flores sintéticas (que são 
transformados em arranjos) e CDs e DVDs virgens; esses últimos itens se tornam produtos �piratas� após suas 
gravações particulares e seriadas que desprezam os direitos autorais.      
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morar em Caruaru, comercializam produtos nessa cidade e em outras do agreste 

pernambucano nos demais dias da semana e os outros seis, disseram residir em Recife e 

para esta cidade retornarem, onde também trabalham com os mesmos produtos no centro da 

cidade. Apesar de não fornecerem notas fiscais aos seus consumidores, eles afirmaram estar 

�tranqüilos�, sem temer algum tipo de fiscalização por terem notas fiscais e de importação 

que segundo eles, garante a legalidade dos produtos que comercializam.  

Sobre como compram suas mercadorias, eles disseram apenas que possuem contatos 

na China que lhes vendem os produtos por preços especiais e que depois �é só mandar 

trazer de navio e ir buscar em Recife�. Uma comerciante brasileira que possui uma barraca 

de arranjos de flores artificiais na área comentou comigo que esses chineses �conhecem 

gente graúda [funcionários públicos] do Porto de Suape�, fato que segundo ela, faz com que 

os documentos de importação dos produtos daqueles imigrantes da Sulanca sejam 

�autênticos� e que o �problema� resida na forma como são conseguidos. Os quatro chineses 

que vendiam na Feira dos Importados não tinham a posse de tais documentos e caso fossem 

pegos pela polícia com documentos de importação falsos, responderiam judicialmente por 

isso e conseqüentemente, perderiam o direito de permanecer legalmente no Brasil; isso 

parece explicar plausivelmente o receio deles acerca de possíveis fiscalizações 

governamentais.  

Segundo Rosana34, 32 anos, nascida na RPC, ela e seus �amigos� chineses que estão 

na área da Sulanca conhecem apenas �de vista� os outros quatro que vendem na Feira dos 

Importados e sobre estarem agora juntos naquele lugar, ela comentou:  

 
Gente tivemo filho aqui, mas nós daqui [chineses das cinco barracas e boxes da 
Sulanca] já era amigo tem tempo, feito irmão de sangue lá em São Paulo. Gente 
se ajudava, daí o Jhi foi pra Recife, depois pra cá e chamou nós.  

 
Após eu ter lhe perguntado acerca de como surgiu essa amizade entre eles, que 

culminou numa idéia de parentesco, Lung, 36 anos, respondeu enfatizando o elemento da 

afinidade:  

 
Lá [em São Paulo] tem chinês feito formiga, mas a gente num se dá com todo 
mundo, n�é? Rosana e Lao nem morava em meu prédio e se hoje eles é como 
irmão d�eu é que nós se escolheu.  

                                                
34 Faz três anos que ela adotou um nome em português. Assim como outros, ela disse que adotou um nome 
ocidental para facilitar contatos no Brasil. 
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Rosana e seu companheiro Lao, 30 anos, disseram que se relacionam muito bem 

com os brasileiros, tanto que eles dois estariam se tornando amigos de três dos seus 

principais fregueses de Caruaru, pessoas que compram óculos no seu box para revendê-los 

em cidades como Toritama e Bezerros. Os sete chineses que comercializam confecções em 

lojas também apresentaram uma relativa abertura. Apesar de também existirem dificuldades 

de comunicação, os chineses que estavam neste ramo específico alegaram diversas vezes 

falta de tempo para conversar, mas diferente dos quatro da Feira dos Importados, sentia que 

minha presença não lhes causava desconfiança ou algum tipo de temor de que eu estivesse 

ligado a alguma esfera policial e/ou governamental de fiscalização. Uma loja se encontra na 

�Fábrica da Moda�, espécie de mini-shopping localizado em frente à Feira do Artesanato e 

as outras cinco, no centro de Caruaru, próximas do Parque 18 de maio. 

Quando chegava às lojas, no final do expediente ou nos horários de pouca 

movimentação, me apresentava, mostrava minha carteira de estudante e falava sobre minha 

pesquisa. Alegando cansaço ou atividades que tinham que fazer relacionadas à balanços ou 

limpezas, alguns me falaram para retornar outro dia ou me forneceram números de 

telefones, para que conversássemos através deste mecanismo, pois assim preferiam. Outros 

três chineses me perguntaram se minha pesquisa ia �sair� em algum jornal ou revista, lhes 

respondia que futuramente sim e começávamos a conversar, ainda que com limitações, 

devido a pouca fluência da maioria em português. Através de telefone, coletei informações 

com três imigrantes deste segmento e conversei presencialmente com os outros quatro. 

Apesar das citadas limitações conversacionais e das constantes interrupções devido à rotina 

do lugar, estas entrevistas permitiram verificar que destes sete chineses (cinco homens e 

duas mulheres): 

• Quatro são cônjuges e os dois casais heterossexuais que formam possuem filhos 

nascidos no Brasil.  

• Possuem a faixa etária média de 38 anos.  

• Três nasceram em Taiwan, três na RPC e um em Hong Kong.  

• Três chegaram ao Brasil na década de 1990 e os outros nesta década.  

• Dos quatro que vieram ao Brasil nesta década, três vieram direto para o estado 

de Pernambuco, inicialmente Recife.  
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• Todos disseram ser proprietários de seus estabelecimentos.  

• Três residem em Caruaru, dois em Recife e dois disseram possuir residência nas 

duas cidades.  

• Quatro trabalhavam anteriormente com produtos importados da China, em 

Recife ou em São Paulo.  

Renato, 35 anos, nascido na RPC e há onze anos no Brasil, me disse que mudou de 

ramo, de produtos Made in China para confecções, e de cidade porque Recife estava muito 

violenta e Caruaru oferecia muitas oportunidades. Segundo ele, �quem tá nessa vida feito 

gente, vai pronde o vento leva. Com esse negócio [de confecções] eu tenho mai liberdade 

que tinha antes�. Outros dois chineses deste segmento deram respostas semelhantes a esta 

quando indagados sobre a razão para mudarem seus ramos de atividades comerciais. Todas 

as seis lojas de confecções emitem notas fiscais, aceitam pagamento com cartões de crédito 

e débito e a maior parte dos seus fregueses apresentava interesse em �coisas melhores� em 

relação aos produtos da sulanca, como alguns disseram. As confecções comercializadas 

nestas lojas não se definem como �sulanca� (termo comumente associado à produtos de 

baixa qualidade) e nem são reconhecidas pelos consumidores com os quais conversei 

enquanto tal35.  

Quatro chineses desse segmento, que atua nas lojas de confecções, disseram 

comprar mercadorias já prontas de cidades como São Paulo, Campinas e Recife para 

revendê-las, e os outros desse segmento revelou importar os tecidos e fabricar suas próprias 

mercadorias, através de micro-empresas situadas na própria cidade ou na região 

metropolitana do Recife. Durante as pesquisas no centro de Caruaru, conheci Miong, 28 

anos, imigrante com o qual pude conversar mais e conhecer melhor sua história de vida. 

Miong mora em Casa Amarela/Recife e é sócio, junto com outros dois chineses, de uma 

micro-empresa em Prazeres/Jaboatão dos Guararapes que fabrica roupas do tipo das que 

são vendidas na loja de Renato. Trabalhando como representante comercial e revendedor 

das peças que produz, pude conversar diversas vezes com ele em Moreno, cidade da região 

metropolitana do Recife aonde resido e na qual ele ao menos uma vez por mês vem 

oferecer seus produtos.  

                                                
35 Quando lhe perguntei acerca da diferença entre aqueles produtos e os da sulanca, a consumidora de uma 
destas lojas falou: �Olha, vê [me mostrando uma saia] é coisa boa, é tecido importado que eles [os chineses] 
traz lá da China; é mais cara mas vale a pena�. 
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Miong nasceu em uma cidade agrícola da província de Hubei/RPC e com apenas 

dois anos se mudou junto com os pais para Ningbo, cidade portuária da província de 

Zhejiang/RPC. Ele chegou ao Brasil em 2002, passou dois meses em São Paulo e depois 

deste período veio para Recife. Ele consegue se expressar relativamente bem em português 

devido a sua estada de quatro anos em Lisboa, para onde foi quando deixou a RPC com 18 

anos e de onde partiu com destino a São Paulo por causa de �problemas com imigração�. 

Miong contou que já foi sócio de uma loja no centro do Recife e que a vendeu em 2005 

para se dedicar unicamente ao comércio de roupas em geral, que segundo ele, �dá mais 

lucro e sempre tem quem compre�. Ele me apresentou a Nai, 34 anos, um chinês nascido 

em Taiwan e há dezessete anos no Brasil que após ter juntado algumas economias 

trabalhando para outros chineses no centro do Recife, alugou há dois anos uma loja na 

cidade de Santa Cruz do Capibaribe e desde então se mudou para lá. Atualmente, Nai 

revende mercadorias produzidas pela micro-empresa de Miong e por outros fabricantes 

chineses das cidades de São Paulo e Campinas. Nai contou que seu atual objetivo 

profissional é fabricar as roupas que vende.  

Devido à teia de relações comerciais entre brasileiros e chineses encontradas em 

Caruaru (que será mais problematizada nos próximos tópicos deste capítulo e cujas 

estruturas e ramificações específicas são impulsionadas pela atuação de políticas 

socioeconômicas alternativas que agem através de agentes diversos), defendi na introdução 

que o conceito de globalização popular, colocado por Gustavo Lins Ribeiro, seria 

pertinente aos objetivos desse estudo; principalmente por que ele contempla as 

interconexões locais (entre Recife e Caruaru) e transnacionais envolvidas. Certamente, um 

conceito como esse indica a relevância de perspectivas analíticas que busquem 

compreender as dinâmicas e os conflitos que o contato entre realidades e interesses 

heterogêneos, hegemônicos e não-hegemônicos provoca no cotidiano de diversos grupos 

sociais. Longe de ser hermética ou fomentar análises reducionistas, a idéia de globalização 

popular proposta por Ribeiro considera conjunturas transnacionais e ao mesmo tempo 

contempla as particularidades e com isso, consegue dar �passos além�, não ficando preso 

unicamente a estas últimas.  

Esta referida idéia parece remeter a dimensões investigativas que confrontam novos 

desafios analíticos de maneira útil às implicações epistemológicas que diversos contextos 
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locais e transnacionais apresentam nas sociedades contemporâneas e que por isso, precisam 

ser contempladas teórica e metodologicamente pela ciência antropológica. Na parte relativa 

às confecções e à Feira da Sulanca de seu já citado dossiê, Medeiros (2006) não fala sobre a 

presença de imigrantes chineses. As pesquisas etnográficas realizadas por uma equipe de 

profissionais e dirigidas por este antropólogo realizaram-se nos anos de 2004 e 2005. 

Diante disso, a participação dos chineses nos últimos anos nessa Feira específica e no 

comércio de confecções é indicativa das dinâmicas que a presença destes imigrantes 

provoca no mercado de trabalho da cidade de Caruaru e principalmente, nos seus itinerários 

específicos dentro dele.  

 

2.2 Primeiros passos em Recife  

 

No bairro de São José/Recife, fica a Rua das Calçadas e em uma das extremidades 

desta rua, próxima ao Mercado de São José, se encontra uma pequena galeria, 

popularmente conhecida como o �shoppinzinho dos chineses�. Esta referida galeria possui 

em seu primeiro piso, seis dos cinqüenta e dois citados estabelecimentos recifenses, e no 

segundo piso funciona um restaurante e uma agência de viagens especializada em turismo 

pelo Nordeste Brasileiro e pela Ásia; atualmente ela é propriedade de Léo Li, 42 anos, 

taiwanês naturalizado brasileiro que administra todas suas atividades e que declarou ajudar 

três casais de �irmãos chineses� lhes dando emprego e oportunidade nos seis boxes desta 

galeria36.  

Segundo doze comerciantes brasileiros da área com os quais conversei, tendo se 

configurado da maneira como é hoje no final dos anos 1990, esta galeria é um típico 

exemplo da principal estratégia utilizada pelos chineses para adquirirem pontos comerciais 

em São José e Santo Antonio (bairros que concentram 43 das 52 lojas chinesas no centro do 

Recife) de forma constante: a oferta de produtos importados por preços muito baixos que 
                                                
36 Estes três casais não possuem laços de consangüinidade com Léo Li. Durante todo o processo de pesquisa 
nesta área, foi relativamente comum ver estes imigrantes se referirem a outros chineses com os termos 
�irmão�, �gege� e/ou �dìdi�, sobretudo, nas situações de entrevista. Este fato pareceu estar associado a uma 
certa preocupação, de parte deste grupo, com relação à imagem que seria passada para a �pesquisa de 
faculdade� que estava sendo feita por mim: pois ao mesmo tempo em que denota fraternidade entre os 
membros, esta atitude também pode amenizar algumas discussões comerciais inserindo-as em um contexto 
�familiar�; como quando, por exemplo, um deles após gritar com outros chineses na loja de sua propriedade à 
qual lhes alugava, comentou comigo: �é, cê, vê, irmão de amizade é qui nem família de sangue, gente briga, 
mas gente se gosta�.  



48 
 

inviabilizava a continuidade de uma concorrência por parte dos comerciantes brasileiros e 

que concedia, aos chineses, a oportunidade de adquirirem pontos comerciais de 

proprietários endividados; pontos estes que tinham ficado desvalorizados justamente devido 

às suas atuações.  

Um destes comerciantes brasileiros relatou:  
Eles [os chineses] levaram muita gente pra falência, isso são umas peste. [...] Iam 
baixando os preço dos negócio dele até a pessoa não agüentar mais e pedir arrego, 
aí eles vinham com dinheiro em cash [em espécie], oferecendo pelas lojas dos 
caras e compravam elas bem barato; é coisa de quadrilha, mesmo. 

 
Este depoimento se referiu ao processo de compra das atuais lojas/boxes chinesas 

não apenas em São José, mas também aos demais pontos de venda destes imigrantes 

dispersas pelos bairros de Santo Antonio e Boa Vista37.   

A partir da década de 1990, algumas ruas do bairro de São José, sobretudo, 

começaram a ficar visivelmente �chinesas� e a serem identificadas, em termos étnicos, pela 

presença de integrantes deste grupo. Atualmente, o movimento de consumidores e 

transeuntes nas áreas onde os estabelecimentos chineses se concentram é intenso durante 

todo o ano, principalmente nos três últimos meses. A área �São José/Santo Antonio� fica 

próxima da estação central da linha do metrô e algumas empresas de ônibus metropolitanos 

chegaram a reforçar, nos últimos anos, as frotas de suas linhas que alcançam o terminal do 

Cais de Santa Rita (localizado no bairro de São José) em virtude do aumento da demanda 

de passageiros que tinham como destino aquela área.  

Com o passar dos dias de pesquisa, percebi que em cada um dos estabelecimentos 

destes imigrantes, costumava haver dois chineses, sendo que um destes, em praticamente 

todas as lojas/boxes, era que ficava no caixa; os outros atendiam os clientes ou vigiavam o 

trabalho dos demais funcionários, brasileiros. Algumas impressões, já notadas nos 

primeiros dias, foram sendo corroboradas com o passar das semanas: a primeira era de que 

havia certo intercâmbio de parte destas pessoas entre os estabelecimentos: diversos 

                                                
37 Estes três citados bairros são conhecidos por juntos formarem o principal pólo do comércio popular na 
região central do Recife e existem registros históricos da presença de imigrantes árabes e, sobretudo judeus na 
composição desta característica ao longo do século XX. A partir da década de 1970, os grupos dos árabes e 
dos judeus recifenses foram deixando de ter uma presença notória no comércio e seus membros cada vez mais 
se tornando profissionais liberais. No caso especifico dos judeus, Kaufman (2000) comenta que antes de se 
voltarem às profissões liberais, os judeus ajudaram a desenvolver o comércio popular do Recife atuando como 
ambulantes e mascates. Na área composta por estes bairros, existe a atuação de comerciantes vindos do 
Oriente (sobretudo chineses) desde a segunda metade do século XX. 
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chineses que eu já havia identificado trabalhando em determinadas lojas, foram vistos 

atuando na mesma função em outras que vendiam produtos similares. A princípio, isso 

indicava uma ligação não apenas entre estes estabelecimentos, mas principalmente entre os 

seus proprietários ou locatários. Esta impressão foi confirmada quando a continuidade da 

pesquisa mostrou que um grupo de cinco homens chineses (entre eles Léo Li) eram 

proprietários de ao menos vinte das cinqüenta e duas lojas chinesas na área do centro do 

Recife38.   

A segunda impressão era de que a língua era um elemento demarcador de fronteiras 

entre chineses e brasileiros. Entre si, os imigrantes falavam mandarim ou cantonês, 

dependendo da região de onde vieram, e quando tinham que se comunicar com os 

brasileiros, aqueles que falavam razoavelmente a língua portuguesa a utilizavam para 

�conquistar os fregueses� e outros mais novos, que estavam na fase de aprender o mínimo 

necessário para as relações comerciais, costumavam ser monossilábicos. As cinqüenta e 

duas lojas/boxes chineses verificados são especializados na venda de sombrinhas, guarda-

chuvas, canetas, relógios, brinquedos, calculadoras, bijuterias e bugigangas em geral. Mais 

de 90% destes estabelecimentos possui telefone fixo, leitores de cartões de crédito/débito e 

cerca de metade costumam emitir notas fiscais. Foi comum ver notas de importação ou 

certificados emitidos pela Receita Federal (e que atestariam a procedência legal dos 

produtos comercializados) pregados nas paredes destes estabelecimentos39.   

Após a etapa da delimitação espacial e identificação dos ambientes de sociabilidade 

nestas esferas comerciais, iniciei as tentativas de me aproximar dos imigrantes chineses que 

havia identificado nestes citados ambientes. Meu irmão é comerciante de produtos 

importados, por isso ele me apresentou aos comerciantes de nove lojas nas quais ele 

costumava comprar produtos em Recife; nas demais, eu fui por conta própria. Foi uma 

                                                
38 Acredito que este número possa ser maior, mas aqui me ative ao número das vinte lojas que pude confirmar 
com os locatários e funcionários a propriedade do estabelecimento. Das outras trinta e duas lojas da área, 
dezoito apresentavam seus próprios comerciantes ou gerentes chineses como proprietários; nas quatorze 
restantes, não foi possível identificar a propriedade do estabelecimento, devido ao fato de seus gerentes e 
funcionários terem afirmado não saber ou não querer falar sobre isso.   
39 Também foi habitual ver na frente dos produtos ou nas vitrines destas lojas/boxes o aviso: �Não mexa! 
Quebrou, pagou�. Muitos consumidores locais tinham o costume de manusear os produtos que tinham 
interesse em comprar, mas a presença dos chineses e sua rejeição em relação a este tipo de comportamento de 
clientes no local alterou significativamente a postura da maioria do público desses ambientes. Agora, muitos 
compradores mantêm cautela no manuseio dos produtos e também costumam se contentar a uma simples 
visão dos testes feitos unicamente pelos vendedores.  
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rotina que se seguiu por cerca de cinco semanas: eu chegava nos diversos estabelecimentos, 

me apresentava e falava sobre os meus objetivos: dizia que estava fazendo uma pesquisa 

sobre chineses que moravam em Pernambuco e que gostaria de poder conhecer mais o 

cotidiano da loja, conversar um pouco com eles e que poderíamos marcar para conversar 

em outra ocasião, caso fosse mais conveniente.  

As dificuldades de comunicação, a rejeição e a desconfiança dos chineses nos 

ambientes de comércio de produtos importados encontradas em Caruaru, também se 

apresentaram (devido a fatores semelhantes) de forma constante, nestes ambientes em 

Recife: diversos chineses não sabiam falar português e boa parte dos que falavam essa 

língua, ainda que de maneira rudimentar, deu respostas similares às minhas indagações: �Tu 

já tava zanzando por aí, pra quê essa pesquisa?�, �Gente tem nada pra falar não, se cê 

andar, vai ver uns chinês que fala feito brasileiro, procura eles�, �A única coisa que eu tem 

pra falar é os preço, se cê num quer comprar, num tem que fazer aqui�.  

Os chineses daquela área mantêm uma espécie de rede informacional que fez com 

que a minha presença e meus questionamentos como pesquisador rapidamente se 

difundissem. Por isso, alguns dos primeiros imigrantes que estabeleci contato e que 

perceberam que minhas perguntas eram simples, objetivas e não tocavam na questão da 

origem e da circulação dos produtos comercializados, me ajudaram a convencer outros 

chineses a conversar comigo: �Fala aí, ele não pergunta nada de mais�, disse Chun, 35 

anos, para um dos seus empregados que estava receoso em aceitar ser entrevistado.  

Depois de muita insistência e respostas parecidas com as citadas, consegui falar com 

37 chineses. Vale salientar que eu conheci e estabeleci contato com 18 desses 37 

entrevistados (que atuam no comércio de produtos importados no centro do Recife) em 

ambientes religiosos ligados à prática budista e protestante nas cidades de Recife e Olinda e 

também conheci e estabeleci contato com outros 7 (desses 37 entrevistados) no ambiente 

virtual da internet. Apesar de não trabalharem naquelas lojas e boxes durante toda a semana, 

4 dos 7 entrevistados que conheci na internet e 10 dos 18 chineses (que conheci em esferas 

religiosas) são proprietários, gerentes, trabalham como carregadores para os 

estabelecimentos ou atuam como intermediários na importação de produtos chineses. 

Provavelmente, se a pesquisa etnográfica não tivesse incluído o ambiente da internet e se a 

pesquisa empírica não tivesse incluído esferas religiosas, eu não teria conhecido e podido 
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conversar com esses chineses. De uma maneira geral, todos esses 37 entrevistados 

salientaram que nossa conversa deveria durar pouco tempo. Devido a estas exigências, 

elaborei um roteiro de entrevista que continha 11 perguntas (ver Anexos). 

Quando eu tentava continuar a conversa, alguns poucos aceitaram e falaram que já 

tinham experiência em trabalhar com comércio em Taiwan ou na RPC e que atualmente 

vendiam produtos chineses por causa de contatos com co-étnicos que distribuem 

mercadorias desde a China, outros terminavam a conversa, alegando que tinham coisas para 

fazer ou que não queriam mais falar. Com outros chineses, por mais que eu insistisse que a 

conversa seria rápida, que gostaria apenas de conhecer seu cotidiano, a cultura chinesa, 

enfim, eles alegavam entender português �só pra vender�, não ter tempo ou vontade para 

falar comigo.40  

Desde março de 2007 eu estudava informalmente chinês (mandarim) através de 

cursos on-line disponibilizados pela internet41 e em fevereiro de 2008 eu comecei a ter 

aulas desta língua no Centro Cultural e Educacional Brasil-China (CCEBC) de Recife. Já 

em abril de 2008, eu comecei a voltar aos estabelecimentos daqueles que, para não falar 

nada comigo, tinham alegado que só falavam chinês. Com meus escassos conhecimentos 

adquiridos, foi possível realizar o já citado roteiro de entrevista presencialmente com mais 

29 chineses e até despertar uma certa simpatia de alguns que antes, tinham sido ríspidos. 

Parecia que a simples pergunta Ni jiào shénme míngzi? [Como você se chama?] fazia com 

que os interlocutores olhassem para mim de maneira diferente.  

Alguns riram quando me viam �arranhando� a língua chinesa e outros agiram de 

forma natural, mas de uma maneira geral, quando perguntados em mandarim, a maior parte 

dos que falavam esta língua respondeu; alguns cantoneses disseram não entender bem 

Hànyu (mandarim). Um deles comentou comigo: �É, cê tá interessado em cultura de China, 

né?�. Se antes alguns alegavam não entender português com fluência para conversar 

comigo, neste segundo momento, diversos chineses com os quais iniciei perguntas em 

mandarim se disponibilizavam a conversar comigo neste língua. Só que aí o quadro se 
                                                
40 Certa vez, quando dirigi a palavra a uma chinesa, uma funcionária brasileira me indagou: �O que você quer 
falar com ela? Ela entende português, mas não quer falar, pode perguntar pra mim que eu falo por ela�. Em 
outras quatro ocasiões que tentei falar com algum(a) imigrante, apareceram funcionários brasileiros agindo de 
maneira similar a esta. Com relação ao conhecimento da língua portuguesa �só pra vender�, além de termos 
como �é�, �não�, �tem�, �não tem� (e similares), ele costuma se resumir aos números e cálculos necessários 
para a venda de produtos 
41 http://www.a-china.info/; http://www.zhongguo.org/.  
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invertia e eu, infelizmente, tinha que encerrar a conversa, justificando para isso não ter 

ainda fluência na língua chinesa42.  

Coletei entrevistas com 66 chineses que trabalham na área do centro do Recife 

comercializando produtos Made in China ou sendo responsáveis pela sua circulação (42 

homens e 24 mulheres), no período de maio/2007 a junho/2008; foram aplicadas 37 

entrevistas em português e 29 em mandarim. Tais entrevistas continham um roteiro de 11 

perguntas (ver Anexos) e com base na amostragem dessas 66 entrevistas, foi possível 

estabelecer uma subdivisão de três grupos de imigrantes: o primeiro grupo é composto por 

16 pessoas (24%) que estão há mais de 20 anos no Brasil, o segundo grupo corresponde a 

30 pessoas (46%) que chegaram ao Brasil na década de 1990 e o terceiro grupo é composto 

por 20 pessoas (30%) que chegaram ao Brasil após o ano de 2000. Esses três grupos foram 

concebidos analiticamente visando uma melhor descrição das diferenças verificadas entre 

os membros e que se constituíam a partir dos distintos momentos de chegada deles ao 

Brasil.  

Todos esses chineses entrevistados eram de uma primeira geração (dìyidài) e de 

forma comumente, eles enfatizaram seu empenho em priorizar o estudo dos filhos que 

possuem em detrimento de sua possível ajuda e participação nos negócios. O primeiro 

grupo, que possui a faixa etária média de 48 anos, é composto por imigrantes estabilizados 

que em sua maioria é proprietária dos estabelecimentos onde trabalham, sejam eles boxes 

ou lojas. Cerca de 80% destes chineses nasceram em Taiwan e são casados (25% com 

brasileiras); a maioria possui filhos nascidos no Brasil, membros da segunda geração 

(dìèrdài). Não verifiquei nenhuma mulher chinesa casada com algum brasileiro. Mais de 

80% dos integrantes deste grupo declarou ter se naturalizado brasileiro e quatro deles 

vieram para o país no final dos anos 1970 ou no começo dos anos 1980, ou seja, são 

integrantes da referida segunda �onda� chinesa para o estado de Pernambuco. Os 

integrantes deste grupo pareceram ser respeitados pelos seus co-étnicos devido à sua idade, 

pela ajuda que fornecem aos novatos e que forneceram a alguns que atualmente, compõem 

                                                
42 Cheguei a cogitar a possibilidade da utilização de um intérprete para dar prosseguimento a estas conversas. 
Entretanto, nenhuma pessoa fluente em mandarim e português, dentre as que eu conhecia, alegou ter tempo 
para me acompanhar gratuitamente até os locais de comércio; os três que tinham esta disponibilidade eram 
profissionais (professores e tradutores) que cobraram por tal atividade valores os quais eu não tinha condições 
de pagar.  
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o segundo grupo chinês da área. A maioria reside no bairro de Boa Viagem/Recife e em 

Olinda.   

O segundo grupo, que possui a faixa etária média de 36 anos, é composto por 

pessoas que atuam principalmente na comercialização das mercadorias por atacado, estes 

podem ser considerados os principais fomentadores da distribuição e conseqüente 

circulação dos produtos em demais cidades de Pernambuco e até mesmo em estados 

vizinhos como Alagoas e Paraíba. Alguns imigrantes deste grupo pareceram suscitar 

respeito dos outros chineses e um relativo receio dos comerciantes brasileiros. Este fato se 

deve, certamente, ao fato deles estarem ligados diretamente à importação e despacho dos 

principais montantes das mercadorias nos Portos de Recife e principalmente, no de Suape; 

ações estas que muitos brasileiros costumam associar a redes de contrabando. 

Aproximadamente 2/3 dos chineses desse grupo nasceram em Taiwan, 60% são casados 

(menos de 5% com brasileiras) e cerca de 50% possui filhos, mais de 80% destes nascidos 

no Brasil43. Os dezesseis integrantes deste grupo que responderam à pergunta sobre se 

tinham se naturalizado ou se viviam com algum tipo de visto afirmaram não ter se 

naturalizado e viver no Brasil com visto de permanência ou de trabalho e residir nos bairros 

da Boa Vista e Boa Viagem/Recife e em Olinda.  

Já o terceiro grupo, que possui a faixa etária média de 27 anos, é caracterizado, de 

forma majoritária, por chineses que não são proprietários dos estabelecimentos onde 

trabalham e que vieram das zonas rurais da RPC. Cerca de 3/4 nasceram na RPC e mais de 

70% dos integrantes deste grupo são solteiros e não têm filhos. Neste segmento, encontram-

se os imigrantes que, nestes ambientes específicos, desfrutam de menos prestígio social 

tanto interétnico (com os brasileiros), quanto intraétnico (com seus co-étnicos chineses) e 

apresentam, com relação aos integrantes dos outros grupos de chineses, o menor perfil 

socioeconômico. Sete homens deste grupo deixaram companheiras e filhos na RPC/Taiwan 

e lhes enviam remessas regulares de dinheiro. Pelas minhas observações, muitos destes 

imigrantes apresentam uma dupla (quando não tripla) carga de trabalho: carregam 

mercadorias dos depósitos para as lojas, arrumam e fazem a limpeza dos boxes/lojas, 

                                                
43 Alguns chineses deste grupo (assim como de outros) tiveram filhos com mulheres brasileiras sem terem se 
casado com elas. No cotidiano do comércio desta referida área em Recife, certas vezes brasileiros/as 
comentaram comigo sobre casos de homens chineses que possuíam duas famílias: uma �oficial� chinesa e 
outra �escondida�, brasileira.  
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atendem o público ou ainda podem ser �emprestados� ou �alugados� por seus patrões para 

outros chineses que por motivos diversos, possam necessitar de um empregado extra ou 

temporário. A maioria dos membros deste grupo não quis responder à pergunta sobre sua 

situação no país e apenas seis declararam viver no Brasil com visto de permanência ou de 

trabalho e residir na Boa Vista/Recife e em Olinda.  

Apesar de parte dos três grupos ter declarado morar em Olinda e nos bairros da Boa 

Vista e Boa Viagem, suas residências nesta cidade e nestes bairros recifenses são dispersas 

e não se concentram em determinados prédios ou ruas, de acordo com os dados colhidos. 

Apesar das divergências lingüísticas e políticas, os integrantes desses grupos se reconhecem 

mutuamente como chineses, ainda que o nível de pertencimento à identidade étnica chinesa 

e à terra natal pareça ser relativizado de acordo com o tempo de permanência no Brasil 44. 

Essa citada relativização do nível de pertencimento tem a ver com as respostas à pergunta 

�Você se vê apenas como um imigrante chinês (Zhongguó yímín) ou você já se sente um 

pouco brasileiro (Baxi rén)?�: apenas duas pessoas do primeiro grupo responderam 

�imigrante chinês� (11 declararam se sentir mais �brasileiros� do que imigrantes e 3 

disseram se sentir �as duas coisas�), sete pessoas do segundo grupo e quatro do terceiro 

afirmaram se sentir �brasileiros� e outras seis pessoas do 2º grupo e cinco do terceiro 

disseram se sentir �as duas coisas�.  

Isso significa que ao menos em seus discursos, parte expressiva desses imigrantes 

vivencia a questão da ambivalência identitária; já que treze dos trinta membros do 2º grupo 

e nove das vinte pessoas do 3º grupo afirmaram se ver como �brasileiros de origem 

chinesa� ou não se reconhecer mais apenas como chineses. Em termos étnicos, dois pontos 

precisam ser considerados: o primeiro é que parte dos imigrantes que integram o que estou 

chamando de �segundo� e �terceiro� grupo viajam constantemente para a China e reforçam 

os vínculos familiares que possuem lá ou estão construindo novos vínculos naquele país 

através de relacionamentos afetivos.   

                                                
44 As distinções lingüísticas se referem aos chineses que em sua maioria falam mandarim e os cerca de 8% 
que são cantoneses (por que nasceram na província de Guangdong, RPC); como o mandarim e o cantonês 
(segunda maior língua da RPC) são línguas ininteligíveis entre si, alguns chineses que falam as duas 
costumam atuar como intérpretes nas conversas entre membros que só falam mandarim ou cantonês. As 
divergências políticas se devem ao fato da maior parte dos mais antigos, do 1º grupo, condenar o comunismo 
e defender a autonomia política taiwanesa, postura não partilhada pela maioria dos chineses do 2º e do 3º 
grupo, que costumam afirmar que a �rebeldia� taiwanesa é uma idiotice e que o autoritarismo do governo 
comunista seria algo sem importância frente o crescimento econômico da RPC.  
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O segundo ponto é que a maioria desses imigrantes que trabalham diretamente na 

comercialização de produtos Made in China costuma ser estigmatizada por parte da 

sociedade local recifense como �chineses ligados à máfia� e talvez por isso, essas respostas 

que indicaram um certo apego ao Brasil e uma relativização do �ser chinês� tenham sido 

dadas. Para Eriksen (2002), não só questões econômicas impulsionam mudanças étnicas. 

Segundo esse autor, para membros de um grupo étnico estigmatizado, pode ser vantajoso 

assimilar determinados padrões ou características até mesmo se não houver compensação 

ao nível econômico, conquanto que exista a possibilidade da remoção de seu estigma. 

Frente aos objetivos desta pesquisa, é importante procurar outras possíveis razões que 

podem ter influenciado nessas respostas, que foram dadas não apenas nesta esfera 

investigativa, mas também em outras, e enfocar o possível papel das relações interétnicas.  

O fato dos imigrantes nascidos em Taiwan ou mesmo os favoráveis à idéia de 

nacionalismo taiwanês se definirem como chineses pareceu ser indicativa não apenas de 

uma etnicidade chinesa compartilhada com os imigrantes nascidos na RPC, mas também de 

um necessário fortalecimento identitário de um grupo minoritário que de forma constante, 

precisa lutar contra desconfianças e rejeições de parte da sociedade anfitriã. Assim, não é 

que as diferenças socioculturais entre os chineses que trabalham naquela área não sejam 

relevantes, mas sim que o compartilhamento étnico e cultural diminui a vulnerabilidade dos 

membros e promove uma coesão que pode se refletir em oportunidades de emprego ou 

vantagens econômicas aos imigrantes que optam por ela.  

Esta suposição foi corroborada por dois interlocutores nascidos em Pequim que 

disseram às vezes sentir dificuldade em perceber outros chineses recém-chegados ou 

nascidos em Guangdong e Taiwan e que apresentam costumes culinários, crenças religiosas 

e maneiras de criar filhos diferentes das suas como chineses �de verdade�. Assim, 

elementos como descontinuidades culturais (Leach, 1996), que evidenciam possíveis 

contradições em sociedades ou grupos aparentemente homogêneos, se fazem presentes na 

vida dos chineses emigrados em Pernambuco. Descontinuidades essas que, nesse caso 

específico, podem (ou necessitam) ser negociadas em nome da construção de uma 

�chinesidade�. Esta não anula a heterogeneidade cultural do grupo, mas ao fornecer uma 

idéia de homogeneidade étnica (para a sociedade anfitriã), pode ajudar esses imigrantes a 
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lutarem contra a desconfiança e a falta de boas oportunidades que a maioria encontra após 

deixar sua terra natal.  

As informações com as porcentagens relativas aos três grupos mostram ainda uma 

queda progressiva tanto nos índices daqueles que nasceram em Taiwan, quanto dos que, 

antes de chegarem ao estado de Pernambuco, migraram inicialmente para São Paulo ou 

para a Fronteira Brasil/Paraguai (representada por Cidade do Leste); fatores que 

culminaram em mudanças significativas desde a atual década: a vinda direta, sobretudo, de 

chineses originários da RPC/Taiwan para Pernambuco, muitos dos quais possuem vínculos 

com as redes transnacionais de produção e circulação das mercadorias (redes que se iniciam 

na RPC) 45. O que caracteriza Recife como um núcleo específico de atração imigratória 

devido ao seu desenvolvimento enquanto mais um pólo da globalização popular não-

hegemônica (Ribeiro, 2006).  

Duas características presentes neste contexto investigativo precisam ser colocadas: a 

transitoriedade de parte expressiva destes chineses e a influência da minha identidade de 

gênero no desenvolvimento da pesquisa. Foi comum ver imigrantes trabalhando em uma 

determinada loja em um mês e no seguinte, outros estarem nos seus lugares e a resposta 

para esta troca ser �ele/a veio ficar no lugar do/a outro/a�. Os chineses que atuam nesta 

esfera de comércio costumam chamar estes imigrantes, que vivem apenas sazonalmente 

fora do território chinês/taiwanês devido a questões de trabalho e/ou relacionadas com laços 

de parentesco e amizade de �temporários�. Esse fator está associado, sobretudo, às 

dinâmicas das redes de comércio transnacional nas quais estas pessoas atuam.   

A segunda característica tem a ver com a minha identidade de gênero enquanto 

pesquisador. Sempre que eu chegava a algum box ou loja e falava sobre meu trabalho, 

sentia que algumas mulheres chinesas, quando não rejeitavam qualquer tipo de 

aproximação comigo que não fosse comercial, ficavam relativamente receosas de falar, 

sobretudo quando nenhum homem chinês estava presente no ambiente. Este fator parece 

estar concatenado ao assédio que as chinesas costumam sofrer de brasileiros naqueles 

ambientes, o que torna qualquer aproximação masculina digna de desconfiança. Com isso, 

dos chineses com os quais tive contato tanto no contexto do comércio de produtos 

                                                
45 Para uma melhor contextualização dos processos socioeconômicos e geopolíticos que atravessam tais redes 
no itinerário Brasil/China/Paraguai, ver Machado (2008).  
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importados, quanto no de restaurantes e lanchonetes (que será descrito no próximo 

capítulo), 64% dos meus interlocutores eram homens e as mulheres com as quais conversei 

ou entrevistei estavam, em sua maioria, acompanhadas de algum chinês, sejam eles seus 

maridos, companheiros, familiares ou conhecidos46. 

Neste tópico, duas últimas considerações precisam ser feitas. A primeira tem a ver 

com a ambientação de parte significativa das lojas e boxes chineses com elementos que 

remetem à cultura chinesa. Além de adornos, enfeites e objetos de cor vermelha na 

decoração, inúmeros estabelecimentos comerciais se preocupam com o feng shui, seguindo 

uma tendência que fica ainda mais forte em suas residências, segundo alguns destes 

imigrantes relataram. No centro do Recife, Jing, 38 anos, nascida em Taiwan, me explicou 

ao lado de seu marido como utilizou preceitos do feng shui em sua loja: �Se cê [você] 

estuda cultura de China, cê sabe de feng shui, né? Eu larguei esta porta pros fluxo de 

energia positiva poder sair, pra num acumular.� 47  

A segunda consideração são algumas conversas que tive com quatro chineses e 

cinco brasileiros que atuam diretamente neste ramo específico de comércio em Recife e nas 

quais estas pessoas relataram fatos que indicavam uma possível influência dos 

consumidores e revendedores pernambucanos na seleção do que deveria ser importado da 

China e até mesmo na produção adaptada de determinados bens em alguns micro-pólos 

industriais chineses visando demandas específicas do público-consumidor local; o que 

revelava uma interconexão não apenas entre dois pontos geográficos em relação a amplas 

redes comerciais, mas também de fatores interculturais que tentavam, por meio de distintas 

estratégias, mediar, traduzir e reinterpretar especificidades culturais de duas nações 
                                                
46 É interessante que Rosana Pinheiro Machado (2007a) e Rachel Dubard (2007), antropólogas que fizeram 
pesquisas com comunidades chinesas da fronteira Brasil/Paraguai e de Brasília, respectivamente, salientaram 
em seus trabalhos que o fato de serem mulheres, fazia com que suas aproximações particulares com 
interlocutores chineses fossem influenciadas por tal característica. Machado comenta que alguns chineses 
confundiam seu interesse enquanto pesquisadora com interesses de outra espécie e se insinuavam 
afetivamente para ela. Já Dubard, além de se referir à questão do assédio sobre as chinesas, coloca que pôde 
obter mais informações sobre a migração chinesa para Brasília com mulheres do que com homens chineses, 
justamente o inverso do que ocorreu comigo em Pernambuco. 
47 Feng Shui (literalmente vento e água em mandarim) é uma técnica chinesa que busca a harmonia e o 
sucesso dentro de um determinado ambiente e o equilíbrio do yin e yang. De acordo com os preceitos do feng 
shui, os proprietários ou residentes de um ambiente precisam procurar neutralizá-lo para que ele fique 
harmonizado e equilibrado com as correntes positivas e negativas de energia. Com isso, ainda que pareça 
estranho querer �alargar� a porta de uma loja para que fluídos positivos de energia saiam de seu ambiente, 
este ato está em consonância com a idéia de que um espaço só trará fortuna, prosperidade e tranqüilidade se 
não estiver sobrecarregado por nenhuma das correntes energéticas que juntas integram os pólos de yin/yang 
(positivo/negativo).  
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atravessadas por interesses vinculados à vertentes não-hegemônicas dos processos de 

globalização.48 

Por essas razões é que considero fértil continuar considerando a possibilidade destes 

processos dialógicos interculturais ocorrerem não apenas visando manutenções ou 

expansões de redes/oportunidades comerciais, mas também como agenciamentos 

socioculturais. Agenciamentos esses que podem, entre outras coisas, vincular memórias 

sociais e permitir que um grupo étnico minoritário e estrangeiro no nordeste brasileiro se 

fortaleça economicamente, ainda que de forma desigual entre seus membros. Através de 

relações e interconexões com pernambucanos, esse grupo étnico parece confirmar a 

suposição de Marshall Sahlins (1997) de que por mais que o potencial das relações de 

poder macroestruturais seja influente, os grupos sociais conseguem desenvolver estratégias 

mútuas de fortalecimento cultural, apesar de suas inserções nas conjunturas da economia 

global capitalizada.  

Além da produção de bens simbólicos e seus sistemas correspondentes de circulação, 

legitimação e conflito, a idéia de cultura, nesta realidade específica investigada, parece 

necessitar ser vista enquanto um dos componentes importantes para uma estratégia que visa 

ao desenvolvimento, ou seja, elementos culturais podem ser constantemente reconstruídos, 

reinterpretados e re-semantizados pelos indivíduos investigados visando a consecução de 

seus ideais particulares.  

 

2.3 O �Guanxi Nordestino� e os itinerários específicos de um circuito da globalização 

popular   

 

Nenhum dos meus interlocutores49 agiu naturalmente quando toquei na questão do 

guanxi. O guanxi é um termo chinês que numa tradução literal significa relacionamento, 

                                                
48 Por exemplo, uma recifense me falou sobre o fato da maioria das sombrinhas utilizadas em blocos de frevo 
durante o carnaval de Pernambuco vir da China. Segundo ela, há vários anos a China é a maior exportadora 
deste tipo de produtos ao Brasil, mas os chineses que atuam importando e vendendo tais mercadorias em 
Pernambuco, perceberam que seria interessante incentivar seus parceiros que atuam na China a produzir 
linhagens específicas em tamanho e design para serem comercializadas no carnaval brasileiro. Em 2006, um 
jornal de circulação nacional publicou a matéria �Sombrinhas da China invadem o carnaval do Recife�; sem 
exibir dados sobre 2007, esta reportagem mostrava que só em 2001, o Brasil importou US$ 5,1 milhões em 
sombrinhas e guarda-chuvas da China. Alguns comerciantes, foliões e funcionários de agremiações 
carnavalescas me afirmaram que cerca de 70 a 80% das �sombrinhas de frevo� utilizadas no carnaval de 2008 
em Recife e Olinda vieram da China.  
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mas que na cultura chinesa denota relacionamentos sociais específicos entre duas ou mais 

pessoas; relacionamentos esses que visam a consecução de determinados objetivos 

(comerciais, financeiros, logísticos, entre outros) e que são fundamentados, prioritariamente, 

em ideais de confiança e lealdade (xinyong). As relações promovidas pelo guanxi não 

envolvem necessariamente elementos de ilegalidade e corrupção, mas como Rosana 

Pinheiro Machado (2007b) já verificou, elas podem facilmente abrir caminho para 

contravenções ou acabar envolvendo tais elementos.  

Fora do território chinês, o guanxi costuma ser associado a atividades ilícitas até 

mesmo por chineses emigrados, embora dentro da China as práticas que ele fomenta 

estejam tão entranhadas no setor político/industrial e na vida social como um todo, que 

chegam a adquirir um caráter �natural� e serem vistas como algo �cotidiano�. Cristina Mei 

Chaw, 28 anos (integrante da segunda geração e uma das minhas principais interlocutoras) 

concordou com essa idéia de que o guanxi fora da China costuma ser estigmatizado e 

também me alertou sobre um ponto importante do meu processo de pesquisa: �Quando 

você foi apresentado pra alguns chineses e sabia que com isso ia se relacionar melhor com 

eles, você tava fazendo guanxi�. Ou seja, de certa forma as diversas estratégias que utilizei 

para ser aceito e ganhar simpatia e confiança dos interlocutores, podem ser vistas como 

modalidades de guanxi.  

Baseado em um estudo etnográfico que realizou em uma vila da província chinesa 

de Shandong entre 1988 e 1990, Andrew B. Kipnis (1997) defende que as práticas de 

guanxi são entrelaçadas com sistemas de trocas, prestações e contra-prestações ligados à 

idéia de dádiva. Para esse autor, ações como oferecer presentes e/ou favores, ser um bom 

anfitrião ou hóspede e participar de casamentos, funerais e confraternizações (entre outras) 

podem produzir e orientar o guanxi. Segundo ele, o guanxi emerge de esforços intencionais 

que fazem uso de lógicas culturais do passado enquanto geram e fomentam novas lógicas e 

por isso, suas práticas se referem a um fenômeno variável, dinâmico e diversificado. 

Yunxiang Yan (1996) caracteriza o guanxi como uma forma instrumental de trocas 

simbólicas que seria característica da sociedade chinesa e que possui semelhanças com as 

redes sociais e os princípios de reciprocidade que ajudaram Marcel Mauss a sistematizar a 

                                                                                                                                               
49 Esses interlocutores a que me refiro aqui não se restringem à pesquisa realizada nas áreas de comércio de 
produtos importados e/ou confecções, mas a todas as outras investigadas nesta pesquisa e incluindo membros 
da primeira e da segunda geração.  
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noção de dádiva. A partir da análise das modalidades de trocas em sociedades �arcaicas� e 

da verificação do fato de que essas modalidades não seriam meramente coisas do passado, 

Marcel Mauss (2003) demonstrou que o valor das coisas não pode ser superior ao valor da 

relação e que o simbolismo seria fundamental para a vida social. Ou seja, Mauss entendeu 

que a lógica mercantil moderna não substitui as antigas formas de constituição dos vínculos 

e alianças entre os seres humanos e constatou que tais formas continuam presentes nas 

sociedades ditas �modernas�.  

Segundo Paulo Henrique Martins (2007), na perspectiva da dádiva, sociedade e 

indivíduo são possibilidades fenomenais que se engendram incessantemente por meio de 

um continuum de interrelações motivadas pela circulação do �espírito da coisa dada�. 

Diferente do sistema bipolar do mercado, que funciona pela equivalência (dar-pagar), na 

dádiva (dar-receber-retribuir), o bem devolvido nunca tem valor igual àquele do bem 

inicialmente recebido. Assim como no sistema de dádivas analisado por Mauss, nas práticas 

de guanxi o valor importante não é o quantitativo, mas o qualitativo, e o que funda a 

devolução não é a equivalência, mas a assimetria. 

Concordo com Martins (2007: 4) quando ele defende que se por um lado, a dádiva 

de Mauss é concebida como um sistema geral de obrigações coletivas (que reforça a tese de 

Durkheim a respeito da sociedade como fato moral), por outro, Mauss não se eximiu de 

adentrar o universo da experiência direta dos membros da sociedade; o que lhe permitiu 

introduzir um elemento de incerteza estrutural na regra do dar/receber/retribuir e escapar da 

presença onipotente de uma obrigação coletiva que se imporia tiranicamente sobre a 

liberdade individual. Para Martins, Mauss compreendeu que a vida social é essencialmente 

um sistema de prestações e contra-prestações que obriga a todos os membros da 

comunidade, mas entendeu também que essa obrigação não é absoluta na medida em que, 

na experiência concreta das práticas sociais, os membros da coletividade têm uma certa 

liberdade para entrar ou sair do sistema de obrigações, mesmo que isto possa significar a 

passagem da paz para a guerra.  

Nas relações de guanxi promovidas pelos imigrantes chineses no Brasil também é 

assim: existe a possibilidade de sair do círculo de favores e compromissos mútuos, mas 

cada integrante sabe que terá que arcar com as conseqüências que tal tomada de decisão 

pode acarretar. Isso será demonstrado no decorrer deste tópico, mas por hora, vale salientar 
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que tanto as relações de guanxi quanto os sistemas de dádiva ocorrem em espaços de 

interação que são baseados no risco e na liberdade dos indivíduos e onde eles não se 

relacionam com total liberdade, mas dentro de certos parâmetros morais definidos 

coletivamente em cada contexto sociocultural específico. Nesse sentido, as trocas de 

favores e a circulação de bens (simbólicos e materiais) dados, recebidos e retribuídos 

interferem diretamente na distribuição das posições e das oportunidades entre os membros 

do grupo social e em possíveis modalidades de reconhecimento, inclusão e prestígio. 

