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RESUMO

Através de fontes primárias do século XIX brasileiro, como jornais, revistas ilustradas, livros, documentos do governo e anais de congressos, 
analisaremos as discussões sobre a imigração chinesa em seus pequenos processos migratórios. Focalizaremos nos processos migratórios de 
chineses para o Brasil ao longo do século XIX na cidade do Rio de Janeiro, escolhida em razão sua importância como capital e centro político, 
social, econômico e cultural do Império brasileiro. A pesquisa termina na virada para o século XX, quando as discussões sobre a imigração chinesa 
são abandonadas. Através das fontes discutiremos como a formação de uma identidade nacional brasileira, em sua gênese entre o branco 
europeu, o negro africano escravizado e o índio “brasileiro”, fazem parte de um processo político e cultural de construção e afirmação da 
identidade nacional, que, no entanto, excluiu novas etnicidades presentes em solo brasileiro. Esse processo de construção de identidade 
nacional/ etnicidade foi feito através da participação ativa nas discussões, não só culturalmente, mas também em ambientes políticos e de poder. 
Discutiremos a construção da identidade nacional brasileira ao olharmos os processos migratórios chineses para o Brasil do século XIX. A tríade 
inicial sobre a etnicidade brasileira fica incompleta quando inserimos novas figuras no contexto e adicionamos os seus processos construtivos e 
de debates também sobre o seu lugar na sociedade. O conceito de etnicidade hiperbolizada nos ajuda a identificar os grupos sociais fora dessa 
tríade brasileira que também tiveram seu papel de construção de identidade nacional. A hiperbolização, portanto, dá-se no alargamento de um 
processo de construção da identidade brasileira ao ocorrerem sincretismos sócio culturais entre os grupos sociais. A etnicidade brasileira é 
aumentada, ou hiperbolizada, ao largo em que esses grupos minoritários tentam expandir as fronteiras do que é ser brasileiro. O Império do 
Brasil é entendido como figura ativa e participante no âmbito das relações internacionais, tendo como base a teoria de sistema mundo e o 
conceito de história global, alicerçando não só na integração econômica global brasileira, conhecida pelo processo escravagista e de produção de 
commodities, mas através das discussões político-sociais que permeavam intelectualmente o século XIX. Dessa maneira aliando o discurso 
econômico com o âmbito cultural e social vigente no pensamento ocidental da época. O contexto global do século tem seus principais atores 
nesse esquema de relações internacionais, considerando, portanto, a Inglaterra, o continente africano, o Brasil, a China, e os países por onde a 
imigração chinesa esteve presente como Cuba, Peru, Canadá, Jamaica, México e os Estados Unidos. Levando em consideração uma perspectiva 
global sobre o assunto, podemos entender o porquê de os chineses estarem em evidência dentro do sistema econômico mundial. O imperialismo 
europeu havia tomado conta da China, que antes podia dar-se a liberdade de ser autônoma e autossuficiente, apesar de outros países europeus 
já terem registrado a sua presença. Esse contexto de guerras constantes, invasões e perdas de território causou um fluxo migratório inesperado, 
além de criarem novos fluxos migratórios internacionais. A sociedade não será vista como uma entidade invocada nos momentos de discussão 
conclamados pelo governo, mas como membro presente nas relações entre a discussão de opinião social através de periódicos, revistas ilustradas 
e sociedades científicas como da medicina e ainda dos positivistas; a relação, portanto entre doxa e episteme é aqui confusa, ao entendermos 
que a própria ideia de um cientificismo racial parte de uma opinião que ganhou força e foi sendo empurrada como um projeto de ciência. Nem 
mesmo através do conhecimento social e político e das discussões foi possível a resolução de problemas criados pelo próprio governo, a ideia de 
um processo migratório chinês para o Brasil era falha desde o início.
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