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RESUMO

Analisamos a presente pesquisa daanalisa a história do projeto de imigração chinesa para o Brasil no século XIX, entre 1870 e 1890, conhecido 
como “Questão Chinesa”, a partir da produção iconográfica da Revista Illustrada de Angelo Agostini, produzida no Rio de Janeiro. O material 
veiculado na revista aborda o assunto de forma complexa ao tratar de questões sócio-políticas que permeiam não só o imaginário brasileiro, mas 
que estavam expressas através de discursos e resoluções políticas. O objeto foi tratado com uma abordagem internacional visto que, a Questão 
Chinesa brasileira se deu no Brasil Imperial devido a ações semelhantes em outros países do continente americano que acaloraram os debates em 
âmbitos sociais, culturais e políticos. Há também, através da Revista Illustrada, a representação dos chineses e sua construção de estereótipo 
através da construção de uma identidade nacional. O projeto de imigração chinesa surge como uma espécie de alternativa para substituição da 
mão de obra negra escravizada que, desde a primeira metade do século XIX, era cobrado o seu fim em território brasileiro. As análises, portanto, 
deram-se através de conceitos como sistema-mundo, economia-mundo, historia atlântica e também do âmbito cultural das relações 
internacionais. Para a questão em si nunca houve uma resolução, mas os debates e as representações iconográficas presentes na Revista 
Illustrada nos renderam uma fonte riquíssima de estudo e ainda pouco trabalhada. A questão da imigração chinesa no Brasil era desde o início 
uma questão fantasma, impossível de ser resolvida. Os discursos políticos iam de todos os lados para tratar da questão, porém sempre com a 
tratativa racial sobre os chineses. A temente crise da lavoura resolveu-se por outros meios, que não o chinês, e como podemos observar, o 
projeto nunca foi transitório, pois o que se desejava era um novo processo de escravidão. Graças também aos discursos e a investidas 
internacionais tanto brasileiras, quanto de outros países a questão acabou sendo deixada de lado. A China só apareceu no contexto brasileiro 
devido a experiências internacionais que entraram no conhecimento nacional, como nos EUA, Canada, Jamaica, México e Peru. Reforçamos, 
portanto, a nossa análise de sistema mundo econômico e de história atlântica, ao entendermos que o processo brasileiro foi devido não somente 
a crise do sistema capitalista internacional frente ao novo modelo de produção e consumo imposto pela Inglaterra. Não apenas a questão 
econômica foi forte nesse contexto, a questão social e cultural também. A China enfrentava uma forte crise devido as Guerras do Ópio e as 
constantes invasões, dessa maneira seu povo necessitava também migrar. A Inglaterra, portanto, enquanto potência europeia pode, de certa 
maneira, tendo em princípio as suas necessidades, influenciar de diversos modos um sistema internacional frente a sua economia crescente. 
Podemos citar também as diversas incursões empresariais de iniciativa privada para a resolução de problemas governamentais. Não somente no 
Brasil, mas em outros países como Estados Unidos, Peru e Cuba, foram realizadas viagens até à China para a cooptação de coolies. Os contratos 
firmados, forçosamente ou não, podem ser lidos como uma expansão do processo migratório dos aliens, ou seja, migrantes que em um 
determinado país acabam não representando seus próprios interesses e que não tem a quem recorrer, em uma clara supressão dos direitos 
humanos. Mais uma vez tentou-se com que a macha da sociedade mundial fosse reproduzida de novo: a escravidão. As charges e a Revista 
Illustrada nos mostraram que o processo não foi somente econômico. O âmbito cultural e social teve uma forte relação dentro do seio brasileiro. 
A Revista serviu para: construir o estereótipo nacional frente ao estrangeiro; construir o estereótipo do chinês e de um possível campesinato no 
Brasil do século XIX; divulgar e denunciar o que aconteceria com o chinês caso o processo de imigração realizado.
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