Sempre que proferi a palavra �guanxi� com alguns interlocutores, já estávamos 

relativamente �acostumados� um com o outro e as reações variaram: alguns olharam para o 

lado e depois disseram que não sabiam nada ou não iam falar sobre isso, outros 

demonstraram certo espanto para após emitir suas opiniões e com dois, a simples menção 

desta prática foi suficiente para que não conversássemos mais. Neste tópico, teço uma 

breve descrição dos itinerários que compõem parte da circulação das mercadorias chinesas 

em Pernambuco, enfocando as relações de sociabilidade envolvidas. Não é possível versar 

sobre essa questão sem falar sobre o guanxi, um elemento importante para a análise da 

identidade étnica desses imigrantes chineses; análise que por sua vez constitui o objetivo 

central desta pesquisa.  

Analisando as influências das práticas do guanxi no fortalecimento étnico e 

socioeconômico de comunidades chinesas do Canadá, Kwok-bun Chan (2005) afirma que 

mais do que um relacionamento, o guanxi é uma forma de troca social baseada na crença 

mútua de reciprocidade que cria débitos que não se fundam sobre a racionalidade 

econômica, mas que ao invés disso 
Envolvem transações entre duas (ou mais) pessoas de hierarquias e recursos 
diferentes que possuem o objetivo intangível de afirmar ou aumentar a influência, 
o poder, o status e o prestigio do credor. Assim, ao conceder um favor a alguém 
dentro da rede, o credor acumula ganhos intangíveis, especialmente quando o 
devedor admite a benevolência do seu credor em público. As redes do guanxi 
podem ser formadas sobre a base de quase todos os atributos sociais 
compartilhados, tais como parentesco (qinqi), colegas de escola (tongxue), 
companheiros de trabalho (tongshi) ou até entre desconhecidos que se conhecem 
melhor devido a um interesse comum (tonghao).  (Tradução minha).  

(CHAN: 2005, pp. 144-145) 
 

Estas colocações de Chan são pertinentes a alguns elementos até agora expostos 

como parentesco metafórico ou dependências e vínculos intra-étnicos existentes entre parte 

dos chineses e expressos através de relações entre fornecedores / revendedores e/ou patrões 
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/ empregados. Dessa forma, é preciso tentar compreender como o maior segmento da 

comunidade chinesa investigada (dos que participam direta ou indiretamente das redes de 

comércio de produtos importados) vivencia práticas que, mesmo não sendo por ele 

definidas como guanxi, assim podem ser interpretadas de forma analítica. Como vimos em 

Caruaru, a parte mais �visível� dessas pessoas deixou de trabalhar com produtos Made in 

China, embora uma parcela expressiva continue sendo responsável pelo fornecimento das 

mercadorias comercializadas na Feira dos Importados, segundo comerciantes locais 

informaram. Mas então como é que se dá este processo particular de distribuição e qual será 

a participação de brasileiros nele? 

Depósitos de mercadorias na área portuária do Recife e nos bairros da Boa Vista, 

São José e Santo Antonio, podem fornecer perspectivas para respostas. Estes bairros se 

localizam próximos ao Porto do Recife e apresentam inúmeros depósitos informais de 

mercadorias importadas 50.  Com isso, a posterior distribuição das caixas de produtos dos 

depósitos para as lojas e boxes não é conduzida em grandes levas que poderiam chamar a 

atenção, mas sim de maneira constante e através de carroças, automóveis de pequeno porte 

ou simplesmente em sacolas, cujos condutores são muitas vezes percebidos pelos 

transeuntes em geral como consumidores.  

Durante a perambulação naqueles ambientes, foi comum ouvir brasileiros 

comentando sobre a suposta avareza desses imigrantes que �fazem questão por qualquer 

centavo�, como me disse uma comerciante recifense, mas também enfatizando a sua 

dedicação ao trabalho: �Se muitos jovem aqui no Brasil fosse assim feito eles, esforçado, 

isso aqui era outra coisa�, comentou um aposentado da cidade. Com relação à procedência 

das mercadorias vendidas pelos chineses, os consumidores brasileiros com os quais 

                                                
50 Os depósitos formais são os que ficam em galpões legalizados da área do Porto do Recife e nos quais 
comerciantes brasileiros de diversos segmentos também armazenam parte de suas mercadorias. Os informais 
ficam em quitinetes ou pequenos apartamentos nos três citados bairros. Não consegui verificar o número 
exato destes depósitos informais. Durante o processo de pesquisa na área, diversas vezes observei a saída e 
entrada de caixas de produtos Made in China (em plena luz do dia) conduzidas por chineses e brasileiros em 
oito prédios espalhados pelos referidos bairros. Segundo comerciantes brasileiros e um jovem recifense que já 
trabalhou em tais atividades, a maior parte destes apartamentos/quitinetes que servem de depósitos são 
itinerantes e estão alugados em nome de �laranjas� brasileiros; este armazenamento das mercadorias em 
diversos pontos, segundo estes interlocutores, faz com que o montante de mercadorias distribuídas não 
diminua e que a só a pequena parte armazenada legalmente no Porto do Recife possa servir de referência para 
eventuais fiscalizações governamentais.   Essas pessoas também comentaram que no centro do Recife existiria 
uma sala onde uma brasileira trabalharia para os chineses atendendo e anotando os telefonemas de pedidos 
desses produtos feitos por comerciantes brasileiros de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Não pude verificar se 
tal sala realmente existe, mas dois comerciantes de Caruaru também fizeram referência a ela.  
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conversei disseram não se importar sobre sua possível ilegalidade. Esta situação faz com 

que o relacionamento entre chineses e os consumidores e comerciantes brasileiros da área 

que não atuam com produtos importados se apresente sem conflitos aparentes; parte 

expressiva dos comerciantes locais que ainda vende produtos importados critica a presença 

desses imigrantes, que estariam invadindo seus espaços e inibindo o crescimento 

econômico de brasileiros neste ramo comercial. 

Em conversas informais, quatro comerciantes e dois consumidores brasileiros 

acusaram os chineses de vender �porcarias�; produtos que quebrariam facilmente ou não 

teriam qualidade. Entretanto, três comerciantes chineses que atuam nesta área disseram que 

só importam mercadorias de qualidade inferior devido a uma exigência do próprio mercado 

brasileiro, que diferentemente do europeu ou do norte-americano, exige preços baixíssimos, 

mesmo sabendo que a qualidade seguirá a mesma linha. Um deles relatou:  
 

Já morei em Tailândia, México e os produto tem que ser diferente pra cada lugar, 
parece tudo igual mas num é, e quando são mesma coisa, num vê do mesmo jeito. 
Gente tem que saber pra quem vende pra num ter prejuízo. [...]  Vocês brasileiro 
só quere saber de coisa bem barata, e se a gente oferece coisa melhor, vocês num 
quer. Por isso não pode reclamar do que compra.  

 

Além desta questão da qualidade dos produtos, a principal razão da discriminação, 

que alguns imigrantes chineses alegaram sofrer da sociedade local brasileira, é o fato deles 

serem vistos, por parte significativa dos brasileiros (sobretudo pelos seus concorrentes 

comerciantes) como contrabandistas51. Um ponto importante é que os diferentes níveis de 

conhecimento dos imigrantes chineses acerca do Brasil e dos brasileiros sobre a 

China/Taiwan afetam as relações interétnicas que são desenvolvidas e três chineses da 

primeira geração enfatizaram a diferença entre o que entendem por desvantagem e 

discriminação. Segundo eles, as desvantagens teriam a ver com os problemas de adaptação 

cultural e com as suas decorrentes limitações como, por exemplo, deficiências lingüísticas. 

Já as discriminações que parte deles sofrem da sociedade brasileira, segundo esses 

interlocutores, não têm a ver com questões raciais (já que eles defendem que o Brasil não 

seria um país racista), mas sim com questões socioeconômicas. Nessa perspectiva, os que 

enfrentam �desvantagens� parecem internalizar a responsabilidade pelas dificuldades que 
                                                
51 Esta associação se intensificou a partir de 2004, quando o chinês naturalizado brasileiro Law Kin Chong foi 
preso pela Polícia Federal em São Paulo e rotulado como "o maior contrabandista do país", num episódio que 
teve grande repercussão na imprensa brasileira.  
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encontram, enquanto que os segundos levantaram a questão da desigualdade 

socioeconômica como determinante para o estabelecimento das discriminações que alguns 

sofrem, como disse um deles:  

 
O Brasil num é racista mas disclimina muito quem num é bombado. Desde que 
eu saí de Aeloporto em Guarulho só vi coisa, só fizelo comigo negócio que 
comprova isso. Se cê ficar andano mais por aqui vai ver isso que tô dizendo: plas 
polícia só vê como mafioso o chinês que é liso, os que tem glana é tudo 
importador. 

 
Tanto na área de São José/Santo Antonio, quanto no bairro da Boa Vista, existem 

mais de cem lojas, boxes e barracas que comercializam produtos Made in China que 

possuem proprietários brasileiros. Entretanto, quando não comercializam diretamente aos 

consumidores, os chineses, na maioria das vezes, são quem fornece as mercadorias 

importadas aos comerciantes brasileiros ou as matérias-primas para produtos específicos, 

como por exemplo, CDs e DVDs piratas, bastante comuns na área em torno do 

Camelódromo, localizado na Av. Dantas Barreto, São José; tal argumento foi colocado 

tanto por chineses quanto por alguns brasileiros. Assim, ainda que possa parecer 

contraditório, existem comerciantes brasileiros da área que reclamam da presença dos 

chineses e da concorrência desleal que julgam ser por eles praticada, embora cinco tenham 

admitido que comprem mercadorias destes imigrantes devido a �falta de opção�. Isso indica 

a fragilidade de certas visões dicotômicas, pleiteadas por alguns comerciantes brasileiros do 

local e que imputam características de �comércio ilegal� unicamente às práticas dos 

comerciantes chineses, quando os dados indicam que as práticas comerciais de ambos os 

grupos da área, �locais� e �outsiders�, apresentam pontos de intersecção, ao invés de 

constituírem realidades excludentes.    

A visão destes referidos pontos é importante, pois ela revela que algumas 

categorizações dicotômicas, como as que certos representantes locais do governo federal 

apresentam em seus discursos, possuem incoerências que parecem negar e almejam 

invisibilizar interações mútuas presentes em suas práticas. De acordo com um funcionário 

aposentado da Polícia Federal entrevistado, apesar de alguns discursos do governo 

brasileiro caracterizar importadores e comerciantes chineses como mafiosos ou lhes acusar 

a responsabilidade de �corromper� a fração de funcionários públicos atuante em esquemas 

de contrabando, existem esquemas de atuação mútua entre redes chinesas de importação e 
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setores da alfândega nacional. Com isso, talvez seja coerente problematizar a hipótese de 

que os fluxos pecuniários do guanxi, desenvolvidos pela atuação de imigrantes chineses na 

circulação de mercadorias importadas em Pernambuco, estão dialogando com repertórios 

culturais locais do estado e expandindo sua função �nativa� de atender a necessidades 

sociais.  

Além de exibir com orgulho certificados e declarações de importação que 

�garantem� a legalidade das suas mercadorias, Léo Li uma vez falou sobre a origem dos 

seus produtos: �Maioria vêm de Suape, é tudo legal, documentado, a gente trabalha muito 

com contato [com fornecedores da RPC], com importação certinha pra vender na lei e 

empregar 17 pessoas como eu emprego�. A própria Secretaria da Fazenda (Sefaz) do 

estado de Pernambuco confirma que a maioria dos produtos chineses vendidos no cento do 

Recife chega pelo Porto de Suape. Em entrevista a um jornal local sobre tal movimentação, 

o então diretor de Ação Fiscal da Sefaz alegou que  

 
são contêineres carregados com milhares de produtos. Alguns chegam com 
irregularidades como subfaturamento ou um número maior de produtos do que o 
declarado. Uma outra parte vem de outros estados, mas é bem menos 52.  

 
O problema, segundo dois brasileiros que já trabalharam na Receita Federal me 

informaram, é que a maior parte dos certificados e declarações aduaneiras que os 

comerciantes chineses do centro do Recife apresentam às fiscalizações é falsa e é 

verdadeira, simultaneamente. Tais documentos são falsos por que informam sobre a entrada 

legal no Brasil de montantes de produtos que nem de longe correspondem à quantidade real 

importada. Ao mesmo tempo, esses documentos são verdadeiros por que possuem 

autenticações emitidas por órgãos aduaneiros oficiais. Um estivador que trabalha no Porto 

de Suape53 me confirmou quando estive lá que a intensa movimentação de cargas naquele 

local inviabiliza a inspeção apurada de cada contêiner. Ou seja, os funcionários 

alfandegários dificilmente têm disponibilidade (ou vontade) de verificar a correspondência 

entre o que é informado e o que efetivamente se encontra em cada lote; assim, é possível 

                                                
52 �A Invasão Chinesa no Comércio do Recife�, Jornal do Commercio. Recife, 19 de agosto de 2007.  
53 Considerado o mais avançado tecnologicamente do Brasil, o Complexo Industrial e Portuário de Suape fica 
a 40 km do Recife é o segundo maior em capacidade do país. O canal de acesso tem 5.000 m de extensão, 300 
m de largura e 16,5 m de profundidade. Com 27 km² de retroporto, Suape conta com um Porto Externo, Porto 
Interno, Terminais de Granéis Líquidos, Cais de Múltiplos Usos, além de um Terminal de Contêineres. 
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que diversos contêineres informem que armazenam uma quantidade �x� de produtos e na 

realidade, contenham uma quantidade �x²�.54  

Após investigar diversas redes de comércio ilícito ao redor do planeta, Moisés Naím 

(2006) acentua que as práticas que essas redes promovem se confundem efetivamente com 

as do comércio lícito, usando as mesmas ferramentas e em geral, as mesmas pessoas; isso 

dificulta a fiscalização e o estabelecimento de fronteiras entre o que seria legal e o que seria 

ilícito, já que na prática, tais fronteiras se confundem. Se por um lado Naím parece assumir 

uma postura conservadora quando condena o aumento da circulação migratória e da 

mobilidade internacional por julgar que esses fatores são responsáveis pela expansão global 

dos comércios ilícitos, é inegável que seu preceito de que as redes ilícitas entrelaçam-se 

intimamente com as atividades lícitas do setor privado e estão entranhadas no setor público 

e no setor político apresenta coerência com o contexto aqui investigado e certamente, com 

centenas de outros ao redor do planeta.  

Nas duas vezes em que estive em Suape durante esta pesquisa, utilizei transportes 

públicos que saindo do Recife, obrigavam uma parada no centro do Cabo de Santo 

Agostinho, cidade vizinha de Ipojuca (Suape se localiza entre essas duas cidades). Mesmo 

intencional, a utilização deste tipo de transporte foi importante para que no caminho, eu 

pudesse conversar com algumas pessoas que me falaram sobre o movimento de vans e 

caminhonetes de propriedade de imigrantes chineses entre o Porto de Suape e o centro do 

Recife ou entre aquele porto e cidades como Caruaru e João Pessoa. O acesso ao Terminal 

de Contêineres (Tecon) de Suape é restrito e por isso não tive permissão para entrar no 

galpão de inspeção e armazenagem da Receita Federal, mas certa vez, consegui entrar em 

um dos depósitos �informais� que ficam no Centro do Recife e comprovei que o grande 

montante de produtos Made in China comercializados em Pernambuco vêm de Suape. 

Consegui entrar neste depósito com a ajuda de José, um jovem brasileiro de 17 anos que já 

trabalhou com imigrantes chineses na distribuição de produtos importados do Porto de 

Suape para Recife e Caruaru e que conheci fazendo pesquisas naquela área. Ele não atua 

mais nessa atividade, mas possuía conhecidos que ainda estão nela e devido a estes contatos, 

                                                
54 É importante salientar que esta não é uma realidade que se restringe ao Brasil. Carolyn Nordstrom (2007), a 
partir de uma investigação que incluiu pesquisas em diversos países, mostra como �foras da lei globais� 
podem agir de maneira articulada (ou ao menos complacente) com algumas esferas aduaneiras oficiais. No 
caso particular do Porto de Rotterdam, na Holanda, esta antropóloga descreve as �ilusões de inspeção� que 
freqüentemente ocorrem naquele lugar.  
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ele me levou a um �apê� de um deles que estava sendo alugado pelos chineses para 

armazenamento dos produtos no bairro de Santo Antonio: 

 
Figura 1. Interior de um depósito �informal� no centro do Recife.  

Foto: Marcos de Araújo Silva, 2008.  

José e outros brasileiros me alertaram dos perigos que eu correria caso tentasse �ir 

mais fundo� em pesquisas sobre a circulação de mercadorias chinesas em Pernambuco, 

devido ao entrelaçamento desta circulação com atividades como tráfico de drogas, armas e 

seres humanos. Desde o início, eu já sabia que a pesquisa desta dissertação deveria respeitar 

determinados limites até mesmo por questões de segurança; tanto José quanto agentes da 

Polícia Federal me confirmaram que existem ramificações de redes de contrabando atuantes 

em Pernambuco e que servem a uma fração significativa das redes de circulação de 

mercadorias nas quais atuam os imigrantes chineses. Por causa dessas necessárias 

limitações, não pesquisei mais nesta linha.  

O contato que tive com José foi importante para confirmar as hipóteses de que 

existem imbricações entre parte desses imigrantes e parte de funcionários públicos na 

importação irregular e posterior circulação de mercadorias chinesas no estado, mas 

sobretudo para que eu conhecesse Zhou e Ma, dois imigrantes chineses que se tornaram 

importantes interlocutores. Zhou, 34 anos, nasceu na zona rural da província de 
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Fujian/RPC55 e chegou ao Brasil em 2000, desde 2004 ele mora e trabalha no centro do 

Recife. Ma, 31 anos, nasceu na área rural da província de Hebei/RPC e emigrou para a 

Argentina em 1999, em 2001 veio para São Paulo e quatro meses depois, chegou ao Recife. 

José me apresentou aos dois em Março de 2008 e deixou claro que eles dois tinham se 

afastado da comunidade chinesa pernambucana, mas tarde eu percebi que eles na verdade 

tinham se afastado da fração dos seus co-étnicos atuante na comercialização de produtos 

importados no estado e que suas histórias de vida levantavam a questão da desigualdade, da 

exploração e da exclusão intra-étnica que pode ser acarretada pelas práticas do guanxi. 

Apesar de apresentarem limitações para se expressar em português devido a um 

vocabulário reduzido, pude conversar com Zhou e Ma algumas vezes em horários de 

almoço ou durante seus ofícios. De dia, Zhou trabalha como assistente de cozinha em uma 

lanchonete do centro do Recife de propriedade de um co-étnico e à noite ele vende pratos 

chineses em uma barraca itinerante que possui pontos em diversas ruas do bairro da Boa 

Vista, onde ele mora atualmente. Ma trabalha com importação e venda das mais variadas 

peças (de informática e de eletro-eletrônicos) através da internet e é sócio de uma agência 

de turismo que também atua no ambiente virtual da web. Eles dois são tímidos e reservados, 

mas falaram comigo sem muito receio por causa da forma como José me apresentou a eles, 

deixando claro que todas as informações que eu coletasse serviriam para um �trabalho de 

faculdade�. Zhou e Ma estudaram apenas o que no Brasil equivale ao ensino fundamental e 

disseram que admiram quem aproveita as oportunidades que dispõem para estudar mais, já 

que eles não a tiveram.  

Logo que chegaram ao Recife, Zhou e Ma continuaram trabalhando com produtos 

Made in China, como já faziam em São Paulo, ajudando a recolher mercadorias, a distribuí-

las e a vendê-las em lojas de co-étnicos no bairro de São José. Eles não explicaram por que 

se afastaram destas atividades em Recife e dos outros chineses que nelas permaneceram. 

Quando perguntados sobre o guanxi, os dois disseram que ele é uma prática que existe em 

qualquer lugar onde existam chineses emigrados, já que seria algo muito antigo e que 

forneceria certa segurança aos imigrantes, mas também enfatizaram que uma coisa é o 

                                                
55 Outros cinco chineses entrevistados que integraram o terceiro grupo verificado trabalhando na venda de 
produtos importados no centro do Recife também nasceram nesta província chinesa.  
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guanxi praticado apenas entre chineses e outra é quando entram �gente de fora�, como os 

brasileiros.  

Quando lhes perguntei o que haveria de diferente entre um tipo de guanxi e outro, 

Ma, se referindo a fatos que disse ter ocorrido em Foz do Iguaçu e que tomou 

conhecimento, falou que quando existem apenas chineses, essas relações de confiança são 

desenvolvidas sem levar em conta as normas e as leis de cada país onde são feitas e que de 

maneira �fechada� (interna ao grupo), mas efetiva, pessoas podem ser obrigadas a trabalhar 

�de graça�, serem afastadas, vendidas ou emprestadas como punição por não terem 

cumprido determinados acordos. Segundo Ma, os chineses são seletivos e só aceitam 

brasileiros nas relações de guanxi quando elas são indispensáveis e quando o fazem, 

respeitam as �leis� e não deixam os brasileiros �saber todo o esquema, só pedaço�. Para 

Ma, o guanxi mexe com �sentimento�, com �amizade� e os chineses vêm o processo de 

socialização como parte de um negócio, nas suas palavras: �nenhum chinês faz diferença 

entre ser seu amigo e fazer negócio, parceria com você, pras duas coisa tem que ter 

confiança�.  

Se referindo a fatos que teriam ocorrido com chineses na cidade de São Paulo, Zhou 

falou de imigrantes que, por não agirem de acordo com regras tácitas impostas pelas 

relações de guanxi, foram excluídos do círculo chinês de proteção e ajuda étnica e também 

de pessoas �do governo� (brasileiro) que recebiam propina dos chineses para �fazer que 

não vê� circulação e venda de mercadorias ilegais, constituindo assim uma modalidade de 

guanxi. Apesar de se definirem como �fraternais� os negócios promovidos por essas 

�relações de confiança� podem constantemente revelar seus entrelaçamentos com noções e 

práticas autoritárias. Para Zhou, o guanxi não é algo �só de chinês�, mas sim algo que tem a 

ver com recursos e estratégias que, chamadas por diferentes nomes, servem a objetivos 

semelhantes: �os político, os polícia daqui faz coisa que é feito guanxi, só num tem esse 

nome [...] Se os chinês daqui faz guanxi, o guanxi que os que tão na América [Estados 

Unidos] faz é diferente�. Assim, seria falacioso interpretar relações que envolvem 

confiança e lealdade entre brasileiros e chineses (e que podem, em termos analíticos, ser 

classificadas de �guanxi�) como representativas de uma espécie de universo cultural 

transplantado.  
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As práticas culturais desenvolvidas pelos chineses em Pernambuco necessitam ser 

adaptadas à realidade do país anfitrião, no caso o Brasil; já que um grupo étnico como o 

formado pelos chineses, por mais que se apresente de forma coesa, não existe aqui como 

em seu país de origem (aliás, lá em sua terra natal, esses imigrantes sequer comporiam um 

grupo étnico minoritário, mas sim a sociedade majoritária). No Brasil, as práticas culturais 

�chinesas� precisam ser produzidas e reproduzidas, construídas e desconstruídas 

constantemente, visando a exploração de determinadas vantagens e oportunidades e a 

adaptação a certas restrições. É dentro destes contextos que percebo as práticas do guanxi 

desenvolvidas pelos imigrantes chineses em Pernambuco.  

Acredito que as modalidades de guanxi praticadas entre brasileiros e chineses em 

Pernambuco dialogam com repertórios culturais locais e expandem sua função �nativa� de 

atender a necessidades sociais por que elas estão sendo praticadas não em um território 

�virgem�, mas em um território de certa forma já �adubado� por uma configuração cultural 

na qual existem constantes entrelaçamentos de negócios com relações e interesses de cunho 

pessoal, o que pode ocasionar um encorajamento do nepotismo e numa certa violação da 

meritocracia. (Barbosa, 1999).  

Penso que se interpretasse o guanxi como uma espécie de essencialismo cultural 

chinês, estático e uniforme, eu estaria negando visões discordantes relatadas pelos próprios 

interlocutores chineses e, além disso, poderia estar mascarando ou ao menos ignorando 

importantes variáveis que são expressas através de conflitos e tensões entre os chineses 

enquanto grupo étnico minoritário em um país estrangeiro e entre eles e os brasileiros, 

membros da sociedade local e anfitriã. Entretanto, é importante salientar que o guanxi 

praticado no Brasil não é uma espécie de �atualização chinesa� do �jeitinho brasileiro� 

(Barbosa, 1992) nem da noção de pessoa relacional de Roberto DaMatta (1979); um e outro 

podem se aproximar em termos de estratégias utilizadas para se constituírem em virtude de 

determinados objetivos, mas se diferenciam em termos étnicos, já que o guanxi pode ser 

visto como uma das possíveis representações simbólicas de �ser chinês� em um contexto de 

diáspora e de imigração.  

Nessa perspectiva, práticas adaptadas e extremamente dinâmicas de guanxi parecem 

ser desenvolvidas pelos imigrantes chineses nos países anfitriões, podendo constituir um 

importante elemento para as estratégias de sobrevivência econômica. Barbosa Lima 
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Sobrinho (1990) comenta que os japoneses fizeram seu capital em casa. De maneira 

diferente, desde as últimas décadas do século XIX os chineses desenvolvem recursos e 

articulações de fomento de suas redes econômicas fora do território chinês e nesse sentido, 

desenvolveram boa parte do seu capital (a partir, sobretudo, da década de 1950) �fora de 

casa�. 

  

 

2.4 Organizações étnicas e o estreitamento econômico China/Pernambuco 

 

Este tópico é dedicado à descrição da primeira organização institucional promovida 

por imigrantes chineses do estado, desenvolvida a partir de articulações étnicas e políticas 

que são importantes aos objetivos desse estudo por indicarem conflitos internos da 

comunidade investigada. Também neste tópico, comento alguns pontos sobre o 

estreitamento econômico entre a RPC e Pernambuco, fenômeno crescente que contou com 

um papel decisivo desses imigrantes. No Complexo Portuário de Suape trabalha Tony 

Kuo56, 34 anos, como servidor público estadual na função de coordenador de atendimento a 

clientes corporativos. Nascido em Taiwan e tendo chegado ao Recife com oito anos, 

sempre que alguém lhe chama de chinês ele costuma responder que é mais pernambucano 

que qualquer um desta terra. Tony Kuo é filho de Fu Shun Kuo, 69 anos, conhecido como 

Luís, um dos integrantes da comunidade chinesa do Recife que veio na �segunda onda� e 

que devido a sua ligação com a Embaixada da RPC em Brasília e da ajuda que concedia aos 

seus co-étnicos, acabou adquirindo a fama de cônsul informal dos chineses.  

Tony Kuo comentou que já ajudou na resolução de conflitos e �pendengas� que 

envolviam chineses em Suape e que por causa da sua fluência na língua portuguesa e na 

língua chinesa (mandarim), ele se vê como um �elo de ligação� e por isso, ajudou inúmeras 

vezes conterrâneos da China/Taiwan a adquirirem visto de permanência, de trabalho, 

embora tenha salientado que algumas vezes de desgastou desnecessariamente, já que não 

teria tido sua ajuda devidamente reconhecida.  Tony ajudou no convênio de irmanamento 

                                                
56 Este interlocutor está aqui sendo apresentado com seu verdadeiro nome, a pedido seu.  
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entre as cidades de Recife e Guangzhou57 , do convênio econômico entre a província 

chinesa de Sichuan e Pernambuco (2003) e do convênio de intercâmbio cultural, econômico 

e social entre Lanzhou (província de Gansu/RPC) e a cidade de Jaboatão dos Guararapes, 

ratificado em 2006.  

Em 2007, Tony também participou, representando Suape, da Missão de empresários 

pernambucanos à RPC. Esta missão rendeu frutos como a criação do Escritório de 

Negócios de Pernambuco em Xangai, que tornou esse estado o primeiro brasileiro a ter uma 

representação própria na RPC. O volume de negócios com perspectivas de concretização de 

comércio bilateral e de investimentos/fusões intermediadas por esta representação de 

Pernambuco na China já atingiu o valor de meio bilhão de dólares americanos e a 

quantidade de empresas pernambucanas, incluindo as pequenas e médias, que passaram a 

ser atendidas por esse escritório crescem mês a mês segundo a Federação do Comércio de 

Pernambuco (Fecomercio) e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), 

entidades responsáveis pela sua criação e manutenção58.  

Em 2000, foi criada a Associação Sino-Brasileira de Comércio Exterior (Asibra), a 

primeira instituição idealizada por membros da comunidade chinesa de Pernambuco. Esses 

citados membros, duzentos no ano da fundação (o que correspondia na época a quase um 

quarto da comunidade chinesa em Pernambuco), trabalhavam com importação (sobretudo 

vinda da RPC), comércio atacadista e intermediação na exportação de produtos como 

minério de ferro, álcool, açúcar e café. Desde sua criação ela é dirigida por Daniel Su, 48 

anos, e até 2004 tinha Chaw Shan-Hua, 50 anos e nascido em Taiwan, como secretário-

geral. Daniel informou à imprensa local no lançamento da Asibra que a idéia da associação 

surgiu a partir do contato da classe emergente de comerciantes chineses com problemas 

tipicamente brasileiros. Diante das adversidades da língua, alimentação e desconhecimento 

das leis do país, a comunidade reuniu chefes de famílias, donas de mais de 40 restaurantes e 

                                                
57 Guangzhou é a capital da província de Guangdong/RPC. Ocorrido em setembro de 2007, o acordo de 
irmanamento das duas cidades consolida projetos de cooperação nas áreas de desenvolvimento urbano, 
educação e saúde. Com o irmanamento, ambas as administrações municipais passam a dar prioridade na 
assinatura de novas parcerias com as cidades com que têm acordos desse tipo. A presença de imigrantes 
chineses no Recife foi ressaltada, pelo governo da RPC, como uma das principais justificativas do 
irmanamento, num claro reconhecimento de Pernambuco como um dos destinos de sua população emigrada.   
58Fontes: �Série Missão China� Junho a Julho/2007, Jornal do Commercio. �Pioneirismo � Pernambuco é o 
primeiro Estado brasileiro a ter escritório de negócios em Xangai�. Jornal do Commercio, 11 de Dezembro de 
2007.  
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pelo menos 100 lojas de artigos diversos, e fundou a entidade, em parceria com o Governo 

do Estado de Pernambuco. 

De acordo com o projeto inicial, a Asibra foi fundada tendo como objetivo central 

tratar das atividades de importação de produtos para o comércio do Recife e no ano de sua 

fundação, Daniel Su comentou a um jornal local que  
 

na Asibra, nós informamos aos comerciantes quais os impostos que devem ser 
pagos, orientamos sobre as leis do país e estudamos alternativas para ajudar quem 
está começando, além de indicar os melhores meios de trazer mercadorias pelos 
portos do Recife e de Suape 59.  

 

Para Kwok bun Chan (2005: 160), as práticas do guanxi desenvolvidas por uma 

comunidade chinesa emigrada se tornam particularmente poderosas quando elas são 

institucionalizadas em estruturas formais, como pareceu ser o caso da Asibra, sobretudo até 

2005. Para Chan, embora as atividades rentáveis constituam a principal força motivadora 

das práticas de guanxi, as ações econômicas que promovem estão entrelaçadas em relações 

sociais amplas que influenciam brutalmente as decisões de negócios, e aí estaria o 

problema. No caso da Asibra, os chineses que participaram diretamente das suas atividades 

e com os quais conversei se restringiram a dizer que tal associação �mingou� ou 

�praticamente acabou� a partir de 2005 por que a maior parte dos seus membros se afastou 

dela ou regressou à China.  

A Asibra ainda funciona em um escritório no bairro do Rosarinho/Recife, mas conta 

agora apenas com a participação de Daniel Su e seus familiares e o montante de negócios e 

parcerias que são intermediados por ela atualmente corresponde a menos de 10% do que era 

intermediado antes de sua derrocada. Três empresários e comerciantes brasileiros (dos 

cerca de 30 que também participaram desta associação de 2000 até 2005) e um imigrante 

chinês do Recife que também participou da Asibra me relataram que o citado regresso de 

alguns chineses à sua terra natal e o afastamento dos chineses residentes em Pernambuco 

realmente foi o principal fator para o declínio desta instituição; mas segundo essas quatro 

pessoas, tal declínio ocorreu após a consecução de objetivos particulares dos sócios 

dirigentes chineses da Asibra como contratos bi-nacionais e de parcerias entre investidores 

                                                
59 http://www.ccibc.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=2928 
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chineses e pernambucanos e algumas comissões que teriam sido recebidas por essas 

pessoas em virtude das intermediações que resultaram nesses contratos.  

Para esses quatro interlocutores, a atitude feita pelos chineses que dirigiam a 

instituição, de colocar seus interesses particulares frente aos interesses da comunidade, foi 

reveladora de uma deslealdade étnica em relação aos demais membros da comunidade 

chinesa do estado, que com a decadência da Asibra, ficaram sem representações 

institucionais fortes (em termos econômicos) e tiveram que se aliar as já existentes em nível 

nacional. Enquanto pesquisador, posso apenas dizer que houve o afastamento da maioria 

dos chineses da Asibra e que contratos entre empresas dos dois países foram assinados 

antes do declínio dessa instituição. Como os chineses dirigentes da Asibra (e que são as 

mesmas quatro pessoas desde sua fundação) não quiseram comentar essas hipóteses 

colocadas, não disponho de elementos para discuti-las aqui. No entanto, essas hipóteses 

parecem ser indicativas das desvantagens que sistemas �personalizados�, como os 

fomentados pelo guanxi, podem acarretar. Isso por que se relações pessoais como as do 

guanxi habilitam determinadas ações, os seus desenrolares particulares podem 

posteriormente restringir outras ações.  

Um comerciante chinês que participou indiretamente da Asibra me disse que 

relacionamentos que podem ser classificados como guanxi e que foram desenvolvidos por 

chineses e brasileiros nessa associação facilitaram a resolução de problemas, mas também 

foram embaraçosos e dispendiosos quando existiram obrigações mútuas a cumprir e, 

sobretudo, quando certos favores foram retribuídos de maneira desproporcional devido ao 

�egocentrismo�, às �diferenças de mentalidade� e à inexistência de normas precisas de 

reciprocidade. Para este interlocutor, a decadência da Asibra ocorreu por dois motivos, um 

principal e outro secundário: o principal teria sido o fato de o seu fundador ter usado de 

forma sistemática o nome da instituição para seus negócios particulares, se esquecendo que 

a Asibra tinha sido criada pela comunidade chinesa de Pernambuco visando representá-la e 

fortalecê-la como um todo. O motivo secundário, segundo esse interlocutor, seria que uma 

palavra dada valeria, para os orientais como ele, tanto quanto um papel assinado em 

cartório e que os brasileiros teriam dificuldade em entender isso: que para os chineses, a 

confiança pessoal representaria mais do que um valor econômico funcional.  
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De acordo com essa perspectiva, os chineses e os brasileiros que participavam da 

Asibra se afastaram posteriormente dela por que sentiram que tal instituição estava sendo 

dirigida de maneira egoísta, sem considerar de forma satisfatória as premissas de 

solidariedade étnica e interétnica que julgavam ser importantes; fato que teria causado 

divergências que justificariam o abandono dos relacionamentos interpessoais que 

fundamentavam a Asibra. Acredito que a hipótese acima exposta e seus argumentos 

consideram um importante elemento: a dificuldade de se quantificar (e se interpretar) 

objetivamente relacionamentos, obrigações e favores de cunho pessoal. Favores que foram 

direcionados para práticas comerciais através da inscrição de elementos subjetivos em 

negócios e que envolveram interesses de um grupo étnico de origem estrangeira e de parte 

de uma sociedade local e anfitriã.  

Por isso, defendo que o elemento interétnico constituído a partir do contato entre 

brasileiros e chineses esteve implícito tanto nas atividades desenvolvidas quanto pelo 

declínio da Asibra, instituição fomentadora de uma modalidade de �guanxi 

institucionalizado� e focada em relações de comércio exterior que constituiu a primeira 

organização política da comunidade chinesa pernambucana e que evidenciou parte dos seus 

conflitos étnicos. Sua derrocada foi determinante para que os chineses em Pernambuco se 

articulassem na fundação de outra instituição que representa atualmente a sua comunidade 

nesse estado: o Centro Cultural e Educacional Brasil-China (CCEBC). Essa instituição será 

analisada no próximo capítulo, mas antes de concluir este tópico é importante aprofundar 

um pouco mais a questão dos tipos de solidariedade que podem perpassar relações de 

dádiva e de guanxi, visando aproximar estas duas modalidades a partir dos dados expostos.  

Marshall Sahlins (1972) distingue dois tipos de transações econômicas ao analisar 

os fluxos materiais de bens em algumas sociedades �primitivas�: os movimentos numa 

perspectiva horizontal que ele chama de "reciprocidade" e os movimentos centralizados, 

nos quais a concentração dos bens fica nas mãos de um chefe para posteriormente serem 

distribuídos no grupo, numa perspectiva mais vertical, que ele chamada de "redistribuição". 

Para Sahlins, a reciprocidade pode desenvolver relações solidárias e por isso esse autor 

estabelece uma distinção entre reciprocidade positiva, reciprocidade negativa e suas 

gradações, que ele entende como gradações de sociabilidade. Estas citadas gradações 

podem conceder à idéia de reciprocidade três especificações: reciprocidade generalizada 
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(entendida como a que envolve doação sem esperar imediata retribuição); reciprocidade 

balanceada ou equilibrada (vista como a troca direta, que possui diretrizes pré-

estabelecidas) e reciprocidade negativa, que inclui diversas formas de apropriação e de 

tirar vantagens pessoais das transações, à custa dos interesses da outra parte e dos 

possíveis acordos tácitos firmados antes das negociações (1972:144-149). As relações 

desenvolvidas pela Asibra parecem que se encaixam bem nessa última especificação de 

reciprocidade 60.  

Apesar do peso das tradições, das regras de parentesco e da fidelidade aos 

antepassados induzir no sentido da obediência aos códigos de conduta, ao comentar as 

relações de reciprocidade generalizada naquelas sociedades, Sahlins dá a entender que as 

normas de ética (que ele chama de "moralidade") em tais sociedades são relativas e 

situacionais, ou seja, apesar de todo o controle social, existem defasagens entre o ideal e o 

real ou possível que fazem com que os indivíduos desprezem constantemente os direitos e 

os deveres previamente estabelecidos. (1972:153). No caso das relações de guanxi intra-

étnicas (dentre os próprios chineses que vimos no tópico anterior) e das interétnicas 

(que envolvem brasileiros e que fundamentaram a Asibra, por exemplo) percebemos 

que esses relacionamentos não costumam ser igualitários, mas sim fortemente 

assimétricos, quando não injustos, discriminatórios e excludentes.  

Seguindo a proposta reflexiva de Sahlins, acredito que da forma como são feitas 

no território brasileiro, as relações de guanxi envolvem, em sua maioria, reciprocidades 

negativas, de cunho agonístico e clientelista e que podem favorecer a existência e/ou 

perpetuação de práticas comerciais de base paternalista. No entanto, é fundamental 

admitir que essas possíveis características �negativas� foram percebidas por Mauss 

dentro dos sistemas de troca que o ajudaram a formular a teoria da dádiva e 

continuaram sendo contempladas por teóricos que deram prosseguimento a 

empreendimentos analíticos nessa vertente.  

Ou seja, se é possível estabelecer semelhanças entre relações de dádiva e de 

guanxi, tais semelhanças seriam incoerentes se almejassem associar �reciprocidades 

                                                
60 Essas interpretações que faço do texto �The spirit of the gift: On the sociology of primitive exchange� de 
Marshall Sahlins (1972) foram construídas também com a ajuda de parte da Tese de Doutorado de 
Bartolomeu Medeiros (1995). Ao tratar das mediações exercidas por almas e santos católicos em transações 
religiosas no Rio de Janeiro, Medeiros lançou mão desse mesmo texto de Sahlins para discutir as 
especificações de vários tipos de reciprocidades que encontrou em seu contexto de pesquisa.  
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negativas� apenas ao segundo tipo de relações. Paulo Henrique Martins (2007) lembra 

bem que o reconhecimento da dádiva como um sistema de obrigações paradoxais, 

considerado como básico para a criação do vínculo social, não significa que se deve 

automaticamente vincular o dom e a democracia ou o dom e a simetria. Segundo este autor, 

é importante admitir que os sistemas de dádivas predominantes (dádiva agonística, dádiva 

sacrificial, dádiva amical, dádiva caritativa, dádiva clientelista) não costumam fundar 

experiências democráticas e/ou simétricas, mas hierárquicas e verticalizadas. E é nessa 

perspectiva que acredito que as relações de guanxi fomentadas pelos imigrantes chineses 

em Pernambuco se apresentam, majoritariamente; sejam elas informais, como no caso do 

aluguel de quitinetes em nome de �laranjas� brasileiros, ou institucionalizadas, como foram 

no caso da Asibra.  

 

2.5 A Parentalidade Metafórica e suas negociações particulares  

 

No cotidiano dos imigrantes chineses que residem em Pernambuco, a diferença 

entre o relacionamento deles com seus parentes de sangue e o relacionamento deles com 

parentes agregados ou adquiridos se apresentou de maneira bastante sutil, ainda que alguns 

que deixaram pais (consangüíneos) ou companheiras e filhos na terra natal tenham 

enfatizado que sentiam �obrigação� apenas com eles 61 . No caso de algumas lojas de 

importados no centro do Recife, por exemplo, trabalham membros que se diziam e eram 

reconhecidos como de uma mesma família embora não fossem parentes no sentido 

biológico; nesses casos, a confiança, a lealdade e a reciprocidade pareciam constituir os 

critérios para tal tipo de organização social. Como vimos no caso de Rosana e seus �amigos 

feito irmãos� na Feira da Sulanca em Caruaru, a questão da afinidade pode ser crucial na 

determinação de um parentesco que pode ser caracterizado como simbólico por que suas 

articulações não são formadas a partir do sangue ou da reprodução humana.  

A etnicidade, da forma como está sendo pensada nesta pesquisa, é recorrente em 

grupos, mas pode ser expressa de forma profunda através dos indivíduos. Por essa razão, 

                                                
61 Cerca de 60% dos imigrantes chineses residentes em Pernambuco com os quais tive contato alegaram ter 
parentes na China ou em Taiwan. Alguns autores como Kalish e Yuen (apud Chan) comentam sobre a 
crescente discrepância, nas comunidades chinesas emigradas, entre a devoção filial (xiao, difundida pelo 
governo chinês como uma �particularidade� chinesa) como uma norma e como uma prática.  
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descreverei um pouco da biografia de Cheng Mi e informações complementares sobre a 

vida de Zhou para, através delas, refletir sobre a questão das fragmentações familiares e das 

possíveis reconstruções metafóricas dos laços de parentesco feitas por estes imigrantes com 

seus co-étnicos e com os brasileiros; questão presente no cotidiano e nas falas de alguns 

interlocutores, mas da qual a maioria não gosta de falar em profundidade por considerá-la 

muito íntima. Como me disse um dos meus principais interlocutores em uma entrevista:  

 
Eu tem gente daqui de Recife, brasileiro, que ajudalo eu muito e que eu tem pra 
mim como irmão mesmo, de sangue. [...] Mas é negócio muito pessoal, eu não 
quero falar disso com você por que eu ia sentir meio como se tilasse roupa aqui 
na tua frente. 

 
Diversos autores (Chan, 2005; Ong, 2006, Sproviero, 2004, 2001) comentam de 

formas distintas que as famílias chinesas emigradas tendem a permitir a participação de 

parentes não-consangüíneos na formação de �famílias estendidas�, que incluem amigos e 

conhecidos; tais autores divergem acerca das implicações desta �ampliação� familiar, mas 

concordam que ela, majoritariamente, visa consolidar estratégias e relacionamentos que 

ajudem na consecução de determinados objetivos. Em um estudo sobre as relações de 

parentesco entre vendedores de rua (camelôs e sacoleiros que atuam na região central da 

cidade de Porto Alegre/RS), Rosana Pinheiro Machado (2006a) mostra alguns arranjos 

possíveis de estruturação de parentesco que não necessariamente estão relacionados a 

vínculos formados por aliança matrimonial e/ou consangüinidade. 

Machado utiliza a idéia de David Schneider sobre o parentesco simbólico, a qual 

enfatiza o relativismo, o simbolismo, a dimensão cultural e salienta que o entendimento das 

organizações familiares deve estar vinculado às interpretações nativas, que podem ser 

concebidas sem fundamentações biológicas. Comentando sobre esses possíveis arranjos que 

apresenta, a saber, �família de casa�, �família da rua� e �família do mundo�, esta autora 

afirma que  
 

por não possuírem o plano biológico como cerne da organização de parentesco � 
constituem-se formas alternativas de vida, criadas no universo cotidiano de atores 
sociais que manipulam modelos familiares dominantes e hegemônicos do mundo 
contemporâneo (a família nuclear), recusando-se a compartilhar de uma só lógica 
familiar. Na realidade, esses grupos mostram que existem múltiplas e elásticas 
possibilidades de pensar o parentesco, maleáveis ao contexto em que se 
encontram. (Machado: 2006a, p. 5).  
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Esta perspectiva colocada por Machado dialoga bem com os dois arranjos familiares 

que serão adiante descritos: o primeiro que envolve reconstruções e reconhecimentos 

mútuos da idéia de parentesco entre imigrantes chineses e o segundo que envolve um 

chinês e um brasileiro. Cheng Mi, 35 anos, nascida em Taiwan, trabalha como atendente de 

uma lanchonete chinesa no bairro da Boa Vista. Eu a conheci na comemoração do Ano 

Novo Chinês promovida pelo Templo Budista Fo Guang Shan de Olinda. Naquela ocasião, 

ela estava acompanhada de seus �tios� e �irmãos�. Mais tarde descobri através de uma 

pessoa daquele Templo que os supostos parentes de Cheng Mi na verdade a teriam 

�agregado� em 1997 quando ela (órfã de pais e rejeitada por seus parentes consangüíneos 

que moram na Europa) desembarcou em Recife após ter ser sido enganada por um 

comerciante de São Paulo com uma falsa promessa de �bom emprego�, que a fez sair de 

sua terra natal.  

Conversei algumas vezes com Cheng Mi nos momentos antes e após a cerimônia 

budista e outras vezes na lanchonete em que ela trabalha. A partir de um determinado 

momento, comecei a interrogá-la sobre como a questão da ampliação familiar e do 

parentesco não-consangüíneo, sabendo que seu verdadeiro nome seria preservado, ela 

aceitou falar. Para Cheng Mi, embora muitos dos chineses que vivem aqui em Pernambuco 

tenham deixado seus pais biológicos na RPC e outros possuam parentes consangüíneos em 

cidades como São Paulo, os afetos e as responsabilidades ligadas à idéia de �família� da 

maioria dessas pessoas estariam concentrados naqueles com os quais elas mais convivem, 

confiam e necessitam para sobreviver. Para ela, independente de estarem casados ou de 

onde vivam seus parentes biológicos, os chineses precisariam �aumentar� sua família para 

receber confiança e simultaneamente, para serem vistos por esses seus �novos parentes� 

como pessoas confiáveis. Segundo essa interlocutora  
 

uma coisa é visitar a China uma vez por ano ou falar uma vez por mês com 
família que tá lá por computador, o sentimento por quem tá longe pode num [não] 
diminuir, mas muda e quando tem bronca [problemas] por aqui, quem pode 
ajudar é quem tá perto, tá entendendo? [...] A pessoa só fica feito parente de outra 
aqui se for confiável. 

 
Com isso, ao mesmo tempo em que concede oportunidades aos seus membros, a 

�ampliação familiar� também exige deles novas responsabilidades que costumam ser 

negociadas a partir de elementos como lealdade e confiança; justamente os dois elementos 
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que costumam fundar e desenvolver as relações de guanxi. Uma questão importante é que 

Cheng Mi comentou sobre o aparato legal que muitos países concedem aos parentes 

consangüíneos ou formados a partir de matrimônios e por isso, segundo ela, é comum que 

existam interesses em �oficializar� laços entre alguns membros �agregados� dessas famílias 

ampliadas através de uniões conjugais e posteriores nascimentos de filhos, já que �todo 

mundo sabe que pras lei dos pais, pra pessoa ter direito o que conta mesmo é o sangue ou 

casamento. Se é assim então vamo fazer.�  

Nesse sentido, por mais que sejam presentes na vida desses imigrantes as 

reconstruções metafóricas dos laços de parentesco e estas possam ajudar efetivamente em 

questões de trabalho, mobilidade e/ou estabilidade socioeconômica, a adequação aos 

distintos aparatos institucionais dos países (que costumam legitimar e conceder direitos 

políticos às famílias imigrantes a partir de prerrogativas como o matrimônio/união estável 

e/ou a tutela de filhos) se tornam importantes para que essas pessoas possam lutar contra a 

vulnerabilidade que se faz presente na vida de muitos imigrantes internacionais. Ou seja, se 

interpretarmos a �acolhida� de novos parentes (e uma conseqüente ampliação familiar) 

enquanto uma modalidade das relações de guanxi, é importante considerar que tal acolhida 

poderá implicar (ou exigir) dos seus beneficiários retribuições e/ou compensações que 

transcendem as esferas metafóricas do parentesco.  

Isso indica o caráter extremamente dinâmico que perpassa esses arranjos de 

parentesco simbólico e as constantes flexibilidades e entrelaçamentos que podem existir em 

tais arranjos a partir da consangüinidade, da idéia de afeto, da idéia de afinidade, da idéia 

de segurança (socioeconômica) e da idéia de proteção (pelos aparatos imigratórios 

institucionais). Talvez por isso, parte expressiva da atual segunda geração de chineses em 

Pernambuco, descendente de imigrantes que chegaram ao Brasil nesta década ou de 

relacionamentos entre esses chineses da �terceira onda� e brasileiros/as seja percebida por 

diversos membros da sociedade local pernambucana como crianças que foram concebidas 

visando consolidar um sistema de parentesco-alianças. Sistema esse que, necessitando ou 

não de filiação ou consangüinidade para seu fomento, pode conceder a tais imigrantes 

elementos como a permanência legal no Brasil.  

Em sua clássica definição de parentesco, Lévi-Strauss (1973) distingue o grau de 

parentesco gerado por consangüinidade (solidariedade mecânica) e o grau de parentesco 
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gerado pelo afeto (solidariedade orgânica) e enfatizou que essa segunda forma de 

solidariedade seria a mais importante para a socialização. Em Lévi-Strauss, a filiação é 

percebida como o princípio de constituição e de organização interna de cada grupo de 

parentesco, enquanto que as alianças (o parentesco por alianças matrimoniais) seriam o 

princípio da organização das relações externas entre os diferentes grupos (constrangidos a 

estabelecer relações necessárias de troca matrimonial por força da exogamia). Entretanto, 

em seu já citado estudo, Rosana Pinheiro Machado lembra que o próprio Lévi-Strauss 

escreveu na década de 1980 o texto �Família, casamento e parentesco� no qual abre 

flexíveis possibilidades de conceber o parentesco, ainda que suas reflexões permaneçam 

fundamentadas na aliança conjugal e na filiação:  

 
tal como existe nas nossas sociedades, a família conjugal não é, pois, a expressão 
de uma necessidade universal, nem está tampouco inscrita no âmago da natureza 
humana� (Lévi-Strauss apud Machado, 2006a).  

 
 Assim, as trajetórias de vida desses imigrantes chineses, que contemplam relações 

de parentesco fundadas em pressupostos tanto biológicos quanto simbólicos e tanto 

endogâmicos quanto exogâmicos, parecem que simultaneamente contemplam as 

perspectivas levistraussianas e corroboram os pressupostos de David Schneider (1992), que 

percebe os elos familiares enquanto calcados nas lealdades, afinidades e obrigações 

recíprocas, independente de qualquer alicerce biológico. Agora descreverei dados 

complementares sobre a vida de Zhou, que envolve reconstruções e reconhecimentos 

mútuos da idéia de parentesco simbólico a partir da questão interétnica.  

Desde que comecei a conhecer melhor o cotidiano de Zhou, me chamou a atenção a 

sua amizade com Francisco, 41 anos, um recifense que lhe ajuda desde 2005, quando Zhou 

se afastou dos chineses que comercializam produtos importados no Recife por �problemas� 

os quais ele não quis comentar. Francisco é veterinário e comentou que a amizade dos dois 

se fortaleceu em 2006 quando Zhou (que mora só no mesmo prédio que ele) ficou cerca de 

um mês deprimido, �acuado feito um bicho�, após receber a notícia de que duas de suas 

irmãs que ficaram no interior da RPC tinham cometido suicídio. Para Francisco, este 

acontecimento era indicativo da extrema pobreza pela qual a família (consangüínea) de 

Zhou (que após os suicídios se restringiu a um irmão e um avô) devia estar passando na 

China; não vou discutir a validade desta hipótese (até por que, o próprio Zhou não falou 
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comigo sobre ela e ele evita comentar sobre sua vida na RPC antes de emigrar), mas 

considero que este fato pode dialogar com a grande �doença social�, como alguns 

especialistas chamam, que é o número de suicídios no interior da RPC.62  

Depois de receber ajuda de Francisco neste período difícil, Zhou passou a chamá-lo 

de irmão e o convidou para ser padrinho de batismo de seu único filho, nascido em junho 

de 2007. Esta criança inclusive nasceu em virtude do relacionamento de Zhou com uma 

jovem brasileira, também ambulante; relacionamento este que Francisco declarou ter sido 

�alcoviteiro�. Pelas conversas que tive e pelo que observei, penso que o fato de Zhou ter 

escolhido para seu irmão mais velho um brasileiro não é indicativo de �falta de opção� ou 

apenas de um ato isolado de agradecimento, mas um ato que está inserido em dinâmicas nas 

quais os laços de parentesco são reconfigurados e imputam aos seus integrantes novas 

responsabilidades para si e para seus novos parentes por afinidade. Sobre isto, Francisco 

comentou que 

 
Eu me sinto irmão mais velho dele [de Zhou] sim e penso que posso contar com 
ele. O negócio é que eles [os chineses] não são muito de falar de sentimento, mas 
quando a gente precisa são de agir. Ele [Zhou] não tem pai, mãe, ninguém aqui e 
cê deve ter notado que os outro chinês aí nem ligam pra ele, então a gente é irmão, 
mesmo, n�é só de nome não.  

 
Diante dos dados apresentados nesse tópico, as reconstruções metafóricas dos laços 

e da idéia de parentesco entre os imigrantes chineses que residem em Pernambuco são 

elementos de organização social que podem ser acionados por essas pessoas para fortalecer 

relacionamentos tanto no nível intra-étnico quanto no nível interétnico, com os brasileiros. 

Se o guanxi �é a arte de saber se relacionar com os outros�, como me disse Ma, então esses 

processos de reconstrução dos laços de parentesco podem ser vistos como uma das suas 

possíveis modalidades. Parafraseando Lévi-Strauss (1982), acredito que o �átomo� das 

relações de parentesco simbólico como as articuladas por esses imigrantes e seus possíveis 

                                                
62 Após realizar uma série de investigações documentais sobre esta questão, Kynge (2007) afirmou que: �O 
suicídio entre moças no interior se configura como uma das grandes doenças sociais da China [RPC]. O 
número de mulheres que se suicidam � cerca de quinhentas por dia, em média � é muito mais alto, tanto em 
valor absoluto quanto em relativo, que em qualquer outro país. Cerca de 56% dos suicídios femininos do 
mundo são na China, de acordo com um estudo feito pelo Banco Mundial, a Universidade de Harvard e a 
Organização Mundial da Saúde. É claro que esse número não inclui o grande contingente das que tentam se 
matar mas não conseguem. O método mais comumente empregado é beber pesticida, que está mais facilmente 
à disposição. Resulta numa morte rápida e intensamente dolorosa, que pode ser evitada se for feita uma 
lavagem estomacal a tempo. Embora a causa geral para o suicídio seja um sentimento de desalento e rejeição, 
o estopim em geral é a violência física.� (Kynge, 2007: p. 68).  
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desdobramentos nas esferas econômicas, socioculturais e étnicas, é múltiplo, manipulável 

pelos seus agentes e organizado não em torno de uma estrutura mínima e estática, mas sim 

de uma estrutura abrangente que possui uma dinamicidade própria e a qual, por envolver 

interconexões globais, fomenta processos de construção de identidades transnacionais 

(Ribeiro, 2000) nesses chineses.  

 

2.6 Os Nóngmín e os diferentes perfis socioeconômicos  

 

Os imigrantes chineses das lojas de produtos Made in China pareciam aproveitar a 

liberdade que tinham para discutir suas �pendências� em público se valendo das fronteiras 

lingüísticas (e étnicas) entre eles e os brasileiros; já que os recifenses não entenderiam 

mandarim, não saberiam transmitir a terceiros o que ouvissem. Por isso, era relativamente 

comum ver discussões entre os chineses que trabalhavam com produtos importados na área 

do centro do Recife, principalmente entre patrões e atendentes, atendentes entre si e entre 

atendentes e carregadores63. O conteúdo dessas discussões era incompreensível para mim 

devido à rapidez com que as falas eram proferidas, entretanto, me parecia nítido que 

importantes elementos e códigos de sociabilidade intra-étnica estavam presentes naquelas 

�conversas� e por isso, era importante tentar desvendar seus conteúdos.  

Em março de 2008, Mário, um amigo brasileiro de São Paulo veio passar uma 

semana de férias em Recife e com isso, surgiu para mim uma boa oportunidade para 

descobrir o que além de prováveis cobranças entre patrões e empregados existia naquelas 

discussões dos chineses. Mário, 25 anos, morou dos 10 até os 19 anos em Taiwan e por isso, 

fala, lê e escreve fluentemente em mandarim; em um gesto de solidariedade comigo e de 

curiosidade para ver de perto aqueles chineses, ele aceitou passar uma manhã e uma tarde 

comigo no centro do Recife. Neste período de tempo, Mário não demonstrou aos chineses 

que entendia mandarim e nós dois ficamos como típicos �fregueses chatos� nas lojas: 

daqueles que ficam um bom tempo em cada uma escolhendo produtos para no final, não 

levar nada ou apenas uma caneta ou um broche.  

                                                
63 Diante desse dado, é importante lembrar que devido ao número de lojas de produtos importados no centro 
do Recife, existe uma considerável competição comercial não apenas entre comerciantes brasileiros e 
chineses, mas também entre os próprios chineses, que muitas vezes vendem os mesmos produtos pelos 
mesmos preços.  
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Tivemos sorte, pois presenciamos três discussões entre chineses em três diferentes 

lojas: em duas, os patrões estavam discutindo com seus empregados e na outra, uma 

atendente reclamava do serviço de um carregador. O conteúdo dessas discussões envolveu 

reclamações, justificativas e xingamentos. As reclamações foram relativas ao atendimento 

ao público, ao gerenciamento dos produtos nos estoques e devido a atrasos na consecução 

de determinadas tarefas. Aqueles a quem tais reclamações eram dirigidas expunham seus 

argumentos através de justificativas. Os xingamentos, presentes em duas das três discussões, 

foram proferidos por um patrão a dois dos seus empregados atendentes e por uma atendente 

para um carregador; no primeiro xingamento, que pode ser caracterizado como �leve�, 

foram utilizadas expressões que em português equivalem a termos como �mula� e 

�imbecil� e no segundo xingamento, que pode ser caracterizado como �pesado�, foram 

usados termos que não serão aqui traduzidos.  

Dois pontos importantes precisam ser comentados. O primeiro é que essas 

discussões específicas que presenciei com Mário (e outras que presenciei sozinho) 

ocorreram em datas anteriores aos dias em que eu comecei a freqüentar aqueles ambientes 

fazendo uso dos meus limitados conhecimentos de mandarim. Após esta utilização, senti 

que os chineses que me viram falando sua língua (ainda que de maneira rudimentar), não 

mais se apresentaram com tanta liberdade para conversar e, sobretudo, para discutir entre si 

quando eu estava presente naqueles locais. É por isso que defendo, mais uma vez, que a 

distintividade lingüística é um dos elementos que esses imigrantes mobilizam em seus 

processos particulares de construção de fronteiras (inter)étnicas com os membros da 

sociedade local. Tanto que neste caso particular, quando perceberam que uma suposta 

separação comunicacional poderia estar porosa, devido a um compartilhamento lingüístico 

ainda que mínimo comigo, esses imigrantes pareceram diminuir a �naturalidade� para 

conversar e discutir em alguns ambientes e procuraram mobilizar outros elementos que 

concedam à idéia de fronteira étnica um mínimo de legitimidade para que ela possa 

continuar sendo percebida (e utilizada) enquanto tal a favor de seus interesses particulares. 

Nesse distinto caso que descrevo agora, o silêncio e a precaução parecem ter sido os 

elementos mobilizados. 

O segundo ponto a ser destacado é que nessas discussões, tanto uma atendente 

quanto um carregador que sofreram as reclamações, foram chamados de nóngmín 
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(camponês) e eles dois integram o segmento majoritário do terceiro grupo identificado 

trabalhando nesses ambientes de comércio no centro do Recife, ou seja, são pessoas que 

saíram de zonas rurais da RPC para cidades costeiras daquele país e que, desses lugares, 

emigraram. Conversando com alguns interlocutores chineses sobre este fato, de alguns dos 

seus co-étnicos que trabalham naquela área serem chamados de nóngmín pelos seus patrões, 

alguns admitiram sua freqüência e seu caráter preconceituoso e confirmaram que o termo é 

pejorativo, sendo equivalente a �matuto�; outros interlocutores negaram esta possibilidade 

e disseram que chamar alguém de nóngmín em uma área urbana tem o sentido de incentivar 

esta pessoa a deixar de lado posturas �de retranca�, comuns a camponeses e que não seriam 

produtivas no ambiente de comércio citadino.  

Vale salientar que estes últimos chineses, que negaram a possível discriminação que 

haveria no ato de chamar aqueles de nóngmín, são diretamente ligados ao CCEBC, 

instituição não-governamental que atualmente representa a comunidade chinesa de 

Pernambuco. Falando a sós comigo sobre esta questão em uma conversa informal, um dos 

chineses que confirmou o caráter preconceituoso da citada denominação, disse:  

 
Eles [os chineses chamados de nóngmín] são matuto mesmo, são uma pessoa sem 
educação, nem instrução. É uma gente que não dá nem pra conversar, tem uns 
que só serve mesmo pra carregar coisa. 

 
Acredito que esse fenômeno específico, dos chineses que apresentam o menor perfil 

socioeconômico serem chamados de nóngmín pelos seus patrões (e co-étnicos), não é 

indicativo apenas de um resíduo ou de uma sobrevivência de uma situação passada, mas 

sim de efetivas hierarquizações que existem na comunidade chinesa pernambucana e que 

podem ser expressas, como nesse caso, através de relações presentes na divisão social do 

trabalho. Seguindo uma hipótese colocada por Afrânio Raul Garcia Jr. (1989), penso que 

classificações e categorizações êmicas devem ser consideradas do ponto de vista 

sociológico não como resultantes do �atraso� das representações mentais sobre a realidade 

e cuja importância seria apenas simbólica64.  

                                                
64 Em seu brilhante estudo �O Sul: Caminho do Roçado�, Garcia Jr reflete sobre a vida de indivíduos que 
conquistaram ou reproduziram a condição camponesa graças a uma passagem temporária pelo mercado de 
trabalho industrial. Importantes argumentos deste estudo são construídos por este antropólogo a partir dos 
discursos dos seus interlocutores e que giravam em torno da oposição entre os termos �libertos� e �sujeitos�.  
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Para Garcia Jr., quando determinadas categorias são usadas por diversos agentes 

sociais de um grupo, elas se referem a práticas atuais que denunciam a situação de certos 

segmentos que o compõem e por isso, suas utilizações são feitas para tratar de questões 

materiais, e não apenas simbólicas. No caso particular da classificação de alguns chineses 

como nóngmín por outros desta comunidade imigrante, ela parece ser reflexo das gradações 

de mobilidade socioeconômica por que passam ou passaram os imigrantes chineses que 

residem em Pernambuco e que ocasionam relacionamentos específicos que mesmo sendo 

construídos a partir de condições sócio-históricas particulares, não podem ser explicadas 

pela simples alusão a uma situação passada. Até por que existem elementos bem 

�materiais� que circundam tais relações e que não se restringem a uma dimensão 

meramente simbólica, como por exemplo, as baixas remunerações em dinheiro que os 

�nóngmín�, mesmo não vivendo mais em áreas camponesas da China, recebem dos seus 

patrões chineses emigrados no Recife. Esse contexto também evidencia as muitas faces 

presentes nos negócios chineses: onde as esferas supostamente fraternais, empreendedoras 

e prósperas convivem com as esferas da auto-exploração, da competição acirrada e das 

exclusões intra-étnicas.  

Como já foi dito, Zhou e Ma nasceram em áreas rurais da RPC. Um dia eu lhes 

perguntei se quando trabalhavam com produtos importados já tinham sido alguma vez 

chamados de nóngmín. Eles responderam que sim, mas salientaram que isso teria ocorrido 

apenas na época em que moravam em São Paulo e quando indagados se teriam se sentido 

ofendidos com esse fato, eles disseram que nóngmín é �coisa pouca�, já que nas horas em 

que �o couro come� haveria outros termos e xingamentos bem mais depreciativos. Após 

isso, Ma falou um pouco sobre suas experiências migratórias. Antes de ir para Buenos 

Aires, ele trabalhou oito meses em Xangai �fazendo de tudo�; um período difícil, mas do 

qual ele disse ter aprendido muitas coisas. Para ele, todos os chineses que estão no campo 

têm vontade de ir para as cidades, mesmo sabendo dos problemas que vão enfrentar65 e isso 

                                                
65 Quando Ma fala dos problemas que as pessoas que migram sofreriam, ele se refere a um conjunto de 
estratégias e políticas desenvolvidas pelo governo da RPC nos últimos 20 anos para conter o inchamento 
desordenado de cidades da zona costeira e incentivar a permanência da maioria da população em suas áreas 
originais, camponesas. Machado (2007b) comenta que essas populações migrantes na China (que saem de 
zonas rurais para cidades industrializadas) são conhecidas como �flutuantes� e ficam desprovidas de uma 
série de direitos sociais, já que devido à política de hukou (registro doméstico), destinada a fixar indivíduos 
em determinadas localidades, a saída destas populações de seus �devidos lugares� implica na necessidade de 
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não ocorreria necessariamente devido às condições de pobreza e exploração rural, mas por 

causa da vontade de �arriscar e ser livre�; vontade que segundo ele, existe ainda que muitos 

nóngmín saibam que não encontrarão condições efetivas para melhorarem 

(economicamente) de vida nas metrópoles.  

Para terminar este tópico, é importante enfatizar que as hierarquizações e distinções 

étnicas entre os chineses �nóngmín� e os seus patrões (assim como outras que envolvem 

diferentes perfis socioeconômicos da comunidade) não constituem fronteiras intra-étnicas 

permanentes: isso por que tais distinções são situacionais. Um fato que evidencia este 

argumento foi a Celebração do Ano Novo Chinês, ocorrida em fevereiro de 2008 e 

organizada pelos líderes desta comunidade em Pernambuco: nessa festividade, mais de 120 

chineses da primeira e segunda geração, inclusive os três �nóngmín� e seus respectivos 

patrões, comemoraram a data harmoniosamente, de maneira aparente (e forçosamente) 

fraterna e amistosa.  

Após esta celebração, esses citados líderes da comunidade divulgaram através de 

sites de relacionamento na internet alguns vídeos e imagens que tinham como legenda: �os 

chineses celebram como irmãos o seu ano novo�. Tal informação estava correta. Naquele 

momento específico, fora da esfera de trabalho e dos conflitos, divisões e hierarquias 

sociais por ela suscitada, todos aqueles chineses podem ser caracterizados como �irmãos�; 

por que assim quiseram que sua imagem fosse transmitida. 

É por isso que defendo que a visão de Eriksen, que vê a etnicidade como um sistema 

compartilhado de comunicação é pertinente a esta realidade investigada. Neste capítulo, 

espero ter evidenciado as profícuas compatibilidades que julgo existir entre boa parte dos 

dados etnográficos colhidos e elementos trazidos pelos trabalhos de Eriksen e Ribeiro. Em 

suas análises, esses dois pesquisadores parecem ter sido influenciados por Eric Wolf. De 

formas distintas, cada um deles conseguiu dar �passos além� a algumas importantes 

vertentes teóricas presentes no legado de Wolf, um dos maiores antropólogos do século XX: 

Eriksen na perspectiva dos estudos de etnicidade e nacionalismo e Ribeiro, na linha da 

chamada �Antropologia da Globalização� e dos estudos sócio-antropológicos relativos às 

dinâmicas do poder nos sistemas mundiais.  

                                                                                                                                               
re-estruturações de algumas políticas públicas que visam a estabilidade social, da forma como o Partido 
Comunista Chinês a concebe. 
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三 III 
 

VARIAÇÕES NAS SOCIABILIDADES INTERÉTNICAS: O CCEBC, A 

ETNOGRASTRONOMIA, A MTC, A MÍDIA, OS DÌYIDÀI E OS DÌÈRDAI 

 

 No capítulo anterior, a possível influência das relações interétnicas entre brasileiros 

e imigrantes chineses na construção da identidade étnica destes últimos foi pensada tendo 

como principais referenciais o contexto de sociabilidade que relações comerciais de 

comércio e circulação de produtos Made in China promove em Recife e em Caruaru. Neste 

capítulo, o foco analítico continuará centrado nas perspectivas dos imigrantes chineses, mas 

agora o recorte empírico está voltado para contextos de sociabilidade que envolvem a 

medicina tradicional chinesa, ensino de língua chinesa e principalmente gastronomia, esfera 

na qual a presença chinesa se faz mais evidente em Pernambuco, após a do comércio de 

produtos importados. Tais contextos fornecem elementos para discussões sobre aspectos 

geracionais, midiáticos e de pertencimento nacional e político, o que permite que o conceito 

de capitalismo étnico seja problematizado.   

 

3.1 Processos dialógicos interculturais no contexto da gastronomia  

 

Em junho de 2007 eu comecei a freqüentar os espaços voltados para a 

gastronomia/culinária chinesa no centro do Recife. Existem restaurantes e lanchonetes 

chinesas espalhadas por toda a cidade e região metropolitana e algumas na cidade de 

Caruaru, mas também há uma concentração evidente nos bairros de São José e Boa 

Vista/Recife; com isso, optei por começar as pesquisas deste ambiente focadas naquela 

delimitação e aos poucos e na medida do possível, ir conhecendo os demais 

estabelecimentos desta linha presentes em outras cidades. Nos dois citados bairros do 

centro do Recife, constatei a presença de 33 estabelecimentos comerciais (nove restaurantes, 

vinte e três lanchonetes e uma barraca itinerante, a de Zhou) especializados na culinária 

chinesa e que contavam com a presença de imigrantes chineses trabalhando e/ou 

gerenciando as atividades.  

Nos últimos cinco anos, o centro do Recife e alguns bairros da cidade viram o 

surgimento de inúmeras pastelarias e restaurantes chineses, algumas delas foram abertas 



89 
 

por brasileiros e são �chinesas� apenas no que se refere aos tipos de produtos 

comercializados e/ou categorias que lhes são atribuídas; mas a maioria destes 

estabelecimentos �chineses�, possui imigrantes como proprietários e atuando como chefes 

de cozinha ou no atendimento aos clientes. Por motivos óbvios, a investigação está focada 

nos ambientes que contam com a presença �física� dos chineses e que por isso, podem 

fornecer elementos para análise, devido, sobretudo às relações interétnicas desenvolvidas. 

Observando o cotidiano destes ambientes, foi possível verificar que eles apresentavam 

algumas semelhanças em relação às lojas de produtos importados: em cada estabelecimento 

costumava haver dois ou três imigrantes chineses, sendo que um destes, em praticamente 

todos estes estabelecimentos que conheci, era um que ficava no caixa; os outros atendiam 

os clientes ou vigiavam o trabalho dos demais funcionários, brasileiros.  

Também aqui havia intercâmbio de funcionários e a língua era um elemento 

demarcador de fronteiras entre chineses e brasileiros.  Nos ambientes do comércio de 

produtos importados, como já foi dito, foram feitas referências à presença de integrantes da 

segunda geração trabalhando apenas aos sábados e domingos ou nas férias (referências 

essas feitas pelos seus pais), mas durante a pesquisa naqueles ambientes eu não encontrei 

nenhum em serviço. Nesses ambientes de alimentação, diferentemente, foi comum 

encontrar, nos fins de semana e na época das férias escolares, integrantes da segunda 

geração trabalhando ou ajudando seus pais no trabalho dessas lanchonetes e restaurantes.  

A maioria desses referidos estabelecimentos oferece seus produtos a preços 

relativamente acessíveis e além de pastéis e pratos �típicos� chineses como chun juan66, 

arroz/macarrão �shoup suey�, entre outros, disponibilizam também nos seus cardápios 

pratos e iguarias bem familiares aos pernambucanos, como feijoada, coxinhas, empadas e 

esfirras; por isso, o movimento de fregueses nesses estabelecimentos costuma ser grande, já 

que eles são capazes de atrair tanto segmentos de públicos interessados nas 

�particularidades� chinesas, quanto pessoas que querem comer como em qualquer 

lanchonete/restaurante �popular�. Antes mesmo de começar a freqüentar estes lugares com 

objetivos etnográficos, me chamava a atenção o fato de parte expressiva das pastelarias dos 

bairros da Boa Vista, São José e Santo Antonio, serem muito parecidas umas com as outras.  

                                                
66 Também conhecido como �rolinho primavera�, é uma receita comum na China que consiste em fritar 
legumes picados e enrolados numa capa de farinha de trigo.  
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Depois que comecei as observações diretas, percebi que nove dessas pastelarias não 

possuíam apenas semelhanças em seus designs e nos produtos oferecidos: elas possuíam o 

mesmo nome (Pastelaria Chinesa Gong), vendiam os mesmos produtos por preços 

literalmente iguais, possuíam uma subdivisão onde ofereciam acessórios e assistência 

técnica para telefones celulares e faziam intercâmbios de funcionários chineses 

responsáveis pelo caixa. Esta última semelhança foi percebida quando Daniel, 19 anos, e 

Lee, 22 anos, cada um responsável pelo caixa de pastelarias distintas, foram vistos atuando 

na mesma função em duas novas pastelarias que foram abertas. Isso evidenciava a ligação 

que esses estabelecimentos tinham entre si; ligação esta comprovada pela informação dada 

por uma funcionária brasileira de que eles possuíam o mesmo proprietário: um imigrante 

chinês que estava �expandindo� seus negócios. Eu tentei entrar em contato com ele, mas 

não foi possível devido a fatores como falta de tempo e/ou disponibilidade alegadas.   

Uma mulher brasileira da cidade de Camaragibe 67  que havia trabalhado como 

atendente em uma loja de brinquedos e em uma pastelaria no centro do Recife, ambas de 

proprietários chineses, me falou que sentiu diferenças entre um ambiente e outro; sua 

função era a mesma, atendente, mas segundo ela, o relacionamento cotidiano com seus 

colegas e patrões estrangeiros eram diferentes nos espaços:  

 
Na pastelaria, que eu fui depois, eu senti que era mais light, mais calmo. Não sei, 
mas parece até que lá eles [os chineses] se abriam mais. Talvez seja por que na 
loja a gente mexia com negócio importado, n�é? E na pastelaria não. Na pastelaria 
eles tinham que ouvir mais quem comprava, pra ver se a coxinha tava boa, tal, já 
que quem cozinhava era um chinês. 

 
Ao mesmo tempo em que tentava conversar (e superar as dificuldades 

comunicacionais) com os chineses que trabalham em restaurantes/lanchonetes no centro do 

Recife, eu ia identificando a presença deles em estabelecimentos desse tipo em demais 

bairros da cidade e em Caruaru e Olinda. Aos poucos, fui tentando estabelecer contatos 

para ver se conseguia conversar com esses imigrantes ao menos acerca das onze perguntas 

que compunham o roteiro de entrevista que estava sendo aplicado no ambiente da venda de 

produtos importados no centro do Recife e que, caso fossem respondidas, forneceriam um 

panorama com informações básicas sobre aquelas pessoas.  

                                                
67 Cidade que fica na região metropolitana do Recife.  
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As alegações de falta de tempo ou disponibilidade para conversar foram muito 

comuns. Diversos imigrantes recém-chegados para trabalhar nesses ambientes falavam 

apenas o citado �português de comércio� e alegavam, além disso, não entender mandarim 

pelo fato de terem nascido na província de Guangdong (Cantão)/RPC, ou seja, essas 

pessoas dominavam com fluência apenas o cantonês e com elas, não foi possível tentar 

conversar com meus escassos conhecimentos adquiridos de mandarim. Mas a minha 

predisposição em tentar falar (rudimentarmente) mandarim com os recém-chegados de 

Taiwan ou de outras províncias da RPC, aliado ao fato da pesquisa também estar, naquele 

momento, sendo feita em ambientes religiosos (de orientação budista e evangélica) e em 

ambientes que envolviam ensino de português para chineses (como o Centro Cultural e 

Educacional Brasil China), foram fatores importantes para que eu pudesse conhecer e 

estabelecer contatos com parte daquelas pessoas.   

Consegui conversar e realizar o referido roteiro de entrevistas (ver Anexos) com 49 

imigrantes chineses ou brasileiros de origem chinesa68 que trabalham em lanchonetes e/ou 

restaurantes nas cidades de Caruaru, Olinda e, sobretudo, Recife, cidade na qual estão 

concentrados mais de 60% dos estabelecimentos deste tipo que identifiquei para este 

ambiente específico da pesquisa. Conversei em português com 35 pessoas, em mandarim 

com cinco e com outras nove pessoas nascidas em Guangdong pude conversar com a ajuda 

de três chineses que falam português e cantonês (além de mandarim), e que, em certos 

momentos, puderam e aceitaram gentilmente atuar como intérpretes das conversas.  

É importante salientar que, caso eu falasse cantonês (ainda que de maneira 

rudimentar, como falo mandarim) teria conseguido conversar e aplicar este roteiro de 

entrevistas a mais oito pessoas, no mínimo; em diversos momentos, alguns chineses que 

poderiam atuar como intérpretes não puderam me ajudar para que eu conversasse com essas 

citadas oito pessoas, devido a fatores como incompatibilidade de tempo e/ou 

indisponibilidade. Os dados coletados nessas 49 entrevistas, que foram realizadas com 26 

homens e 23 mulheres que trabalham todos os dias ou apenas nos fins de semana em 

                                                
68 Vale salientar que este termo �brasileiro de origem chinesa� se refere não apenas aos membros da segunda 
geração, mas também a algumas pessoas que mesmo tendo nascido em Taiwan ou na RPC, preferem ser 
chamadas por esse termo ao invés de �imigrante chinês� e disseram que gostariam de assim serem 
identificadas nessa pesquisa. Alguns desses �brasileiros de origem chinesa�, que possuem avós e pais 
chineses residindo no Brasil não são, necessariamente, integrantes de uma �terceira geração�; isso por que 
tanto seus pais quanto seus avôs nasceram na RPC ou em Taiwan.  
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restaurantes e lanchonetes de comida chinesa localizados nas cidades de Recife, Jaboatão, 

Olinda e Caruaru, permitiram estabelecer uma subdivisão de quatro grupos de imigrantes. 

O primeiro grupo é composto por 12 pessoas que chegaram ao Brasil antes de 1990 

e que possui a média de idade de 48 anos. O segundo grupo corresponde a 13 pessoas que 

chegaram ao Brasil na década de 1990 e que possui a média de idade de 36 anos. O terceiro 

grupo corresponde a 16 pessoas que chegaram ao Brasil após o ano de 2000 e que possui a 

média de idade de 25 anos. O quarto e último grupo é composto por integrantes da segunda 

geração: 8 pessoas que nasceram no Brasil, que possuem pais chineses e que estão com 

uma média de idade de 19 anos.  

O primeiro grupo é composto por imigrantes que pareceram estar financeiramente 

estabilizados e que em sua maioria são proprietários dos estabelecimentos onde trabalham. 

Todos desse segmento são naturalizados brasileiros e disseram ser casados com co-étnicos 

e terem filhos nascidos no Brasil. Dez nasceram em Taiwan e dois na RPC. Nove disseram 

se sentir brasileiros de origem chinesa ou �sino-brasileiros�. Os integrantes deste grupo 

disseram ter ajudado outros chineses a vir trabalhar em Pernambuco e terem também sido 

ajudados por brasileiros e outros co-étnicos assim que desembarcaram no Brasil, seja em 

Recife ou inicialmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Duas pessoas desse 

grupo, Paulo, 42 anos, e Chico 69 , 45 anos, ambos nascidos em Taipei/Taiwan e que 

preferem ser chamados de brasileiros de origem chinesa, alegaram que foram os principais 

responsáveis pelo estabelecimento de uma �ponte�, a partir do ano de 2001, que teria sido 

responsável pela vinda para Pernambuco de mais de cinqüenta chineses nascidos em 

Guangdong/RPC para trabalharem em lojas de produtos importados, mas, sobretudo, em 

lanchonetes e restaurantes.  

Segundo Paulo, proprietário de um restaurante, mais de 70% do que as pessoas 

consomem no Recife acreditando ser �comida chinesa� seria na verdade comida cantonesa 

adaptada; ele disse que viaja ao menos uma vez por ano para a RPC (principalmente para 

Guangdong) para se �atualizar� tanto acerca de novas �tendências� na preparação dos 

pratos quanto acerca de novos contatos com bons cozinheiros que aspirem deixar a China. 

                                                
69  A partir deste capítulo, a maior parte dos interlocutores (como Paulo e Chico) identificados será 
apresentada com seus verdadeiros nomes, devido ao fato de terem aceitado ou pedido para que assim fosse e 
por não haver, nesses próximos ambientes descritos, envolvimentos com comércios considerados ilícitos pela 
legislação brasileira. Os interlocutores que preferiram ser apresentados com nomes fictícios serão 
devidamente identificados.  
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Em sua opinião, hoje a província de Guangdong é uma espécie de �Meca� para a qual 

muitos chineses pobres de outras províncias e que desejam mudar de vida seguem visando 

lá encontrar oportunidades para trabalhar com �comida� ou emigrar em função de uma 

oportunidade nessa linha.  

 
Figura 2. Província de Guangdong dentro do território da RPC. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:China-Guangdong.png. 

Quando perguntei a Paulo se ele recebia alguma quantia em dinheiro para �trazer� 

chineses de Guangdong para Pernambuco, ele disse que recebia �agrados�, mas salientou 

que faria isso unicamente por amizade e apenas com o interesse de ajudar outros chineses. 

Alguns integrantes desta subdivisão em função do tempo de chegada ao Brasil e que estou 

chamando de �primeiro grupo� disseram que já tinham �mexido� com culinária, seja em 

Taiwan ou na RPC e que aqui no Brasil, já trabalharam com produtos importados e/ou em 

lavanderias, embora quatro tenham salientado que trabalham com culinária por prazer e não 

apenas por obrigação. A maioria alegou residir nos bairros da Boa Vista e 

Encruzilhada/Recife e em Olinda.  

O segundo grupo é composto, majoritariamente, por pessoas que trabalham entre 

familiares (em sua maioria consangüíneos, conforme pude verificar) e que já tinham 

trabalhado com culinária na terra natal antes de emigrar ou nos países onde residiram antes 

de chegar ao Brasil, como Paraguai, Argentina e Peru, entre outros. Oito nasceram em 

Taiwan e cinco na RPC. Nove pessoas deste grupo disseram ser casados/as, sete com 

chineses/as e dois homens chineses com mulheres brasileiras. Sete disseram ter se 
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naturalizado brasileiros e os demais que possuíam visto de trabalho ou de permanência 

legal. Cinco disseram se sentir apenas imigrantes chineses e oito disseram se sentir 

brasileiros de origem chinesa ou �as duas coisas�. As onze pessoas desse segundo grupo 

que disseram possuir algum filho/a nascido/a no Brasil demonstraram um apego maior a 

esse país do que os dois que disseram não ter filhos; não por coincidência, todos os oito 

neste segmento que se declararam se sentir brasileiros de origem chinesa ou �as duas 

coisas� (brasileiros e chineses) vivenciaram a experiência da paternidade/maternidade em 

território brasileiro e se referiram diretamente a este fato como complementação às 

respostas acerca de como se reconheciam, respostas essas que procuraram um certo 

afastamento da condição de imigrante.  

Já o terceiro grupo é caracterizado, de forma majoritária, por chineses que não são 

proprietários dos estabelecimentos em que atuam e nos quais trabalham com ou para 

�irmãos� ou �tios� adquiridos (com os quais não compartilham consangüinidade, em sua 

maioria); 14 dos 16 desse segmento nasceram em zonas rurais da RPC ou da província de 

Guangdong em particular. Assim como parte do terceiro grupo encontrado no ambiente de 

comércio de importados no Recife, percebi que algumas pessoas desse terceiro grupo (que 

trabalha em restaurantes e/ou lanchonetes) também podem ser �emprestados� ou 

�alugados� por seus patrões para outros chineses que venham necessitar de um empregado 

extra.  

Dois desse terceiro grupo nasceram em Taiwan, e dos 14 que nasceram na RPC, 9 

vieram da província de Guangdong.  Seis disseram ser casados/as: cinco com chineses/as e 

um homem chinês com uma mulher brasileira; este último homem inclusive alegou que não 

�assinou papel�, ou seja, se considera casado embora não tenha oficializado sua união 

conjugal perante a lei. Os doze que aceitaram responder à pergunta sobre sua situação no 

Brasil disseram estar com vistos de trabalho e/ou permanência. Cinco disseram ter filhos 

nascidos no Brasil. Onze disseram se sentir apenas imigrantes, três disseram se sentir as 

�duas coisas� e os outros dois que estariam ficando �brasileiros� e como indícios deste 

suposto processo, esses dois últimos homens se referiram ao seu apreço por tomar �cana� 

(caipirinha) ou comer churrasco de carne bovina. A maioria dos membros disse residir na 

Boa Vista/Recife e em Olinda, embora em prédios diferentes.  
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As oito pessoas do quarto grupo identificado nesses ambientes (dos que nasceram 

em território brasileiro) trabalham apenas nos finais de semana ou nos períodos de férias 

escolares. Todos disseram fazer cursos universitários e atuavam nos estabelecimentos de 

sua família. Nenhum deles é casado, seis nasceram no estado de Pernambuco e dois no 

estado de São Paulo. Dois possuem pais nascidos na RPC e seis possuem pais nascidos em 

Taiwan. Possuem apenas a nacionalidade brasileira e se definiram como brasileiros, 

brasileiros de origem chinesa ou sino-brasileiros. Quando questionados sobre como era ter 

o pai ou mãe como patrões, cinco disseram que era �normal�, �tranqüilo� ou que �era bom� 

e três pediram para �pular� essa questão.  

Algumas pessoas dos três primeiros grupos identificados nesses ambientes 

(integrado por pessoas que não nasceram no Brasil) fizeram referências a fatores como seus 

bons relacionamentos com os brasileiros (consumidores, fornecedores, amigos, vizinhos e 

conhecidos), as necessárias adaptações dos pratos chineses ao paladar dos consumidores 

brasileiros e também a sentimentos que julgam serem confucionistas como devoção filial 

(aos parentes que ficaram na terra natal), solidariedade (aos brasileiros e aos co-étnicos) e 

lealdade ao país em que nasceram. Dois interlocutores, um que nasceu em Taiwan e outro 

que nasceu na RPC, falaram de tais sentimentos como fatores que justificariam suas 

�aventuras� em países tão longínquos como o Brasil; fatores esses que inseririam essas suas 

�aventuras� em um contexto de vínculos e compromissos com suas �origens� que age, por 

exemplo, através de elementos como remessas regulares de dinheiro para a RPC e para 

Taiwan, mais precisamente para seus respectivos pais ou avôs que lá residam.  

Diferente da maior parte do segmento dos chineses que atuam na intermediação 

e/ou comercialização de produtos importados da China, os chineses que trabalham com 

gastronomia me pareceram ser vistos por parte expressiva dos brasileiros a partir de 

estereótipos �positivos�. Diversos interlocutores brasileiros, ao falar sobre os chineses que 

trabalham em lanchonetes e restaurantes fizeram referência a elementos como �apego à 

tradição (culinária chinesa)�, �tino comercial� e �disposição pra trabalhar�, entre outros. 

Com isso, as relações interétnicas desenvolvidas nesses ambientes específicos apresentam 

particularidades (em relação às do comércio de produtos importados) como, por exemplo, 

as que envolvem parcerias comerciais entre brasileiros e chineses.  
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Nesses ambientes, tais parcerias em sua maioria são estruturadas de formas bem 

mais �visíveis� e quatro brasileiros, que costumam fornecer ou intermediar a compra de 

frutas, carnes, verduras e demais produtos para comerciantes chineses (ou brasileiros de 

origem chinesa) dessas lanchonetes e restaurantes, disseram que se pudessem escolher seus 

fregueses, prefeririam os chineses, que consideram ser mais fiéis aos compromissos e 

dívidas. Entretanto, não podemos desconsiderar que a presença chinesa com tantas 

lanchonetes e restaurantes em espaços como o centro do Recife não é bem vista por todos 

os brasileiros, afinal alguns pernambucanos que trabalham neste ramo comercial perderam 

parte expressiva de suas clientelas nos últimos anos devido à presença (e especialização) 

dos membros desse grupo étnico no ramo da alimentação e por isso, costumam criticar 

tanto a presença desses imigrantes quanto o governo brasileiro, que seria muito conivente e 

�bonzinho� com os chineses. Segundo dois brasileiros proprietários de lanchonetes no 

bairro de São José/Recife, tal suposta conivência do governo brasileiro facilitaria o 

aumento da �ninhada� de chineses que consideram existir atualmente espalhada em 

diversos pontos comerciais do centro do Recife.   

Visando uma melhor visualização dos elementos interculturais presentes nessa 

esfera da alimentação, descreverei dados que coletei com alguns interlocutores com os 

quais tive um maior contato nesses ambientes. Ling, 39 anos e Meng, 34 anos são casados e 

nasceram na RPC. Eles estão há treze anos no Brasil, sete em Pernambuco.  Chamados por 

um compatriota para tomar conta de uma pastelaria no bairro de São José, eles aceitaram e 

atualmente Meng é responsável pelo caixa e Ling pela cozinha. Segundo ela, é diferente 

trabalhar com importados e com culinária; esta segunda esfera envolveria um maior contato 

com a cultura brasileira, já que �os produtos precisam tá bom pro gosto daqui, não pros de 

China�. Uma questão importante relatada por Meng é que a forma de preparar a comida 

pode ser influenciada pelos intensos deslocamentos interculturais que migrantes como ela 

vivenciam: �Eu sai de Beijing com quinze anos e já morei em quatro país antes de vir aqui 

pra Brasil�.   

Quando lhe perguntei se ele achava que o fato de ter morado em diferentes lugares 

fazia com que a comida que cozinhasse fosse �chinesa�, mas que tivesse a ver também com 

os outros lugares aonde residiu antes de chegar ao Brasil, Ling respondeu: �Sim, conheço 

muita coisa e mesma comida de China pode ser diferente nos outro lugar�. Steven, 40 anos, 
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nascido em Taiwan e que trabalha como sushiman em um restaurante de Boa Viagem 

concordou com a visão de Ling quando comentei com ele sobre ela. Para Steven, para fazer 

�comida chinesa� no Brasil é necessário uma reinterpretação de elementos específicos que 

são vistos como símbolos da culinária chinesa; reinterpretação essa que teria que 

contemplar as continuidades, as mudanças e a diversidade chinesa que, sendo muitas vezes 

negadas ou desconsideradas, afetam as representações e as produções específicas que 

trabalhadores como ele produzem.   

Xu Jiàn Guo, 39 anos, conhecido como Mestre Xu, chegou ao Brasil (Recife) em 

1993 e trabalha como chefe de cozinha em um restaurante chinês localizado em um 

shopping-center do Recife. Em sua propaganda, este estabelecimento (que é de propriedade 

de um imigrante chinês) diz que �serve pratos típicos, adaptados ao gosto do pernambucano, 

mas sem perder as referências orientais.� Mestre Xu já trabalhava como cozinheiro na zona 

rural da municipalidade de Xangai onde nasceu e como parte expressiva dos seus co-

étnicos que trabalha no ramo da alimentação, disse que veio para o Brasil devido a uma 

oportunidade de emprego que um contato �de família� proporcionou; no seu caso, com um 

primo consangüíneo. No Recife, Mestre Xu também supervisiona a cozinha de outros 

restaurantes e disse que tenta, aos poucos, incorporar receitas cada vez mais próximas às 

�originais�. Para ele, a maioria das pessoas na China não gosta de frituras e comem muitos 

pratos frios ou cozinhados à vapor e como os brasileiros não costumam apreciar comidas 

deste tipo, a comida chinesa que ele próprio e outros colegas fazem para os brasileiros seria 

muito adaptada e bem diferente da �verdadeira�. Por isso, Mestre Xu se considera um 

�homem de ligação�, que transforma elementos chineses para o paladar dos recifenses.   

Vemos que o contato interétnico é determinante na manipulação de determinadas 

características culinárias �chinesas� em ambientes públicos como restaurantes e 

lanchonetes. Mas como será que tais características podem ser trabalhadas por esses 

imigrantes nos ambientes privados de suas residências, onde muitas vezes convivem apenas 

entre co-étnicos? Algumas informações coletadas podem indicar perspectivas para 

respostas. O casal Sr. Chen Tairong70, 69 anos e a Sra. Zheng Qin Liu (conhecida como 

Vera Liu), 68 anos, nasceram na RPC (ela na província de Jiangsu e ela na de Sichuan) e 

                                                
70 Em mandarim, o sobrenome é expresso antes do primeiro nome, como nesse caso. É por isso que diversas 
pessoas da comunidade chinesa pernambucana são conhecidos/as como �Chen� ou �Cheng�, ainda que seus 
�primeiros nomes� sejam diferentes.  
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chegaram ao Brasil em 1988 para trabalharem como secretários na Embaixada da RPC em 

Brasília. Após uma temporada de volta ao serviço público na RPC em 1995 e novamente 

como diplomatas em Lisboa a partir de 1997, eles se aposentaram em 2001 e dois anos 

depois vieram morar em Recife, onde viviam suas netas e a única filha do casal. 

Respondendo à pergunta �Você se vê apenas como um imigrante chinês ou você já 

se sente um pouco brasileiro?�, a Sra. Vera Liu e o Sr. Chen disseram que não se sentem 

estranhos nem estrangeiros no Brasil, mas que são conscientes de que o são. Comentando 

que, nas suas opiniões o sentir-se �brasileiro� ou �imigrante� é relativo, eles dois 

enfatizaram a influência que as diferentes relações (públicas e domésticas) provocam na 

identidade étnica e o papel da culinária nesse processo. Segundo Vera Liu: 

 
 Quando andamos pela rua, sentimos um ambiente familiar aqui no Brasil. Mas 
somos chineses, principalmente em casa. Quando entramos em nossa casa, parece 
que voltamos para a China; dentro de casa a vida é chinesa. [...] Nós dois 
valorizamos muito a comida chinesa e vemos que nossas netas são brasileiras por 
que preferem a comida daqui, entre outras coisa, n�é? [...] Eu fico feliz quando 
vejo minha neta de três [anos] mais novinha querendo comer tofu [queijo de soja] 
e jiaozi [ravioles], ela é brasileira mas tá valorizando origem dela.  

 
Essas perspectivas colocadas por esse casal dialogam e se assemelham bastante com 

outras colocadas por diversos interlocutores, chineses e brasileiros de origem chinesa, e que 

também fizeram referências às esferas culinárias e domésticas para comentar o caráter 

relativo, relacional e às vezes fragmentado que julgam existir entre o �ser chinês� e o �ser 

brasileiro� no contexto específico de suas vidas no estado de Pernambuco. Conversando 

comigo sobre essas questões, Roberto Ku Chun Hun, 40 anos e nascido em 

Kaohsiung/Taiwan, ampliou a idéia de adaptação culinária a um contexto mais amplo; nas 

suas palavras, �quem não se adapta, não sobrevive�. Segundo Maria Eunice Maciel (2001), 

além de alimentar-se conforme o meio ao qual pertence, o ser humano se alimenta de 

acordo com a sociedade a que pertence e, mais precisamente, ao grupo, estabelecendo 

distinções e marcando fronteiras precisas. Nas palavras desta autora: 
A comida pode marcar um território, um lugar, servindo como marcador de 
identidade ligado à uma rede de significados. Podemos assim falar em �cozinhas� 
de um ponto de vista �territorial�, associadas a uma nação, território ou região, tal 
como a �cozinha chinesa�, a �cozinha baiana�, ou a �cozinha mediterrânea�, 
indicando locais de ocorrência de sistemas alimentares delimitados. A cozinha 
permite que cada país, região ou grupo assinale sua distinção através do que come, 
o que fez com que alguns autores retomassem o adágio de Brillat-Savarin, 
modificando-o para: �Diz-me o que comes e te direi de onde vens�.   

(Maciel, 2001: pp. 151-152)  
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Nessa perspectiva, a preferência ou não pela comida chinesa entre os chineses de 

Pernambuco, tanto da primeira quanto da segunda (ou terceira) geração, pode ser social e 

culturalmente construída no sentido de estabelecer distinções que remeteriam à idéia de 

ascendência, de consangüinidade ou afinidade cultural. Por isso, considero os parâmetros 

alimentares (que são vividos de forma majoritária nos ambientes domésticos) como 

elementos através dos quais podem ser fortalecidas, comunicadas e re-semantizadas as 

referidas distintividades culturais, que segundo Eriksen, podem ser mobilizadas no sentido 

de construir fronteiras que se apresentam enquanto uma etnicidade compartilhada pelos 

membros de um determinado grupo, como é o caso dos imigrantes e seus descendentes aqui 

investigados. Assim, as noções e práticas alimentares podem, de maneiras pertinentes, 

serem discutidas enquanto paradigmas que atravessam a idéia de cultura e da idéia de 

etnicidade, da forma como esses termos estão sendo concebidos nessa pesquisa agora 

apresentada.  

 

3.2 O Centro Cultural e Educacional Brasil-China e a idéia de Capitalismo Étnico  

 

Com base na experiência (considerada por muitos fracassada) da Asibra, parte dos 

membros da comunidade chinesa de Pernambuco e que a representa no estado criou em 

2006 uma entidade de valorização da cultura e das tradições chinesas: o Centro Cultural e 

Educacional Brasil-China (CCEBC). Antes da criação do CCEBC, os encontros dos 

membros da comunidade chinesa pernambucana que a representam ocorriam nas casas do 

Sr Chen e da Sra. Vera Liu. Assim como no caso da Asibra, a fundação do CCEBC contou 

com o apoio e o incentivo do ex-senador Ney Maranhão, um dos pernambucanos mais 

respeitados pelos representantes da comunidade chinesa do estado, tendo inclusive sido 

definido pela Sra. Vera Liu (que o considera um amigo íntimo de sua família) como um 

�grande amigo do povo chinês e um admirador da cultura e do povo da China� 71.   

                                                
71  A ligação deste político (atualmente assessor especial do senador alagoano Fernando Collor) com a 
comunidade chinesa de Pernambuco e seus interesses começou na década de 1980, quando ele assumiu a 
vice-presidência da Comissão de Comércio e Agricultura do Senado Federal em 1986, data a partir da qual 
vem promovendo diversas missões empresariais para a China e já foi responsável pela condução e/ou 
efetivação de 28 projetos de intercâmbio envolvendo o estado de Pernambuco e o governo chinês. Apesar de 
ser um político vinculado a partidos de direita, Ney Maranhão se considera um fã do regime comunista da 
China. Em entrevista a um periódico pernambucano sobre essa sua admiração, este político disse: �Admiro 
porque o regime de lá não é o da Rússia. Para o Governo se manter na China, tem que dar prioridade ao 
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Vinte e duas pessoas participaram efetivamente da fundação do CCEBC, dentre 

estas, oito são brasileiros (sem ascendência chinesa). Desses oito brasileiros que 

participaram da fundação, dois tiveram uma participação decisiva nesse processo: Arlindo 

Rossi, 43 anos, e Marconi Campos, 45 anos. Fisioterapeuta e subtenente do Exército, Rossi 

é reconhecido por diversos chineses da comunidade como a pessoa que �fez a coisa andar�, 

já que a idéia da criação de um centro deste tipo existia e era comentada esporadicamente 

por alguns chineses, mas ela só teria começado a ser institucionalizada em virtude do 

�empenho militar� de Rossi. A primeira vez que fui entrevistá-lo em seu consultório, Rossi, 

que é gaucho, me recebeu com um chimarrão na mão e no meio da entrevista aberta que fiz 

com ele naquele dia, uma das perguntas era sobre a sua motivação para ter participado da 

criação do CCEBC e hoje ser um dos brasileiros que ajudam a mantê-lo financeiramente 

com doações anuais de dinheiro. Nas suas palavras:   

 
Eu participei dela [da criação do CCEBC] a princípio por afinidade à cultura 
chinesa, a partir desse interesse é que eu aprofundei meu contato com a 
comunidade. Eu admiro muito a disciplina nos chineses e a forma como eles 
preservam a sua identidade, as raízes culturais assim como nós gaúchos fazemos. 
[...] Se eles [os chineses] vêem que uma coisa é séria, eles entram de cabeça. 
Tudo que eles fazem, mexem tem confiança, tem o lance do guanxi, cê sabe, n�é? 
Eu acho que tudo que eles fazem tem guanxi no meio, é algo tão dentro que eles 
nem percebem. Pra mim isso é fascinante: um povo ter como coisa cultural deles 
a valorização da confiança.  

 
 
Junto com Chen Yun, 55 anos e nascida em Taiwan, Marconi escreveu toda a 

documentação e os estatutos do CCEBC. Em tais documentos, que me foram cedidos para 

copiar, esta instituição é definida como representativa da sociedade civil, sem fins 

lucrativos e que tem por objetivos: 

1 � O intercâmbio cultural entre a China e o Brasil � especialmente o Nordeste e o 

Estado de Pernambuco, notadamente nas áreas cultural, educacional, científica, tecnológica, 

econômica e comercial, de saúde, e outras.  

2 � Apoio e promoção pela reunificação pacífica da China.  

3 � Os cursos de idioma chinês e português, abrir a Biblioteca Chinesa, publicação 

do �Boletim Informativo� em chinês. 

                                                                                                                                               
campo. Agora há uma maior abertura. Mas o comunismo tinha mesmo que ser instalado para fortalecer as 
fronteiras, educar o povo e preservar a cultura�. Fonte: Jornal do Commercio, �Pernambucanos são �porto 
seguro� para imigrantes�. Recife, 24 de janeiro de 2001.  



101 
 

4 � Promoção de eventos culturais, desportivos, palestras juntos com os 

especialistas da área, sobre os conhecimentos relativos a leis de imigração e comércio, 

história, economia, cultura do Brasil e da China, bem como a medicina e saúde em geral, 

em serviço à comunidade chinesa e amigos brasileiros.  

5 � Organização ou participação ativa de confraternizações em celebrações de festas 

importantes tanto chinesas quanto brasileiras, ou festividades de imigração, em 

coordenação com o governo estadual de Pernambuco, ou prefeitura de Recife, e outras 

sociedades civis, bem como consultas e tratamentos médicos gratuitos em retribuição  

à sociedade brasileira72.  

Como vemos no item 2, o CCEBC possui em seus estatutos uma forte conotação 

política73 e já em seu primeiro item, fica evidente o pressuposto de que o que entendem por 

�intercâmbio� deve existir em diversas áreas, entre elas a econômica e a comercial. De 

certa forma, o CCEBC veio �substituir� o aparato institucional e organizacional que a 

comunidade tinha nos primeiros anos da Asibra; se esforçando, segundo alguns 

confirmaram, para que neste centro cultural, não fossem cometidos os mesmos erros de 

�escolha� dos representantes que teriam ocorrido na Asibra. Atualmente, o CCEBC presta 

apoio e orientação jurídica aos imigrantes chineses clandestinos, �indocumentados� ou que 

sentem dificuldade de legalizar sua estada no Brasil. Tal apoio e orientação ganharam 

destaque na comunidade quando, no final de 2007, ocorreu o caso de dois chineses que 

foram pedir ajuda à Sr. Vera Liu e ao Sr. Chen (que por serem ex-diplomatas conhecem 

bem as leis imigratórias) depois de terem sido enganados por falsos policiais brasileiros que 

em troca de propina, prometeram entregar �papéis� que regularizariam suas permanências 

no Brasil.  

                                                
72 O curso de chinês (mandarim) do CCEBC foi aberto em 7 de agosto de 2006, o curso de português, 
ministrado pela Sra. Vera Liu e dirigido aos chineses recém-chegados ou que ainda não dominam bem a 
língua portuguesa, foi inaugurado em 29 de setembro de 2007. A Biblioteca foi aberta em 22 de março de 
2007 e a primeira edição do �Boletim Informativo�, que é de periodicidade mensal, foi no mês de agosto de 
2007. No dia 27 de setembro de 2008 aconteceu no CCEBC a primeira formatura coletiva de alunos 
brasileiros que receberam o Certificado de Conclusão dos níveis básico e intermediário de língua chinesa 
nesse Centro; 21 pessoas receberam o diploma, dentre elas eu. Outros alunos tinham recebido diplomas de 
mandarim emitidos pelo CCEBC antes dessa citada data, apenas não houve uma cerimônia de entrega. 
73 Essa conotação política do CCEBC ficou corroborada quando, durante o mês de setembro de 2008, esse 
Centre apoiou abertamente um brasileiro candidato à Câmara dos Vereadores do Recife que é casado com 
uma chinesa: nas paredes foram colocados adesivos com a propaganda desse citado candidato e também 
foram distribuídos diversos �santinhos� dele por sua esposa para os alunos e freqüentadores do lugar.  
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Em uma entrevista, Marconi lembrou que as primeiras reuniões para a criação do 

CCEBC foram difíceis devido às dificuldades de comunicação e, principalmente, às 

divergências entre os chineses que nasceram em Taiwan (e eram favoráveis à idéia de 

nacionalismo taiwanês) e os que nasceram na RPC (e defendiam a reintegração taiwanesa à 

RPC): os primeiros defendiam um modelo organizacional considerado �tradicional�, que 

valorizava ideais de autonomia, separação étnica e preservação dos elementos do 

patrimônio cultural chinês e os segundos, nascidos na RPC, defendiam um modelo tido 

como �moderno�, que enfatizava a integração social e a participação política conjunta com 

instituições públicas e governamentais da sociedade anfitriã.  

A visão dos segundos prevaleceu e para que não houvesse �ressentimentos�, a 

última reunião antes da fundação do CCEBC elegeu como presidente Liu Chi Shang, 56 

anos e nascido em Taiwan. Ferrenho defensor da reintegração taiwanesa à RPC, Sr. Liu, 

que é um dos principais comerciantes chineses de Pernambuco, foi eleito por ter sido 

considerado a pessoa mais adequada para presidir a �Associação pela Reunificação Pacífica 

da China�, órgão que funciona no espaço do CCEBC e que defende esta reintegração (ou a 

resolução do �problema�) sem conflitos, que é uma das iniciativas e anseios da maior parte 

dos chineses que participam ativamente deste centro cultural.  

Esta referida reunião antes da fundação também decidiu que este centro deveria ter 

representada na sua direção a diversidade presente entre os seus membros e foram eleitos 

três vice-presidentes: Sr. Chen (nascido na RPC), Chen Yun (nascida em Taiwan) e 

Marconi Campos (representante dos brasileiros). Assim como Rossi, Marconi não é 

descendente de chineses e seu contato com a comunidade começou através da admiração 

pela cultura chinesa e pelo estudo da língua mandarim na cidade de Olinda. Superadas 

essas dificuldades iniciais, Marconi acredita que caso os contatos de parcerias com órgãos 

como o governo do estado de Pernambuco e com a Prefeitura do Recife (que o centro está 

articulando) sejam consolidados, o próximo objetivo do CCEBC é defender programas 

multiculturais e de educação diferenciada para os chineses e seus descendentes e ajudar de 

alguma forma os brasileiros que estão na China ou que pretendem ir estudar lá.  

É interessante, pois, apesar de representar e falar institucionalmente pela 

comunidade chinesa de Pernambuco como um todo, o CCEBC não é reconhecido por 

alguns chineses residentes nesse estado que defendem firmemente a independência 
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taiwanesa e que por isso, não concordam com o caráter político que julgam ser tendencioso 

do CCEBC. Quatro chineses que trabalham no centro do Recife (dois em lojas de produtos 

importados e dois em lanchonetes) disseram saber da existência desse centro cultural, mas 

não saber ao certo o que ele faz e para que serve; eles alegaram nunca ter tido tempo para 

visitá-lo, pois nos fins-de-semana preferem descansar em casa. Apesar disso, os fundadores 

do CCEBC aos poucos estão alcançando os objetivos de, institucionalmente, mediar e 

traduzir para as autoridades políticas locais os interesses dessa comunidade chinesa.  

Rossi, um dos principais articuladores desse centro e que junto com Shi Hong, 39 

anos e nascido na RPC, atualmente dirige o departamento de Medicina Tradicional Chinesa 

(MTC) do CCEBC, defende que Taiwan siga o exemplo de Hong Kong e Macau e aceite o 

preceito de �um país, dois sistemas�; ação que em tese, reintegraria Taiwan à RPC e 

manteria a autonomia política taiwanesa74. Assim como os demais chineses responsáveis 

pelo centro, o Sr. Liu concorda com essa idéia e costuma classificar de �ignorantes� os seus 

co-étnicos que defendem que Taiwan constituiria uma nação e que por isso, teria o direito 

de ser reconhecido como um país diferente da RPC. Para Chen Yun, que desde fevereiro de 

2008 é minha professora de mandarim no CCEBC, existe interesse em promover aulas de 

Kung Fu, Tai Chi e caligrafia chinesa naquele centro, mas faltariam recursos, espaços 

físicos e apoio governamental.  

Desde sua fundação, o CCEBC é responsável pela organização das duas principais 

festividades coletivas da comunidade chinesa pernambucana: as celebrações do Ano Novo 

Chinês e do Festival da Primavera. Na comemoração do Ano Novo que ocorreu em 

fevereiro/2008 em um condomínio do distrito de Aldeia/Camaragibe, cerca de 120 chineses 

da comunidade, seus descendentes e mais de 30 brasileiros (sem ascendência chinesa) 

participaram da abertura e do encerramento da festividade, que foi organizada por Rossi. 

                                                
74 Além do papel que Rossi teve na fundação, os chineses do CCEBC tinham boas razões para escolhê-lo 
como um dos diretores do departamento de MTC: a participação deste fisioterapeuta na implantação em 2002 
do ensino de acupuntura em cursos de extensão na UFPE e na criação em 2005 da Sociedade Brasileira de 
Fisioterapia Energética (Sobrafisen) e do Núcleo de Estudos em Terapias Integradas (NETI) no Hospital 
Geral do Exército. Sediadas em Recife, tanto a Sobrafisen quanto o NETI foram idealizados por Rossi e 
influenciaram na formulação da Portaria Nº 971 de 3 de maio de 2006 do Ministério da Saúde que aprovou a 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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No primeiro dia do ano 4.704 75 , verifiquei que muitos integrantes da comunidade 

dedicaram-se a visitar parentes e amigos mais próximos (seguindo a �tradição� chinesa).  

Como de costume, as comemorações seguiram um calendário que terminou no 15º 

dia desse primeiro mês, quando então acontece a Festa das Lanternas; esse período de 15 

dias de festejos é conhecido como Festival da Primavera. Em tais comemorações, muitos 

chineses vestiam vermelho e dourado (as cores �oficiais� da data). Como já foi dito no 

capítulo anterior, nessa festividade os chineses transpareceram fraternidade uns com os 

outros, ainda que eu tenha verificado que alguns, nos ambientes de trabalho, não pareçam 

ser tão irmãos quanto naquela comemoração. Além desta festividade organizada pelo 

CCEBC, o Templo Budista Fo Guang Shan (TBFGS) também na mesma época promoveu 

outra festividade, na qual participaram cerca de 80 chineses, a maioria se dizia budista ou 

�chegada� a Buda. Durante as comemorações do centro cultural em Aldeia, alguns 

imigrantes mais velhos presentearem crianças e jovens solteiros presentes com dinheiro; a 

quantia era entregue dentro de um envelope vermelho, que não foi aberto na frente de quem 

o estava oferecendo.  

Por falta de espaço e recursos, a comemoração do TBFGS não apresentou a �dança 

do dragão�, apenas a �dança do leão� e apresentações de Kung Fu, Tai Chi, e Yoga. A 

comemoração do CCEBC trouxe tanto a �dança do leão� quanto a �dança do dragão�, esta 

última que foi comentada por alguns chineses como o melhor momento da festa para eles, 

aquele que lhes trazia melhores recordações. Na cultura chinesa tradicional, o dragão é o 

principal símbolo do ano novo76 e sua dança é vista como algo que traria boa sorte e 

renovação; já a �dança do leão� espantaria os maus espíritos e traria paz e prosperidade aos 

locais onde passa. De acordo com os chineses e descendentes que estavam naquelas 

festividades, o calendário chinês difere do Ocidental não apenas pelo seu ciclo lunar, mas 

principalmente pelas �sortes� que os animais referentes ao ano de nascimento de cada 

                                                
75 O calendário lunar chinês é contado a partir de 2637 antes de Cristo e a passagem de tempo é medida em 
ciclos de 60 anos. Um ciclo completo é composto de cinco ciclos simples de 12 anos cada um. Doze animais 
são atribuídos a cada um desses anos: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, 
cachorro e porco. 
76 O Dragão (long) segundo a mitologia chinesa, foi um dos quatro animais sagrados convocados por Pan Ku 
(o deus criador) para participarem na criação do mundo. Ele representa a energia do fogo, que destrói mas 
permite o resnascimento e a transformação; simboliza a sabedoria e o Império. 
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pessoa confeririam a toda a vida dela77. Nas refeições da comemoração do TBFGS, foram 

servidos pratos chineses �originais� e �abrasileirados�, segundo os responsáveis pela 

comida informaram; já nas refeições das comemorações promovidas pelo CCEBC, foram 

oferecidos tanto pratos típicos chineses quanto churrascos brasileiros; este último fator 

inclusive foi uma exigência de alguns chineses que disseram ter aprendido a gostar de carne 

vermelha no Brasil e tornou-se um atrativo para outros que também simpatizam por ela 

para irem à festa, segundo informaram.  

Com relação ao ensino de línguas, na cidade do Recife existem atualmente seis 

escolas de idiomas que oferecem cursos de mandarim, nos quais existe mais de cem 

estudantes matriculados (a maioria brasileiros), segundo secretárias destes referidos cursos 

informaram. No CCEBC especificamente, existem quatro turmas de mandarim e uma turma 

de �português para chineses�. Sete chineses estudam a língua portuguesa e em cada uma 

das turmas de mandarim, estudam cerca de oito brasileiros (a maior parte sem ascendência 

chinesa). Desde que começaram as aulas em 2007, as turmas são iniciadas com 15 alunos e 

aos poucos, alguns vão desistindo por considerar o aprendizado do mandarim muito difícil, 

segundo Chen Yun e Song Mai-Li, 45 anos e nascida em Taiwan, as duas professoras de 

língua chinesa no centro cultural. Comecei minhas aulas em fevereiro e na minha turma 

havia dois filhos de imigrantes chineses, que se consideravam brasileiros de origem chinesa: 

Haig Wing, 21 anos e Lin Chi, 17 anos.  Nos quatro primeiros meses do curso, o ensino da 

língua é feito através do método pinyin78 e a partir do quinto, começa a ser feito com a 

utilização dos ideogramas; neste segundo momento, a minha turma que começou com 15 

alunos (fevereiro) e estava com 11 (maio) se reduziu para seis alunos (junho); dos cinco 

que desistiram do curso após a introdução dos ideogramas estavam Haig e Lin.  

                                                
77 Na cultura chinesa, existe uma forte imbricação entre o calendário e o horóscopo. O horóscopo chinês 
consiste de um ciclo de doze anos, cada ano é representado por um animal diferente, que conferiria 
características específicas às pessoas que nele nascem. Por isso, muitos chineses acreditam que o ano de 
nascimento de uma pessoa é um fator determinante dos traços de sua personalidade e do seu grau de sucesso e 
felicidade durante o tempo de vida.  
78 Pinyin é o sistema oficial de transliteração dos caracteres chineses para o alfabeto latino. Por exemplo, o 
termo �China�, escrito com a linguagem alfabética do pinyin é Zhongguó, já o mesmo termo escrito através da 
linguagem ideogramática do mandarim fica 中国; essa diferença ocasionada pela transliteração se restringe à 
escrita e não atinge a esfera da fala. A língua chinesa oficial (mandarim) pertence ao ramo sino-tibetano e é 
uma língua tonal, ou seja, pequenas variações na forma como os termos monossilábicos são proferidos 
mudam por completo o seu significado.  



106 
 

Eles dois disseram que começaram a estudar chinês por iniciativa própria, mas 

também admitiram que seus pais exerceram uma certa �pressão�. Ambos alegaram ter 

desistido do curso por três motivos: para se dedicar mais aos estudos nas respectivas 

faculdades que cursam, por que estavam sentindo dificuldade para aprender com a 

introdução dos ideogramas e por poderem, no futuro, aprender esta língua quando já 

estiverem formados. Conheci vinte e seis brasileiros de origem chinesa residentes em 

Pernambuco como Haig e Lin através da internet, mais especificamente em comunidades 

virtuais encontradas no Orkut e conversei com eles através desses mecanismos.  

Junto com os outros 28 integrantes da segunda geração que conheci em ambientes 

de comércio (incluindo os oito entrevistados que trabalhavam em lanchonetes/restaurantes) 

e/ou que conheci em ambientes ligados à religiosidade (budista e evangélica) e conversei 

presencialmente, verifiquei que no tocante à esfera lingüística, no conjunto desses 54 

brasileiros de origem chinesa (28 homens/rapazes e 26 mulheres/garotas), como preferem 

ser chamados: 6 disseram não falar mandarim nem cantonês, 18 afirmaram falar mandarim 

fluentemente, 21 disseram falar mandarim ou cantonês razoavelmente e 9 afirmaram falar, 

ler e escrever em mandarim.  

Dos 48 que disseram falar mandarim ou cantonês, 36 afirmaram ter aprendido 

alguma destas línguas devido ao convívio familiar (tiveram uma criação bilíngüe) e 12 

alegaram ter estudado mandarim em cursos fora do ambiente doméstico. 15 desses 

interlocutores estudam mandarim em cursos oferecidos no Recife e quando questionados 

sobre a razão para isso, 5 disseram ter perspectivas para estudar cursos de graduação e/ou 

pós-graduação na China ou em Taiwan, 3 alegaram aperfeiçoamento ou intuito de aprender 

a ler e/ou escrever, 4 disseram ter perspectivas de trabalhar na China ou em Taiwan e 3 

fizeram referência à exigências do �mercado�.  

Com alguns desses interlocutores da segunda geração, eu tive oportunidade de 

realizar entrevistas abertas e semi-estruturadas e suas falas podem explicitar determinados 

pontos que estão implícitos na questão da influência da esfera lingüística na identificação e 

no reconhecimento étnico. Comentando sobre até que ponto, na sua opinião, o interesse 

pela aprendizagem do mandarim tem a ver com um interesse pela cultura e pela etnicidade 

chinesa, Emile, 17 anos, disse:  
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Não é que eu não ligue pra esse lance de etnia mas é que pra mim e pra outros 
filhos de chinês que eu conheço, o negócio é bem prático: o apego e interesse 
pelo mandarim tem mais a ver com o crescimento econômico da China, não vamo 
ser hipócrita. Assim, depois é que pode vir esse negócio de cultura, de ser Han, 
tal. Se tem alguma chance, oportunidade de ir pra lá [pra China] quem é doido de 
não se interessar? Mesmo que não tem, saber falar vai abrir porta pro cara aqui, 
eu vejo por aí [...] Se eu não falasse mandarim, eu não ia de jeito nenhum 
esquecer que sou filha de chinês, é só eu me ver todo dia no espelho pra me 
lembrar. 

 
Outros brasileiros de origem chinesa como Emile também se referiram ao 

conhecimento sobre a esfera lingüística como algo que possui um sentido mais teleológico, 

que visa interesses particulares de se aperfeiçoar frente ao mercado de trabalho e/ou 

conhecerem, trabalhar ou viver na RPC/Taiwan. Entretanto, a maior parte dos integrantes 

da segunda geração que conheci disse ter interesse pela cultura chinesa em geral e pela 

língua chinesa em particular principalmente por que ela faria parte de suas vidas, de suas 

histórias, da forma como se reconhecem como pessoa. Para exemplificar isso, três jovens 

alegaram ter crescido em residências que possuíam a ambientação �chinesa�, nas quais 

eram servidas comidas brasileiras e chinesas e onde ouviam um �falar misturado�, 

elemento que lhes seria familiar desde que nasceram e que seria constituído pela utilização 

conjunta das línguas portuguesa e do mandarim. Um ponto em comum que percebi entre 

esses brasileiros de origem chinesa, independente da forma como percebam a esfera 

lingüística, foi a referência que fizeram às suas especificidades fenotípicas enquanto fatores 

que não lhes deixariam �esquecer que são filhos de chineses�, como disse Emile, e que 

além disso, fazem com que sejam percebidos pela sociedade local brasileira de maneiras 

particulares em relação aos jovens que não possuem o fenótipo.  

Jennifer Kuo, 18 anos, se considera uma privilegiada por ter desde pequena podido 

aprender a falar as duas línguas que considera as mais difíceis do mundo: o português e o 

mandarim. Segundo ela, enquanto seus pais trabalhavam em um restaurante, quando não 

estava na escola ficava com seus avôs (que lhe ensinaram o mandarim) e era acompanhada 

por uma babá brasileira (com quem praticou desde cedo o português junto com os colegas 

da escola):  

 
Lá em casa sempre foi uma confusão lingüística, e isso eu vejo com uma coisa 
boa, por que se eu só tivesse tido contato [com essas línguas] depois de grande, 
eu com certeza não ia aprender como sei hoje. [...] Falta dois anos pra eu terminar 
a faculdade e já tenho um convite pra fazer especialização em Taiwan, se eu não 
soubesse falar, não teria essa chance.  
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Jennifer acredita que o fenótipo chinês seria �muito forte� e que muitos brasileiros 

teriam o péssimo hábito de chamar qualquer pessoa com características orientais de �japa�. 

Ela comentou que se sente brasileira, mas que a maioria das pessoas com as quais convive, 

seus colegas de faculdade e suas amigas da época da escola, não a reconhece enquanto tal, 

nas suas palavras:  

 
Se não tivesse o fenótipo, seria aceita como uma brasileira pelos brasileiros, 
mesmo tendo pais chineses, eu tenho certeza. [...] Eu acho que por falta de 
instrução, muita gente aqui vê a cultura de uma pessoa muito pelo lado biológico, 
da aparência física. Tem muita gente aqui que vive dizendo que o Brasil tem 
muitas raças, etnias, isso é verdade, mas a maioria das pessoas não sabe lidar com 
isso. 

 
Quando perguntei a Jennifer se ela achava que os chineses que residem em 

Pernambuco integrariam uma �raça� ou uma �etnia�, ela disse que antes de pagar uma 

cadeira de �fundamentos sócio-antropológicos� no curso de Direito da sua faculdade, 

achava que eles formavam uma raça, mas que depois dessa disciplina, teve contato e 

discutiu trabalhos de autores como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda e que 

desde então defende que os imigrantes chineses formam uma etnia e que o termo �raça� 

seria pejorativo aos seres humanos e deveria ser usado apenas para se referir aos animais, 

seres que não definiriam seus comportamentos pela idéia de cultura.  

No quinto capítulo, voltarei a discutir esta questão da especificidade fenotípica e sua 

influência no reconhecimento étnico. Não irei me aprofundar na discussão sobre 

�natureza/cultura� (clássica na ciência antropológica) colocada por essa interlocutora, mas 

apenas comentar que três jovens da segunda geração com os quais tive contato e que não 

possuíam o fenótipo �chinês� disseram que não deixam de esquecer e valorizar suas origens 

por causa disso. Para eles, a �chinesidade� seria construída através das lembranças, das 

memórias e recordações familiares e que ela �sairia�, seria manifestada nas relações com os 

�outros�, às vezes sem nem perceberem; mas outras vezes, segundo essas três pessoas, 

elementos dessa �chinesidade� poderiam ser transmitidos �de caso pensado� para informar 

acerca de suas ascendências e características culturais específicas.  

Neste tópico, descrevi as articulações necessárias para a criação do CCEBC 

(principal entidade organizacional da comunidade chinesa pernambucana na atualidade) e 

discuti alguns pontos e dados coletados sobre a segunda geração de imigrantes chineses em 
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Pernambuco (que comumente se definem como brasileiros de origem chinesa) e que 

envolviam aspectos lingüísticos e fenotípicos. Antes de concluir esse tópico, é importante 

articular o ponto em comum que considero existir entre os anseios da maioria dos dìyidài 

(integrantes da primeira geração) responsáveis pela fundação do CCEBC e da maior parte 

dos dìèrdài (integrantes da segunda geração) que valoriza ou tenta aprender a língua 

mandarim e com os quais tive contato: explorar suas condições da transnacionalidade. 

Segundo Gustavo Lins Ribeiro (2000) a transnacionalidade aponta para uma questão 

central: 

 
A relação entre territórios e os diferentes arranjos socioculturais e políticos que 
orientam as maneiras como as pessoas representam pertencimento a unidades 
socioculturais, políticas e econômicas. Isso é o que denomino modos de 
representar pertencimento a unidades socioculturais e político-econômicas. Esses 
modos são centrais para a definição de alianças em múltiplos contextos de 
cooperação e conflito. São precisamente as formas pelas quais nos integramos a 
esses guarda-chuvas simbólicos, que estão mudando rapidamente com a 
globalização.  

(Ribeiro, 2000: p. 94).  

  
Ribeiro explora esta questão da transnacionalidade apresentando sete conjuntos de 

condições que considera serem separáveis apenas em termos analíticos e expositivos, são 

elas: condições integrativas, históricas, econômicas, tecnológicas, ideológicas e culturais, 

sociais e rituais. Alguns elementos etnográficos descritos ao longo deste tópico e de outros 

anteriores (sobretudo os que se referem ao CCEBC e à Asibra) dialogam, em maior ou 

menor grau, com as definições que este autor postula para cada um desses conjuntos de 

condições. Para exemplificar melhor esta colocação, as interpretações de Ribeiro para cada 

uma dessas condições precisam ser analisadas em diálogo com características encontradas 

em articulações da comunidade chinesa de Pernambuco.  

Ribeiro interpreta os níveis das condições integrativas, enquanto um espectro 

formado pelos níveis local, regional, nacional, internacional e transnacional e os estatutos 

tanto da Asibra quanto do CCEBC se referem explicitamente a ligações entre �Pernambuco 

e Guangdong�; �Recife e Guangzhou�; �Brasil e China�. Para Elias (apud Ribeiro), �a 

difusão de um sentimento de responsabilidade entre os indivíduos pelo destino de outros 

que estão muito além das fronteiras de seu país ou continente� é sinal da emergência das 

condições históricas de um nível global de integração. Nos acordos de cooperação entre o 
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governo chinês e o governo do Estado de Pernambuco, em parceria com o CCEBC, que se 

encontram em processo de tramitação, as principais justificativas são feitas citando a 

presença de imigrantes chineses em Pernambuco, de suas supostas lealdades ao Brasil e à 

China e dos benefícios que ambos países receberiam em termos econômicos caso 

reconhecessem tais vínculos e os institucionalizassem através de parcerias. 

No tocante às condições econômicas, Ribeiro comenta que na atualidade, o capital 

financeiro estaria completamente desterritorializado em seu fluxo planetário e 

fragmentação global e por isso, a formação de identidades transnacionais, que dispusessem 

de mecanismos para explorar diversos pontos seria importante. Tanto a Asibra quanto o 

CCEBC falam (através de seus estatutos) e defendem (através das reuniões das quais 

participei) pertencimentos e lealdades tanto à China quanto ao Brasil. Tais atitudes visam 

fomentar práticas/parcerias �culturais� e, sobretudo, econômicas que influenciam processos 

de formação identitária que contempla ideais transnacionais.  

Para Ribeiro, as condições tecnológicas da transnacionalidade estão associadas com 

os tipos de desenvolvimento tecnológico relacionados ao crescimento dos instrumentos 

comunicacionais e ao incremento da velocidade e da simultaneidade. A constante utilização 

de mecanismos como skype pelos integrantes da CCEBC para acordos comerciais com 

parceiros na RPC integram uma rede de contatos que já foi definida por comerciantes da 

entidade como o Sr. Liu como uma �comunidade virtual de chineses�. 

Comentando acerca das condições ideológicas e culturais da transnacionalidade, 

Ribeiro postula que suas dinâmicas globais seriam também fortemente baseadas na difusão 

de discursos universais homogeneizantes que construiriam diversos sentidos de 

transnacionalismo, isto é, de formas de identificação que atravessam todos os outros 

diferentes níveis de integração. Nas conversas que tive com alguns integrantes do CCEBC 

acerca das �lealdades� necessárias para a existência e desenvolvimento deste órgão, eles 

fizeram alusões a elementos como a �consciência do seu papel� que cada membro deveria 

ter, independente de ser chinês ou brasileiro. Ou seja, ao ficar �conscientes� de suas 

atribuições (estrategicamente definidas) esses membros poderiam identificar-se não mais 

apenas a partir de vínculos específicos com �brasileiro� ou �chinês�, mas ampliar seus 

processos particulares de auto-identificação ao considerar-se enquanto inseridos em novos 

níveis de integração por meio de lealdades supranacionais. 
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No tocante às condições sociais da transnacionalidade, Ribeiro defende que a 

emergência de um nível de integração como o transnacionalismo supõe a existência de uma 

elite que impulsiona a consolidação de condições institucionais e ideológicas apropriadas. 

O fato de apenas 22 pessoas, como já foi colocado, ter participado efetivamente da criação 

do CCEBC e essas pessoas, além de apresentarem um perfil socioeconômico elevado, 

terem fortes interesses no que entendem como �aproximação cultural e econômica do Brasil 

com a China� parece ser indicativo dessas condições. Dois chineses me confirmaram que 

não se envolveram na criação do CCEBC por que sabiam que para isso seria preciso ter 

condições financeiras e/ou comerciais bem específicas. 

Por fim, comentando acerca das condições rituais relacionadas à transnacionalidade, 

Ribeiro salienta sobre a importância de �rituais de integração� em processos presentes em 

níveis de integração como os proporcionados pelo transnacionalismo. Como exemplo, ele 

cita festas privadas e eventos de esportes entre outros. Acredito que as já referidas 

comemorações do Ano Novo Chinês organizadas pelo CCEBC e pelo TBFGS se inserem 

nestas condições. Nas comemorações ocorridas em fevereiro deste ano, foram convidados 

alguns políticos e até representantes de outras associações como o �Centro Cultural Brasil-

Alemanha�, onde foram divulgadas realizações e os participantes começaram a discutir 

articulações comerciais. 

   Os dados acima colocados evidenciam as pertinências que os pressupostos de 

Ribeiro acerca da transnacionalidade apresentam em relação a uma série de fatores que 

foram e continuam sendo delineados pela comunidade chinesa de Pernambuco através de 

seus representantes no CCEBC. O que julgo ser mais pertinente entre esses diálogos da 

idéia de transnacionalidade com a de etnicidade é sua possível complementaridade às 

práticas econômicas fomentadas por esses imigrantes. Para ser mais claro: até esse 

momento da dissertação, descrevi e analisei as principais esferas econômicas e de trabalho 

nas quais os imigrantes investigados e seus descendentes atuam no ramo do comércio e 

onde parte deles faz questão de associar o possível sucesso dos negócios ao fato de serem 

chineses, de �pensar diferente dos brasileiros�, como alguns colocaram; enfim, em uma 

nítida associação das práticas comerciais que fomentam com sua etnicidade. Antes de 

concluir este tópico, discutirei por que a idéia de capitalismo étnico, formulada a partir de 

pressupostos colocados por Chan (2005), dialoga com importantes características 
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encontradas etnograficamente e/ou referidas por certos interlocutores que trabalham tanto 

com produtos importados Made in China quanto com o ramo da alimentação.  

Falando sobre parte do seu itinerário como um comerciante de produtos importados 

que se mudou para o ramo da alimentação e que obteve o que considera êxitos, tanto em 

uma esfera comercial quanto em outra, Sr. Jinio, 60 anos e nascido em Taiwan, comentou 

sobre o papel importante que as relações intra-étnicas desenvolveram nesses processos:  

 
Se a gente não se ajudasse, a gente não tava como tá, os brasileiro é bom mas só 
começa a ter confiança na gente quando vê que o negócio tá andando. Só que pra 
começar a andar, teve que ter trabalho, parceria antes.  

 
Outros interlocutores se referiram a esse papel importante que consideram ter sido 

exercido pelas relações com outros chineses para o desenvolvimento das suas atividades 

comerciais particulares; alguns falaram especificamente sobre os conflitos ideológicos 

(como entre parte dos que vieram de Taiwan e são anticomunistas e os que nasceram na 

RPC e defendem o regime político daquele país) que precisaram ser superados em favor da 

necessidade dos chineses se apoiarem mutuamente e trabalharem, se não todos em parceria, 

pelo menos todos conscientes da maior vulnerabilidade que teriam se as divergências se 

transformassem em dispersões. Assim, uma noção de �solidariedade chinesa� teria sido 

desenvolvida em contextos transnacionais de comércio a partir desses imigrantes que, 

compartilhando certas origens, tradições e alianças ligadas à etnicidade, conseguiram 

penetrar regras burocráticas e transcender diferenças ideológicas internas.  

Para Portes (apud Chan, 2005), impedidos de entrar na economia capitalista 

hegemônica, os imigrantes respondem criando seu próprio capitalismo. De acordo com 

preceitos expostos por Chan (2005), os conflitos e as disputas comerciais como as que 

envolvem os chineses e parte dos comerciantes da sociedade local brasileira em 

Pernambuco, podem ser analisadas enquanto reflexos de um choque de práticas e 

ideologias econômicas que são representadas e experimentadas em termos étnicos e 

culturais através de determinados grupos fomentadores, como o que esses imigrantes 

investigados constituem. O discurso étnico de alguns comerciantes chineses entrevistados 

identifica suas particularidades culturais enquanto recursos que explorariam 

economicamente e de maneira profícua os lugares que residam ou que porventura atuem. 

Assim, as práticas de comércio transnacional desses chineses são construídas a partir da 
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mobilização e do diálogo de elementos étnicos com atividades comerciais e econômicas. É 

nesse sentido específico, construído a partir das falas de alguns interlocutores e das 

observações e reflexões fomentadas por este contato, que compreendo e utilizo o aqui 

conceito de capitalismo étnico, que tem a ver com a idéia de segmentação étnica do 

mercado de trabalho de Eric Wolf (2003).  

No caso de Pernambuco, levanto a hipótese de que tal modalidade de capitalismo 

existe através de redes sociais (huiguan) baseadas em vínculos étnicos transnacionais e 

parentescos consangüíneos e metafóricos. Redes essas que podem ser vistas como 

estratégias para lutar contra a desconfiança da sociedade local e não-chinesa nos períodos 

de maior vulnerabilidade das experiências migratórias e, simultaneamente, nos quais, como 

colocou o Sr. Jinio, os imigrantes mais necessitariam de parcerias e ajudas. Seguindo a 

proposta de Chan, acredito que os empreendimentos fomentados por esse tipo de 

capitalismo são desenvolvidos a partir das oportunidades da economia anfitriã de um lado e 

dos recursos e características particulares dos grupos emigrados do outro.  

Entretanto, é importante enfatizar que o reconhecimento de tal modalidade de 

capitalismo não despreza seus problemas intrínsecos (como os já descritos e que podem ser 

promovidos pelas práticas do guanxi) e nem o romantiza: afinal seria incoerente negar que 

o que estou chamando de �capitalismo étnico� pode reforçar, ramificar ou até mesmo 

reinstalar relações diversas de desigualdade entre os imigrantes chineses investigados. Um 

importante interlocutor nascido na RPC e com o qual pude desenvolver laços de confiança 

e amizade me confidenciou, por exemplo, que diferente do que ocorre em Cidade do 

Leste/Paraguai, no Recife, as punições relativas às quebras de confiança que envolvem as 

práticas de guanxi não seriam violentas com os �desertores� envolvidos nela por que alguns 

chineses, em comum acordo com brasileiros que participam de tais práticas, decidiram não 

�chamar a atenção� da imprensa e de ONGs ligadas a direitos humanos atuantes em 

Pernambuco que, caso ficassem sabendo dessas punições, fariam denúncias que poderiam 

comprometer o desenvolvimento das redes comerciais onde atuam. Nesse sentido, as idéias 

de capitalismo étnico e de guanxi não podem contemplar apenas elementos internos ao 

grupo, mas também considerar os externos que recaem sobre eles.  

Apesar de terem elementos que podem de certa forma aprisionar seus integrantes, as 

práticas de guanxi e a intersecção de elementos étnicos com atividades comerciais que 
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chamo de capitalismo étnico não são incompatíveis com a idéia de �arriscar e ser livre� 

colocada por Ma e que seria uma das principais motivações para a emigração dos chineses. 

Um ponto fundamental é que tanto o guanxi quanto o capitalismo étnico costumam ser 

temporários 79  e como colocou o Sr Jiniu, imprescindíveis aos momentos de maior 

vulnerabilidade, nos quais imigrantes chineses recém-chegados (como ele era há cerca de 

trinta anos atrás) mais necessitam de ajuda e simultaneamente, mais são vistos com 

desconfiança pelas sociedades anfitriãs.  

Ou seja, apesar de seus problemas intrínsecos, o guanxi e o capitalismo étnico 

podem ser fundamentais para a sobrevivência de alguns chineses. Uma evidência da 

temporalidade do guanxi, por exemplo, é que dois interlocutores da segunda geração que 

ajudam nos fins de semana os negócios dos seus pais disseram que relações de confiança e 

focada em favores que podem ser vistas como guanxi provavelmente foram feitas por boa 

parte dos comerciantes chineses assim que chegaram ao Recife, mas que após se 

estabilizarem, esses comerciantes teriam deixado de lado tais práticas para �caminhar com 

suas próprias pernas�.  

Como foi evidenciado na introdução, uma das características da comunidade 

chinesa de Pernambuco é sua heterogeneidade. Tal característica foi revelada até este 

momento e será ainda mais nas páginas restantes deste trabalho. Mas um ponto importante 

é que essa diversidade entre os chineses investigados não inviabiliza também que possamos 

analisar seus diferentes universos constitutivos enquanto agrupados ou pelo menos 

interpretáveis a partir de uma convergência.  Isso porque a diáspora chinesa pode ser 

pensada como um fato social total (Mauss, 2003), já que tudo o que constitui e fundamenta 

a vida social desses imigrantes investigados é mobilizado e re-configurado nesse circuito de 

deslocamentos da China/Taiwan para Pernambuco (e de Pernambuco para a China, como 

está ocorrendo com boa parte da segunda geração).   

E é nessa perspectiva analítica que os diversos campos de investigação desta 

dissertação podem ser agrupados: as práticas de guanxi, o desejo de �arriscar e ser livre�, os 

vínculos estabelecidos a partir dos laços de parentesco metafóricos e consangüíneos 

(mostrados no capítulo anterior), esta modalidade de capitalismo que chamo de étnico e a 

                                                
79  Sobretudo para aqueles que trabalham com restaurantes/lanchonetes ou que conseguem comercializar 
produtos importados da China sem dever favores a intermediários ou a redes de contatos 
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diversidade de práticas religiosas pelos imigrantes investigados (que serão descritas nos 

capítulos 4 e 5) tudo isso constitui um conjunto de inter-relações presentes ou fomentadas 

pelo fenômeno da diáspora chinesa (da maneira extremamente heterogênea como ela se 

apresenta em Pernambuco) que permite que tal fenômeno possa ser visto pelo prisma de 

uma totalidade.   

 

3.3 Medicina e Terapias tradicionais chinesas e a influência da legislação 

imigratória brasileira na idéia de pertencimento nacional   

  

Além das esferas do comércio ligado à alimentação e do comércio de produtos 

importados, existe a presença direta e indireta de imigrantes chineses e/ou descendentes no 

ramo da medicina na cidade do Recife, mas especificamente da chamada Medicina 

Tradicional Chinesa (MTC). A presença direta ocorre através de consultórios médicos e a 

presença indireta através da orientação, do ensino e/ou do acompanhamento pedagógico a 

determinados ambientes educacionais e de aperfeiçoamento de profissionais ligados à área 

da saúde que optam por vertentes ligadas à MTC. Neste tópico, descreverei a presença 

chinesa nesse ramo a partir da análise dos dados coletados com dois interlocutores e com o 

cotidiano de seus respectivos trabalhos; tais dados, aliados a outros coletados, permitirão 

também que sejam tecidas algumas considerações sobre a questão dos casamentos 

interétnicos, fatores importantes aos objetivos da pesquisa agora apresentada.  

Roberto Ku Chun Hun, 40 anos e nascido em Taiwan, é filho de Luis Fushun Kuo 

(e irmão de Tony Kuo, que trabalha em Suape). Ele chegou ao Brasil com nove anos e 

voltou para Taiwan já adulto para estudar massoterapia. Naturalizado brasileiro e casado 

com uma brasileira, Roberto tem um filho e disse que não deixou de lado seu verdadeiro 

nome, Chin Hun Kuo, por iniciativa própria, mas sim por que seus colegas �das peladas da 

juventude� achavam que ele jogava bem e lhe deram o apelido de Roberto Dinamite, 

jogador brasileiro bastante popular na década de 1980; desde aquela época ele decidiu 

oficializar esse nome adquirido por considerar que isso facilitaria contatos e evidenciaria 

seu lado �brasileiro�.  

Quando questionado sobre como se reconhece em termos identitários, Roberto disse 

que se considera um imigrante chinês, um brasileiro de origem chinesa e também um 
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cidadão cosmopolita e justificou dizendo: �Eu sou tudo isso por que eu sei a minha origem 

e a minha realidade�. Desde 2001 Roberto deixou de trabalhar com comércio e se dedica 

exclusivamente ao seu consultório de massoterapia, especializado em massagens 

terapêuticas que utilizam diversas correntes da MTC e da medicina ayurvédica80 como 

fontes. As técnicas mais procuradas pelos pacientes de Roberto são Do-in e Shiatsu.81  

Shi Hong nasceu na cidade de Yun-Cheng (Província de Shanxi/RPC) e com 18 

anos foi estudar em uma Universidade de Pequim, onde se formou como médico 

acupunturista82. Em 1994, ele veio já casado para o Recife com o intuito de trazer os 

princípios da MTC ao Brasil e torná-los mais conhecidos no estado de Pernambuco. No 

Brasil, Shi Hong adotou o nome de Johnny e sua esposa Lan Lou, 36 anos e nascida na 

RPC, adotou o nome de Lolita; a única filha do casal, Tania, 11 anos, nasceu no Recife. Shi 

comentou que a possibilidade de prosperidade propagada pelos chineses que viviam em 

Pernambuco e com os quais estabeleceu contato no início da década de 1990, foi um fator 

decisivo para que viesse para o Brasil. Apesar de terem se naturalizado brasileiros, Shi e 

Lolita se consideram apenas imigrantes chineses e alegaram utilizar somente o mandarim 

no ambiente doméstico; onde também se alimentam, sempre que possível, de pratos 

chineses.  

Shi e Lolita são duas pessoas muito respeitadas pelos que representam a 

comunidade chinesa de Pernambuco. Shi inclusive já foi homenageado pelo CCEBC em 

uma confraternização ocorrida no final de 2006 em virtude de suas contribuições �pela 

propagação da medicina tradicional chinesa em Pernambuco�. Shi declarou não possuir 

religião, mas Lolita é evangélica e freqüenta a Igreja Batista Emanuel/Boa Viagem. Pelas 
                                                
80  Desenvolvida na Índia há cerca de 5 mil anos, a ayurveda constitui um dos mais antigos sistemas 
medicinais da humanidade. Ayurveda significa, em sânscrito, ciência (veda) da vida (ayur). Ela continua a ser 
praticada regularmente na Índia e alguns estudiosos chegam a classificá-la como a �mãe� da medicina, pois 
seus princípios e estudos teriam sido a base para o desenvolvimento posterior da medicina tradicional chinesa, 
árabe, grega e romana. Seu surgimento está vinculado à necessidade histórica indiana de criar técnicas 
medicinais de baixo custo para atender a uma população gigantesca e muito pobre. 
81 Shiatsu é uma técnica de massagem japonesa focada na pressão dos meridianos (canais de energia do corpo) 
e que busca equilibrar o fluxo de energia vital (Chi). Assim como a Shiatsu, a acupuntura, a Do-in e a Qi 
Gong são técnicas/ramificações da MTC que atuam neste fluxo energético.  
82 Método caracterizado como complementar pela Organização Mundial da Saúde, a acupuntura é conhecida 
no ocidente por este nome devido a um jesuíta europeu que, retornando da China no século XVII, adaptou os 
termos chineses zhen (agulha) e jiu (moxa/combustão), juntando as palavras latinas acum (agulha) e punctum 
(picada). Trata-se de uma adaptação/tradução imprópria, que causa a impressão de que a terapia acupunturista 
trabalha unicamente com agulhas, desconsiderando outras possibilidades existentes, como a aplicação de 
ervas, entre outras. Segundo a Sociedade de Medicina Tradicional Chinesa, cerca de 300 doenças podem ser 
tratadas pela Acupuntura. 
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minhas observações, verifiquei que Lolita desfruta de um certo prestigio e admiração de 

parte dos chineses residentes em Pernambuco, sobretudo alguns evangélicos como ela; 

possivelmente devido ao seu trabalho de doações de Bíblias em mandarim aos seus co-

étnicos que estão �conhecendo Jesus�, segundo freqüentadores dessa citada igreja 

comentaram. Apesar de ter nascido em uma zona rural da RPC, Shi disse que nunca foi de 

chamado de nóngmín fora da localidade onde nasceu e passou sua infância, nem aqui e nem 

na China.  

Shi considera a medicina tradicional chinesa �mais natural� que a medicina 

alopática ocidental e que se esforça para estabelecer diálogos entre as duas. Em seu 

consultório, ele já utilizou diversas técnicas que fazem parte da acupuntura como 

auriculoterapia, crânio-acupuntura ou quiro-acupuntura. Segundo ele, problemas 

relacionados aos mais diversos tipos de dores são as motivações dos pacientes que o 

procuram para iniciar alguma modalidade de tratamento com acupuntura. Desde 1999, Shi 

leciona esporadicamente mini-cursos sobre esse método medicinal e presta serviços de 

orientação a algumas faculdades da região metropolitana do Recife que incluíram a MTC 

em seus cursos.  

Para conhecer melhor o cotidiano dos consultórios de Roberto e Shi (que se 

localizam no mesmo prédio do CCEBC, na Av. Agamenon Magalhães) eu me tornei 

paciente dos dois a partir de março de 2008. Tanto no consultório de Roberto quanto no de 

Shi, cerca de 85% dos pacientes são brasileiros e os outros 15% são imigrantes chineses ou 

seus filhos/netos. A forte impressão que tive tanto no consultório de Roberto quanto no de 

Shi é que as relações de sociabilidade que eles desenvolvem com os seus pacientes 

brasileiros eram marcadas por uma espécie de reconhecimento do capital cultural e 

simbólico (Bourdieu, 2007) a eles dois associados, o que fazia com que essas interações 

sociais específicas apresentassem particularidades. Talvez por isso, alguns pacientes de Shi 

e Roberto disseram ter amizade e demonstraram, no cotidiano dos consultórios, admiração 

por eles. 

Nestes ambientes de relações médico/pacientes e terapeuta/pacientes, era comum 

que o atendimento fosse marcado por conversas informais que discutem fatos cotidianos 

noticiados pela mídia ou percepções que remetem à questão do reconhecimento e da 

visibilidade destes imigrantes. No começo de março de 2008, quando os noticiários 
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televisivos davam destaque aos conflitos no Tibete, este assunto se fez presente nas 

conversas entre Roberto, Shi e seus pacientes. Naquele período, um dos pacientes de 

Roberto comentou com ele na sala de espera: �Por que é que vocês [chineses] não deixam 

aqueles coitados do Tibete em paz, hein?�.  

Após esta indagação (que foi bem semelhante a outras colocadas na época), Roberto 

mais uma vez explicou por que, em sua opinião, a repressão governamental chinesa sobre 

aqueles conflitos seria válida e necessária. Para Roberto, o desconhecimento da maioria dos 

brasileiros em relação a fatores históricos da China influencia direta e negativamente a 

visão de muitos brasileiros em relação aos chineses; ele também salientou que acredita que 

emissoras como a CNN e a TV Globo (que segundo ele representa interesses do governo 

norte-americano e da �elite conservadora brasileira�, respectivamente) exploraria em 

demasia e de uma maneira inconsistente aqueles acontecimentos visando dificultar o 

crescimento geopolítico chinês e �manchar� a imagem e a influência dos chineses 

emigrados. Em resposta à pergunta específica acima colocada, Roberto respondeu: 

 
O pessoal devia ver os contexto histórico e ver como eles são complexo. A China 
tem o direito de lutar pelo que é dela. O Brasil não comprou o Acre? Se 
chegassem agora e quisessem tomar ele, o Brasil ia lutar, e é isso que a China tá 
fazendo. [...] O que tá acontecendo no Tibete é tudo culpa dos monge budista que 
querem a política junto com a religião. Eu detesto quem mistura religião com 
política.[...] Os americano dizem que Amazônia é do mundo, e brasileiro, que é 
que acha disso? Eu penso que todo país tem problema, mas não podem abrir mão 
da soberania. Soberania acima de tudo.  

 
Roberto comentou que conseguiu �convencer� diversos pacientes, vizinhos e 

conhecidos sobre o que, em sua opinião, realmente fundava aqueles conflitos e 

conseqüentemente, justificava a repressão institucional do governo chinês sobre eles. No 

mês de abril/2008, uma paciente de Roberto o questionou na sala de espera sobre o caso de 

dois pastores norte-americanos que foram presos na RPC acusados de �tráfico ilegal de 

Bíblias� 83 . Ele respondeu tentando justificar tanto a prisão quanto a necessidade da 

repressão na RPC, nas suas palavras: 

                                                
83 Diversos atos ligados à divulgação (sem licença prévia) de material e/ou idéias ligadas à religiosidade são 
considerados contravenções de acordo como o atual código penal da RPC, que os classifica como �crimes 
religiosos�. Esse contexto de repressão à esfera religiosa na RPC e de vivências religiosas cristãs entre 
imigrantes chineses no Brasil serão descritos no capítulo 5. Por hora, vale salientar que na RPC, dependendo 
da quantidade do material que for recolhido, a pena para quem é preso acusado de contrabandear materiais 
como Bíblias é maior do que a pena que pode receber pessoas acusadas de contrabandear armas ou drogas.  
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Antes da Revolução Cultural os monges eram quem mandava e todo mundo tinha 
que pagar imposto pra eles. É por isso que eles [os políticos da RPC] ainda fazem 
tanta repressão; eles tem medo que a religião e a política voltem a se misturar e 
sabem que muitos religiosos são espiões a serviço dos americanos e dos ingleses 
que não querem ver a China grande.  

  
É interessante por que depois dessa argumentação de Roberto, essa citada mulher 

comentou que �nunca tinha pensado a coisa por esse ângulo� e que ia começar a �pensar 

duas vezes� antes de simplesmente sair por aí criticando o governo chinês. Roberto 

costumava complementar que não é ateu e que condena apenas o que chama de �politização 

da religião�. Ele disse que se interessa apenas pelo aspecto �filosófico� da esfera religiosa, 

e não pelo seu aspecto �cerimonial� 84; para exemplificar isso ele falou que acredita na 

figura de Jesus Cristo, na de Buda, que respeita a religião evangélica de sua esposa e que de 

�15 em 15 dias� faria rituais confucionistas dedicados aos seus antepassados para �saudar a 

origem e não esquecer a raiz�. O que considero distintivo nesses consultórios é que os 

dados colhidos neles acerca das relações interétnicas apontam para mudanças significativas 

que podem existir na maneira como alguns imigrantes chineses são vistos pelos brasileiros 

dependendo do status diferenciado das atividades profissionais que exerçam ou do capital 

simbólico a elas associados.  

Alguns brasileiros disseram em conversas informais que seria interessante se a 

maior parte dos chineses que vende produtos piratas ou trabalha nas lanchonetes do centro 

do Recife voltassem para a China ou �sumissem� dali; já que, nas suas opiniões, esses 

imigrantes estariam ajudando a manter altas taxas de desemprego entre os brasileiros, por 

ocuparem cargos indevidamente. Já outros brasileiros, que convivem com Roberto, Shi, D. 

Vera Liu, Sr. Chen, Sr. Liu e outros chineses que representam a comunidade de 

Pernambuco através do CCEBC, comentaram sua admiração e respeito por essas pessoas, 

que estariam trazendo �coisas boas� da China para Pernambuco ou atuando como �pontes� 

entre esses dois lugares. É Interessante que esses últimos imigrantes citados apresentam um 

                                                
84 Esse aspecto �cerimonial� da esfera religiosa é entendido por este interlocutor como aquele que integra a 
participação regular e o engajamento dos fiéis nas esferas religiosas públicas. Assim como alguns outros 
interlocutores que se declararam �abertos às religiões� e/ou que disseram não freqüentar alguma esfera 
religiosa �cerimonial�, Roberto possui em sua residência um local de culto e orações aos antepassados. 
Alguns textos atribuídos aos filósofos Lao Tsé (autor de �Tao Te Ching�/O Livro do Caminho, uma das obras 
fundamentais do Taoísmo) e Confúcio (Kung-Fu-Tze, 551 a.C. - 479 a.C., cuja doutrina filosófica integra o 
confucionismo) foram referidos por três desses interlocutores para comentar que o culto aos antepassados 
seria algo de importância fundamental para as tradições religiosas populares chinesas.  



120 
 

perfil socioeconômico diferente, maior do que aqueles que, segundo alguns brasileiros, 

deveriam �sumir�. Ou seja, a identidade étnica chinesa pode exercer uma influência 

diferenciada nas relações interétnicas desenvolvidas entre esses imigrantes investigados e 

os brasileiros dependendo de outros elementos (como capital simbólico, prestigio e/ou 

ascensão social) que estejam ou não associados aos chineses que participam de tais 

relacionamentos.  

Segundo Roberto, seu irmão Tony e outros chineses da primeira geração que se 

casaram com mulheres brasileiras, o número de casamentos interétnicos como os seus seria 

atualmente comum e todos bem aceitos pela comunidade chinesa, embora tenham 

ressaltado que há trinta anos não era bem assim. Para eles, hoje os chineses mais velhos 

aceitam esse tipo de casamento interétnico �numa boa� por já terem �superado as 

diferenças culturais�. Pelos dados que coletei também verifiquei uma maior incidência de 

casamentos interétnicos a partir da década de 1990, justamente quando integrantes que 

vieram crianças na �segunda onda� chinesa para Pernambuco (nos anos 1970) estavam 

entrando na faixa dos 20-30 anos e constituindo famílias, como é o caso de Roberto e Tony.  

Tomei conhecimento de quinze casamentos interétnicos (todos formados por 

homens chineses casados com mulheres brasileiras) que aconteceram antes de 1990. Após 

1991, tomei conhecimento de outros trinta e oito casamentos (a maioria oficializada): trinta 

e seis entre homens chineses e mulheres brasileiras e apenas dois entre mulheres chinesas e 

homens brasileiros. De acordo com alguns interlocutores, ainda hoje mais de 60% dos 

casamentos na comunidade chinesa de Pernambuco seriam intra-étnicos. A razão para a 

disparidade entre o número de chineses que se casam com brasileiras e o número de 

chinesas que se casam com brasileiros no estado de Pernambuco é uma das questões que 

espero que sejam investigadas e respondidas por estudos posteriores a esse agora 

apresentado.  

Dois pontos relevantes e citados por treze interlocutores foram a questão do visto de 

casamento e da reunião familiar. O primeiro se trata de um visto permanente concedido ao 

estrangeiro/a casado/a com um(a) brasileiro/a e o segundo é um tipo de visto também 

permanente e concedido pela legislação imigratória para os estrangeiros que possuem 

vínculos familiares no Brasil, com prazo de validade indeterminado. Este último tipo de 

visto prevê a reunião no Brasil de estrangeiros/as e brasileiros/as que possuem laços 
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familiares ou que comprovem uma união estável no Brasil.85 Alguns chineses me disseram 

que se a legislação imigratória brasileira não permitisse, não teriam conseguido este tipo de 

permanência legal no Brasil e sem ele, o sentimento de ser um �imigrante acolhido� e de 

um cidadão de certa forma comprometido com o país acolhedor não existiria. Por isso, não 

é possível desligar analiticamente os vínculos familiares, as legislações imigratórias e os 

sentimentos de pertencimento ao Brasil. Para Steven: 

 
A Reunião familiar dá cidadania pra imigrantes como eu era. É muito bom saber 
que a lei de imigração do Brasil tá tão avançada. Muitos chinês que tão aí 
chegando, alguns traficado, outros vindo de exploração ficam com muita 
esperança quando sabem que podem ser acolhido pela lei, tá entendendo? Isso 
muda o jeito deles olhar pro Brasil e de se ver dentro dele. O Brasil dá boa 
acolhida, muitos chinês são leal e vão saber agradecer com trabalho e 
compromisso com essa terra.  

 
Steven acredita que os vistos de casamento e de reunião familiar ajudam os 

imigrantes chineses a enfrentar os seus principais problemas, mas seria a naturalização a 

�chave� de todos eles e que determinaria o sentimento e a idéia de pertencimento ao Brasil 

para esses imigrantes. De acordo com outros interlocutores, esses citados problemas variam 

de acordo principalmente com o perfil socioeconômico de cada um: alguns recém-chegados, 

por exemplo, costumam reclamar da legislação imigratória brasileira (que consideram 

burocrática) e do tratamento seletivo que julgam receber dos seus representantes, já outros 

chineses com pouco poder aquisitivo reclamam do tratamento que recebem da polícia 

brasileira e das dificuldades que encontram para ter acesso aos serviços públicos de saúde. 

A concessão de direitos políticos e o sentimento de pertencimento e/ou acolhida a 

uma comunidade nacional proporcionada pela naturalização é de suma importância, pois 

através de algumas situações que percebi ao longo da pesquisa etnográfica, ela pode 

reforçar ou ao menos evidenciar o caráter situacional dos processos ligados à etnicidade e 

das identidades étnicas que promovem/representam. Em termos de experiências migratórias, 

a linha legal/ilegal (Ribeiro, 2000) pode ser decisiva para as diferentes representações que 

os imigrantes desenvolvem sobre os seus países de origem e sobre os seus países de destino.  

Quatro interlocutores naturalizados que disseram se sentir simultaneamente como 

imigrantes chineses e como brasileiros de origem chinesa, comentaram que em momentos 

                                                
85 Segundo a Resolução Normativa Nº 77 de 29 de janeiro de 2008, formulada pelo Conselho Nacional de 
Imigração.  
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como eleições e jogos de Copa do mundo nos quais a seleção brasileira atuava, se sentiam 

apenas brasileiros. E em certas reuniões entre membros do CCEBC e representantes de 

entidades governamentais do governo de Pernambuco que visavam parcerias, notei que 

alguns daqueles imigrantes, que nos momentos de entrevista se definiram apenas como 

imigrantes chineses, substituíram o adjetivo �chinês� por �naturalizado� para se referir a 

eles próprios e enfatizaram seus relacionamentos enquanto colegas, amigos e/ou parceiros 

dos brasileiros.  

Esses dois exemplos acima citados se referem a um ponto imprescindível: alguns 

indivíduos possuem diversas possibilidades identitárias ao seu dispor para serem 

mobilizadas quando têm oportunidades, volições e consideram determinadas situações 

convenientes. Isso influencia diretamente as escolhas que podem ser feitas e que fazem com 

que a etnicidade e as identidades étnicas se tornem relevantes e possam ser ativadas em 

alguns momentos e em outros não. Concordo com Eriksen (2002) quando ele coloca que a 

fluidez e a relatividade presente nos processos identitários contemporâneos podem ser 

estudados enquanto negociações identitárias.  

Mas um ponto importante a ser considerado é que tais negociações não são baseadas 

unicamente em uma lógica �racional� e �mercantilizada�; isso por que a memória social, as 

experiências e as subjetividades particulares podem também e involuntariamente, 

fundamentar tais negociações. Vejamos abaixo depoimentos de três interlocutores (todos 

vivendo há mais de 20 anos no Brasil, naturalizados e com filhos nascidos nesse país), que 

podem esclarecer melhor esse argumento e que foram obtidos através de conversas sobre 

como vivências que tiveram no Brasil e que julgam importantes podem afetar (ou 

relativizar) a maneira como se reconhecem em termos de identidade: 

 
Minhas filhas, que são a coisa mais preciosa da minha vida são brasileiras. 
Nasceram aqui, começaram a falar aqui, me chamaram de pai pela primeira vez, 
tudo aqui. Como é que eu não posso me sentir um pouco brasileiro? [...] Pra mim 
a idade dos 20 pros 40 anos é o tempo de ouro pra um homem, e esse tempo eu 
passei aqui. Quando tava em Taiwan eu ainda era uma criança e hoje eu já sou 
estrangeiro até pros meus pais lá em Taiwan. Eles me ama, mas são sábio e sabe 
que eu cresci no Brasil e isso faz que eu seja diferente, que tenha cabeça diferente 
da deles.  

(Steven) 
 
Eu gosto muito do Brasil, se isso aqui tivesse segurança, seria o paraíso. Pra 
quem tá aqui há mais de vinte anos feito eu não dá pra deixar de ver China ou 
Taiwan como coisa bem distante, lá longe. [...] O contato, a intimidade que a 



123 
 

gente tinha com prima, com amiga que ficou lá vai acabando, ninguém naquele 
tempo tinha grana pra ficar ligando ou tempo pra escrever carta, daí o negócio vai 
distanciando mesmo e a gente vai ficando mais amiga do pessoal que vai 
conhecendo aqui em Recife, tal. Se quando cheguei aqui já tivesse skype, n�é, 
podia ter mantido contato e algumas amizade minha lá de Taiwan não tinha 
acabado. Mas cada geração usa aquilo que é do tempo dela. Eu fui ficando mais 
brasileira com o tempo, gostando ou não, querendo ou não eu já sou daqui.  

(Chen Yun) 
 
Quando escuto o hino nacional [brasileiro] eu sempre me emociono, ele mexe de 
alguma forma. Eu cheguei aqui em Recife com menos de 10 anos, passei a maior 
parte de minha vida nesse país, não dá pra eu ver o Brasil como um pedaço de 
terra, eu vejo ele como um país onde eu fez as melhores coisas da minha vida. [...] 
Meu filho de oito anos tem muito jogo de cintura, até mais do que uns chinês que 
eu conheço e já são velho e não sabe muitas veze [vezes] lidar com o imprevisto. 
Se ele é assim é por que tá sendo criado no Brasil, tá pegando coisa boa do Brasil 
e juntando com coisa boa do sangue chinês que tem e que eu faço questão dele 
não esquecer.  

(Roberto) 
 
Por isso, defendo que a identidade étnica dos imigrantes investigados pode ser 

acionada e comunicada visando seu caráter utilitarista, sua possível influência na 

consecução de objetivos particulares; entretanto, a identidade étnica também pode deixar de 

se tornar relevante (e conseqüentemente comunicada) não necessariamente por objetivações 

utilitaristas particulares, mas sim por que informa sobre sentimentos e subjetividades que 

são construídas tendo efetivamente dois (ou mais) pontos de referências: nessa realidade 

investigada, o Brasil e a China/Taiwan. Assim, a teoria de Eriksen sobre etnicidade 

evidencia sua pertinência à realidade investigada por considerar, além do elemento 

situacional, que a etnicidade implica o estabelecimento tanto de contrastes Nós/Eles quanto 

de um campo compartilhado de diálogo e interação interétnica.   

É este choque entre elementos, que apresentam simultaneamente hibridismos e 

polarizações, que faz com a análise acerca da identidade étnica das pessoas investigadas 

não possa desconsiderar fragmentações identitárias, já que elas são presentes nos processos 

através dos quais a etnicidade, da forma como está sendo concebida nesse estudo, seja 

construída, mobilizada e comunicada nas interações sociais. Um último ponto que quero 

destacar nesse tópico é que sete chineses da primeira e da segunda geração (que 

apresentavam um alto poder aquisitivo) me confirmaram que possuem mais de dois 

passaportes cada um e justificaram isso relacionando a posse de um desses documentos 

europeu ou norte-americano com idéias de segurança e comodidade (frente aos crescentes 

instrumentos regulatórios dos Estados-nação) que acreditam que tais passaportes lhes 
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proporcionam. Além das legislações imigratórias promoverem níveis variados de cidadania, 

não se deve desconsiderar o fato de que a �cidadania� (expressa em documentos como 

passaportes) pode ser literalmente comprada na contemporaneidade86 e que o acúmulo 

desses documentos formaliza, institucionalmente, fragmentações e pertencimentos 

nacionais múltiplos de alguns imigrantes; fragmentações e pertencimentos esses que, para 

aqueles imigrantes impossibilitados de comprar novas cidadanias, ficam restritos à esfera 

�informal� das identificações pessoais, étnicas e/ou identitárias.  

 

3.4 A Mídia, as redes virtuais e as formas de representar o �outro�  

 

Parte dos interlocutores com menos de 30 anos com os quais eu pude estabelecer 

um diálogo mais profundo falaram sobre o contato que mantém com seus parentes que 

ficaram/regressaram ou que estão (por motivos variados) na China Continental ou em 

Taiwan, através de alguns instrumentos de comunicação como skype, orkut e msn e 

comentaram que tal contato poderia influenciar na questão da continuidade e/ou do 

fortalecimento não apenas dos vínculos afetivos e/ou de amizade, mas também nos 

sentimentos de �chinesidade� que existiria em cada um deles. Alguns interlocutores acima 

dos 40 anos, por sua vez, falaram sobre a influência efetiva ou potencial que acreditam que 

programas de TV de emissoras chinesas podem exercer na coesão da comunidade chinesa 

enquanto grupo ou na idéia de �ser chinês� de algumas pessoas dessa comunidade em 

particular. Neste tópico, discutirei as mediações que alguns instrumentos de comunicação 

podem exercer na questão da identidade étnica e nas relações interétnicas desenvolvidas 

pelos indivíduos investigados.  

Por meio de mecanismos de comunicação virtuais como skype, Renata Lee87, 14 

anos, nascida em Recife e filha de chineses nascidos na RPC, disse que conversa quase que 

diariamente com seus quatro primos (consangüíneos) que moram em Tianjin/RPC e que 

apesar de nunca tê-los conhecido pessoalmente, eles seriam seus amigos mais próximos: 

�Eu falo com eles e vejo eles todo dia, é como se eu tivesse lá na China�, ela disse. Os pais 

                                                
86 No cotidiano da pesquisa, alguns interlocutores brasileiros e chineses comentaram que com cerca de R$ 
150.000, pessoas de qualquer nacionalidade com a �ficha limpa� (sem condenações judiciais) podem comprar 
um green card (documento que concede a estrangeiros o direito de residirem legalmente nos EUA) ou um 
passaporte oficial de países europeus como Itália e Portugal.  
87 Esta interlocutora está sendo apresentada com um nome fictício.  
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de Renata comentaram que ficam felizes com este relacionamento de sua filha com 

parentes na China principalmente por que ele teria permitido a ela um contato com jovens 

chineses �puros� (entendidos como os que possuem pai e mãe chineses) e que não vivem 

em países ocidentais. Para eles, tal relacionamento poderá ser decisivo para que Renata 

valorize cada vez mais sua identidade (chinesa) e se afaste das �influências ruins� que 

consideram existir em boa parte dos jovens brasileiros através de elementos como 

imediatismo (visto como apego e demasiada valoração ao momento presente em detrimento 

de preparações para o futuro) e desprezo pelas hierarquias familiares.  

Jennifer se considera uma assídua freqüentadora de chats e videochats na internet 

que envolvem jovens filhos de chineses aqui no Brasil e disse que gosta de participar dessas 

conversas e fóruns virtuais principalmente por que neles existiriam trocas de experiências e 

propagação/discussão de informações que ela considera válidas para sua vida e para o seu 

relacionamento com outros jovens recifenses com os quais convive �off-line� (quando não 

está conectada à internet). Para ela, mecanismos como skype e videochats são interessantes 

devido aos diálogos e conversas que proporcionam e das influências que podem ter na 

identidade de cada um enquanto indivíduos e enquanto dìèrdài (integrantes da segunda 

geração) que participam de determinados grupos virtuais. Entretanto, Jennifer salientou que 

diferenças entre os jovens que participam desses videochats tais como terem ou não 

morado/estudado na China, falarem ou não mandarim fluentemente, serem ou não 

favoráveis à reintegração taiwanesa à RPC, entre outros, fazem com que alguns se sintam 

mais �chineses� do que outros e apresentem uma maior influência sobre eles. Para Jennifer, 

as conversas/discussões particulares que ocorrem nesses ambientes virtuais ficariam 

afetadas por tais fatores.  

Nesse sentido, alguns elementos de cunho político ou relativos à acúmulos 

específicos de capital cultural e simbólico (Bourdieu, 2007) podem ser mobilizados nestes 

ambientes virtuais enquanto fatores que, informando sobre características percebidas como 

étnicas, interferem nos processos que envolvem a construção de identidades nessas 

interações sociais. Luis Antônio Marcuschi (1991) estabelece uma distinção entre dois tipos 

de diálogos. Segundo ele, existem diálogos assimétricos, onde um dos participantes tem o 

direito de orientar a interação e exercer pressão sobre os outros participantes e diálogos 
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simétricos, nos quais os vários participantes têm teoricamente o mesmo direito à auto-

escolha da palavra e da condução da temática.  

Para Marcuschi, estes últimos são os únicos tipos de diálogos que constituem 

estritas conversações. Mas para afirmar a fragilidade da afirmação de simetria de papéis nas 

conversações, este autor declara que a diferença de condições socioeconômicas ou de poder 

entre os indivíduos deixa-os em diferentes condições de participação no diálogo, fazendo 

com que a própria construção e negociação de identidades na interação fiquem afetadas por 

essas condições. Assim, os processos identitários presentes nessas atividades 

conversacionais citadas por Jennifer podem estar entrecruzados com noções étnicas 

diferenciadas que delimitam influências distintas para alguns membros.  

Conversando comigo sobre o possível contato virtual com amigos/parentes 

residentes em Taiwan ou na RPC, outros interlocutores na faixa etária dos 12 aos 18 anos 

comentaram que seus interesses pela cultura chinesa em geral teria aumentado em razão 

disso e que existiriam �pela web� diversos grupos e comunidades que incentivariam esse 

contato, que eles acreditam ser bom (em termos econômicos e culturais) tanto para o Brasil 

quanto para a China. O interessante é que algumas dessas pessoas (integrantes da segunda 

geração), falando sobre os meios de comunicação, se referiram às diferenças que 

consideram existir entre a internet e a TV (chinesa) enquanto fontes de informação e de 

referências acerca de Taiwan, da RPC ou da cultura chinesa em geral.  

Nessa perspectiva, a internet foi tida por eles como um lugar onde encontrariam de 

tudo: vídeos, imagens, discussões, embate de opiniões, denúncias, �enxurrada de coisas 

para ler�, enfim, uma profusão de referenciais que precisariam ser �selecionados� 

constantemente para que possam adquirir um mínimo de sentido. Já programas de 

emissoras de TV chinesas como a CCTV (maior emissora estatal da China e a mais 

difundida e disponível no Ocidente, com mais de 31 canais) foram considerados 

demasiados conservadores e apologistas da imagem de uma China �muito boa� que eles 

consideram só existir no passado ou em um futuro longínquo. Bruce, 16 anos, nascido em 

Olinda e filho de pai cantonês e mãe brasileira, disse que a parte �chinesa� de sua família 

assiste muito a CCTV e que por não se identificar (e conseqüentemente não querer assistir) 

as novelas/seriados e demais programas deste canal, ele já foi acusado por alguns dos seus 

familiares (mais velhos que ele) de ser muito �brasileiro�.    
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Diversos programas de alguns canais da CCTV aos quais assisti88 , sejam eles 

ligados à dramaturgia, ao jornalismo ou ao entretenimento em geral, fizeram referências à 

cultura tradicional chinesa, às tradições daquele país e também a alguns pensadores como 

Confúcio ou Lao-tsé, entre outros fatores. Alguns chineses residentes na região 

metropolitana do Recife com mais de 40 anos (que costumam assistir à CCTV) 

comentaram que percebem os programas dos canais dessa emissora que falam 

especificamente de �cultura chinesa� como algo que reforçaria recordações, valores éticos e 

morais (que acreditam estar ausentes em boa parte da população brasileira) e até mesmo na 

sua �chinesidade�. Sobre isso, D. Marta, 61 anos, nascida em Taiwan e há 32 anos em 

Olinda, disse:  

 
Eu não gosto de internet, tem muita porcaria lá. Meus dois filhos nasceram em 
Taiwan e vieram pra cá bem novinho, muita vez eles via da escola e eu lia coisas 
boa pra eles de Confucio, de poesia. [...] Daí quando chegou esse negócio 
[aparelho que permite a capitação do sinal da CCTV] aqui em casa, meu filho que 
já tá casado vinha pra cá assistir comigo, às vez [vezes] ele já ligou coisa que a 
gente vê [nos programas] com coisa que eu lia quando ele era desse tamainho [faz 
sinal com a mão indicando algo de baixa estatura]. [...] Meus neto e minhas neta 
quando num [não] tão no computador ficam vendo as novelas da Globo. [...] Eu 
tenho pra mim que se todos chineses daqui tivessem esse aparelho [que capta o 
sinal da CCTV] a comunidade podia até ser mais unida. Se eu pudesse, eu botava 
ela [a CCTV] na casa de todos meus amigos chinês.  

 
Ou seja, para essa interlocutora, o resgate e o fortalecimento das origens chinesas e 

da memória social de imigrantes como ela, que mecanismos como o acesso à CCTV podem 

proporcionar, seriam elementos decisivos até mesmo para a coesão étnica. Não é à toa que 

nos seus Boletins Informativos, o CCEBC divulgue os canais e programas da CCTV. D. 

Marta também tocou em um ponto importante: a questão do acesso ao sinal e/ou aos 

conteúdos da CCTV, que por motivos econômicos, não se faz presente na casa de todos 

chineses que queiram tê-los. O acesso aos canais da CCTV é possível através da aquisição 

de um aparelho receptor (fornecido por dois chineses residentes em Recife) que custava, no 

mês de junho de 2008, R$ 800,00 para sua instalação. Aqueles que adquirem esse aparelho 

conseguem ter acesso livre (sem pagamento de assinaturas) aos referidos canais e também 

obtêm um certo status frente aos que não o possuem. Seis chineses disseram ter vontade de 

comprar este aparelho, mas que em virtude do seu custo, esperariam que ele baixasse de 

                                                
88 A CCTV possui canais nas línguas inglesa, francesa, alemã (entre outras) que transmite o conteúdo original 
da CCTV sediada em Pequim traduzido nesses referidos idiomas.  
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preço. Também é possível assistir a alguns vídeos de programas dos canais dessa citada 

emissora através do seu site na internet 89.  

Uma das vezes em que fui ao restaurante em que Steven trabalha, ele estava em sua 

hora de folga justamente assistindo a um capítulo de um seriado da CCTV pela internet; 

quando terminou de assistir, ele me disse que o seriado que estava acompanhando fez com 

que recordasse momentos de sua infância em Taiwan, pois teria envolvido histórias às quais 

sua avó já lhe tinha feito referências e que ele estava esquecendo. Ele contou depois que 

incentiva sua filha de oito anos, nascida no Brasil, a ter contato com esse tipo de material 

audiovisual a que ele assistia e que fala da cultura chinesa até para incentivá-la a ficar cada 

vez mais �consciente� de que seu sangue é chinês e que assim como outros integrantes da 

segunda geração, pode explorar essa característica para o seu futuro, maximizando 

oportunidades que venham a aparecer no Brasil, na RPC ou em Taiwan.   

Para Steven, o contato com a cultura chinesa (representada por programas da CCTV) 

através da internet é importante também para que ele �recarregue� seu lado chinês com 

�coisas atuais� e para que se sinta inserido dentro da �chinesada� que está espalhada pelos 

quatro cantos do mundo, já que não seria bom se todos os referenciais acerca de suas 

origens fossem baseados apenas na oralidade e na memória social do convívio que teve 

com seus familiares em Taiwan. Nas suas palavras: 

 
Eu conheço chinês que mora na Europa, Malásia e Argentina e de vez em quando 
a gente conversa por skype ou por msn. [...] A CCTV mostra coisa de história, de 
cultura que só entende e só mexe mesmo em quem tem cabeça de chinês. Então é 
mais um negócio pra gente compartilha, n�é? [...] Esse canal eu tem pra mim que 
é só uma das coisa que mostra que distância não mata identidade de um povo, 
mas espalha, entende? Um tatu acha outro pela internet e eles dois começa a se 
cheirar.  

 
Alguns interlocutores chineses (principalmente os que tinham baixo poder 

aquisitivo) alegaram viver �de casa para o trabalho� e �do trabalho para casa�. Com isso, 

um ponto analiticamente relevante é que tal possibilidade de �recarregar� o lado chinês 

através desses meios de comunicação (colocada por Steven), está até certo ponto restrita 

aos que apresentam perfis socioeconômicos específicos, que lhes permitam usufruir desses 

meios em seus ambientes domésticos.  

                                                
89 http://www.cctv.com   
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Pelos dados coletados, aproximadamente 50% dos integrantes da comunidade 

chinesa de Pernambuco possui em suas residências o citado aparelho receptor ou 

computadores conectados à internet que permite acessos aos programas fornecidos pelas 

emissoras de TV chinesas em geral ou à CCTV em particular. Por isso, se por um lado 

aqueles que têm como acessar esses referidos programas podem fortalecer simbolicamente 

seus parâmetros, referenciais e vínculos culturais �chineses� através da mediação desses 

determinados programas televisivos, por outro, parte significativa dos membros dessa 

comunidade, que não possui acesso à internet (em suas residências) ou esse aparelho, nos 

momentos de lazer em que optam por assistir TV, costumam ver programas de emissoras 

abertas do Brasil. Alguns desses programas, segundo interlocutores desse segmento 

disseram, exerceriam influências não nos seus vínculos com a cultura chinesa ou com os 

demais chineses com os quais convivem, mas sim influenciariam na maneira como 

perceberiam parte dos brasileiros. Falando sobre essa questão comigo, um desses 

interlocutores falou:  

 
TV [canais da TV aberta brasileira] influencia sim jeito que vocês brasileiro vê a 
gente [os chineses] e como nóis vê vocês. [...] Tá aí Cardinot 90, n�é, que alguns 
chinês sem muito recurso assiste, eles pode conviver com pessoal e pensar: 
brasileiro é bom, mas ó [olha] o que também faze [fazem], é por aí.   

 
Em um levantamento informal que realizei de janeiro a junho de 2008 nos 

telejornais locais de Pernambuco, percebi que das vinte e nove matérias veiculadas que 

coletei neste período e que envolviam chineses no estado, apenas seis falavam sobre 

questões culturais (como ensino da língua, práticas da MTC e questões religiosas, entre 

outras), as demais informavam sobre prisões, suspeitas de contrabando ou falavam sobre a 

presença desses imigrantes no comércio de Recife e Caruaru, na maioria das vezes, 

insinuando ou afirmando suas participações em redes de contrabando ou de comércio ilícito.  

Além disso, alguns telejornais locais de cunho sensacionalista pareceram reforçar 

tanto a modelação dos parâmetros utilizados por alguns imigrantes chineses para se 

locomoverem dentro das cidades de Recife, Olinda e Caruaru quanto alguns estereótipos 

que eles possuem sobre segmentos populacionais brasileiros como moradores de rua ou 

                                                
90 Cardinot é um jornalista que em uma emissora local de Pernambuco, apresenta um programa de TV 
considerado sensacionalista por diversos críticos. O foco deste programa são notícias policiais e atos de 
violência em geral.  
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favelas. Dois chineses que assistem a esses citados programas falaram que certos bairros do 

Recife, que costumam ser cenários dos diversos crimes noticiados, viraram lugares em que 

eles não iriam de jeito algum e que procuravam se afastar de alguns brasileiros quando 

ficam sabendo os bairros/favelas onde eles residiam: �Se gente vê dileto em televisão que 

tal lugar é desglaça de tláfico, de morte, como é que gente num vai ver pessoal de lá 

difelente?�, afirmou um desses chineses.  

Assim, parte expressiva dos telejornais da TV (brasileira), parece exercer uma 

influência de via dupla nas relações interétnicas, através da veiculação (ou repetição) de 

certas imagens estereotipadas de membros de ambos os grupos: se por um lado ela pode 

constantemente reiterar entre uma parcela expressiva dos brasileiros a imagem de que a 

maioria dos chineses seriam ligados à máfia ou a redes de contrabando, do outro, ela 

também reforça repetidamente imagens preconceituosas, depreciativas e reducionistas de 

segmentos da população brasileira para alguns chineses através de determinados programas. 

Três interlocutores, imigrantes chineses que chegaram ao Brasil após 2001 e que trabalham 

com produtos importados no centro do Recife, só aceitaram falar comigo quando lhes repeti 

várias vezes que eu não era ligado �aos jornais� e nem que as conversas que teríamos 

seriam �colocadas na TV�; eles disseram que jornalistas (sobretudo os da TV) não 

gostariam dos chineses e que viveriam �queimando o filme� deles para os brasileiros.  

O que me interessa e que considero pertinente comentar aqui é a influência que 

esses telejornais podem ter na representatividade e no reconhecimento mútuo das 

alteridades nas relações interétnicas. Alfredo Vizeu e João Carlos Correia (2008) defendem 

que o telejornalismo representa um lugar de referência muito semelhante ao da família, dos 

amigos, da escola, da religião e do consumo para diversos grupos sociais no Brasil. Citando 

Bourdieu, esses dois estudiosos acreditam que os jornalistas refratam a realidade ao cobrir 

os acontecimentos; ou seja, eles teriam �óculos� especiais a partir dos quais veriam certas 

coisas e não outras, operando uma seleção e uma construção do que é selecionado. Na 

perspectiva desses autores, os fatos que viram notícias seriam não apenas selecionados, mas 

ativamente construídos e, além disso, proporcionariam uma espécie de lugar de orientação 

nas sociedades complexas. Não irei discutir a validade desta hipótese, mas considero que 

ela não pode ser desconsiderada quando programas de TV (especialmente telejornais 

produzidos no Brasil) foram referidos por alguns interlocutores, brasileiros e chineses, 
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como algo que influencia direta e indiretamente nas maneiras como se relacionam uns com 

os outros.   

Com relação a programas da TV brasileira como novelas, séries e humorísticos 

(dentre outros) alguns chineses (que não possuem acesso à CCTV e outros canais à cabo ou 

por assinatura em suas casas) disseram que às vezes se sentem �mexidos� ou acham 

�graça� de determinadas coisas que assistem de uma maneira distinta da dos brasileiros, já 

que veriam tais programas �pelos olhos de um chinês� ou pelo olhos de �brasileiros com 

sangue chinês�. Nesse sentido, esses imigrantes parecem que podem assistir aos mesmos 

programas televisivos que os brasileiros, mas interpretá-los de formas distintas; 

interpretações essas que, dependendo da formas ou dos intuitos com que venham a ser 

comunicados, se referem à etnicidade por que se tornam relevantes para os processos de 

interação social.  

As imagens, informações e julgamentos altamente mediados pelos meios de 

comunicação participam da produção de valores culturais que afetam a forma como parte 

significativa dos imigrantes investigados interpreta os acontecimentos ao seu redor (estejam 

eles restritos aos contextos locais ou ampliados ao contexto internacional) e os vivenciam 

em sua vida cotidiana. Um bom exemplo disso foram notícias relacionadas à preparação 

chinesa para as Olimpíadas de Pequim, que majoritariamente, foram referidas pelos 

chineses investigados (principalmente os que nasceram na RPC) como algo que lhes 

reforçava o orgulho de ter nascido na China. Por isso, acredito que os meios de 

comunicação (entendidos aqui em seu sentido amplo) se tornam um domínio importante 

para que as subjetividades particulares desses chineses ou brasileiros de origem chinesa 

possam ser re-configuradas e transmitidas através da etnicidade. Além disso, não podemos 

desconsiderar o papel desses meios na construção da idéia de uma comunidade chinesa 

transnacional que se fortalece, entre outros elementos, através das trocas e dos 

compartilhamentos simbólicos constantes produzidos em tais esferas comunicativas e 

virtuais de sociabilidade.  

Versando acerca das já citadas condições tecnológicas que julga necessárias para a 

transnacionalidade, Ribeiro (2000) acredita que a televisão global (que se dissemina ao 

redor do planeta por meio de emissoras como a CCTV) e as redes de computadores dariam 
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vida ao principal suporte simbólico e ideológico para a emergência da cultura e das 

representações transnacionais. Nas palavras desse autor: 

 
Podemos supor que a TV global cria tópicos comuns para muitos espectadores no 
mundo tanto quanto sentimentos de pertencer à mesma cadeia de eventos, de estar 
sob as asas do tempo global. O que está sendo elaborado é uma matriz de sentidos, 
de formas de representação e de construção de identidades, tanto quanto de uma 
história compartilhada � processos centrais para a construção de qualquer 
comunidade imaginada.  

(Ribeiro, 2000: p. 197) 

 
E é esse sentido de uma comunidade imaginada chinesa transnacional que acredito 

ser fomentada constantemente por parte significativa dos imigrantes investigados através 

das suas utilizações particulares dos mecanismos como a internet e o acesso à TV chinesa 

citados nesse tópico. Assim, quando defendo a idéia de que processos que envolvem 

identidades transnacionais estão presentes no cotidiano dessas pessoas, sejam elas da 

primeira ou da segunda geração, é por que estou não apenas contemplando os seus 

envolvimentos em tais processos, mas sugerindo que suas construções identitárias 

específicas estão sendo atravessadas por eles. Estas construções estão presentes também nas 

respectivas distintividades culturais comunicadas por chineses e brasileiros em suas 

interações sociais que defendo que sejam representativas de relacionamentos que envolvem 

etnicidade.  

Como foi descrito no caso de Renata, que considera seus primos que moram na 

China como seus �amigos mais próximos�, a transnacionalidade pode, por meio dos 

instrumentos comunicativos que foram referidos neste tópico, operar atravessando 

fronteiras geográficas e permitindo que uma idéia de proximidade seja construída e 

contemple elementos que envolvem afetividades ou noções de afinidade cultural; 

circunstâncias que considero importantes não apenas para que identidades particulares 

sejam representadas, mas também para que existam atribuições a outras identidades com as 

quais, em diálogo, podem informar sobre seus reconhecimentos enquanto grupos, 

comunidades e sobre as distintas etnicidades que podem mobilizar.  

O transnacionalismo, na forma como é entendido por Ribeiro, equivale a um nível 

de integração que atravessa todos os outros e cujo espaço apenas pode ser concebido como 

difuso e disseminado em uma teia e que, por isso, não corresponde a realidades territoriais 

circunscritas tais como os níveis local, regional e/ou nacional sugerem. Nessas condições, 
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defendo que a etnicidade chinesa, expressa ou fomentada pelas práticas sociais e 

comunicativas descritas nesse tópico, informa sobre a ocorrência de identidades 

transnacionais.  

 Não posso concluir este tópico sem antes problematizar um pouco mais o papel que 

a CCTV desempenha dentro das possibilidades de re-elaboração das subjetividades dos 

chineses emigrados relacionando-o com à idéia de modernidade chinesa diferenciada, idéia 

comentada por diversos interlocutores. Retrabalhando tensões culturais entre o Oriente e o 

Ocidente, muitos programas da CCTV e sites de entretenimento chineses atuam sobre 

diferenças entre a moralidade étnica chinesa e a modernidade capitalista americanizada, 

influenciando na difusão da noção de modernidade alternativa, que cada vez mais se faz 

presente nas falas dos chineses e seus descendentes residentes em Pernambuco (sobretudo 

os que possuem uma maior escolaridade) e que designaria um conjunto de �particularidades 

culturais� que concederia aos chineses, segundo alguns interlocutores, uma distinção entre 

nós/orientais e vocês/ocidentais no que se refere à idéia de modernidade que questiona as 

reivindicações ocidentais de universalidade. 

�Nós [chineses] somos modernos mas mantemos a tradição�; �A modernidade que a 

gente [pessoas de origem chinesa, segunda geração] valoriza é diferente da brasileira e da 

americana�; �os chineses pensam diferente dos brasileiros, uma coisa moderna pra gente 

pode não ser vista como moderna pra vocês�. Essa é uma pequena amostra das diversas 

falas e comentários que coletei com chineses e brasileiros de origem chinesa de diversas 

faixas etárias e de diferentes perfis socioeconômicos quando conversávamos sobre a 

vivência da cultura chinesa em geral ou sobre suas vidas e as diferenças entre brasileiros e 

chineses em particular. Sendo referidas para acionar fronteiras interétnicas entre as idéias 

de �nós� e �eles� ou �vocês�, tais discursos remeteram a uma questão pertinente: como são 

construídas e representadas as noções de �outras� modernidades e de que forma elas podem 

interferir nos reconhecimentos étnicos e identitários dos indivíduos que as utilizam?  

Ainda que aquilo que é comumente aceito como o �Ocidente� apresente e vivencie 

múltiplas noções de �modernidades�, esses citados interlocutores não se focavam em tal 

multiplicidade e faziam referências constantes ao que seria distintivo e não-ocidental, mais 

especificamente chinês. Os argumentos dessas pessoas criticavam o fato do Ocidente ser 

ainda hoje visto por muitos como o padrão único de modernidade a partir do qual as outras 
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sociedades devem também ser medidas. Aihwa Ong (2006) alerta que os antropólogos 

devem prestar atenção a como lugares não-ocidentais planejam e visionam diferentemente 

combinações particulares entre cultura, capital e Estado-nação, ao invés de aceitarem que 

tais lugares seriam versões imaturas de algum protótipo-mestre ocidental.   

Como já coloquei, a referida idéia de modernidade alternativa foi muito presente nas 

falas de diversos interlocutores e nos contextos em que presenciei a ocorrência de tais 

referências, como quando alguns chineses respondiam críticas que ouviam em relação à 

China (ou ao governo comunista especificamente), a identidade étnica chinesa era um 

elemento que se tornava relevante para informar sobre a existência de fronteiras e 

diferenças étnicas entre esses imigrantes e os brasileiros. Para Aihwa Ong (2006) as 

modernidades alternativas, como a chinesa, denotariam não tanto uma diferença em 

conteúdo entre modernidades asiáticas e ocidentais, mas sim novos posicionamentos 

geopolíticos que desafiam a suposição de uma dominação ocidental incontestável91. Essa 

autora salienta que em diversos países da Ásia (entre eles a RPC), tal noção de 

modernidade é construída pelas elites políticas e sociais que apropriam experiências 

�ocidentais� e as re-apresentam (com novas roupagens e visando objetivos distintos) como 

reivindicações �autênticas� de seus próprios países.  

O ponto crucial disso é que ao promoverem uma espécie de indigenização da 

modernidade e do capitalismo (em ambientes fora dos lugares hegemônicos e ocidentais 

onde tais termos se originaram), os imigrantes chineses de Pernambuco buscam incorporar 

aspectos do sistema capitalista mundial hegemônico às suas particulares ordens 

cosmológicas e com isso, se fortalecer econômica e etnicamente (Sahlins, 1997). É dentro 

desse contexto que acredito que parte significativa dos imigrantes investigados participa de 

processos ligados à globalização popular (Ribeiro, 2006). A tendência é que o 

desenvolvimento dessa citada idéia de modernidade alternativa, aliada aos processos 

ligados às vertentes populares da globalização e a uma possível popularização dos 

instrumentos comunicativos, constituem fatores que tornarão a diáspora chinesa um 

fenômeno capaz de promover, cada vez mais, relacionamentos e agenciamentos complexos 

e heterogêneos, tanto na esfera econômica quanto na esfera étnica e cultural mundo afora.  

                                                
91 Ong coloca como ponto de partida para o que ela chama de �modernidade ocidental�, o Iluminismo e o 
fortalecimento dos Estados-Nação.  
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四 IV 

 

A MI TUO FO: O BUDISMO CHINÊS E 

SUAS RELAÇÕES INTERÉTNICAS  

 

 Nos capítulos anteriores, relações interétnicas entre brasileiros e imigrantes chineses 

e sua influência na construção da identidade étnica destes últimos foram refletidas tendo 

como referenciais contextos de sociabilidade que ambientes comerciais e econômicos 

promovem entre os dois grupos em Pernambuco. Neste capítulo, o foco investigativo é 

direcionado para as relações de sociabilidade entre brasileiros e imigrantes chineses que 

ocorrem em esferas religiosas. Neste capítulo, descrevo e reflito sobre o budismo a partir do 

Templo Budista Fo Guang Shan, localizado na praia de Casa Caiada/Olinda, uma 

instituição religiosa criada por iniciativa da comunidade e que, em termos quantitativos, 

agrega o maior número de chineses e brasileiros e que por isso, oferece importantes 

relações interétnicas para a investigação.  

A inclusão desta esfera investigativa deve-se à importância e especificidade com 

que fronteiras étnicas e símbolos diacríticos nela podem ser construídos e mobilizados 

visando comunicar distinções culturais entre o grupo de chineses e o de brasileiros, e entre 

a comunidade religiosa (formada pelos dois grupos) em relação à sociedade envolvente 

não-budista. A religiosidade ajudará a entender as relações interétnicas investigadas, pois 

diferentemente da esfera comercial, a esfera religiosa revelou posturas e comportamentos, 

por parte destes imigrantes, que denotam tentativas de compreensão e diálogo interétnico 

mais profundo com os brasileiros a partir de códigos socioculturais específicos que, 

comunicados e semantizados de formas distintas, podem conceder um capital simbólico 

capaz de ser revertido em outras modalidades de capital (econômico, cultural e social), 

relativizar visões pré-concebidas sobre estes imigrantes e fragilizar (quando assim for 

conveniente) fronteiras nítidas entre chineses e brasileiros.  

 

4.1 A Ordem e o Templo Budista Fo Guang Shan e sua sintonia com a diáspora 

chinesa  
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Quando a pesquisa etnográfica ainda se encontrava em sua fase inicial, de 

observações diretas das atividades de comércio de produtos importados em Recife e dos 

primeiros contatos com chineses ou brasileiros de origem chinesa que conheci na internet, 

me chamaram a atenção as constantes referências que os primeiros interlocutores faziam 

com relação à esfera da religiosidade em suas vidas, representada por práticas ligadas ao 

budismo e ao protestantismo. Tais referências indicavam a relevância de tal esfera na vida 

daquelas pessoas.  

Como já foi colocado no segundo e no terceiro capítulo, se foi possível entrar em 

contato com 66 pessoas que trabalhavam na comercialização/distribuição de produtos 

importados no centro do Recife e com 49 pessoas que trabalhavam em restaurantes e 

lanchonetes chinesas espalhadas pelo estado de Pernambuco e assim dialogar ainda que 

minimamente com cada uma delas, isso ocorreu, em parte, por que a pesquisa etnográfica 

estava contemplando as atividades promovidas pelo Templo Budista Fo Guang Shan 

(TBFGS) e pela Igreja Batista Emanuel. Uma questão a ser salientada é que algumas das 

pessoas que entrevistei (tanto no ambiente de comércio de produtos importados, quanto no 

ambiente da alimentação) não quiseram responder à pergunta �Você tem alguma religião?� 

(Ni you zong jiào xìn yang ma?) ou demonstraram não ficar à vontade para respondê-la.  

Nas primeiras visitas que fiz a essas citadas instituições religiosas, percebi indícios 

de que nelas, estavam sendo desenvolvidas relações interétnicas entre imigrantes chineses e 

seus descendentes investigados com a sociedade local pernambucana de maneiras bem 

específicas; além disso, alguns interlocutores da primeira geração associaram o fato de se 

verem como �brasileiros de origem chinesa� ao fato de terem vivenciado (ou tido liberdade 

para vivenciar) experiências ou práticas religiosas na região metropolitana do Recife. Por 

causa desses fatores, inclui a esfera religiosa na investigação.  

Antes de descrever os principais dados empíricos encontrados no TBFGS, é 

importante tecer breves considerações sobre o campo religioso em Taiwan (país aonde 

nasceu a maioria dos chineses praticantes do budismo em Pernambuco) e sobre a Ordem 

Budista que orienta esse Templo. De acordo com dados oficiais divulgados em 2004, o 

campo religioso taiwanês apresenta as seguintes características: 92 

 

                                                
92 Fonte: Taiwan Yearbook 2004 - Religion. Dados disponibilizados pelo periódico Taipei Times.  



137 
 

 
Religião 

 
Nº de Membros 

Nº de Templos e/ou 
Igrejas 

Budismo (佛教 Fó jiào) 5.486.000 4.038 

Taoísmo (道教 Dào jiào) 4.546.000 8.604 

Yi Guan Dao (一貫道 Yī Guàn Dào) 93 845.000 3.218 

Protestantismo (基督新教 Jīdū xīn jiào) 605.000 3.609 

Catolicismo (天主教 Tiānzhǔ jiào) 298.000 1.135  

Islamismo (伊斯蘭教 Yīsīlán jiào) 53.000 6 

Confucionismo (儒學 Rú xué) 14.000 170 

 

O quadro acima indica a heterogeneidade de crenças e práticas religiosas em Taiwan. 

O �ranking� das religiões e seus respectivos números de templos e adeptos na RPC se 

assemelha bastante com esse de Taiwan, com a diferença crucial da liberdade religiosa 

existente no território taiwanês e das particularidades existentes na RPC (que serão 

descritas no próximo capítulo). Quadragésimo oitavo Patriarca do budismo chinês da 

Escola Ch�an (Zen), o Mestre Hsing Yün nasceu em 1927 na cidade de Jiangtu (província 

de Jiangsu/RPC). Em 1949, devido às turbulências ocasionadas pela subida ao poder de 

Mao Tsé Tung, ele foi para a ilha de Taiwan, onde fundou a Ordem Budista Fo Guang 

Shan (Montanha da Luz de Buda), até hoje lá sediada.  

Esta Ordem é representante do chamado budismo humanístico 94  e mantém 

permanente diálogo com elementos da Terra Pura95; ela baseia-se na corrente Mahayana, 

                                                
93 Yi Guan Dao, também conhecido como I-Kuan Tao ou pelas suas iniciais IKT (que costuma ser traduzido 
como �A Verdade Penetrante�) é um movimento religioso que se originou na RPC no século XX. 
Simultaneamente, ele incorpora os elementos mais antigos do confucionismo, do taoísmo e do budismo 
chinês e reconhece a validade de tradições religiosas não-chinesas tais como o Cristianismo e o Islamismo. 
Por esta razão, ele é muitas vezes classificado como uma seita sincrética, juntamente com outras religiões 
similares como a �Way of Former Heaven� (Xian Tian Dao). I-Kuan Tao floresceu em Taiwan a partir da 
década de 1970 e atualmente é a sua terceira crença religiosa em número de adeptos, segundo dados oficiais. 
Na República Popular da China o I-Kuan Tao permanece banido como uma sociedade secreta ilegal, situação 
que ocorria também em Taiwan até 1987. Em 1996 a sede mundial do I-Kuan Tao foi fundada na cidade de El 
Monte, Califórnia (EUA).  
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Yiguandao.  
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que após o �nascimento� do Budismo na Índia no século V a. C., foi responsável pela 

propagação da doutrina e da prática budista na direção de países do Norte da Ásia: Tibete, 

China, Vietnã, Coréia e Japão. Diferente da corrente Mahayana, a corrente Theravada (a 

mais antiga das escolas de budismo atualmente existentes) seguiu pelos países do Sul da 

Ásia: Sri-Lanka, Mianmar e Tailândia, entre outros (Pereira, 2006). Hsing Yün empreendeu 

iniciativas para aproximar diferentes escolas budistas entre si e o budismo de outras 

religiões, num trabalho ecumênico de grande repercussão mundial (Yün, 2005). Em 1990, 

ele fundou em Taiwan a BLIA (Buddha�s Light International Association), a comunidade 

de leigos da Fo Guang Shan, que desde 1992 está sediada nos Estados Unidos.   

Segundo Rafael Shoji (2004), a atuação do budismo chinês no Brasil se intensificou 

a partir da década de 1980 e acompanhou a diáspora chinesa pelo mundo, fenômeno que 

elevou o número de imigrantes no Brasil e trouxe grupos com uma presença mais 

globalizada, como é o caso da Fo Guang Shan (FGS). Shoji defende que, devido ao caráter 

global da imigração chinesa e às conseqüentes reinterpretações e reposicionamentos da 

esfera religiosa em um contexto de diáspora, os templos budistas chineses devem ser 

divididos em dois grupos: os étnicos independentes, que seriam frutos de iniciativa local e 

mais centrados na comunidade imigrante, e os globalizados, que teriam padrões pré-

definidos de ressignificação étnica e de divulgação do Budismo. O trabalho de Rafael Shoji 

e constantes referências produzidas pela mídia brasileira reforçam a idéia de que, dentre as 

organizações budistas chinesas que podem ser classificadas como globalizadas, a FGS é a 

que tem buscado e conseguido maior penetração e receptividade entre os brasileiros96.  

Em 2002 foi inaugurada na cidade de Olinda/Pernambuco o Templo Budista Fo 

Guang Shan (TBFGS), a partir da iniciativa da fração budista da comunidade chinesa de 

Pernambuco, que financiou a sua construção. Em 1994, a já citada fração da comunidade 

chinesa pernambucana adepta do budismo resolveu unificar suas práticas religiosas até 

então dispersas e/ou restritas ao ambiente doméstico de cada membro e fundou a BLIA-

                                                                                                                                               
94 A corrente humanística do budismo possui uma forte ênfase em integrar os ensinamentos de Buda na vida 
diária dos seus adeptos, enfatizando que a vivência espiritual deve ser vista enquanto uma prática cotidiana 
constante.  
95 As escolas Terra Pura estão entre as principais tradições do budismo Mahayana ou �Grande Veículo� e são 
as mais populares no Extremo Oriente. O foco de suas práticas é a devoção e a recitação de sutras. Na China, 
o budismo Terra Pura fundiu-se com a escola Ch'an, que prioriza a meditação.  
96 Em 2003, Hsing Yün esteve no Brasil para inaugurar em Cotia/SP o Templo Zu Lai, o maior da América 
Latina, e em 2004 foi fundada nesta cidade a ULB-Zu Lai, primeira Universidade Budista da América do Sul.  
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Recife, um capítulo regional da sede nacional da BLIA (localizada em São Paulo). 

Inicialmente, esta instituição promovia reuniões semanais na residência do Sr Julius King, 

69 anos, um dos líderes da comunidade e primeiro presidente eleito da BLIA-Recife, cargo 

que ocupou até o ano de 2002. Nestas reuniões, uma média de 50 pessoas, maioria 

imigrantes da primeira geração, participava de atividades onde já interagiam integrantes da 

sociedade local: cerca de doze brasileiras casadas com chineses e alguns filhos destes 

casamentos interétnicos, chineses �mestiços� que hoje são adolescentes ou pessoas adultas 

que de forma constante ou esporádica, integram e participam das atividades religiosas do 

TBFGS.  

Passados alguns anos, este elemento interétnico presente nas reuniões da BLIA-

Recife se perpetuou com a acolhida gradual de novos membros, brasileiros e chineses, e 

veio a consolidar-se com a fundação do TBFGS. Por mais que interesses referentes à 

institucionalização da prática religiosa, ao fortalecimento da identidade étnica e religiosa 

destes imigrantes tivessem permeado a construção do Templo, as idéias de �legado 

religioso� para o estado e de difusão da doutrina para os brasileiros através de uma 

estrutura que favorecesse uma propagação mais ampla e sistemática do budismo, foram as 

razões defendidas como principais pelos idealizadores do TBFGS para a sua fundação. 

Quando indagado sobre isto, o Sr Yang Lee, 73 anos, relatou:  

 
A gente fez isso aqui pros brasileiro, pra ficar pra eles. Um lugar onde se ensina 
preceito de Buda e de budismo é o melhor coisa que gente faz pra agradecer esta 
terra que nos acolheu. 

 
A inauguração do TBFGS ocasionou mudanças importantes em diversos sentidos: 

maior visibilidade (devido à atenção que a mídia local concedeu quando da fundação do 

Templo), disponibilidade no acesso aos rituais (devido à sua localização na beira-mar), etc., 

mas principalmente nos sentidos doutrinários e no que tange à receptividade aos brasileiros; 

de certo, nem todos os interessados nesta vertente do budismo, que não tivessem alguma 

ligação direta com o grupo étnico, poderiam freqüentar as reuniões da BLIA-Recife (ou se 

sentir à vontade para fazê-lo), visto que tais reuniões ocorriam num ambiente doméstico. 

Nas atividades da BLIA-Recife (1994-2002) eram feitas práticas de meditação, recitação 
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dos sutras e estudo do darma97 (conduzidas em chinês por budistas leigos) que em seu 

conjunto, não podiam formalmente ser chamadas de celebrações; pois, conforme foi 

relatado por líderes do TBFGS, esta denominação só se aplica se a condução for feita por 

algum monge, alguma pessoa que tenha aderido ao código tradicional de conduta para a 

sangha (comunidade budista).  

 

4.2 O Cotidiano do TBFGS 

 

Com a abertura do TBFGS e a chegada da monja Myao Yi, cerimônias budistas de 

tradição chinesa passaram a ocorrer formalmente no estado de Pernambuco e as reuniões da 

BLIA-Recife, que antes eram restritas a um público �étnico� específico e possuíam um 

caráter cerimonial, começaram a integrar gradualmente os brasileiros convertidos e a se 

focarem também nas questões burocráticas, financeiras e de planejamento das atividades de 

assistência social. Nestas cerimônias conduzidas por Myao Yi, foram concedidas às 

atividades litúrgicas, como devoções aos antepassados e rituais de meditação e reverência 

aos Budas, e às atividades doutrinárias, de ensino/estudo do darma e de sutras, o status de 

elementos que poderiam e deveriam ser trabalhados enquanto unificadores da diversidade 

cultural entre chineses e brasileiros. Segundo uma jovem brasileira que participou destas 

cerimônias iniciais:  

 
A Mestra deixou claro pra quem tava indo pela primeira vez ou não sabia nada de 
budismo que o darma é universal e ele pode despertar a budeidade98 em qualquer 
pessoa.  

 
Outros interlocutores brasileiros também reforçaram esta idéia, acima exposta pela 

jovem, e disseram que acreditavam que a natureza humana seria �búdica� e que as 

diferenças culturais, por mais que se apresentassem acentuadas, poderiam ser superadas 

através do estudo e da compreensão da doutrina budista, da forma como é propagada pela 

FGS. As pessoas que visitam essas cerimônias são convidadas e até estimuladas a participar 

                                                
97 No Budismo da FGS, sutras são escrituras canônicas tratadas como registros dos ensinamentos orais de 
Sidarta Gautama, o Buda histórico e darma é o conjunto de ensinamentos que juntos, compõem a doutrina 
moral sobre os direitos e deveres de cada um; geralmente se refere a uma tarefa espiritual, mas também pode 
ser interpretado como ações virtuosas feitas tanto em vidas passadas como na vida atual. 
98 Entendida como a capacidade de ser Buda, de �iluminar-se�; capacidade que seria inerente a cada um de 
nós.  
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dos rituais, alguns exemplos disso: como as leituras dos sutras em chinês costumam deixar 

pessoas que nunca tiveram contato com esta língua �perdidas�, com dificuldade de 

acompanhamento, uma mulher chinesa fica sempre a postos para indicar a localização 

correta.  

Na cerimônia do dia de finados chinês de 2008 (que sempre ocorre no 1º domingo 

de abril), a todos os presentes (mais de vinte brasileiros que estavam lá pela primeira vez) 

foram oferecidos incensos para que consagrassem e ofertassem aos antepassados. Quando, 

devido à presença de �estreantes�, notava-se que a leitura dos sutras apresentava 

dificuldades, Chüe Shi (a atual monja) solicitava a algum brasileiro que os lesse em 

português e esforçava-se para transmitir seus conteúdos de forma simples e objetiva. Estas 

práticas, conforme alguns destes estreantes relataram, além de passar a idéia de que estes 

chineses budistas são bons anfitriões, estimulam uma possível vontade de retornar outras 

vezes. 

Aliada a outros fatores, estas iniciativas, que tentavam diluir as fronteiras entre um 

ethos religioso visto como consolidado, tradicional e diaspórico (vivenciado pelos 

imigrantes chineses), e um outro que seria inicial, nativo e convertido, ou melhor, em 

processo de conversão (representado pelos brasileiros), fizeram com que, logo em seu 

primeiro ano de atividades, o TBFGS conseguisse não só atrair para suas cerimônias 

matinais de domingo um número expressivo de visitantes brasileiros, mas também fazer 

com que parte significativa destes continuassem visitando o Templo e estudando a doutrina 

budista ou até mesmo a cultura chinesa. Esta idéia de �acolhida� foi desenvolvida tanto 

através de atividades regulares como grupos de estudo e retiros de meditação ch�an, 

práticas de voluntariado, quanto pelos cursos que começaram a ser oferecidos: Ioga, Tai-

Chi-Chuan, meditação ch�an, Kung-fu e língua chinesa (mandarim).  

Assim, o cotidiano religioso do TBFGS passou a caracterizar-se, desde seu início, 

por uma composição socioeconômica, geracional e étnica diversificada que incluía crianças, 

idosos e, sobretudo jovens, criando um público heterogêneo que de certa forma confirmou a 

tendência defendida por alguns acadêmicos (Usarski, 2004; Shoji; 2002), da possível 

coexistência, nas organizações budistas ocidentais, entre um Budismo de Imigração e um 

Budismo de Conversão. Shoji comenta sobre esta divisão que 
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O Budismo dos imigrantes teria como principal característica a preservação de 
uma identidade étnica a partir de rituais e devoções específicos, geralmente 
associados à obtenção de atos meritórios. As principais características do 
Budismo dos convertidos seriam uma interpretação mais racionalizada do 
Budismo e uma estreita associação com a meditação. O perfil social característico 
dos convertidos seria o de um alto nível educacional, e de pertencentes às classes 
média e alta da sociedade. 

(Shoji: op.cit, pp. 3-4) 
 

Estes preceitos relativos ao que seria o �Budismo dos Convertidos�, colocados por 

Shoji, foram encontrados nas observações realizadas no Templo e principalmente, nas falas 

de diversos brasileiros, interlocutores dessa pesquisa. De formas distintas, eles fizeram 

referências a elementos que associavam a doutrina budista ao conhecimento médico-

científico e a meditação a uma prática terapêutica, entre outras. Estas falas transpareciam 

que um recorte instrucional e socioeconômico estava presente naquele crescente grupo de 

�nativos� convertidos (ou em processo de conversão).  

Tanto este citado recorte quanto as idéias de �fragilização das fronteiras culturais� e 

�unificação das diversidades�, ficaram evidenciados nas duas Cerimônias de Refúgio na 

Jóia Tríplice e de Profissão dos Cinco Preceitos 99, ocorridas no TBFGS: a primeira em 

2003 e a segunda em 2006. Na primeira Cerimônia, participaram 43 pessoas: 31 imigrantes 

chineses e 12 brasileiros; todos que �se refugiaram� também fizeram a Profissão dos 

Preceitos, o que veio a se repetir na segunda cerimônia, de 2006. Na Primeira ocasião, os 

chineses eram em sua maioria comerciantes que alegaram razões diversas (distância dos 

Templos de São Paulo, excesso de trabalho, etc) para até então não terem realizado tal 

cerimônia; já os brasileiros (sete homens e cinco mulheres) eram cinco estudantes 

universitários, quatro aposentados e três profissionais liberais. Na segunda cerimônia, o 

quadro se inverteu e 39 pessoas, todas brasileiras, realizaram a Profissão; 21 homens e 18 

mulheres, em sua maioria estudantes universitários e profissionais autônomos. 

                                                
99 A Cerimônia de Refúgio na Jóia Tríplice e de Profissão dos Cinco Preceitos significa o ingresso formal de 
novos adeptos no corpo de discípulos da FGS, mas especificamente no caminho do Iluminado � o Buda 
Shakyamuni. Ao fazer esta cerimônia, o participante recebe um nome de darma escolhido pelo monastério e 
passa a integrar a genealogia do Budismo Ch�an e Terra Pura do Monastério Fo Guang Shan e se compromete 
a não seguir ensinamentos de credos considerados �obscuros�. Segundo dirigentes chineses do Templo 
comentaram, eles consideram �credos obscuros� aqueles que promovem qualquer tipo de violência à natureza, 
ao seres humanos ou a qualquer espécie de animal. �Refugiar-se� significa aceitar publicamente o Buda como 
mestre, o darma como seus ensinamentos e a sanga como sua comunidade religiosa. A profissão dos Cinco 
Preceitos (não matar, não roubar, não mentir, não ter má conduta sexual e não se intoxicar com álcool ou 
drogas) está inserida dentro da mesma cerimônia e o participante pode optar ou não por fazer os votos de 
aceitação e segui-los em sua vida, segundo a FGS.  
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Atualmente nas cerimônias do TBFGS, cerca de 40% dos participantes é composta 

por imigrantes chineses e seus descendentes. Se por um lado isso aponta que a maioria 

deste público é composta de brasileiros convertidos e/ou visitantes, por outro, verifica-se 

que o controle financeiro e organizacional deste Templo encontra-se com os chineses; tanto 

que a direção do TBFGS e a presidência da BLIA-Recife são cargos ocupados desde as 

suas fundações por estes imigrantes; alguns dos quais se naturalizaram brasileiros, mas 

ainda continuam definindo-se unicamente como chineses.  

 
Figura 3: O Salão principal do TBFGS. Foto: Marcos de Araújo Silva, 2008.  

As cerimônias dominicais do TBFGS são as atividades que conseguem atrair o 

maior número de participantes regulares no TBFGS, aproximadamente 50 pessoas; 

diferente das práticas de meditação ch�an e de estudo do darma nas tardes de sábado, cujo 

número de praticantes dificilmente ultrapassa os quinze. No cotidiano do Templo, budistas 

chineses, brasileiros convertidos e novos freqüentadores costumam se cumprimentar 

falando �A Mi Tuo Fo� 100 uns aos outros, gesto acompanhado de uma pequena reverência 

que denota o reconhecimento no outro de sua budeidade e que, aliado ao uso do Fot-Zu 

                                                
100 Numa tradução literal do chinês, A mi tuo fo significa Buda Amitabha, o Buda da Vida e Luz Infinitas.  
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(espécie de pulseira budista), estabelece uma certa fronteira entre praticantes/conhecedores 

do budismo e demais �visitantes� do Templo. 

Comecei a participar das cerimônias dominicais do TBFGS em maio de 2007. 

Primeiramente eu fiz uma visita durante a semana na qual me apresentei e falei sobre meus 

interesses de pesquisa. Fui informado pela secretária do lugar, uma jovem brasileira de 25 

anos, que poderia participar das cerimônias �numa boa� e que antes seria interessante 

apenas que eu lesse �alguma coisa� sobre o budismo; ela então me indicou dois livretos 

introdutórios disponíveis na recepção do Templo: �O que é o budismo� e �Budismo, 

medicina e saúde�. No domingo próximo àquela semana eu participei da cerimônia e fiquei 

impressionado com a receptividade que tive: nenhum dos chineses e dos brasileiros 

participantes me conhecia, mas eles demonstraram interesse em me ajudar a acompanhar as 

leituras dos sutras, me explicaram quando e como eu deveria fazer as reverências às 

imagens de Buda e a qual preceito budista cada ato litúrgico da cerimônia fazia referência, 

entre outras coisas.  

 
Figura 4: Imagem de Buda Amitabha no TBFGS. Foto: Marcos de Araújo Silva, 2008.  

Com o decorrer das semanas, percebi que essa acolhida se estendia da mesma forma 

a outros �iniciantes� ou �curiosos�, como eu fui classificado. Os chineses que fui 
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conhecendo ao longo das cerimônias no TBFGS também foram receptivos para conversar 

comigo: os que estavam na faixa etária acima dos 60 anos eram proprietários de lojas e/ou 

restaurantes e alguns disseram já estarem aposentados ou pensando em se aposentar. Os que 

estavam na faixa etária dos 30-60 anos trabalhavam, em sua maioria, como importadores, 

comerciantes e vendedores (de produtos importados ou em lanchonetes/restaurantes) ou 

como �freelas� (trabalhadores temporários ou autônomos). Os que possuíam a faixa etária 

abaixo dos 30 anos eram, comumente, recém-chegados ou integrantes da segunda geração; 

os primeiros em sua maioria eram vendedores e/ou carregadores e os segundos, estudantes 

universitários.   

A maioria dos imigrantes chineses que vieram de Taiwan e que tinham mais de 60 

anos falava japonês (além do mandarim), devido ao domínio do Japão sobre o território 

taiwanês de 1895 até 1945. Pelas minhas observações e conversas informais, mais da 

metade dos chineses que freqüentam o Templo demonstravam sentimentos nacionalistas 

por Taiwan ou apego e valorização de elementos culturais que consideram ser distintivos 

daquela ilha como a culinária e a língua taiwanesa (que como já foi dito difere do 

mandarim apenas na escrita). A partir desta divisão, podemos considerar que existe uma 

relação entre esse envolvimento religioso e o apreço pela independência taiwanesa. Alguns 

não criticavam a China Continental, mas sim os seus representantes políticos e defendiam a 

democracia taiwanesa, que segundo cinco interlocutores comentaram, concede liberdade 

religiosa.  

Em consonância com suas bases na Terra Pura e na Escola Ch�an, o repertório 

litúrgico das cerimônias do TBFGS começa com a recitação dos sutras, conduzido de 2002 

a 2006 pela monja Myao Yi e desde 2007 pela nova monja, Chüe Shi. Um folheto com os 

sutras, que variam constantemente, em pinyin e português são disponibilizados para os 

brasileiros e sua versão chinesa para os imigrantes e descendentes. Após a recitação, tem 

início o pedido de refúgio em algum Buda ou Bodhisattva 101: seguindo duas filas indianas 

guiadas pela monja, uma de homens e outra de mulheres, os participantes rodam em 

círculos pelo salão central, entoando cerca de vinte vezes algum refrão de súplica. Um dos 

                                                
101 Na doutrina da FGS, Bodhisattvas são seres de sabedoria elevada orientados a uma prática espiritual que 
visa a remover obstáculos e beneficiar todos os demais seres.  
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refrões de súplica que foi utilizado em quatro das cerimônias que participei dizia 

literalmente:  

A Mi Tuo Fo [Buda Amitaba] (3 vezes)  

Nam Mo a Mi Tuo Fo [Refugiemo-nos no Buda Amitaba] (1 vez)  

Alguns Brasileiros e chineses descreveram esta atividade como momentos de 

comprometimento, fé e/ou emoção nos quais eles poderiam estreitar ou até mesmo anular 

as distâncias entre a �vida terrena� e o �paraíso espiritual� onde residiriam milhares de 

Budas. A cerimônia prossegue com cinco minutos para meditação seguidos da leitura da 

dedicação de méritos, das ofertas e encerra-se com uma explicação do sutra trabalhado 

naquele dia, visando aproximá-lo da vida prática e do cotidiano dos ouvintes. Quando a 

presença de novos participantes é percebida, tal explicação costuma receber uma orientação 

mais ecumênica, que reforce um possível diálogo entre esta vertente budista e demais 

crenças, como o Cristianismo.  

Numa destas explicações mais ecumênicas, por exemplo, foi defendido que a 

diversidade religiosa deve ser vista não como fatores excludentes, mas que podem ser 

complementares na busca do que seria �um mundo melhor�. Isso revela um interesse 

evidente de proselitização e abre a possibilidade para uma convivência religiosa múltipla, 

elemento presente em discursos e práticas de alguns adeptos �refugiados� chineses e 

brasileiros: parte dos chineses vivencia o budismo da FGS com elementos taoístas e/ou 

confucionistas e parte dos brasileiros declarou continuar vivenciando práticas relacionadas 

ao budismo tibetano ou ao catolicismo e perceber isso como uma �abertura para o 

desenvolvimento da espiritualidade�.  

Como vimos no capítulo anterior através de algumas falas de Roberto, nos meses de 

abril e maio de 2008, quando a imprensa dava destaque aos conflitos no Tibete e às 

manifestações contra a RPC e guiadas pelo lema �Free Tibet�, alguns imigrantes chineses 

de Pernambuco evidenciaram suas recepções variadas com relação ao budismo. Diversos 

chineses que se declararam ateus ou que não seguem a doutrina do TBFGS, como Roberto 

e Steven, disseram respeitar o budismo em geral e não ver com bons olhos apenas a 

politização de algumas vertentes.  

O budismo tibetano pertence à corrente Mahayana e possui a particularidade de 

incentivar uma busca espiritual solitária; tal busca teria o mérito de �indicar um caminho, 
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protegido, semeado de etapas que também servem como patamares e degraus, assegurando 

assim a continuidade da evolução� 102. Apesar de não se organizar como uma instituição, o 

budismo tibetano tem sua representação maior na figura do Dalai Lama. O governo da RPC 

reivindica que o território tibetano lhe pertence desde o século XIII e em 1950 o ocupou 

militarmente, acabando oficialmente com a teocracia budista existente até então.  

Apenas nove interlocutores chineses (sete adeptos do TBFGS e dois da IBE) com os 

quais conversei sobre a situação do Tibete disseram não apoiar a ofensiva militar chinesa, 

todos os outros a defenderam ou disseram que ela seria um �mal necessário�; dois desses 

últimos inclusive, apesar de apoiarem o nacionalismo taiwanês, comentaram que 

diferentemente de Taiwan, o Tibete não teria o direito de se auto-intitular como uma nação 

autônoma.  Por causa desse contexto, o budismo tibetano não costuma ser comentado, 

estimulado ou bem visto pela maioria dos chineses pernambucanos, principalmente pelos 

que não são budistas, devido à sua forte conotação política. Sabendo disso, alguns 

brasileiros do TBFGS disseram que mesmo simpatizando ou seguindo esta vertente tibetana 

do budismo, evitam tocar neste e em outros assuntos �delicados� com os chineses com os 

quais convivem.  

Além da cerimônia dominical, as principais atividades desenvolvidas pelo TBFGS 

são cerimônias de casamento (desde sua fundação ocorreram apenas dois: um envolvendo 

um casal de imigrantes chineses e outro um casal de descendentes); as já citadas práticas de 

meditação ch'an e de estudos aprofundados do darma; retiros para meditação ch'an; 

palestras e exposições (ambas costumam acontecer sobre temas variados, mas normalmente 

enfocam elementos culturais chineses/taiwaneses e ou brasileiros/pernambucanos, visando 

que imigrantes e �nativos� conheçam melhor a cultura um do outro) e práticas voltadas para 

o �bem estar social� (freqüentemente doações de cadeiras de rodas para hospitais, visitas e 

doação de presentes a pessoas hospitalizadas, entre outras ações filantrópicas).  

Estas últimas atividades, voltadas para a assistência social, costumam conceder 

certo capital simbólico (Bourdieu, 2007) a estes budistas, sobretudo aos chineses que 

conseguem converter, a partir de agenciamentos socioculturais precisos, estas práticas 

indicadoras de prestígio social em novas possibilidades de acesso a outros tipos de capital: 

social, cultural e/ou econômico. A utilização e exposição na mídia destas ações pareceram 

                                                
102 Fonte: http://www.mundus.com.br/expedicao/chitinepal/budismo.asp. 
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constituir os agenciamentos mais eficazes, isso porque com ações filantrópicas, alguns 

chineses do TBGFS pareceram almejar o mesmo status que certos integrantes da sociedade 

pernambucana. Alguns adeptos jovens do TBFGS são especialistas informais em internet e 

constantemente divulgam convites, correntes e anúncios religiosos através de listas de e-

mail e como alguns destes integram a BLIA, é comum também eles serem contatados pelos 

dirigentes do Templo para divulgarem pela web as principais obras de ação social 

realizadas por esta instituição.  

Algumas observações realizadas no próprio TBFGS mostraram que quando parte 

daqueles chineses apareciam em fotos ajudando criancinhas com câncer e distribuindo 

cadeiras de rodas ou cestas básicas, estas ações lhes conferiam visões diferenciadas; pois 

parte dos brasileiros passava a lhes ver como pessoas ainda mais �distintas�, que se 

preocupam com os necessitados... Estas visões diferenciadas são muito bem vindas para um 

grupo étnico minoritário heterogêneo e que costuma ser percebido, comumente, a partir de 

visões homogeneizantes pela maior parte da sociedade brasileira. Ou seja, de alguma forma 

a mobilização de certos elementos �étnicos� através desta filantropia da doutrina budista 

pode, se não remover parte dos estigmas sobre esse grupo imigrante, pelo menos relativizar 

positivamente sua imagem frente à sociedade local pernambucana.  

Por isso, alguns comerciantes e importadores chineses que não são budistas fazem 

questão de participar das principais festividades promovidas pelo TBFGS, de prestigiar 

seus fundadores nessas ocasiões e de oferecer doações para as atividades filantrópicas 

desenvolvidas pelo Templo. Assim, esses comerciantes e importadores almejam, entre 

outras coisas, associar suas imagens a essas obras de ação social e compartilhar dos 

possíveis benefícios que elas podem trazer.  

Devido a estes fatores e seguindo as citadas colocações de Kipnis (1997), acredito 

que as ações filantrópicas articuladas e fomentadas pelos chineses a partir do TBFGS 

(sejam eles budistas ou não) se relacionam com interesses específicos que podem ser 

caracterizados como integrantes de uma modalidade de guanxi. Segundo dois interlocutores 

brasileiros, a participação direta e indireta nessa filantropia foi responsável por conceder 

certo prestígio social a alguns chineses e em virtude disso, acordos e parcerias comerciais. 

Nesse sentido, tal participação pode ser um bom negócio.  
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4.3 A vivência budista entre o �ser chinês� e o �ser brasileiro�  

 

O TBFGS oferece também cursos de meditação ch�an, Ioga, Tai-Chi-Chuan, Kung-

fu e língua chinesa (mandarim). Destes, o de meditação ch�an é o único constituído em sua 

maioria por adeptos (convertidos e ainda não convertidos) ou freqüentadores regulares das 

cerimônias budistas desenvolvidas pelo Templo, cerca de 20 pessoas. De 2003 até o 2007 

este curso foi ministrado pela monja Myao Yi; desde o segundo semestre de 2007, ele é 

coordenado por uma equipe de três instrutores, todos brasileiros. No material de divulgação 

deste curso, elaborado pela antiga monja Yi, encontrava-se:  

 
Meditar é cultivar o desenvolvimento da mente para se alcançar a purificação e a 
correta compreensão. A prática da meditação ch�an não é algo que é expresso em 
palavras não contempladas por nossos corações e mentes. Ela é nossa �verdadeira 
mente�, que transcende a toda a existência do universo, mesmo nas coisas mais 
comuns. O estado da mente ch�an é muito alegre e vivaz. Tem como principal 
benefício a melhoria da saúde.  

 
Dois instrutores brasileiros são responsáveis pelo curso de Ioga, que possui vinte 

alunos (maioria crianças e adolescentes brasileiros) e duração indeterminada; alguns alunos 

estão tendo aulas há mais de três anos. Com o slogan �Ioga - Faça antes que você precise�, 

este curso é divulgado como uma filosofia de vida originada na Índia há mais de 5000 anos 

que une e integra o corpo, a mente e as emoções para que seu público seja capaz de agir de 

acordo com seus pensamentos e suas emoções �verdadeiras�. Esta modalidade de Ioga 

praticada no TBFGS, Swasthya, é tida como a mais tradicional, e se divide em oito 

preceitos, que são normas éticas de ser e estar no mundo; tais preceitos envolvem as idéias 

de verdade (yamas), não-violência (niyamas), posturas (asanas), exercícios respiratórios 

(pranayamas), abstração dos sentidos (pratiahara), concentração (dharama), meditação 

(dhyana) e iluminação (samadhy). 

O curso de Kung-Fu do TBFGS é instruído por um brasileiro e por Mestre Wah, 53 

anos e nascido na RPC. Este curso combina seqüências de movimentos que integrados, 

compõem uma espécie de ginástica marcial. Alguns alunos comentaram que com o 

�amadurecimento� das turmas e visando oferecer estilos que possam atender a demandas 

especificas, são incluídos treinamentos em armas chinesas, como bastão (gun), facão (dao), 

espadas (jian), lança (qiang) entre outras. Segundo instrutores e alunos, se bem 

desenvolvido, o kung-fu possibilita um equilíbrio corporal total, aumentando a saúde e a 
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qualidade de vida, possibilitando também o controle do estresse, de angústias e ajudando na 

concentração. O limite máximo de alunos nestas turmas é de 20 pessoas. 

Instruído pelos mesmos professores de Kung-fu, o curso de Tai-chi-chuan, estilo de 

arte marcial chinesa também reconhecida como uma forma de meditação em movimento 

reúne, desde 2003, turmas regulares de 15 alunos, alguns estão nesta prática desde o seu 

início. Sua propaganda, idealizada por seus instrutores, afirma que  

 

o Tai-chi-chuan se baseia na natureza e na observação dos animais, mas sua fonte 
de energia encontra-se totalmente em nosso interior. Apesar de suas raízes 
estarem na antiga China, o Tai-chi-chuan é muito indicado para os ocidentais. 
Para os que vivem no ritmo acelerado das cidades urbanas, é um fator de 
compensação em suas vidas. Relaxa a mente, assim como o corpo. Auxilia na 
digestão, acalma o sistema nervoso, é benéfico para o coração e a circulação 
sanguínea, tornam flexíveis articulações e rejuvenesce a pele. 

 

Diferentes aspectos pertinentes ao Tai-chi-chuan, como a auto defesa; o treinamento 

para a saúde; o equilíbrio dos aspectos fisícos, emocionais, mentais e espirituais são 

abordados durante as aulas, segundo instrutores e alunos, o que as torna produtivas e 

correspondente às diversas espectativas do heterogêneo grupo de praticantes: adolescentes, 

adultos e pessoas com mais de 60 anos.  

A maior parte dos alunos dos cursos de Ioga, Tai-Chi-chuan e Kung-fu, cerca de 

60%, não são praticantes do budismo, mas pessoas que, devido a iniciativas próprias ou por 

indicações médicas, procuraram estas atividades visando, entre outras coisas, melhorias em 

sua saúde. É certo que estas atividades encontram associações em grupos que, seja através 

da medicina (procura pela acupuntura), pela alimentação (interesse pelo vegetarianismo) ou 

alguma outra esfera, demonstram interesses em práticas comumente rotuladas como 

�alternativas�; mas verifiquei, por meio de entrevistas com praticantes destas atividades, 

que mesmo tais associações, que podem ser fundadas em um desejo pelo �exótico�, estão 

muitas vezes ligadas a interesses ou buscas objetivas e vinculadas à saúde, tanto no que se 

refere ao interesse inicial por estas práticas, como, sobretudo no intuito de dar continuidade 

a elas.  

Como resposta para começar a freqüentar atividades oferecidas pelo TBFGS como 

Ioga, Tai-Chi-Chuan ou Kung-fu, todos brasileiros disseram �indicação médica�, �Interesse 
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pela cultura chinesa� (ou por alguma atividade específica) ou �preencher tempo ocioso�. 

Quando indagados sobre a razão para continuarem freqüentando alguma dessas atividades, 

as respostas foram que �aprenderam a gostar da atividade� (17 pessoas), �melhoraram dos 

problemas de saúde� (11 pessoas) ou que se �aperfeiçoaram espiritualmente� (5 pessoas). É 

sugestivo que dois adultos e três adolescentes tenham alegado �aperfeiçoamento espiritual� 

enquanto uma das motivações para a permanência, o que seria indicativo de alterações ou 

ao menos ampliações das idéias de espiritualidade e saúde dentro de suas próprias ordens 

cosmológicas. Entretanto, a maioria do público destas atividades não possui vínculos 

diretos com a religião budista, e por isso, seus itinerários terapêuticos, por mais que 

alterados por atividades (ou cosmovisões) ligadas ao Templo, apresentam um caráter 

fortemente secularizado.  

Deste modo, é importante verificar de que formas distintas esta procura pela saúde 

encontra-se mais arraigada ao contexto religioso do TBFGS, especificamente. Para isso, 

foram feitas entrevistas semi-estruturadas com 37 brasileiros e com 32 chineses e 

descendentes, de ambos os sexos, que freqüentam regularmente (ao menos duas vezes por 

mês) as cerimônias do domingo ou as práticas de meditação e estudo do darma, nos sábados 

à tarde, visando entender melhor a motivação tanto dos brasileiros quanto dos imigrantes 

chineses para suas respectivas conversões e/ou permanências no Budismo desenvolvido 

pelo TBFGS para, posteriormente, articulá-las com as perspectivas particulares deste 

segmento em relação às idéias de saúde.  

No grupo dos brasileiros, a maioria eram pessoas na faixa etária dos 16 aos 30 anos 

(20 pessoas: estudantes e profissionais liberais), outra parcela era formada de pessoas entre 

31 e 59 anos (sete pessoas: autônomos) e o restante, dez pessoas, tinha acima dos 60 anos 

de idade (autônomos e aposentados/as). Como resposta para começar a freqüentar o 

TBFGS e para continuar o freqüentando, todos 37 brasileiros responderam �interesse 

genérico pelas culturas ou pelas religiões orientais�, �interesse específico pelo Budismo 

e/ou pela sua vertente chinesa�, �curiosidade� ou �contato anterior com outras vertentes 

budistas� (como a tibetana). Nas respostas sobre a motivação para realizarem a cerimônia 

de refúgio, 18 disseram �retribuir graças alcançadas com o budismo� e 19 �estabelecer um 

compromisso com o Budismo�.  
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No grupo dos imigrantes chineses e seus descendentes, o quadro foi diferente: a 

maioria eram pessoas na faixa dos 31-59 anos (16 pessoas: comerciantes e profissionais 

liberais), depois vinham as que tinham mais de 60 anos (10 pessoas: comerciantes 

aposentados e donas de casa), e, refletindo a participação restrita dos membros da segunda 

e terceira geração destes imigrantes nos cultos, entrevistei apenas 6 pessoas com idade entre 

16-30 anos (estudantes e comerciantes)103. Como resposta para começar a freqüentar o 

TBFGS e para continuar o freqüentando, todos 32 chineses responderam �fortalecer o 

vínculo religioso� ou �manter a tradição�; já nas respostas para realizarem a cerimônia de 

refúgio, 12 disseram �retribuir graças alcançadas com o budismo� e as demais deram as 

mesmas respostas de �fortalecer o vínculo religioso� ou �manter a tradição�.   

Nestes dados, percebemos que no grupo dos brasileiros, interesses particulares ou 

genéricos, curiosidade e contatos anteriores com diferentes vertentes budistas foram razões 

apontadas pelos grupos das três faixas etárias pesquisadas como motivos para começarem a 

freqüentar o TBFGS; já nas razões para permanecerem no cotidiano do Templo, são feitas 

referências a fatores que denotam certa subjetividade ancorada em dimensões pragmáticas e 

discursivas: dialogando �realização religiosa� e �aperfeiçoamento espiritual� com 

�melhoria da saúde� e �retribuição à graças alcançadas�. Esta subjetividade caracteriza os 

itinerários religiosos e terapêuticos dos convertidos brasileiros enquanto entrecruzados com 

um ethos religioso diaspórico (dos chineses) e com conseqüentes agenciamentos das 

fronteiras interétnicas que ele implica e que parecem re-semantizar, ou ao menos, 

redimensionar as concepções particulares e �nativas� (dos brasileiros) relativas à saúde, à 

doença e à realização religiosa.  

Para os chineses e seus descendentes, justificativas de �fortalecer o vínculo 

religioso� e �manter a tradição�, foram razões alegadas tanto para começar a freqüentar o 

                                                
103 Aqui estão sendo apresentados dados etnográficos referentes às pesquisas no TBFGS no período de Junho 
de 2007 a Abril de 2008, estes seis chineses entrevistados eram os integrantes da comunidade nesta faixa 
etária que participavam regularmente (ao menos uma vez por mês) de celebrações ou da prática de meditação 
ch�an e estudo do darma durante este período da pesquisa. Entretanto, é importante destacar que tanto na 
cerimônia do TBFGS destinada à comemoração do Ano Novo Chinês, ocorrida em 10/02/2008, quanto na 
cerimônia do dia de finados chinês, realizada no dia 06/04/2008, estiveram presentes mais de 50 chineses 
desta faixa etária (16-30 anos); pessoas que estiveram no Templo apenas nestas ocasiões específicas. Quando 
questionados sobre este fato, três chineses com mais de 60 anos disseram que a maior parte destas pessoas 
jovens precisa trabalhar muito e com isso, não podem freqüentar assiduamente o Templo e praticam suas 
religiosidades mais no ambiente doméstico; quando perguntados sobre os que mesmo não trabalhando muito, 
visitam o Templo apenas nestas ocasiões, os três interlocutores classificaram estes últimos como pessoas que 
�só querem saber de festa�.  
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Templo, quanto para continuar, o que evidencia um componente étnico ligado às suas 

condições enquanto grupo minoritário num país estrangeiro e também às suas memórias 

compartilhadas de deslocamentos, que podem fazer convergir e reforçar identificações 

étnicas através desta esfera religiosa específica. Além disso, a idéia de sofrimento está 

implícita na concepção que estes budistas chineses (sobretudo os mais velhos) têm de 

tradição religiosa e resiliência; conforme três desses imigrantes informaram.  

Segundo eles, o sofrimento se associa à tradição religiosa budista devido às 

perseguições promovidas pela Revolução Cultural e sofridas por eles próprios e por outros 

budistas na RPC; e o sofrimento, conforme relataram, está presente na idéia de resiliência 

(entendida como poder de recuperação) por ser visto como um ciclo capaz de indicar 

caminhos para superar �provações�, como as dificuldades impostas pela dispersão (seja 

para Taiwan, ou demais países/territórios que acolheram emigrados da RPC após 1949) e as 

conseqüentes dificuldades econômicas e conflitos socioculturais que o contato intercultural 

pode ocasionar104.     

Se por um lado, as motivações para começar a freqüentar e permanecer no Templo 

variam entre brasileiros e imigrantes chineses, por outro, nas razões apontadas para realizar 

a cerimônia de refúgio na jóia tríplice, que corresponde a uma conversão, o elemento 

�retribuir graças alcançadas com o budismo� aparece nos dois grupos e nele está embutido, 

conforme relataram brasileiros e chineses, resolução de sofrimentos e/ou problemas de toda 

espécie: doenças físicas e mentais, problemas financeiros, relativos à legislação imigratória 

e familiares, entre outros. O que representa a existência de pontos de intersecção que 

fragilizam noções de fronteiras rigidamente antagônicas e excludentes entre os dois ethos 

religiosos: o de �nativos� e o de imigrantes.  

Nesse contexto, um elemento crucial em termos analíticos são os sentidos 

terapêuticos atribuídos tanto por chineses quanto por brasileiros a esta vertente budista e os 

incentivos para que existam tais interpretações. Nos sutras utilizados e divulgados pela 

FGS, encontram-se diversas metáforas que comparam o Buda a um médico, os 

Bodhisattvas a seus colaboradores, o conhecimento do Darma a um medicamento, os 

monges a um corpo de enfermeiros e pessoas com algum tipo de problema, a pacientes. 

                                                
104  Estes interlocutores também acrescentaram que para eles o sofrimento é uma passagem, uma fase 
necessária e até mesmo importante na vida de cada um; pois dependendo da forma como lidamos com ele, 
determinaríamos nossas condições futuras.  
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Dentro desse contexto, o budismo é entendido como um sistema medicinal, capaz de curar 

moléstias em diversos aspectos da vida.  

Para o budismo, a saúde da mente influencia a do corpo e vice-versa. De acordo 

com Hsing Yün (2005), apenas recentemente é que a religião, no Ocidente, passou a 

influenciar a medicina biológica, estreitando o abismo existente entre a abordagem da 

doença sob as perspectivas científica e religiosa. Yün alerta para o fato de que no Oriente, 

há milhares de anos a religião está integrada às áreas da saúde e da medicina e quando 

levados para a China, notáveis elementos do budismo indiano combinaram-se com os 

aspectos mais importantes da medicina chinesa, formando o que hoje é entendido como o 

sistema médico do budismo chinês.  

Para Michel Serres (1999), a corporeidade constitui um sistema aberto de posturas, 

criatividade e posições a ser definitivamente incorporado na leitura que se faz do ser 

humano e que ele próprio faz acerca de si. Nos ensinamentos sobre o darma e sutras 

divulgados pelo TBFGS, através de materiais impressos e das explicações cerimoniais, as 

práticas doutrinais e ritualísticas são imbuídas de um caráter terapêutico; tomando como 

exemplo o livreto de Yün (2005), muito utilizado pela monja e pelos seguidores do 

TBFGS, encontramos funções medicinais atribuídas a diversas práticas religiosas e 

integrantes do cotidiano dos convertidos, vejamos algumas destas:   

• Meditação: �[...] O constante fluxo de pensamentos que vivenciamos pode afetar 

nossa capacidade de concentração e prejudicar a vida diária. [...] O cérebro pode 

deixar de funcionar adequadamente como resultado do excesso de pensamentos 

ou devido à excitação mental intensa. [...] O bem-estar psicológico e fisiológico 

pode ser dramaticamente aumentado pela prática meditativa da respiração lenta 

e da concentração na respiração.� (pp. 36-37).  

• Reverência ao Buda: �[...] Prostrar-se diante do Buda aumenta a força e a 

flexibilidade físicas. Quando nos curvamos, alongamos pescoço, mãos, braços, 

abdômen e pernas, dando a todo o corpo uma oportunidade de se exercitar. O 

alongamento diminui a rigidez e aumenta a circulação sangüínea, diminuindo 

assim a chance de enfermidades. Embora a reverência gere benéficos físicos 

específicos, seus efeitos mais significativos se fazem sentir em nosso estado 

mental�.  
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• Recitação do nome de Buda: �[...] A recitação do nome do Buda faz cessar o 

suplício causado por pensamentos impróprios e ilusórios e dissipa a angústia 

mental. [...] Essa prática também ajuda a diminuir o mau carma [...]�.   

Este aspecto instrucional assume nova dimensão quando consideramos que existe 

proselitização entre os próprios chineses; muitos são budistas por �tradição�, como dizem, 

mas alguns deles, por razões diversas, estão tendo acesso ao aspecto mais didático da 

doutrina religiosa e de seu estudo apenas no TBFGS, antes restrita à pura prática doméstica. 

Apesar do budismo ser tradicional e fazer parte da memória social destes imigrantes, alguns 

se converteram ao budismo no TBFGS não só por questões de sociabilidade ou de 

religiosidade; observações demonstraram que existe um fortalecimento étnico e econômico 

através da participação nas atividades budistas. Os dirigentes do TBFGS e os líderes que 

integram o conselho da BLIA-Recife são respeitados pelos chineses não-budistas por 

também serem representantes da comunidade e terem voz decisiva nas suas articulações 

políticas, como por exemplo, a construção em Recife do CCEBC, no ano de 2006. (Vale 

lembrar que o Sr. Liu Chi Shang, que preside o CCEBC também preside a BLIA-Recife).  

A conversão dos brasileiros parece ser percebida pelos chineses como uma atividade 

que fortalece a comunidade e sua identidade étnica. Segundo a forma como a monja Chüe 

Shi interpreta os ensinamentos budistas e tenta os tornar cognoscíveis aos fiéis e 

freqüentadores chineses e brasileiros, todo ser humano possui uma �budeidade�, e o 

despertar e aperfeiçoamento desta característica fazem com que diferenças culturais entre 

nativos e estrangeiros se tornem subjacentes e cedam lugar à idéia de uma comunhão com 

a �totalidade�; fator visto enquanto capaz de sedimentar e fortalecer a sanga, comunidade 

budista.  

Alguns depoimentos de brasileiros e chineses sobre as práticas e rituais budistas de 

que participam e seus possíveis sentidos terapêuticos podem explicitar melhor essa questão: 
Fazer minhas orações diárias ajoelhada de frente pro budinha que eu tenho lá na 
sala de casa me conforta, me faz ficar com pensamento positivo o resto do dia; 
mesmo se eu tiver problema, quando for deitar não vou precisar tomar remédio. 
[...] Antes eu tomava dienpax [anti-depressivo] todo santo dia, hoje eu vejo ele 
qui nem uma droga; a meditação, ela é mais que um calmante, ela calenta os 
nervos, o coração, a alma, tudo. Agora eu sou uma católica com muita fé em 
Buda. 

(D. Suely, 59 anos, brasileira)  
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A cosmologia do budismo é muito rica, eu tenho pra mim que minha vida 
melhorou em tudo depois que eu entrei pra cá, principalmente nos problemas de 
saúde que eu tinha: pressão alta, diabete, era tanta coisa. 

(Plácido, 32 anos, brasileiro) 

 
Cê deve tá vendo, né? A gente aqui vê o trabalho com o corpo, com a mente, com 
relacionamento com outros, com tudo de forma integrada; eu tinha uma visão 
muito limitada de saúde e de doença.  

 (Denise, 18 anos, brasileira filha de pai chinês) 

 
Budismo é saúde. Ele foi criado pra acabar com todo tipo de sofrimento. Aqui 
tem tanto jovem não é por acaso, eles pode começar a visitar por curiosidade, mas 
depois percebe que isso aqui é como um pronto-socorro pro espírito.  

(Lin Kyo, 73 anos, chinês) 

 
Muita coisa que eu aprendi aqui eu levei pra vida, mudou minha rotina em casa, a 
forma como eu vejo o mundo. Eu me encontrei aqui e isso foi bom pra tudo, 
principalmente pra minha saúde. 

(Manuel, 23 anos, brasileiro) 

 
A gente tem tendência pra compartimentalizar tudo: isso é religião, isso é pra 
saúde, aqui eu entendi que tá tudo interligado. Eu era católico, mas a doutrina 
cristã tá muito presa em coisas que não tem mais sentido, a ciência sempre teve 
problema com eles [católicos] e isso tá aí até hoje. 

(Dantas, 61 anos, brasileiro) 

 
O Budismo é holístico. Freud, Capra, Prigogine105 todos eles aprenderam muito 
depois que conheceram o Budismo. Pra mim o darma trabalha como um 
medicamento.  

(Liu, 22 anos, brasileiro filho de chineses) 

 

Estes depoimentos revelam pontos como o recorte de um aspecto instrucional, a 

idéia de uma �totalidade� que permearia a realidade humana (noção budista, por 

excelência), mas principalmente, a interação mútua de crenças, representadas por esforços e 

tentativas de compreensão e legitimidade em um ambiente onde referenciais culturais e 

memórias sociais encontram-se na arena central de disputa. Para Shoji (2002), na avaliação 

                                                
105 Referência a Sigmund Freud, fundador da Psicanálise; a Fritjof Capra, físico austríaco autor do livro �O 
Tao da Física�, onde traça um paralelo entre a física moderna e as filosofias e pensamentos orientais 
tradicionais, como o Taoísmo, o Budismo e o Hinduismo; e ao químico russo Ilya Prigogine, ganhador do 
Prêmio Nobel de Química de 1977 pelos seus estudos em termodinâmica de processos irreversíveis, com a 
formulação da teoria das estruturas dissipativas. 
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acerca das conversões de brasileiros ao budismo, é fundamental considerar as histórias 

particulares de cada membro/grupo em relação ao campo religioso mais amplo e 

historicamente estruturado no país. Para ele, um Budismo de resultados tem nos últimos 

anos, evoluído e se popularizado a partir de funções e conceitos já existentes em religiões 

brasileiras. Shoji salienta que existem crenças fortemente enraizadas nos brasileiros, 

crenças estas que permitem que certos conceitos budistas sejam melhor aceitos, devido a 

analogia com idéias já estabelecidas a partir da influência das religiões brasileiras. Este 

autor defende que o diálogo intercultural religioso  

 
permite uma aceitação e uma resignificação de conceitos como carma, recitação 
de sutras e culto aos antepassados. Esses conceitos encontram aceitação entre os 
brasileiros, quando eles se associam a resultados concretos ou justificação para 
problemas existentes.  

(SHOJI, 2004: p. 83) 
 
É devido a este e outros fatores que acredito que as novas concepções de saúde e 

doença pós-conversão e/ou contato intercultural religioso, dialogam com dimensões mais 

amplas que envolvem aspectos socioeconômicos, geracionais e que são influenciadas por 

memórias compartilhadas de deslocamento e pelas relações interétnicas entre um grupo de 

imigrantes e seus descendentes e membros da sociedade local. Por isso, os sentidos 

terapêuticos atribuídos ao budismo parecem constituir elementos importantes para o nível 

de ortodoxia, de pertencimento dos adeptos e dos convertidos brasileiros; enquanto que a 

idéia de fortalecimento da identidade étnica parece concatenar as motivações para o 

envolvimento dessa fração dos chineses residentes em Pernambuco ao budismo.  

Nesse sentido, se estabelecem tentativas de compreensão e diálogo interétnico mais 

profundo entre brasileiros e chineses a partir de códigos socioculturais específicos que, 

comunicados e semantizados de formas distintas através dessa esfera religiosa, concede um 

tipo de capital simbólico capaz de relativizar visões pré-concebidas sobre estes imigrantes e 

fragilizar (quando assim for conveniente) fronteiras nítidas entre os integrantes de cada um 

dos grupos envolvidos nessas relações interétnicas específicas. 

 

4.4 Estaria o budismo para os brasileiros assim como o protestantismo para os 

chineses? 
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A Monja Chüe Shi não fala português e todas as explicações do darma e dos sutras 

nas cerimônias que ela faz são traduzidas ao português por algum chinês presente que 

domine razoavelmente os dois idiomas. Devido ao meu vocabulário reduzido, não 

conseguiria conduzir uma entrevista aberta em mandarim (diferente das semi-estruturadas 

que foram aplicadas) com ela. Por isso, uma vez durante o almoço do Templo, o Sr Julius 

King aceitou gentilmente atuar como intérprete para que eu pudesse conversar com Chüe 

Shi. Nascida em Taiwan, Chüe Shi tem 38 anos e contou que se sentiu desafiada quando foi 

informada de que viria para o Brasil guiar as atividades do TBFGS de Olinda. Ela já tinha 

trabalhado em Templos no Paraguai e na França e quando questionada sobre como via seu 

trabalho no TBFGS e o desafio de conduzir a doutrina budista para imigrantes chineses e 

um público pernambucano, ela respondeu: 

 
Eu sou instrumento na divulgação da luz e da verdade de Buda. A condução de 
doutrina pros chineses que não nasceram aqui tem muito do que eles já trouxeram 
de fé, n�é, principalmente se nasceram em Taiwan e não sofreram as repressão de 
China Continental. Mas eu não vejo diferença entre brasileiro que fez refúgio e 
chinês que já nasce budista, eu penso que todos pode ser tocado pela 
benevolência e por compaixão infinita que emana de Buda, que tá em mim, em 
você, em qualquer coisa e qualquer lugar, precisa apenas ser despertado. [...] Tem 
que ter alguma adaptação por que aí fora os brasileiro recebe influência de tudo 
que é tipo, então sempre que é possível eu tenta trazer notícia de jornal pra 
comentar, n�é? Festa de criança, de pai, mãe, natal que aqui Brasil pára. [...] O 
povo brasileiro é alegre, gosta de festa, então a gente tenta mostrar que eles não 
tem que deixar essa natureza de lado pra ser budista, mas só deixar costume e 
credo obscuro que não é aceito por budismo. [...] Gente vai continuar se esforçar 
pra mostrar que brasileiro que entra pro budismo não fica pessoa triste, sem vida, 
porque verdadeira alegria vem de Buda. Já teve um brasileiro aqui que já chegou 
com budeidade bem avançada e ele nunca tinha ido a Templo. Ele despertou do 
contato com a natureza e de leitura que ele tinha feito, aqui eu tô apenas 
indicando caminho pra meditação dele e a gente se aperfeiçoa junto. 

 
Estas falas de Chüe Shi demonstraram algumas das suas visões/percepções acerca 

dos brasileiros (e de particularidades que seriam inerentes a eles) e também evidenciou uma 

característica que percebi nas cerimônias que participei: tanto Chüe Shi quanto os chineses 

que fazem a tradução das suas explicações dos sutras para os brasileiros (traduções essas 

que, comumente, não eram literais e acrescentavam comentários dos tradutores) 

comentavam e rejeitavam a idéia de que os relacionamentos dos adeptos e visitantes do 

TBFGS com a doutrina budista fossem marcados unicamente por formas pré-condicionadas 

de transmissão do sagrado e defendiam que formas alternativas como meditação e estudo 

individual do darma poderia despertar o que entendem por budeidade.  
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É importante salientar que isso não significa que não existam grandes incentivos por 

parte da monja e seus �intérpretes� para que esses adeptos e visitantes freqüentem 

regularmente as atividades do Templo e ajudem a mantê-lo financeiramente. O que acredito 

ser distintivo num ambiente religioso �holístico� como o TBFGS (em relação a outras 

instituições do domínio �congregacional�) é um relacionamento mais igualitário e recíproco 

entre os condutores das práticas litúrgicas e os participantes e também uma grande 

valorização das experiências subjetivas de cada um.  

Paul Heelas e Linda Woodhead (2005) alertam para o fenômeno que chamam de 

�revolução espiritual� e que seria caracterizado, entre outras coisas, pela emergência e 

crescimento de atividades ligadas a uma �espiritualidade holística�. Tais atividades 

estariam ajudando pessoas no Ocidente a viver de acordo com as dimensões sagradas mais 

íntimas de suas vidas particulares e incluiriam práticas espirituais �alternativas� como Ioga, 

reiki, meditação, Tai Chi e reflexologia, entre outras. Um ponto analiticamente relevante no 

trabalho desses autores é que eles não interpretam o crescimento deste ambiente �holístico� 

e o declínio do que chamam �ambiente congregacional� (e que tem a ver com a noção de 

�esfera religiosa cerimonial�, citada no capítulo anterior) enquanto processos mutuamente 

exclusivos. Ao invés disso, Hellas e Woodhead sugerem que o Ocidente vivencia 

simultaneamente secularização e sacralização e justificam seus argumentos através do que 

chamam �tese da subjetivação�.    

Procurando as possíveis razões para que cada vez mais pessoas estivessem 

interessadas em se envolver com formas de espiritualidade que lhes ajudariam a cultivar 

suas subjetividades particulares (ao invés de formas de religiosidade que enfatizam a 

importância da conformação a uma autoridade superior), esta referida tese da subjetivação 

se foca na idéia de que o laço histórico entre culturas ocidentais e cristianismo, cujo método 

característico seria composto por apelos a uma autoridade transcendente, estaria se 

dissolvendo rapidamente e em seu lugar havendo o crescimento de uma situação menos 

regulada na qual o sagrado é experimentado a partir de um relacionamento intimo com as 

referidas subjetividades particulares. Da forma como é praticado e vivenciado por 

brasileiros e chineses, o budismo do TBFGS parece dialogar proficuamente com esses 
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pressupostos de Heelas e Woodhead106. Diversas observações nas cerimônias que assisti e 

depoimentos que coletei indicam isso. Dois deles são bem ilustrativos:  

 
Eu fiz o refúgio em São Paulo em 2000 e participo das cerimônias daqui do 
Templo desde que abriram ele. Eu sempre fui ligado nas coisas orientais e tava 
cansado de ir pras missa, eu sempre fui católico mas aquelas coisa lá não me 
tocavam mais em nada, sabe o que é nada? Eu ia e já sabia tudo de cor, era meio 
que como ir no supermercado.[...] Você deve tá sentindo como aqui é tudo 
diferente das religião cristã aí fora, n�é, que ficam disputando os fiel como num 
leilão. Aqui o divino tá dentro de cada pessoa, o Buda ele é uma meta, um ideal a 
ser alcançado mas que já tá aqui [aponta para o seu coração]. Minha vida é outra 
e você não faz idéia de como eu tô feliz.  
 

Antonio, 58 anos, brasileiro.  

 
Os meus pais não são ligados em religião nenhuma. Eu comecei assim a vir 
pr�aqui por que meus avós era budista e eu queria entender melhor minha história. 
[...] Duas colega da faculdade já dissero um monte de vez que eu vim parar aqui 
por que meu sangue é chinês, aí eu digo pra elas: não, eu sou brasileira, o 
budismo pra mim no começo era até meio exótico, como é pra gente que chega 
aqui voando. Se os chineses que tão lá na igreja evangélica optaram por aquilo é 
por que se encontraram lá, do mesmo jeito que tem brasileiro se encontrando aqui. 
O budismo pros brasileiro é como o cristianismo pros chinês, é um negócio que a 
pessoa tem que ser tocado. [...] O que eu mais gosto é que o budismo mexe com a 
vida da pessoa toda, os valores, tudo muda. Ano passado mesmo uma tia minha 
que mora na França ligou na semana do meu aniversário e disse assim: e aí, 
menina, tu vai querer o quê, vir passar uma semana aqui ou um Balenciaga107que 
vi e é teu número? Eu disse tia, parece coisa de comunista mais eu não sou mais 
ligada em coisa material, não faço questão de Paris nem de roupa desse cara, o 
que eu mais quero é que você e outras pessoa daqui e daí sejam feliz e se 
iluminem pela luz de Buda. [...] Eu me sinto completa depois que entrei pr�aqui, 
foi meu lado chinês que me trouxe e ele ficou mais forte com isso.  
 

Camille Ling, 20 anos, nascida no Brasil e filha de pais nascidos em Taiwan.  

 
Antonio (assim como a maioria dos brasileiros que realizaram a cerimônia de 

refúgio no TBFGS) possui em sua trajetória religiosa passagens e convívio pelo catolicismo 

romano e Camille possuía em sua genealogia familiar a presença budista através de seus 

avôs já falecidos. Ela não conhecia a fundo sua �história� e optou por fazer essa busca por 

referenciais históricos através dessa esfera religiosa; por isso, quando lhe perguntei sobre 

suas motivações para começar e continuar freqüentando o Templo, ela falou sobre �manter 
                                                
106 Ao fazer esta colocação, eu não deixo de considerar as particularidades que o contexto analisado por 
Heelas e Woodhead apresentam, ou seja, de uma certa �orientalização do Ocidente� a partir de referenciais 
empíricos colhidos na Inglaterra e o contexto específico analisado por mim, ou seja, a presença de imigrantes 
chineses e as dinâmicas de suas crenças orientais no Ocidente.   
107 Referência a uma peça de roupa com a marca de Cristóbal Balenciaga (1895-1972), estilista espanhol 
fundador de uma grife sediada em Paris que leva o seu nome.  
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a tradição�, embora tenha salientado que tal tradição estava interrompida em sua família 

por seus pais. Uma questão interessante trazida por Camille é que para ela �o budismo seria 

para os brasileiros assim como o protestantismo para os chineses�, ou seja, as 

receptividades às diferentes esferas religiosas seriam marcadas pela etnicidade e 

evidenciariam o caráter relacional de processos que envolvem tal comunicação de 

distintividades culturais. 

Quando consideramos que essa interlocutora disse ter começado a se envolver �pra 

valer� com o budismo a partir de 2003 e mesmo sendo portadora de �sangue chinês�, 

percebeu a princípio o budismo enquanto algo �exótico�, isso indica que a ascendência 

chinesa em si não é determinante para o reconhecimento do budismo como algo relevante 

(em termos religiosos e identitários) para integrantes da segunda geração; tudo vai depender 

de suas específicas histórias de vida e das vivências religiosas que venham a ter dentro 

delas.  

Se o lado �chinês� de Camille ficou mais forte com o seu envolvimento com o 

budismo, talvez isso tenha ocorrido por que da forma como é praticado no TBFGS, o 

budismo é uma religião étnica; já que informa sobre diferenças culturais entre os brasileiros 

e os chineses que dela participam. Como já foi colocado, Eriksen considera que as 

diferenças culturais se referem à etnicidade quando se tornam relevantes nas interações 

sociais e isso ocorre no TBFGS através de elementos como as categorias êmicas �chineses 

budistas� (que desfrutam de um maior prestígio por �entenderem� o budismo �a fundo�) e 

�brasileiros budistas� (que têm que se esforçar mais para alcançarem a budeidade por serem 

brasileiros, segundo alguns comentaram).  

Assim, vemos que existem constantes reinterpretações do budismo praticado no 

TBFGS pelos seus diferentes adeptos e seguidores, o que também ocasiona em níveis 

diferenciados de envolvimento e entendimento acerca dos ensinamentos da doutrina 

pregada e abre espaço inclusive para interpretações do budismo que poderiam ser 

classificadas como leigas e/ou �holísticas� por interpretá-lo enquanto uma religião que 

pode ser praticada tanto no ambiente do Templo quanto no espaço doméstico e que seria 

intimamente ligada à idéia de auto-ajuda e autoconhecimento.  

Tanto no depoimento de Antonio quanto no de Camille foram feitas referências a 

um certo entrelaçamento da esfera religiosa com novos �estilos de vida� e com uma noção 
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de espiritualidade que é, principalmente, íntima e relacionada às suas subjetividades 

particulares, ou seja, não muito associada a uma fonte externa e transcendental de 

significado.  

Um ponto analiticamente importante é que tanto os brasileiros quanto os chineses 

que apresentavam um maior nível de pertencimento com as atividades litúrgicas do TBFGS 

falaram diversas vezes sobre tais atividades enquanto algo que possuiria uma dimensão 

valorativa e não apenas cognitiva; essas pessoas comentaram acerca da importância que 

consideram que este domínio religioso apresenta nas suas vidas e nos seus reconhecimentos 

como pessoa. Ou seja, poderia ser extremamente reducionista interpretar este domínio 

religioso �holístico� do TBFGS como algo que denotasse meramente um �afastamento 

religioso�, ao invés de tentar refletir sobre ele enquanto indicativo de efetivas mudanças 

que ocorrem nas vivências e nas noções de religião e espiritualidade mundo afora.  

Assim, acredito que para esses imigrantes budistas ou �chegados a Buda�, como 

alguns se definem, o TBFGS possibilita um cenário para o processamento de um sentido 

de coletividade (Ribeiro, 2000). Os rituais desenvolvidos pelos chineses no TBFGS 

possuem sentidos congregadores da fração budista da comunidade chinesa residente em 

Pernambuco.  

Com estes rituais, podem ao mesmo tempo reforçar suas identidades �chinesas� e 

suas identidades �imigrantes�; a partir de processos de mobilização e comunicação de 

distintividades culturais específicas que considero que comunicam acerca de identidades 

transnacionais, por serem construídas a partir de processos que envolvem a 

transnacionalidade (Ribeiro, 2000). Diante dos fatores descritos nesse tópico, acredito que 

as relações interétnicas desenvolvidas no TBFGS informam acerca da esfera religiosa 

enquanto um possível lócus de reprodução das idéias de tradição e de construção constante 

de novas identidades étnicas. Antes de concluir este tópico, é importante salientar que 

atualmente diversos estudiosos tanto no Ocidente quanto no Oriente estão investigando as 

possíveis interfaces entre religiões �orientais� e o chamado �capitalismo de consumo�. Ou 

seja, futuramente talvez existam referenciais teóricos e empíricos que permitam reflexões 

acerca das congruências entre tais religiosidades e a globalização popular.   

五 V 
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YE HÉ HUÁ SHI WO DE MÙ ZHE: O PROTESTANTISMO 

CHINÊS E SUAS RELAÇÕES INTERÉTNICAS  

 

No capítulo anterior, a descrição das relações interétnicas entre brasileiros e 

imigrantes chineses que ocorrem na esfera religiosa do budismo revelou mecanismos 

específicos de desenvolvimento, comunicação e reprodução cultural de fronteiras 

(inter)étnicas e símbolos diacríticos, que culminam entre outras coisas, na possibilidade de 

que alguns estigmas destes imigrantes sejam senão removidos, pelo menos relativizados por 

parte da sociedade brasileira envolvente a partir de uma associação étnica entre membros 

dos dois grupos.  O budismo é uma religião comumente associada à cultura chinesa, mas a 

comunidade chinesa de Pernambuco é heterogênea também no aspecto religioso e já nas 

primeiras semanas da pesquisa de campo, o cristianismo, em suas variadas vertentes, 

apresentava-se nas falas de alguns interlocutores; algumas vezes, inclusive, associado a um 

contato anterior ocorrido ainda na RPC ou em Taiwan.  

Neste capítulo, o foco investigativo continua direcionado para as relações de 

sociabilidade entre brasileiros e imigrantes chineses, mas agora serão descritos e analisados 

dados etnográficos sobre uma fração pouco conhecida dos chineses pernambucanos, mas 

que corresponde a cerca de 30% desta comunidade: os cristãos. Como parte significativa 

destes não participa de cerimônias públicas regularmente devido a razões que serão 

colocadas adiante, decidi focar a investigação deste contexto na única instituição religiosa 

cristã que agrega um número regular de chineses em suas celebrações e que conseguiu 

convertê-los: a Igreja Batista Emanuel, localizada no bairro de Boa Viagem, Recife. Neste 

ambiente religioso, foram revelados importantes depoimentos e biografias que ajudam a 

refletir sobre questões como a politização da memória coletiva, a ambivalência e a 

fragmentação identitária; questões que se fizeram presentes em todos ambientes 

investigados, mas que neste especificamente, foram ampliados e expostos de maneira mais 

evidente. Se por um lado, assim como no ambiente budista, neste também a religião ajuda a 

entender melhor as relações interétnicas e determinadas ações que fornecem capital 

simbólico a ser revertido, por outro, veremos que aqui a sociabilidade apresenta um caráter 

mais fechado, no qual a opção religiosa estabelece, de maneira mais evidenciada, novas 

fronteiras de incorporação ou de afastamento étnico.  
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5.1 Uma breve história do Cristianismo na RPC/Taiwan e da Igreja Batista Emanuel 

 

Os primeiros contatos do Cristianismo com a China remontam ao século VII, 

quando missionários nestorianos108 de tradição síria alcançaram a Ásia Central, através da 

Rota da Seda. Sob o reinado do imperador Wan Li, da dinastia Ming (1368-1644) o 

catolicismo se expandiu consideravelmente graças à atuação dos jesuítas, dentre estes o 

italiano Matteo Ricci, que chegou ao território chinês em 1582. Depois houve contatos 

esporádicos, mas só no século XIX se deram passos decisivos para uma evangelização mais 

sistemática da atual RPC; o protestantismo, mais especificamente, entrou de forma 

institucionalizada no território chinês após a Guerra do Ópio, quando missionários 

ocidentais como Hudson Taylor109  estabeleceram igrejas e propagaram a doutrina pelo 

interior da RPC.   

Desde que os comunistas tomaram o poder no território chinês e fundaram a 

República Popular da China (RPC), em 1949, as religiões foram coibidas e seus seguidores 

perseguidos e presos em maior ou menor grau. A repressão religiosa se intensificou após a 

instauração da Revolução Cultural (1966-1976), quando missionários estrangeiros tiveram 

que abandonar o país e muitos seguidores foram obrigados a renegar suas crenças, para não 

                                                
108 O Nestorianismo é uma doutrina cristã nascida no Século V em Antioquia (Turquia) que manteve forte 
influência na Síria e hoje é sustentada pela Ordem Rosacruz, se fazendo presente em regiões isoladas do 
Oriente Médio e da Ásia. O Nestorianismo surgiu dentro das disputas cristológicas que sacudiram o 
cristianismo nos séculos III, IV e V e foi proposta por Nestório, monge oriundo de Alexandria que assumiu o 
bispado de Constantinopla e que defendeu que há em Jesus Cristo duas pessoas distintas, uma humana e outra 
divina. Nestório se opunha à Cirilo, bispo de Alexandria, que defendia a tese da unidade entre a pessoa 
humana e divina de Cristo. Tanto os nestorianos quanto os partidários de Cirilo foram chamados ao Concílio 
de Éfeso, no ano de 431. A disputa concentrou-se em torno do título pelo qual a figura de Maria deveria ser 
chamada: se somente por cristotocos (mãe de Cristo, de Jesus humano e mortal), como defendiam os 
nestorianos, ou por theotocos (mãe de Deus, ou seja, também divina), como defendiam os partidários de 
Cirilo. O veredito final resolveu adotar como verdade de fé a doutrina proposta por Cirilo e os nestorianos 
foram considerados hereges. Os nestorianos se propagaram pela Ásia Central, chegando até a China. 
Atualmente subsistem igrejas nestorianas (conhecidas como Igreja Assíria do Oriente) principalmente na 
Índia, na China e nos EUA. Para uma melhor contextualização, ver Jordan (1994).   
109 James Hudson Taylor (1832-1905) foi um missionário britânico cristão e protestante que trabalhou durante 
51 anos na atual RPC e fundou a China Inland Mission (CIM) (agora OMF International). Ele foi responsável 
por trazer mais de 800 missionários e 125 escolas religiosas ao país durante a época em que atuou lá, atuação 
que teria sido responsável pela conversão de aproximadamente 18.000 chineses ao cristianismo. Taylor ficou 
conhecido por sua sensibilidade em relação à cultura chinesa, chegando a se vestir e a se portar como um 
�nativo�. Devido também à campanha da CIM contra o comércio de ópio, Taylor é considerado um dos mais 
significativos europeus a visitar a China no século XIX. Broomhall (1989) fornece descrições e análises 
complementares sobre a atuação de Taylor no território chinês.  
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serem enviados aos campos de concentração e prisões. Em 1978, Deng Xiaoping diminui as 

restrições à prática religiosa, mas pela atual legislação, somente pessoas com mais de 18 

anos podem ser evangelizadas na RPC e nenhum grupo cristão pode se reunir fora dos 

locais registrados, sob pena de prisão para os infratores. Segundo organizações não-

governamentais estrangeiras de direitos humanos e religiosos, há centenas de pessoas 

presas atualmente na RPC por dirigirem ou estarem ligadas a igrejas e templos 

considerados clandestinos, por não atuarem sob o estrito controle do Partido Comunista 

Chinês (PCC).  

Atualmente, todas as igrejas e templos na RPC têm de ser registradas no Escritório 

do Movimento Patriótico das Três Autonomias (auto-administração, auto-apoio, e auto-

propagação), que é responsável pelo Protestant Three Self Patriotic Movement e pela 

China�s Catholic Patriotic Association; ambos os grupos são controlados pelo PCC. O 

primeiro fiscaliza o trabalho de evangelização dos fiéis e da administração dos assuntos 

religiosos na sua esfera protestante e a segunda, com as mesmas atribuições, atua na esfera 

católica; estes grupos tomam suas decisões de forma independente das matrizes dessas 

igrejas no exterior 110. Com isso, os chineses cristãos que quiseram continuar praticando sua 

crença cristã, tiveram que aderir a alguma �igreja patriótica�, ou passar para a 

clandestinidade: freqüentando igrejas familiares, residenciais ou �subterrâneas�, nas quais 

os cultos são realizados nas casas dos fiéis ou em esconderijos. 

Em outubro de 2007, dois estudos foram realizados para estimar o número de 

cristãos na RPC. O primeiro foi conduzido pelo missionário protestante Werner Burklin e o 

segundo, pelos professores Tong Shijun e Liu Zhongyu, da East China Normal University, 

em Xangai; este último a pedido do próprio governo chinês. As pesquisas foram realizadas 

                                                
110  No caso específico do catolicismo, a vertente da Igreja Católica atuante no território chinês que 
permaneceu fiel ao Papa e à Santa Sé, continua funcionando na ilegalidade desde 1958. A RPC coloca como 
condição para melhorar suas relações bilaterais com o Vaticano a ruptura das relações diplomáticas entre este 
Estado pontifício e Taiwan, assim como autonomia para poder para nomear bispos. O Vaticano aceita a 
primeira condição, mas descarta a segunda. Com relação ao adjetivo �patriótico�, presente nestes citados 
grupos do Movimento Patriótico, o jornalista Jayme Martins afirmou que �a palavra �pátria� tem, para o 
chinês, um caráter emocional e afetivo muito profundo. Além de funcionar como cobertura para os chineses 
que professam uma religião estrangeira, explica-se também como uma reação nacional ao menosprezo 
histórico voltado à China e aos chineses pelas grandes potências (ao menos, até recentemente) e ainda ao fato 
de o Estado do Vaticano haver reconhecido como legítimo o governo kuomintanista do marechal Chiang 
Kaishek, derrotado no Continente (1949), e estender até hoje esse reconhecimento aos governos que se 
sucedem na �província rebelde� de Taiwan�.  
Fontes: http://www.ccibc.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=3184.  
http://www.ccibc.com.br/pg_dinamica/bin/pg_dinamica.php?id_pag=198. 13 de abril de 2008.  
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de forma independente e durante períodos diferentes, mas elas chegaram ao mesmo 

resultado. De acordo com estes estudos, a RPC possui 300 milhões de pessoas com mais de 

16 anos que se definem como religiosas, existem aproximadamente 54 milhões de cristãos 

na China, dos quais 39 milhões são protestantes e 14 milhões são católicos.111  

Outro dado importante presente nos dois estudos diz respeito a um perfil diferente 

do crescimento religioso da RPC em relação aos da maioria dos países, sobretudo os 

ocidentais: os novos religiosos chineses são jovens (62% têm entre 16 e 39 anos),  urbanos, 

e muitos já concluíram o que equivale ao �ensino médio� no Brasil e integram a nova classe 

média que se forma nas cidades industrializadas do leste do país; justamente o perfil dos 

jovens que, majoritariamente, se afastam da religião, no Ocidente. Uma pesquisa de opinião, 

feita em 2001, em Pequim, mostrou que 60% dos estudantes disseram estar interessados no 

cristianismo112.  

O crescimento do cristianismo na RPC entre acadêmicos, escritores e intelectuais 

influenciaram David Aikman (2003) a afirmar a existência de um estilo bíblico literário na 

China contemporânea. Aikman estima que 300 milhões de chineses devam se converter 

antes de 2040, o que transformaria a RPC em um dos maiores países cristãos do mundo; 

esse número poderá ser alcançado caso os atuais índices, que indicam que anualmente cerca 

de dois milhões de chineses se convertem anualmente ao cristianismo no país (uma das 

maiores taxas de crescimento da história da religião) permaneçam em escala ascendente.  

Questionado sobre as razões para este �renascimento religioso�, que é como a mídia 

estatal chinesa chama este fenômeno do crescimento e da procura pela religiosidade, o Prof. 

Miikka Ruokanen, que atualmente leciona em Nanjing, acredita que um ''vácuo de valores e 

crenças'' é um dos motivos que explicam a procura pela religião no país, sobretudo na sua 

esfera cristã. Para ele,  

 
�o próprio comunismo está enfrentando uma crise de credibilidade e as pessoas 
educadas sentem o vazio provocado pelo materialismo. Quando já se está obtendo 
o que quer, é provável que se sinta infeliz por uma necessidade espiritual�. 
Ruokanen também observa o grande apelo que o Cristianismo tem hoje nas áreas 

                                                
111 Dados disponíveis em: http://www.assistnews.net/STORIES/2007/s07100011.htm / 
http://www.christianexaminer.com/Articles/Articles%20Nov07/Art_Nov07_17.html / 
http://www.assistnews.net/STORIES/2007/s07100011.htm / 
http://www.christianexaminer.com/Articles/Articles%20Nov07/Art_Nov07_17.html.  
Últimos acessos em 26 de Janeiro de 2008.  
112 Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/gilberto/. 13 de junho de 2008. 
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rurais do país: �Os camponeses vivem sem previdência social, precisam pagar por 
educação e pela saúde, um contexto que beneficia a religião cristã� 113.  
 

Diferente do que ocorre na RPC, a legislação do território de Taiwan não permite 

que exista repressão institucionalizada e governamental a nenhuma religião, desde que suas 

práticas não violem os princípios democráticos da constituição taiwanesa. Com isso, as 

cerimônias públicas e as atuações missionárias cristãs das mais diversas orientações e 

denominações são livres na ilha e os conflitos esporádicos ligados à religiosidade, que 

ocorrem no território, costumam ser atribuídos a grupos isolados de extrema-direita que 

perseguem vertentes religiosas que julgam ser �demoníacas� ou �anti-nacionalistas�. Como 

vimos anteriormente, em uma população total estimada em 22.911.292, o protestantismo 

possui 605.000 e o catolicismo 298.000 adeptos em Taiwan e representam, respectivamente, 

a quarta e a quinta doutrina religiosa com maior número de adeptos neste país, ficando atrás 

do budismo, do taoísmo e do Yi Guan Dao.   

Devido a estes fatores, existem diferenças substanciais entre os imigrantes chineses 

oriundos de Taiwan e da RPC no tocante às suas vivências particulares ligadas à 

religiosidade; que ocasionam lembranças e percepções distintas que interferem nos 

possíveis relacionamentos religiosos que eles venham a ter nos países anfitriões onde 

residem atualmente. É importante salientar, contudo, que no contexto específico da 

comunidade chinesa de Pernambuco, a pesquisa etnográfica mostrou que apesar da 

liberdade religiosa taiwanesa, a intensa repressão religiosa praticada na RPC constitui um 

elemento presente direta e indiretamente também nas memórias e no cotidiano de parte 

significativa dos emigrados que nasceram em Taiwan. Este fato se deve, sobretudo, aos 

vínculos familiares ou afetivos destes imigrantes com sua terra natal (que muitos 

consideram separada da RPC apenas politicamente); mais especificamente com amigos e 

parentes que foram perseguidos ou que ainda vivem na RPC, e são obrigados a praticar sua 

religiosidade conforme as orientações do Movimento Patriótico114.   

                                                
113 Fonte: http://www.cleofas.com.br/virtual/texto.php?doc=ESCOLA&id=esc1271.   
114 Como já foi dito, o Movimento Patriótico das Três Autonomias fiscaliza todos os assuntos religiosos 
�oficiais�. Entretanto, o controle deste departamento governamental costuma ser mais rígido sobre as religiões 
de orientação cristã, acusadas pelo PCC de, historicamente, conter espiões estrangeiros entre os seus membros 
e pretender divulgar �veneno anticomunista�. Um fato da história chinesa que corrobora este temor dos 
comunistas, de que a religião pode favorecer levantes políticos, foi a Rebelião Taiping (1851 - 1864), um dos 
conflitos mais sangrentos da história da humanidade. Essa rebelião foi um confronto entre as forças da China 
imperial e um grupo liderado pelo revolucionário Hong Xiuquan (1814-1864), que era um cristão convertido 
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5.2 �A Emanuel nos acolheu�  

 

Entrevistas abertas e semi-estruturadas realizadas com uma amostragem de noventa 

e três integrantes da comunidade chinesa pernambucana, incluindo membros da primeira e 

da segunda geração, sobre a questão da religiosidade, revelaram os seguintes dados: 27 

pessoas (29%) se declararam ateus ou afirmaram não ter interesse em nenhuma religião, 37 

(40%) declararam-se budistas ou �abertos às religiões� 115 e 29 pessoas (31%) afirmaram 

acreditar em Jesus Cristo e se declararam católicos ou protestantes, ainda que alguns 

tenham alegado não freqüentar regularmente cerimônias religiosas por falta de tempo, 

excesso de trabalho ou escolha própria. Estes números chamaram minha atenção, sobretudo, 

pelo fato da sociedade chinesa ser comumente associada, em termos religiosos, ao budismo 

ou às demais religiões de origem oriental; conseqüentemente, ficou evidenciada a 

importância em conhecer melhor as vivências religiosas cristãs destes imigrantes na região 

metropolitana do Recife.  

Após algumas visitas às três igrejas católicas e aos quatro templos protestantes que 

foram citados nas respostas dos entrevistados116, ficou evidenciado que apenas uma destas 

instituições religiosas apresentava um grupo constante e regular de adeptos e 

freqüentadores de origem chinesa. As demais instituições continham membros isolados de 

famílias compostas por algum membro chinês ou descendente (casais, crianças ou jovens). 

Este cenário indicava a existência de dispersão e heterogeneidade entre a fração cristã da 

comunidade chinesa pernambucana. Por isso, visando incluir esta importante vertente 
                                                                                                                                               
que se intitulava irmão de Jesus Cristo. Para uma melhor contextualização deste período, ver Spence (1998). 
Outro fato que tem a ver com este temor foi a derrubada da Qing, última dinastia imperial chinesa em 1911, 
que resultou na criação da República da China; as revoltas que culminaram nesta derrocada dinástica foram 
lideradas por Sun Yat-sen (1866-1925), um cantonês convertido ao protestantismo e considerado o �pai da 
China moderna�. Embora Yat-sen não estivesse no território chinês durante tais revoltas, sua atuação política 
costuma ser associada à sua conversão ao cristianismo.  
115 Esta expressão, segundo os interlocutores entrevistados que a utilizaram, significa que eles preferem não se 
envolver formalmente com nenhuma esfera religiosa �cerimonial� e por isso, exercem suas religiosidades, que 
podem variar de práticas confucionistas e taoístas a cristãs, no ambiente doméstico. Segundo alguns 
comentaram, não sendo convertidos a nenhuma religião específica, possuem liberdade para, quando têm 
vontade e oportunidade, freqüentar esporadicamente diversas denominações religiosas, sem compromisso 
com nenhuma delas.  
116 As três igrejas católicas foram: a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, Paróquia de São Sebastião (Av. 
Caxangá, bairro do Cordeiro) e Paróquia do Santíssimo Sacramento (bairro da Boa Vista). Os templos 
protestantes foram: Assembléia de Deus (Av. Cruz Cabugá), Igreja de Cristo (bairro do Pina), Igreja 
Presbiteriana (Jardim Atlântico/Olinda) e Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem.  



169 
 

investigativa e mantê-la em diálogo com o enfoque central das relações interétnicas, foquei 

minha análise no cotidiano de uma instituição religiosa cristã que consegue agregar 

chineses de forma coesa desde 2001: a Igreja Batista Emanuel (IBE), localizada no bairro 

recifense de Boa Viagem. Antes de descrever e refletir sobre o cotidiano, os representantes 

e as relações interétnicas deste ambiente, é importante tecer breves considerações sobre a 

história da IBE, uma das representantes da vertente batista do chamado �protestantismo 

histórico� brasileiro117.  

No ano de 1966, os missionários norte-americanos Pr. Glen e Sra. Audrey 

Swicegood, e a Sra. Mary Witt chegaram a Recife, vindos de Campinas � SP, e lideraram a 

comissão que providenciou a compra de lotes na Rua Maria Carolina, onde se localiza a 

atual sede da IBE, inaugurada no dia 27 de outubro daquele ano. Antes disso, locais 

improvisados eram utilizados para a realização dos cultos dominicais de orientação batista, 

que contavam com um grupo de cerca de quinze pessoas. O Pr. Glen Swicegood assumiu o 

cargo de pastor e nele ficou até o ano seguinte, 1967. O nome �Emanuel� foi sugerido por 

um dos adeptos, professor de hebraico: língua na qual Emanuel significa �Deus conosco� 
118.  

Um elemento intercultural marcou a história da IBE desde o seu início até meados 

da década de 1990: a utilização da língua inglesa em alguns cultos e estudos bíblicos. Esta 

utilização visava atrair seguimentos populacionais abastados que, tendo ou não origem nos 

países de língua inglesa, demonstravam interesse por ela e residiam em Boa Viagem, bairro 

que desde a década de 1950 possui um dos maiores índices socioeconômicos da cidade do 

                                                
117 As igrejas batistas formam uma família denominacional protestante de origem anglo-americana e a sua 
história remonta, comumente, a um grupo de dissidentes ingleses no século XVII. A primeira igreja batista 
nasceu quando um grupo de refugiados ingleses liderados por John Smyth (clérigo) e Thomas Helwys 
(advogado) foi para a Holanda em busca de liberdade religiosa em 1608 e organizou, no ano de 1609, uma 
igreja de doutrinas batistas em Amsterdam. John Smyth passou a discordar da política e de alguns pontos da 
doutrina da Igreja Anglicana (da qual ele era pastor) após uma aproximação com os menonitas (ramo dos 
Anabatistas); examinando a Bíblia, ele creu na necessidade de �batizar-se com consciência�. Depois da morte 
de John Smyth e da decisão de Thomas Helwys e seus seguidores de regressarem para a Inglaterra, a igreja 
organizada na Holanda desfez-se e parte dos seus membros uniram-se aos menonitas. Thomas Helwys 
organizou a Igreja Batista em Spitalfields, nos arredores de Londres, em 1612. Hammett (2005) e Blair (2005) 
fornecem importantes elementos históricos que contextualizam o ambiente sociocultural nos países anglo-
saxões nos períodos pré e pós o advento das igrejas batistas, já Azevedo (1996) analisa a formação e o 
desenvolvimento da doutrina batista no Brasil.  
118 Emanuel é um nome freqüentemente usado (no contexto cristão) para se referir a Jesus Cristo ou a vinda 
do filho unigênito de Deus para a Terra. Uma famosa passagem do livro profético de Isaías, no Antigo 
Testamento, assim anuncia a chegada do Messias: "Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: Eis que a 
virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel" (Isaías 7:14).  
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Recife. Com isso, desde sua fundação, a IBE é marcada pela presença de adeptos 

estrangeiros. É interessante notar sua �sintonia�, em diferentes contextos históricos, com 

nações econômica e politicamente estratégicas, através da integração de imigrantes destes 

países: das décadas de 1960 até a de 1990 com os EUA e desde o início deste milênio, com 

a China. 

A história da fração cristã dos chineses residentes no Recife, que desde 1999 

participa de celebrações regulares em mandarim na IBE, remonta ao ano de 1997, quando o 

Sr. Francisco Ling (75 anos) se batizou na IBE. Oriundo de Taiwan, ele chegou ao Recife 

nos anos 1980 e em 2001 retornou ao estado de São Paulo, deixando um grupo de chineses 

cristãos da cidade organizado no templo da IBE. Desde meados de 1995 até setembro de 

1999, o grupo de chineses que tinham interesse pelo cristianismo protestante no Recife 

costumava reunir-se em restaurantes ou em residências para estudarem a Bíblia, realizarem 

cerimônias de casamento e fazer orações coletivas.  

Em setembro de 1999, após os batismos do Sr. Francisco Ling e de Jeany (36 anos), 

também oriunda de Taiwan, o ministério de evangelização da IBE convidou formalmente 

os membros do grupo a participarem de suas atividades religiosas e lhes ofereceu um dos 

salões da igreja para que, quinzenalmente, lá se reunissem para um culto específico e 

direcionado a eles. �A IBE nos acolheu�, disse a Sra. Li (64 anos), enquanto comentava que 

a iniciativa da IBE não era de �abrir� um grupo chinês, mas apoiar os membros que, como 

ela, queriam ouvir o evangelho e possuíam a particularidade de serem chineses ou 

brasileiros de origem chinesa.   

O Sr. Francisco Ling foi responsável pela condução destes cultos chineses até 2001, 

quando deixou Pernambuco e indicou Chaw Shan Hua para substituí-lo. Irmão Chaw, como 

prefere ser chamado, chegou ao Recife em 2000 e no mesmo ano, começou a freqüentar a 

IBE, se converteu e realizou o batismo. Desde a saída do Sr. Francisco Ling, Chaw conduz 

os cultos chineses da IBE, que ocorrem nos primeiros e nos terceiros domingos de cada mês 

e são realizados em duas línguas, a portuguesa e a chinesa (mandarim). Nos segundos e nos 

quartos domingos, existe tradução simultânea dos cultos �normais� (regulares) da IBE que 

são conduzidos pelo Pr. Alberto Freitas e traduzidos para o mandarim por Smiley Ferreira 

para os chineses que ainda não dominam bem a língua portuguesa.  
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Além destes citados cultos, o atual grupo de vinte e quatro chineses que freqüenta 

regularmente as cerimônias da IBE também participa de estudos bíblicos, realizados em 

chinês às quartas-feiras, e da Escola Bíblica Dominical. Pr. Alberto Freitas costuma sempre 

se referir à fração chinesa da igreja em suas pregações. Apesar da maioria destes imigrantes 

chineses já ter tido contato com o cristianismo em sua terra natal, seja na RPC ou em 

Taiwan (país de onde veio dezesseis dos citados vinte e quatro), e da principal referência 

cristã nestes países remeter ao protestantismo (devido a sua presença majoritária), Chaw 

acredita que estes fatores não são responsáveis pela convergência, na IBE, da maioria dos 

chineses recifenses cristãos que optaram pela esfera religiosa �cerimonial� e não apenas 

pela �doméstica�.   

Comentando sobre isso, Chaw revelou que sua mãe era católica e defendeu que a 

explicação para este agrupamento não remete exatamente a heranças culturais, nem a 

�tradição� da IBE em acolher estrangeiros, mas sim a uma �obra de Deus�. Para Chaw, 

além de serem longínquas, as referências religiosas trazidas por aqueles que tiveram algum 

contato com o cristianismo na RPC/Taiwan podem remeter a perseguições (no caso da RPC) 

ou a crenças exóticas, como eram vistas as religiões cristãs em Taiwan, ainda pouco 

difundidas até a década de 1970 (período no qual muitos já tinham emigrado). �A gente 

procurava uma fé verdadeira e uma linha teológica saudável, a denominação batista nos 

acolheu e nos deu este campo saudável�, conclui.  

Outros imigrantes do grupo concordaram com esta hipótese colocada por Chaw e 

expuseram argumentos semelhantes. Quatro destes, inclusive, além de reiterar que suas 

crenças cristãs antecediam a formalização dos cultos chineses na IBE, comentaram que a 

imagem tradicionalista da IBE causa impressões positivas aos membros do grupo, que não 

costumam ver com bons olhos elementos que consideram pagãos no catolicismo e em 

algumas vertentes do protestantismo, como as linhas neopentecostais. Para Raquel (22 

anos), nascida na RPC, esta idéia de �campo religioso saudável�, à qual Chaw se referiu, 

tem a ver com um distanciamento em relação a �coisas erradas� do catolicismo (que para 

ela são, por exemplo, as �adorações� dos santos e das imagens) e também com um 

afastamento do �toma lá, dá cá�, termo com o qual ela se referiu ao caráter utilitarista e 

mercantilizado que acredita existir nas igrejas neopentecostais.  
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Diante dos dados expostos até agora, vemos que existe diversidade na fração cristã 

da comunidade chinesa de Pernambuco no que se refere a doutrinas (católica e protestante), 

caráter das práticas religiosas (públicas e domésticas) e níveis de pertencimento e ortodoxia 

(os que se convertem e os que se declararam �abertos às religiões�). Além disso, 

percebemos que noções genéricas como �cristianismo� e �protestantismo� precisam ser 

relativizadas no contexto analítico; já que características comumente atribuídas a algumas 

de suas vertentes podem ser percebidas e apropriadas de formas distintas ou até mesmo 

excludentes, pelos indivíduos que as vivem nos seus cotidianos, evidenciando as dinâmicas 

da religiosidade cristã no Brasil. Agora é o momento de investigar as razões pelas quais 

alguns optaram pelo comprometimento religioso no ambiente específico da IBE ou pela 

citada �abertura� religiosa, investigando de que forma isto pode influenciar na construção 

das fronteiras étnicas entre brasileiros e chineses.  

 

5.3 As fronteiras étnicas, conversões e memórias sociais  

 

Indicado por um amigo, eu marquei uma conversa com Chaw em setembro de 2007 

e falei sobre a minha pesquisa; nessa oportunidade inclusive realizei uma entrevista aberta 

com ele, que entre outras coisas me falou que eu seria bem-vindo aos cultos chineses da 

IBE e que ele me ajudaria a conversar com alguns chineses que freqüentam ou visitam 

aquelas cerimônias e que ainda possuem limitações para se expressar e conversar em 

português. No primeiro domingo de outubro/2007 eu comecei a freqüentar regularmente os 

cultos chineses quinzenais da IBE e quando possível, os cultos regulares e semanais da IBE, 

que são conduzidos pelo Pr. Alberto Freitas e nos quais os imigrantes investigados 

(principalmente os que realizaram a cerimônia do batismo) também costumavam participar. 

Encontrei acolhimento e receptividade entre todos que participavam daqueles cultos 

chineses. Havia limitações lingüísticas para que conversasse direta e fluentemente com 

alguns que se encontravam a menos de cinco anos no Brasil, mas tanto Chaw, quanto 

Smiley me ajudaram diversas vezes com interlocuções que forneceram importantes dados. 

A maioria desses citados participantes trabalha com o comércio de produtos importados da 

China ou com restaurantes e lanchonetes de comida chinesa.  
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Chaw Shan-Hua, 50 anos, nasceu em Taiwan e veio para o Brasil com menos de um 

ano de idade. Engenheiro e empresário, ele teve uma educação bilíngüe; fala, mas não lê 

fluentemente em mandarim e por isso, prega em português nas cerimônias. Chaw se 

considera um brasileiro de origem chinesa e acredita que o fato de ter sido católico durante 

mais de vinte anos lhe ajudou bastante na �nova vida� que passou a ter depois que se 

batizou na IBE. Conversando comigo sobre essa questão e sobre as principais razões que o 

motivaram a se afastar da Igreja Católica Romana, ele disse:  

 
Existem poucas diferenças entre a Bíblia católica e a protestante, eu já conhecia 
tudo do tempo em que era católico e depois que eu me converti eu apenas 
aprofundei as leituras e reflexões. [...] Eu respeito muito Nossa Senhora e 
reconheço o importante papel dela na vida de Cristo, só não concordo quando a 
Igreja Católica a coloca em pé de igualdade com Cristo, quando vejo pessoas 
fazendo pedidos e orações a ela, quando deviam fazer isso diretamente pra Deus 
ou Jesus. O véu se rasgou, não tem mais sentido usarmos o intermédio de santos 
ou quem quer que seja se podemos nos comunicar diretamente com Deus. 119 

 
Smiley Ferreira, 40 anos, é filho de uma brasileira e de um chinês nascido na RPC 

que emigrou para Pernambuco no começo da década de 1950, na �primeira onda� chinesa 

para Pernambuco. Ele morou de 1984 a 1996 em Taiwan, onde se formou em Zootecnia. 

Atualmente Smiley trabalha como tradutor e intérprete e é casado com Jeany, que conheceu 

em Taiwan e com quem tem três filhos. Smiley se considera um sino-brasileiro e é tratado 

como um igual pelos chineses da IBE, apesar de não possuir o fenótipo �chinês�. Nos 

cultos chineses da IBE, é ele quem traduz para o mandarim as falas de Chaw. Smiley disse 

que sempre foi cristão e que teve um contato maior com o cristianismo na época em que 

morou no território taiwanês, quando ia todos os domingos aos cultos �por que lá em 

Taiwan o cristianismo é livre�. Smiley contou que seu pai chegou a ver uma palestra de 

Watchman Nee120 na RPC antes de deixar o país para se refugiar em Taiwan após 1949 e 

                                                
119 As diferenças entre a Bíblia católica e a protestante se referem aos livros apócrifos ou deuterocanônicos, 
são sete livros: I e II Macabeus, Judite, Baruch, Sabedoria, Eclesiástico e Tobias.  
120 Watchman Nee (1903-1972) foi um influente líder cristão chinês no período anterior ao regime comunista. 
Em 1952, Nee foi preso pelo PCC acusado de liderar um grande sistema secreto que distribuía �veneno anti-
revolucionário� e submetido a quatro anos de �reeducação�. Antes de ser preso, ele ajudou a organizar várias 
igrejas clandestinas, chamadas de subterrâneas na RPC. Os comunistas prometeram libertar Nee se ele 
concordasse em não voltar a pregar, Nee não aceitou e foi transferido para outra prisão onde acabou morrendo. 
Conta-se que Watchman Nee foi proibido até mesmo de escrever enquanto estava na prisão; como não 
obedeceu, teve suas mãos cortadas, passando a escrever com os pés até que o matassem. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Watchman_Nee.   
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disse que hoje fica satisfeito quando vê a mudança no panorama religioso chinês. Nas suas 

palavras:   

 
Depois que teve a Revolução Cultural, a mulher de Mao Tsé-tung disse que 
religião cristã ia virar em toda parte coisa só de museu, que só ia restar nisso. 
Hoje ela tá debaixo de sete palmos de terra e Jesus cada vez mais sendo aceito e 
visto na China.  

 
Quando perguntei a Chaw se ele sentia alguma dificuldade em �traduzir� o 

cristianismo para os chineses, ele disse que o contato prévio com a doutrina cristã pode 

facilitar, mas o que conta mesmo seria aqueles imigrantes �sentirem o poder de Deus�. 

Sobre as interfaces entre o seu trabalho missionário com os chineses e as conversões dessas 

pessoas que ocorreram na IBE depois da implantação dos cultos chineses, Chaw comentou 

que 

 
Minha missão como servo de Deus é divulgar o evangelho e a palavra. Muitos 
ouvem a palavra e como ninguém sabe precisamente quando ela irá tocar o 
coração de alguém, temos que sempre estar divulgando ela. A conversão dos 
chineses aqui na Igreja é uma conseqüência que não depende de mim, só Deus 
converte alguém, é quando o espírito santo age.  

 
No segundo culto chinês que participei todos os presentes fizeram diversas 

referências a um caso que tinha ocorrido naquela semana: o de uma senhora chinesa de 84 

anos que não tinha participado de nenhuma atividade religiosa cristã desde que chegou ao 

Brasil na década de 1970 e que estava há mais de um mês em estado terminal. Durante 

aquela semana essa mulher recebeu em sua casa a visita de Chaw e outros chineses 

(convertidos da IBE) e após ouvir uma breve pregação deles, teria imediatamente se 

convertido ao protestantismo; dois dias depois ela faleceu e se dirigiu ao �encontro do Pai�, 

segundo contaram. Como eu demonstrei interesse pelo caso, diversos comentários foram 

feitos sobre ele para mim: �Nós vimos a salvação acontecer naquela casa�; �Ela ajudava 

muitos chineses que tavam em dificuldade; ela já tinha Jesus dentro dela, só não tinha 

despertado pra luz�; �O espírito de Deus a chamou para ser cristã e ela aceitou, ainda que 

nos últimos dias de sua vida�. Depois Chaw me revelou que encarava como uma �missão 

divina� levar a doutrina cristã para outros chineses necessitados ou angustiados por alguma 

�enfermidade física ou espiritual� e que faria isso com freqüência junto com outros 

missionários da IBE. 
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Figura 5. Bíblia em chinês utilizada na IBE. Foto: Marcos de Araújo Silva, 2008. 

Cada culto chinês da IBE começa da mesma forma: todos os presentes cantam �Ye 

Hé Huá Shì Wo De Mù Zhe� [O Senhor é meu Pastor] e mais dois hinos em chinês. Em 

seguida começa a pregação, que é feita de maneira concomitante a diversas leituras de 

versículos da Bíblia. Desde que estas cerimônias específicas começaram, o grupo está 

vinculado à Sul América Evangelismo, missão evangélica de origem chinesa sediada no 

bairro da Liberdade (cidade de São Paulo), que lhes fornece o aparato litúrgico de Bíblias, 

livretos e um periódico quinzenal; todo este material está escrito em mandarim com 

caracteres tradicionais, formato utilizado em Taiwan. Esta associação também colaborou na 

composição dos hinários usados pelos integrantes do grupo chinês da IBE. Durante e após a 

pregação de Chaw, existem momentos de oração, nos quais os chineses comentaram que 

costumam �sentir a poder de Deus�.   

As oito crianças e adolescentes da segunda geração que freqüentam com 

regularidade as cerimônias acompanham seus pais e não ficou constatada a presença de 

nenhum integrante desta faixa etária (por iniciativa própria e desvinculada de algum parente 

responsável) durante a pesquisa. Por isso, era preciso saber dos imigrantes da primeira 

geração, suas motivações para entrarem, permanecerem e se converterem ao protestantismo 

promovido pela IBE. Seguindo uma tendência presente no restante da comunidade chinesa 
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em Pernambuco, existe relativa transitoriedade entre o grupo de chineses que freqüentam a 

IBE; isso se deve, sobretudo, a questões relativas à legislação imigratória (vistos de 

trabalho, rejeição a alguns pedidos de permanência, etc) e às dinâmicas do comércio 

transnacional, do qual alguns fazem parte. Desde que a pesquisa empírica na IBE começou, 

em outubro de 2007, enfatizando as atividades que contavam com a participação dos 

chineses, ficou constatada a presença de quatro imigrantes que regressaram à RPC, a 

Taiwan, ou que se deslocaram para outros pontos do Brasil.  

Dentre os vinte e quatro chineses ou �brasileiros de origem chinesa�, como alguns 

preferem ser chamados, que atualmente freqüentam os cultos da IBE, dez realizaram o 

batismo, sete declararam que �aceitaram Jesus� e que ainda não fizeram a cerimônia por 

que preferem se preparar mais, estudando o evangelho e os outros sete afirmaram que estão 

por enquanto apenas conhecendo a religião. Quando indagados sobre a motivação para 

começarem a freqüentar as cerimônias, oito disseram que começaram a visitar as reuniões 

do grupo pelo fato delas constituírem momentos de sociabilidade únicos, que dificilmente 

ocorreriam em outras ocasiões devido aos horários de trabalho de cada um. O restante 

alegou o contato prévio com o cristianismo (em sua vertente católica e protestante) na RPC, 

em Taiwan ou em cidades brasileiras como São Paulo (de onde alguns vieram) como a 

principal razão para começar a freqüentar as cerimônias �informais� e a continuidade destas, 

de maneira institucionalizada, na IBE.  

O casal Shao Lin (37 anos) e Liong (31), que vieram da RPC, disse que não podiam 

deixar de aproveitar a liberdade religiosa existente no Brasil e que em sua terra natal, 

sentiam-se frustrados e/ou incompletos pelo confucionismo e pelo budismo e ao mesmo 

tempo, tinham receio em conhecer melhor o evangelho, temendo as conseqüências que a 

busca pela religiosidade cristã poderia acarretar lá. Um fator interessante é que antes de vir 

para o Brasil, eles dois passaram três meses em Taiwan e conheceram um pouco da 

liberdade religiosa daquele território, fato que lhes influenciou tanto a não se oporem mais 

à autonomia política taiwanesa, quanto a começarem e continuarem freqüentando os cultos 

da IBE.   

Na análise das demais observações, entrevistas e conversas informais obtidas, 

também se sobressai certa correlação entre a iniciativa de continuar nesta esfera religiosa e 

sentimentos nacionalistas que dizem respeito, majoritariamente, à autonomia política 
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taiwanesa. Com isso, parece que estas práticas religiosas se entrecruzam com dimensões 

mais amplas, que envolvem histórias familiares, lembranças e memórias compartilhadas 

relativas à perseguição religiosa; elementos que direta ou indiretamente, compõem o 

itinerário das vidas de cada um destes imigrantes. Com isso, parece que as diferenças 

substanciais entre as esferas públicas da religiosidade na RPC e em Taiwan marcaram e 

influenciam os seus cidadãos emigrados a ponto de ocasionar, entre certos grupos, um 

diálogo entre religiosidade, sentimentos nacionalistas e politização de parte das 

experiências e recordações vividas na terra natal.    

Notei que quatro dos chineses que declararam ter �aceitado Jesus�, mas que ainda 

não tinham se batizado por preferirem se preparar mais para tal cerimônia, demonstraram 

uma certa dúvida em �levantar a mão� (atitude que expressaria consentimento) quando 

foram indagados uma vez durante uma cerimônia sobre se gostariam ou não de realizar o 

batismo, possivelmente receosos das implicações que este ato acarretaria 121 . Quando 

questionado sobre por que optava por vivenciar a doutrina cristã (protestante) no ambiente 

doméstico, um interlocutor de 35 anos nascido na RPC, há 16 anos em Recife (que não 

participa dos cultos da IBE) e que disse freqüentar �duas vezes por ano� uma igreja 

evangélica no bairro do Pina/Recife, falou:  

 
Eu tenho Jesus em meu coração, eu escutava um pouco da palavra em Taipei 
[capital de Taiwan], mas fui tocado mesmo quando morava em México, em 
Tijuana. Tive que sair de lá e aqui em Brasil o trabalho num [não] é fácil, né? [...] 
Eu num vou muito pros culto por que tem de me dedicar muito ao trabalho, tenho 
duas criança pequena que gastam muito. Mas eu tem certeza de que sou mais 
crente que muita gente que num sai de dentro da igreja, isso é relativo.  

 
Este depoimento se assemelha com as falas de outros três interlocutores que se 

declararam convertidos ao Cristianismo (na sua versão protestante) e que alegaram motivos 

relacionados ao trabalho para não freqüentarem com regularidade as cerimônias oficiais da 

igreja e com isso, expressarem sua fé por meio de cultos domésticos, na esfera privada. Se 

o fato de parte dos chineses cristãos pernambucanos terem alegado �acreditar em Jesus� 

                                                
121 Pela doutrina expressa pela IBE, o batismo por imersão é uma ordenança destinada às pessoas adultas que 
deve ser respeitada para que elas sejam consideradas �crentes fiéis�. Segundo pregações e comentários de 
alguns adeptos da igreja, não se trata de um ato imprescindível para a salvação, mas configura um ato 
simbólico de conversão e comprometimento religioso. É interessante que Heelas e Woodhead (2005) 
comentam acerca do domínio religioso congregacional que a �nova vida� que começa para os cristãos 
convertidos através do batismo ou de um �novo nascimento� é altamente normativizada e impelida a seguir 
modelos, regras e expectativas que seriam detalhadas e rigorosamente reforçadas.  
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sem serem atuantes em ambientes religiosos públicos, remete, além dos fatores falta de 

tempo/excesso de trabalho, à também citada opção pelo não-envolvimento com alguma 

esfera �cerimonial�, é importante saber de que formas específicas a autonomia financeira e 

o envolvimento religioso (na esfera pública) podem ser vivenciados e percebidos, 

especificamente, por cada um desses segmentos, que de forma praticante ou apenas 

�simpática� à causa cristã, vivenciam modalidades e pertencimentos distintos dentro de 

contextos que circundam esta orientação religiosa particular. 

Para Marcelo Fu122, 42 anos, que trabalha em um restaurante chinês do Recife e está 

no Brasil há 23 anos, nem todos os chineses �pobres� se afastam da religião �cerimonial� 

por não terem alcançado estabilidade financeira; alguns, segundo ele, fariam isso por opção 

própria. Marcelo acredita que alguns chineses recém-chegados recebem oportunidades de 

trabalho ou de parcerias comerciais por se aproximarem de outros imigrantes mais 

estabilizados e principalmente, por se converterem à religião destes seus novos �parceiros�. 

Ele disse que conhece chineses que escolheram não �forçar a barra� participando de alguma 

crença religiosa que poderia lhes render oportunidades por pensarem que �quem enrica por 

causa de religião, não pode depois aproveitar dinheiro de jeito ateu�.   

Marcelo acredita que o atual crescimento econômico da China trazido pelos 

comunistas mudou a mentalidade de todos os chineses, e também a forma como eles se vêm 

e interpretam a realidade ao seu redor. Ele contou que conhece chineses �muito fiéis� à 

Jesus Cristo ou à Buda, que vivem �bem de vida� e que optaram por não se envolverem 

�publicamente� com nenhuma religião. Quando questionado sobre se existiria, aqui em 

Pernambuco, algum chinês �pobre� 123 que, mesmo podendo �subir na vida� através de uma 

aproximação religiosa preferiram não fazê-lo, Marcelo falou sobre sua própria história de 

vida para reforçar seu argumento em favor desta possibilidade: 

 
Eu podia ter aproveitado da religião pra subir na vida, mas eu não quis. Podia ter 
ficado perto dos chinês que eu sabia que podia ajudar eu, tal. Mas que só confia 
em que é fiel, preso em budismo, que faz o batismo lá do Templo[...] Eu num fui 
por que eu num quis me amarrar em nada. Hoje eu te digo: num sou rico, mas 

                                                
122  Este interlocutor está sendo apresentado com um nome fictício, devido a um acordo prévio para a 
utilização de suas falas e opiniões nessa pesquisa.  
123 É importante deixar claro que estou aqui utilizando a categoria �pobre� de forma extremamente livre 
visando uma explanação fiel do conteúdo da conversa que tive com este interlocutor. Obviamente, estou 
consciente de que sociologicamente, idéias relativas às noções de classe social, podem e efetivamente são 
bem mais problemáticas.  
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como o que quero, durmo e acordo a hora que quero, isso pra mim é ter riqueza, é 
uma liberdade que eu num troco.  

 
As primeiras observações na IBE entre aqueles chineses protestantes �cerimoniais� 

indicaram inicialmente a existência de uma relação direta entre o comprometimento com a 

religiosidade e a estabilidade nos negócios e questões financeiras. Entretanto, a 

continuidade da pesquisa empírica, aliada a um conseqüente contato aprofundado com 

outros interlocutores como Marcelo, indicou que não existe, necessariamente, uma ligação 

entre a autonomia financeira e (apenas) a partir dela, um possível envolvimento e 

compromisso religioso. De maneiras específicas, tanto no segmento cristão praticante 

(representado pela IBE) quanto no segmento que se declarou apenas �simpático� à doutrina 

cristã (acreditando na figura de Jesus Cristo, mas não sendo adepto de nenhuma igreja ou 

que vivencia mais suas religiosidades no ambiente doméstico), existe vivências distintas de 

modalidades e pertencimentos religiosos, de forma independente de condições financeiras.  

Com isso, os fatores econômicos podem influenciar diretamente a opção pelo 

envolvimento religioso, mas não são os únicos responsáveis por ele. Além disso, as práticas 

religiosas cristãs restritas ao ambiente privado, não devem ser encaradas unicamente como 

indicativas de enfraquecimento ou distanciamento religioso: isso seria reducionista. Ao 

invés disso, pode ser mais coerente e profícuo pensar na possibilidade destas práticas 

estarem dialogando com dimensões conjunturais, como novos cenários geopolíticos e 

socioeconômicos, os quais podem alterar profundamente a constituição de subjetividades 

particulares. A sociedade chinesa está passando por profundas mudanças, que afetam 

inclusive a �província rebelde� de Taiwan. Assim, não é possível compreender a identidade, 

a cultura e a religiosidade destes emigrantes sem atentar para as profundas alterações que o 

atual �boom� econômico pode provocar nestas esferas.  

Para Li Zhang e Aihwa Ong (2008), os lucros vindos do mercado e de um 

comportamento auto-centrado, permitidos atualmente na RPC pela privatização, coexistem 

com os controles estatais socialistas; entretanto, a privatização não deve ser entendida como 

um conjunto de técnicas que liberam apenas empreendedorismo e organizações 

empresariais, mas também os poderes da personalidade (powers of the self). Com isso, 

Zhang e Ong desafiam noções convencionais sobre os processos de privatização na RPC e 
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identificam a difusão de inúmeras práticas de interesse e inspiração autônomas dos 

indivíduos associadas com esta lógica neoliberal específica. 

A participação do grupo de imigrantes chineses na IBE, especificamente, parece 

estar entrecruzada por esta citada idéia de poderes da personalidade, de que falam Zhang e 

Ong, e simultaneamente, por um cunho político, na medida em que, ao optar por ela, estes 

imigrantes demonstram interesse em fortalecer sua identidade étnica, construída a partir de 

especificidades culturais, memórias compartilhadas de deslocamentos e pertencimento a 

mais de um estado nacional. Este último fator, inclusive, parece ser capaz de maximizar 

oportunidades e experiências específicas em dois países tão distantes como o Brasil e a 

China e que, ao mesmo tempo, possuem suas fronteiras culturais profundamente 

relativizadas pelas presenças e crenças destes imigrantes.  

Assim, as práticas religiosas domésticas ou restritas ao ambiente privado, não 

devem ser encaradas unicamente como indicativas de um suposto �enfraquecimento� ou 

�distanciamento� religioso; ao invés disso, pode ser mais coerente e profícuo pensar na 

possibilidade destas práticas estarem dialogando com esses novos poderes da personalidade 

e com novas possíveis configurações da esfera religiosa no mundo contemporâneo. Renegar 

esta possibilidade poderia acarretar em um desprezo às noções de autonomia e liberdade 

entre as pessoas investigadas. Além disso, as instâncias memorativas que influenciam nas 

decisões particulares de um não-envolvimento com esferas religiosas �cerimoniais� podem 

dialogar com as �relativizações da identidade étnica chinesa� (que foram referidas no 

segundo capítulo e que objetivam interesses particulares de cada um) e com isso, encontrar 

respaldo na vida cotidiana desses imigrantes. Visando os objetivos dessa pesquisa, o que 

considero mais pertinente nesses dados é que acredito que o comprometimento religioso (da 

forma como ele é expresso pelos adeptos que se batizaram na IBE) influencia na construção 

de novas noções de fronteiras étnicas, não exatamente a partir das idéias de �brasileiros� ou 

�chineses�, mas sim a partir da crença.  

Diferente do TBFGS, da forma como é praticado (e vivenciado) na IBE o 

protestantismo não configura exatamente uma religião étnica, nem sequer nos cultos 

�chineses�; isso por que as diferenças culturais entre brasileiros e chineses, ainda que sejam 

referidas, não se tornam tão relevantes para as interações sociais desenvolvidas quanto as 

diferenças religiosas entre as idéias de �nós/evangélicos� (independente de serem ou não 
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chineses) e as idéias de �eles/católicos, ateus ou pagãos� (também independente de serem 

ou não chineses). Os chineses que apresentaram um maior nível de pertencimento às 

atividades litúrgicas da IBE falaram sobre tais atividades enquanto algo que possuiria uma 

dimensão valorativa nas suas vidas devido à importância que concedem em seus discursos à 

esfera religiosa. Mas essas pessoas, ao mesmo tempo, também se referiram a noções que 

envolviam idéias de �nós/eles� e que, ancoradas em pertencimentos religiosos, denotavam 

o estabelecimento de novas fronteiras sociais e de reconhecimento que se não deixavam de 

lado a questão étnica, pelo menos a subestimavam frente a divisões ou escolhas religiosas. 

Um trecho de uma das pregações de Chaw e o depoimento de uma mulher chinesa de 64 

anos que se batizou na IBE podem esclarecer este argumento: 

 
Ganhamos uma nova cidadania: não somos mais chineses, nem taiwaneses, agora 
somos todos filhos de Deus.  

Trecho de uma das pregações de Chaw 

 
O Smiley é um de nós. Eu nem ligo se ele não tem cara de chinês, ele entende 
muito da Bíblia, de tudo. Não tenho nada contra os chinês que são budista, com 
os que são ateu, eu boto eles nas minha oração, tudo, n�é, mas assim: eles lá e eu 
cá. Eu não quero com eles muita aproximação por que assim eu olho pra eles, 
vejo eles vivendo perto de Buda, bebida, de carnaval, de mulher da vida, tudo que 
não presta, então não dá pra mim. A gente é igual na pele, no olho, tal, mas eles 
são diferente da gente aqui, eles pensa diferente. [...] Pra mim aqui na igreja é 
todo mundo irmão, não me importa de onde vieram, a vida que tinham antes. O 
que eu mais ligo é que eles hoje são fiel na minha fé, tá entendendo?  

(Mulher chinesa de 64 anos que se batizou e freqüenta  

regularmente tanto os cultos chineses quanto os cultos regulares da IBE) 

 
Por esses fatores, defendo que as distintas modalidades de pertencimento ou 

vivências da esfera da religiosidade podem ser construídas a partir de novas mobilizações 

das noções de �nós�/�eles� que não são necessariamente elaboradas a partir de elementos 

culturais e distintivos �chineses�. É por fatores como estes, expostos nestes depoimentos, 

que acredito que a esfera religiosa delimita novas fronteiras dentro da comunidade chinesa 

enquanto grupo étnico: no caso do budismo, fronteiras relativamente abertas, e neste caso 

do protestantismo, mais fechadas. É interessante por que a fala da mulher acima citada 

dialoga com o �guia moral� que seria oferecido em termos claros e concretos pelas esferas 
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religiosas que integram o domínio congregacional religioso e que são citadas por Paul 

Heelas e Linda Woodhead (2005) 124.  

 

5.4 Ser da segunda geração, aqui e lá  

 

Neste último tópico, discutirei a esfera religiosa e algumas de suas possíveis 

interfaces a partir de observações e dados coletados com dois importantes interlocutores da 

segunda geração. Antes disso, quero comentar rapidamente sobre parte da filantropia 

desenvolvida pelos chineses da IBE. No capitulo anterior, vimos que os chineses budistas 

conseguiam reverter o capital simbólico de suas ações filantrópicas no sentido de ampliar 

seu acesso a outras modalidades de capital no sentido bourdieudiano e, além disso, alterar 

positivamente a percepção que parte dos pernambucanos possui sobre eles através de uma 

modalidade de guanxi que orienta, através de interesses específicos, ações que são 

aparentemente bem altruístas.  

Os chineses cristãos da IBE, inseridos nas atividades regulares dessa igreja, também 

desenvolvem ações sociais semelhantes às praticadas pelo TBFGS. No entanto, duas 

diferenças substanciais foram detectadas neste ambiente. Primeiro, o mérito das ações 

encabeçadas pela IBE fica com o corpo de seus discípulos, composto majoritariamente por 

brasileiros. E segundo, os chineses da IBE costumam participar ativamente na ajuda aos 

seus �irmãos� detidos ou que se encontram sob tutela provisória do Estado brasileiro 

(representado pela Polícia Federal) devido a participações dessas pessoas em atos ligados a 

contrabando, imigração ilegal, tráfico internacional de seres humanos e falsificações de 

documentos. Esta segunda modalidade está diretamente ligada à questão da solidariedade 

étnica, segundo esses interlocutores informaram. 

Chaw tem quatro filhos, todos nasceram em Campinas/SP e apenas um encontra-se 

no Brasil. Os outros três estão morando na RPC e segundo Chaw, dois deles se converteram 
                                                
124 Esses dois autores afirmam que existe heterogeneidade no que chamam de �domínio congregacional� e 
para exemplificar isso, utilizam uma tipologia que possui as seguintes subdivisões: �congregations of 
difference�, �congregations of humanity�, �congregations of experiential difference� e �congregations of 
experiential humanity�. Como a doutrina da IBE (da maneira como a percebo) reforça a distância entre as 
idéias de �Deus� e �humanidade� e, simultaneamente, enfatiza a importância da veneração divina a serviço da 
humanidade a partir de ideais de abnegação e solidariedade, acredito que ela poderia se inserir nas duas 
primeiras subdivisões da tipologia elaborada por Heelas e Woodhead. Um ponto importante é que na visão 
desses dois autores, as subjetividades dos fiéis seriam manipuladas de diferentes formas em cada um dos tipos 
de congregação que eles identificam.  
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e dois já �aceitaram Jesus�. Gabriel, 26 anos, é o que mora no Brasil e um dos que se 

converteu ao protestantismo na IBE. Gabriel tem feito pregações nos cultos regulares da 

IBE e se engajado cada vez mais nas atividades da igreja. Alguns membros que assistiram 

suas pregações falaram que admiram a forma como ele conduz o evangelho e que ele 

deveria estudar para se tornar pastor e futuramente substituir o Pr. Alberto. Sobre esta 

possibilidade, Gabriel disse que sua vida está �nas mãos de Deus� e caso isso esteja nos 

desígnios Dele, aceitará de bom grado. Caso isto venha a ocorrer futuramente, a fração de 

origem chinesa da IBE assumirá o controle pastoral efetivo da instituição e com isso, a IBE, 

fundada por missionários norte-americanos, prosseguirá sua �tradição� em acolher adeptos 

estrangeiros e se tornará mais uma referência das novas configurações geopolíticas 

mundiais, nas quais a RPC assume efetivamente um papel de protagonista.  

 Cristina Mei Chaw é a filha mais velha de Chaw. Ela se formou em Ciências Sociais 

pela UFPB defendendo uma monografia intitulada �Cinema e Orientalismo: A reinvenção 

da cultura chinesa� e em 2007 foi para Changchun/RPC fazer mestrado em Relações 

Internacionais aproveitando uma bolsa que ganhou do governo chinês. Eu conversei 

diversas vezes com ela pela internet e decidi colocar trechos de algumas das nossas 

conversas transcritas a seguir por que elas são reveladoras de importantes elementos 

discutidos ao longo desta dissertação e que evidenciam a questão da transnacionalidade; 

característica que defendo existir na identidade étnica dos imigrantes investigados, 

sobretudo, nos integrantes da segunda geração como Mei:  

 Pergunta: Você nasceu em Campinas e é filha de um brasileiro de origem chinesa e 

de uma brasileira. Você se considera também uma brasileira de origem chinesa ou uma 

cosmopolita, uma "cidadã do mundo"? 

 
Me considero uma brasileira de origem cosmopolita, porque nasci no Brasil e vivi 
a maior parte a minha vida aí. Acho que a origem, mais que isso, onde você 
cresceu, adquiriu maior parte da sua cultura, define sua nacionalidade. Porem, 
para mim, isso não passa de um dado informacional, tenho também o sentimento 
de �cidadã do mundo� por que ainda quero viajar e morar em muitos outros 
países.  

  
Pergunta: Você encontrou grandes dificuldades de adaptação aí na China? Tratam 

você como uma imigrante ou como uma "nativa"? 

 
Nas diversas mudanças que fiz, não tive problemas de adaptação. [...] Sempre me 
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mudei com uma perspectiva positiva da situação, seja pra China ou de volta para 
o Brasil. Na China eles são muito receptivos, gostam de conversar e tem uma 
grande curiosidade pelo ocidente. Aqui na China eu sou claramente identificada 
como estrangeira por 99% das pessoas que se deparam comigo. Na época que 
vim a trabalho (Abril de 2006), quando visitei feiras de exportação, os 
expositores sempre iniciavam a conversa em inglês. Sempre que eu falo que 
tenho origem chinesa é uma surpresa. Minha dentista diz que eu não tenho nada a 
ver com os chineses. Ela argumenta que minha pele é branca e não amarela, o 
nariz e a boca são grandes, meu cabelo é castanho, sou alta... E quando falo dos 
olhos ela ainda discorda que eu tenho traços chineses! 

 

Pergunta: A maioria dos chineses com os quais venho conversando aqui em 

Pernambuco defendem ideais confucionistas como harmonia, família e equilíbrio. Aí na 

China, estes ideais continuam muito presentes? 

 
Acho que os ideais confucionistas estão enraizados na cultura chinesa, na política 
e na organização social de forma geral. Mas, por outro lado, é claro que não há 
mais harmonia no trabalho e na educação aqui na China. Os chineses estão 
parecidos com os japoneses em relação ao trabalho. Trabalham horas a mais na 
empresa e mais horas em casa se for possível. Vi um grupo fazendo ginástica 
antes de começar o expediente num shopping mas me pergunto com que sentido 
eles estão mantendo esse ritual diante do longo expediente de um shopping. Se o 
vestibular assusta na Brasil, aqui, cada ano escolar é tão tenso como o vestibular. 
Meu irmão perguntou para uma fornecedora minha se o filho dela fazia algum 
esporte e ela disse que ele não poderia parar de estudar para fazer esportes. Acho 
que isso é um grande indício nos valores até então praticados. Mas mesmo assim, 
quando olhos para os idosos aqui na China, vejo que eles estão sempre juntos, 
caminhando nos parques, fazendo taijichun, passeando com seus pássaros na 
gaiola, jogando majian e dançando. Será que as próximas gerações vão ter algum 
apreço por esse tipo de diversão? Essa questão é bastante ampla. Meu 
posicionamento aparenta negar a questão, mas os ideais confucionistas regem até 
mesmo um brinde num jantar a toda organização hierárquica na China. A única 
questão é que a busca pela almejada harmonia esta mais difícil hoje em dia. 

 

Pergunta: Assim como seus pais, você é protestante e o Cristianismo aí na China é 

muito heterogêneo: existem igrejas cristãs oficiais, sob a tutela do Governo Comunista, e 

existe a chamada "Igreja Perseguida" (que vive na clandestinidade e integra igrejas 

familiares e/ou residenciais através de cultos domésticos). Como cristã, você está 

praticando sua fé aí? Caso esteja, como está sendo? Tem participado de cerimônias públicas? 

 
Faz cinco meses que cheguei e não tenho participado de cultos, nem conheço 
evangélicos por aqui. Está no regulamento da universidade que não posso me 
envolver em atividades religiosas. Sei que este é um assunto delicado e por isso, 
não tenho pressa de conhece essa realidade, isso me assusta. Apenas faço minhas 
leituras só e com ajuda do meu namorado. [...] Não parece, mas essas regras 
devem ser levadas a sério. O namorado de uma amiga estava preso, na época já 
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tinha dois meses por que estava pregando e a embaixada estava tentando intervir 
no caso. Existem igrejas de estrangeiros que funcionam plenamente mas que os 
chineses não podem participar. O mesmo é regra para as igrejas subterrâneas, 
estrangeiro não pode participar.  

 

Pergunta: Graduada em ciências sociais, você deve ter lido "A Ética Protestante e o 

espírito do capitalismo", de Max Weber. Caso conheça este trabalho, você acha que Weber 

estava certo quando associa a ética calvinista à difusão do moderno sistema econômico? 

Pra você, a religião protestante continua sendo um importante lócus de difusão econômica 

ou isto não tem mais sentido na contemporaneidade?   

 
Acredito que o trabalho de Weber se encaixa muito bem para sua época, foi um 
divisor de águas. Mas acho que hoje o sistema capitalista anda por si só, não 
importa a religião, quando esta aparece é muito pequena. Alem isso, podemos ver 
que as nações asiáticas chegaram no mesmo lugar por um caminho diferente do 
cristão. Aqui a questão do trabalho/capitalismo não passou da visão católica para 
a protestante; foi dentro da submissão hierárquica do confucionismo. O chinês se 
dedica e honra a empresa/escola/instituição que ele pertence. Ele sabe que se for 
um bom funcionário ele vai crescer e colher os benefícios ali dentro, ainda é uma 
visão coletiva de crescimento e dedicação.  

 

 Pergunta: Você pensa em voltar a viver no Brasil?   

 
Não, tenho planos de imigrar para o Canadá com meu namorado. Nada contra, 
mas nesse aspecto, não tenho bairrismo. Quero viajar muito ainda, acho que a 
melhor forma de crescimento é na imersão em outra cultura. Esta é uma meta 
nossa, como casal e tem a possibilidade de voltar sim, num futuro distante.  

  

Pergunta: Chaw, seu pai, nasceu em Taiwan, território autônomo considerado uma 

"província rebelde" pela China Comunista. Pra você, Taiwan deveria se separar da China, 

se reintegrar a ela ou esta questão é irrelevante para você? 

 
Não conheço Taiwan, meu pai mesmo foi pra lá pela primeira vez, desde seu 
nascimento, faz um ou dois anos. Então, não tenho laços afetivos por lá, não tem 
nada que me faça lembrar de família e ainda assim, meu avô era da China 
Continental. [...] Comparando, a influência da China na minha vida é bem maior 
que os laços sanguíneos com Taiwan para haver simpatia pela causa de Taiwan. 
A questão de Taiwan vem mudando ao longo dos anos e hoje eles tem uma 
identidade diferente como nação, já realizaram eleições, é o pais mais livre da 
Ásia, com altos índices do seu desenvolvimento econômico, participação em 
movimentos ambientalistas e de direitos humanos. Taiwan é considerado uma 
democracia pela Freedom House... Enfim, Taiwan é separado da China faz tempo, 
mas a Comunidade Internacional faz vista grossa por causa da China, mas oras, 
porque falamos de dois lugares, dois governos?  É claro que por pressão da China, 
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assim como há pressão em áreas como o Tibet e Xinjian. Depois do que a China 
passou pela humilhação das invasões imperialistas, vai ser difícil, se não 
impossível, abrir mão de algum território. Isso seria um efeito dominó. Não acho 
que Taiwan tem chances de se separar, mas acho que o quanto isso puder demorar 
é melhor. Não tenho nenhuma identificação com a questão governamental, mas 
sim o desenvolvimento social e humanitário que Taiwan atingiu que me deixa 
frustrada com a comunidade internacional, acho que a posição dos órgãos 
internacionais é uma verdadeira hipocrisia. É preferível implementar democracia 
no Iraque. 

 

Pergunta: Especialistas na cultura chinesa falam muito sobre o guanxi, que na 

tradução literal são as relações interpessoais. O que você sabe sobre esse guanxi? Ele 

significa algum tipo especial de relacionamento? 

 
Sim, o guanxi é uma forma de relacionamento mais intensa, uma relação que vai 
além do que as relações normais de uma relação de trabalho ou de estudo, ou 
qualquer outra relação social normal possa oferecer. É algo difícil de explicar, é 
algo para ser vivido. Pude ver mais desse tipo de relação no trabalho. E atribuo as 
boas relações por ter origem chinesa, acho que meus fornecedores simpatizavam 
com isso, bem como o fato de eu falar chinês. Acho que o guanxi é também uma 
troca de favores, mas é sutil é uma relação que eles vão cultivando. Ainda não dei 
muito em troca, por isso que acho esse ponto é sutil. Tem pessoas que  resumem 
isso a marketing, rapport, troca de favores, panelinha, assim em diante. Tem até 
mesmo uma receitas do tipo troca de presentes, visitas, jantares. Acho que isso é 
muito parecido com o que temos no ocidente. Mas na China eu achei, em algum 
casos, algo quase que pessoal na minha relação de trabalho. O fato de estar na 
China me conforta, acho que os chineses são bastante sentimentais, próximo ao 
latino se comparar com outros paises asiáticos. Portanto, não acho que a definição 
de trocas de favores seja um fator do guanxi. A confiança é mais importante e 
isso é mais importante que contratos assinados. Em outras relações que não sejam 
comerciais, não tive muitas experiências, mas com certeza a rede de guanxi é 
muito extensa e foge da área de trabalho.  

 

Antes de concluir este capítulo, quero comentar que todas essas falas de Mei, direta 

e indiretamente, se referem ao que Gustavo Lins Ribeiro (2000) chama de �idioma do 

contato interétnico�, ou seja, algo que se localiza internamente a um universo e reflete 

representações sociais que apresentam as diferenças existentes como se fossem entidades 

estáveis para tornar ao outro compreensível e controlável. A etnicidade, da forma como 

Eriksen (2002) a interpreta, possui uma dimensão pragmática e uma dimensão discursiva e 

retornando aos ambientes desses últimos capítulos, acredito que esta idéia de idioma 

interétnico está presente nas esferas da religiosidade em suas vertentes budista e evangélica 

promovendo interações sociais diferenciadas entre brasileiros e imigrantes de origem 

chinesa no estado de Pernambuco.  
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Interações essas nas quais a noção de �comunidade chinesa� evidencia algumas de 

suas dispersões e divergências intra-étnicas e simultaneamente, fomenta cenários 

estratégicos para processos particulares de construção de grupos religiosos e interétnicos. 

Processos esses que acredito estarem ocorrendo, de maneiras distintas e que promovem e 

fomentam níveis diferenciados de participação e acolhimento, nessas esferas religiosas 

�cerimoniais� do TBFGS e da IBE.  

Assim como no caso do TBFGS, acredito que as relações interétnicas desenvolvidas 

na IBE informam acerca da esfera religiosa enquanto um possível lócus de reprodução das 

idéias de tradição e de construção permanente de novas identidades étnicas125 . Mas é 

importante enfatizar as especificidades que julgo existirem entre um ambiente e outro: 

seguindo as referidas indicações de Heelas e Woodhead, a IBE parece fomentar um 

domínio religioso congregacional que visa, sobretudo, a normatização das subjetividades 

dos imigrantes chineses que dela participam, ainda que possa existir, como Mei colocou em 

uma das nossas conversas, �um q de rebeldia� na aproximação ao cristianismo de chineses 

emigrados; enquanto que o TBFGS parece enfatizar uma esfera religiosa �holística� que 

prioriza uma certa sacralização das subjetividades.  

Tanto os chineses entrevistados que se declararam �abertos às religiões�, quanto 

aqueles que disseram não freqüentar por opção própria alguma esfera religiosa 

�cerimonial�, parecem que direta ou indiretamente confirmam algumas das suposições 

acerca da �revolução espiritual� de que falam Heelas e Woodhead. E são essas diversas 

particularidades nas memórias e recordações, nas vivências e nas percepções cotidianas das 

noções de �religião� e �espiritualidade� entre os imigrantes investigados que considero 

importantes para mudanças nas relações interétnicas particulares que eles desenvolvem com 

parte significativa dos brasileiros com os quais convivem e para quem informam sobre 

possíveis distinções a partir da mobilização de elementos étnicos. Assim como salientei no 

final do capítulo anterior, aqui também acredito que, futuramente, existirão estudos que irão 

permitir reflexões acerca das interfaces entre religiões de origem ocidental e o 

desenvolvimento do �capitalismo de consumo� na Ásia.  

                                                
125 Aqui vale salientar que quando considero o protestantismo enquanto ligado à idéia de tradição, estou 
considerando as falas dos interlocutores que freqüentam a IBE e que disseram ter tido contato com o 
cristianismo na RPC ou em Taiwan e por isso, consideram essa esfera religiosa como integrantes da 
�tradição� de suas vidas particulares.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A intenção primordial deste trabalho foi realizar um estudo etnográfico acerca dos 

principais fatores sócio-culturais e econômicos que influenciam nos processos de 

construção da identidade étnica de imigrantes e descendentes que vivenciaram e vivenciam 

processos ligados à diáspora chinesa no estado de Pernambuco. As principais reflexões 

desta dissertação foram resultado de um efetivo diálogo interetnográfico que desenvolvi 

com os principais interlocutores: Cheng Mi, Chen Yun, Vera Liu, Sr. Chen, Francisco, 

Zhou, Ma, Roberto, Chaw, Smiley, Mário, Rosana, Jennifer, Émile, D. Marta, Steven, Mei 

e outros que preferiram não ser identificados. Em diferentes momentos, senti que os 

contextos em que ocorreram parte das conversas e das entrevistas influenciaram nos seus 

desenvolvimentos. Por exemplo, as conversas que tive a sós com alguns interlocutores eram 

bem diferentes das que foram feitas com a presença de outras pessoas (sobretudo chineses) 

no local; nessas últimas condições, o compartilhamento das histórias e das informações 

contadas era diferente devido a fatores como precauções e receios com relação ao que seria 

dito e/ou alguns �olhares� que limitavam ou conduziam algumas respostas.  

 Questões importantes percebidas durante a pesquisa não puderam ser descritas neste 

trabalho e conseqüentemente, analisadas; dentre estas, três considero serem as mais 

pertinentes, são elas: 1 � as relações interétnicas e as noções de �alteridade étnica� entre os 

chineses e outros grupos étnicos, como os árabes e os judeus na cidade do Recife; 2 � as 

relações de gênero intra-étnicas e/ou envolvendo famílias e relacionamentos interculturais, 

nas quais existem membros chineses ou de origem chinesa convivendo com brasileiros e 3 

� o processo de envelhecimento desses imigrantes. Espero que essas três questões 

específicas e outras que considero importantes, mas que não foram analisadas nesta 

dissertação devido ao término do prazo destinado à pesquisa etnográfica, possam ser 

investigadas e respondidas por estudos posteriores a esse.  

Procurei compreender de que modo integrantes da sociedade local brasileira 

desenvolvem laços de �parentesco simbólico� com os imigrantes chineses (e vice-versa) e 

também participam ativamente das atividades e parcerias comerciais controladas por esses 

imigrantes e que, por serem fundadas em ideais de confiança e lealdade, podem ser 

analiticamente interpretadas enquanto representativas de práticas de guanxi. Práticas essas 
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que estão dialogando com repertórios culturais locais e que dificilmente alcançariam êxito, 

caso não contassem com a participação efetiva de brasileiros. Dentro desta ótica, foram 

evidenciadas as diversas e possíveis faces dos �negócios chineses� da forma como são 

praticados em Pernambuco: onde esferas supostamente fraternais, empreendedoras e 

prósperas convivem lado a lado com esferas de auto-exploração, competição acirrada e 

exclusões. Tais contextos descritos evidenciaram a pertinência da visão de Eriksen sobre o 

fenômeno da etnicidade; visão essa que percebendo tal fenômeno enquanto um sistema 

compartilhado de comunicação, se adequou e possibilitou reflexões que considero profícuas 

para a realidade investigada. 

 Dentre as modalidades analisadas que fomentam e podem dar sustentabilidade a 

práticas de comércio transnacional desenvolvidas por esses imigrantes chineses, destaquei o 

chamado �capitalismo étnico�, modalidade construída a partir da mobilização e do diálogo 

de elementos étnicos com atividades comerciais. Nesse contexto, as principais �condições 

da transnacionalidade� são contempladas pelo cotidiano tanto das articulações político-

organizacionais construídas por esses chineses, como a Asibra e o CCEBC, quanto em 

alguns processos particulares de fortalecimento étnico de integrantes da segunda geração 

por meio de redes virtuais da internet. Os diferentes perfis socioeconômicos dos imigrantes 

investigados ocasionam, entre outros fatores relatados, possibilidades variadas de que a 

�chinesidade� possa ser �recarregada� através da mediação de instrumentos como a CCTV 

ou emissoras de TV abertas brasileiras. Tal fato revelou que a mídia influencia nas formas 

de representar e no reconhecimento mútuo das alteridades nas relações interétnicas.  

 As esferas da religiosidade, representadas pelas práticas institucionalizadas do 

budismo e do protestantismo, revelaram que as relações interétnicas nesses ambientes 

religiosos podem ser construídas, mobilizadas e comunicadas de formas específicas e que 

informam tanto acerca de �aberturas�/hibridismos, quanto de �fechamentos�/polarizações. 

Diante dos dados apresentados nessa dissertação, acredito que a maior parte dos imigrantes 

chineses que residem em Pernambuco e seus descendentes desenvolvem e constroem 

cotidianamente não apenas articulações socioeconômicas, mas principalmente mobilizações 

específicas de distintividades culturais através da etnicidade e novas representações de suas 

identidades étnicas particulares a partir do contato interétnico com os brasileiros.  
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Contato este que influencia em tais processos de mobilização e representação de 

maneira decisiva, constrastiva e que evidencia os elementos ligados à transnacionalidade 

nesses imigrantes. Por isso, defendo que a etnicidade dos imigrantes chineses da primeira e 

da segunda geração em Pernambuco comunica sobre a ocorrência de identidades étnicas 

transnacionais, ou seja, identidades que são influenciadas pelas condições ligadas ao 

fenômeno da transnacionalidade que foram descritas no capítulo 3.  

 Os conceitos de globalização popular (proposto por Ribeiro) e capitalismo étnico 

(proposto por Chan) foram importantes para que eu pudesse refletir, de uma maneira que 

considero coerente, a noção de cultura enquanto um dos componentes importantes para 

uma estratégia que visa ao desenvolvimento socioeconômico. Estratégia essa que, sendo 

construída por fluxos culturais e processos dialógicos interculturais, agrega e integra 

estruturas econômicas não-hegemônicas às construções particulares, fomentadas pelos 

indivíduos investigados, de identidades étnicas. A idéia de modernidade alternativa, 

proposta por Ong e utilizada nessa pesquisa, além de sua aplicabilidade teórica, deve ser 

entendida como um dos meus esforços para, principalmente, dialogar em termos analíticos 

com os interlocutores. Isto por que argumentos em defesa de uma �modernidade chinesa� 

(que seria diferente da modernidade ocidental) foram colocados espontaneamente por 

chineses da primeira e da segunda geração já nas primeiras conversas informais que tive 

com eles.  

 Diante desses dados, postulo que o �tornar-se brasileiro� (presente nas falas 

daqueles chineses que se identificaram como �brasileiros de origem chinesa�) e as 

fragmentações e os hibridismos identitários (presentes nas falas daqueles chineses que 

disseram se considerar imigrantes e brasileiros, simultaneamente), possuem estreitas 

ligações com quatro fatores principais: primeiro, com os direitos políticos que alguma 

identificação ou reconhecimento com a nação brasileira pode conceder a essas pessoas; 

segundo, com possíveis interesses particulares de cada um; terceiro, com memórias e 

experiências afetivas que foram construídas a partir de referenciais vivenciados no Brasil e 

na China/Taiwan e quarto, com uma capacidade de adaptar seus comportamentos a uma 

multiplicidade de possíveis papéis sociais.  

Os imigrantes chineses e os brasileiros de origem chinesa com os quais tive mais 

contato apresentaram, comumente, em suas falas, em suas ações e em seu cotidiano 
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diversas tensões entre as idéias de uma identidade chinesa imaginada (que remete aos seus 

locais de nascimento ou às suas ascendências), uma identidade brasileira e uma identidade 

híbrida. Esse caráter identitário aberto, processual e relacional é que entendo como o 

estopim para identidades transnacionais, que nessa realidade específica que investiguei, se 

apresentou principalmente através da etnicidade.  

A idéia de fato social total de Mauss (que foi assumida no corpo do trabalho como 

uma possibilidade de agrupar analiticamente os diversos universos que compõem a 

diáspora chinesa em Pernambuco) é uma abordagem sistêmica que contempla a pluralidade 

das possíveis lógicas e possíveis fenômenos constituintes de uma dada interação social. Os 

imigrantes chineses, nessa perspectiva, integram um fato social total aberto às diferenças 

individuais, sejam elas de cunho político, religioso, geracional ou étnico, porque, enquanto 

agentes diretos (primeira geração) ou indiretos (segunda geração) destes deslocamentos da 

China/Taiwan-Pernambuco, todos são afetados pela circulação de oportunidades, 

experiências, presentes, serviços, hospitalidades, doações, desejos, memórias, sonhos e 

anseios que são promovidos por este movimento de diáspora. Assim, acredito que a 

diáspora chinesa em Pernambuco pode ser vista como um fato social total transnacional que 

fomenta, entre outras coisas, identificações étnicas que se entrecruzam com as citadas 

condições da transnacionalidade.  

A teoria da dádiva, concebida por Mauss como o fenômeno social total por 

excelência, possibilitou não apenas dialogar com o guanxi, mas também ajudar na 

sistematização de reflexões pensadas a partir da experiência direta das pessoas investigadas. 

Experiências heterogêneas, mas que geram, simultaneamente, um movimento paradoxal e 

incerto de interesse e desinteresse, de liberdade e de obrigação centrado no valor da relação. 

Enquanto sistema de prestações e contra-prestações agonístico, assimétrico e constante 

fomentador de reciprocidades negativas, o guanxi influenciou na construção das práticas 

que deram e dão suporte ao funcionamento de instituições sociais como a Asibra, o CCEBC 

e o TBFGS; instituições nas quais a confiança foi um dos primeiros bens simbólicos a 

circular a favor da validação das relações sociais. Com isso, a idéia de fato social total 

ajudou a convergir para a análise da identidade étnica dos chineses uma questão-chave: o 

que pode circular entre esses imigrantes a favor dos seus vínculos sociais, das suas 

dispersões e das suas conseqüentes heterogeneidades.  
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Ou seja, os processos dialógicos interculturais e as inter-relações entre os conceitos 

e bens materiais, simbólicos, religiosos e econômicos que esta comunidade emigrada trouxe 

de sua terra natal e os que encontraram na sociedade anfitriã. Frente a todos os dados 

apresentados, acredito que os imigrantes chineses que residem em Pernambuco vivenciam 

identidades transnacionais que são construídas, sobretudo, a partir de seu relacionamento 

com a sociedade local brasileira. Essas identidades não se apresentam em um nível 

uniforme a todos os membros da comunidade chinesa por que, como já foi colocado, as 

diferenças socioeconômicas, de gênero, de vivências religiosas e de tempo de permanência 

no Brasil, entre outros fatores, promovem diferentes modalidades a esse aspecto que 

caracterizo como transnacional.  

Ou seja, os níveis de experiência dos interlocutores com relação à 

transnacionalidade não foram uniformes, mas sim diferenciados.  Acho que o fato dos 

brasileiros filhos de imigrantes chineses residentes em Pernambuco e que atualmente estão 

na RPC (conhecidos lá como huáqiáo) explorando sua �condição da transnacionalidade� 

terem me dito através da internet que não se sentem mais nem brasileiros e nem chineses e 

sim �cidadãos do mundo� é indicativo das dimensões a que me refiro aqui. Nesse sentido, 

Gustavo Lins Ribeiro comentou que a globalização deveria ser um processo que 

beneficiasse não apenas a circulação de mercadorias e os fluxos de informações, mas 

também as pessoas. Compartilho essa percepção. 

Nas tentativas de resolver problemas de compreensão e diálogo interétnico e 

intercultural, podem ser abertas novas (ou ampliadas as já existentes) perspectivas de 

percepção dos cidadãos transnacionais não como integrantes de um problema a ser 

superado, mas como possíveis parceiros nos desafios impostos pelas dinâmicas dos atuais 

sistemas geopolíticos mundiais. Com isso, poderiam ser fomentados e colocados em prática 

novos códigos do Direito Migratório Internacional, enquanto elementos estruturadores 

fundamentais para os anseios nacionais de compreensão e cooperação mútua no mundo 

orientado pelo atual estágio dos processos de globalização. Para concluir, segue a fala de 

um amigo que me deixou gratificado por ter se referido a uma das razões que mais me 

incentivaram a dar continuidade a esse trabalho, apesar dos percalços: �Eles tavam meio 

invisíveis aqui em Recife, mas depois que eu comecei a ter contato com os cultos, com a 

tua pesquisa, eu passei a ver chinês em todo lugar.� 
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ANEXOS 

 

Roteiro de Entrevista aplicado aos que trabalhavam no comércio de produtos importados e 

em lanchonetes e restaurantes  

 

ROTEIRO � ENTREVISTA 

 

1. Você nasceu na China Continental ou em Taiwan? 

Ni shì Zhongguó rén háishì shì Táiwan rén?  

2. Por que você veio para o Brasil? 

Wèi shénme ni lái Baxi?  

3. Qual a sua idade? 

Ni ji suì le?  

4. Está há quantos anos no Brasil? 

Lái Baxi duo jiu le?  

5. Você é dono da loja onde você trabalha?  

Ni shì Lao ban ma? 

6. Onde você mora? 

Ni zhù nar?  

7. Você é casado? (Aos que respondiam afirmativamente:) Seu marido/esposa é 

brasileiro/a ou chinês/chinesa? Seu marido/esposa está vivendo com você aqui no Brasil?  

Ni jié hun le ma? 

8. Você tem filhos? (Aos que respondiam sim:) Eles nasceram aqui no Brasil?  

Ni you háizi ma? Tamen shì Baxi rén?  

9. Você tem alguma religião? 

Ni you zong jiào xìn yang ma?  

10. Você se naturalizou brasileiro ou vive aqui com algum tipo de visto?  

Ni Rù jí le ma? Ni de hùzhào: Baxi háishì Zhongguó?  

11. Você se vê apenas como um imigrante chinês ou você já se sente um pouco 

brasileiro?  

Ni jué de ni zhi shì Zhongguó yímín hòu ni rèn wéi zìji yí jin shì Baxi rén le?  
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