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Introdução 

 

Este projeto de pesquisa procura entender a imigração chinesa para a 

cidade de Campinas sob a perspectiva das redes sociais. Mais 

especificamente, se interessa pelos imigrantes que se instalam no 

centro da cidade e estão inseridos no setor do comércio. O projeto tem 

por objetivos compreender as relações de trabalho vivenciadas por 

estes imigrantes, a maneira como eles ocupam o espaço da cidade e 

como se dá a inserção destes imigrantes na mesma. Também é um 

objetivo do projeto fazer um resgate do processo histórico da imigração 

chinesa para o Brasil. 

Metodologia 

 

Utilizamos entrevistas qualitativas como instrumento de pesquisa, 
visando compreender como se deu a imigração e como se delineia a 
vida na cidade de destino. Para a recuperação histórica, foi realizada a 
sistematização da bibliografia acerca da história da imigração chinesa 
para o Brasil. 
 
 
 
Resultados e discussões 
 
Foi realizada revisão bibliográfica da história da imigração chinesa para o 
Brasil e da história da China. 
Em suma, podemos identificar três grandes fluxos migratórios da China 
para o Brasil: do século ao XIX até o começo do XX (comércio de coolies), 
de 1949 a 1978 (ascensão do comunismo) e de 1979 até hoje (abertura 
da China). Os mecanismos de expulsão durante estes períodos foram os 
mais variados: instabilidade política, medo da perda do patrimônio (por 
parte das famílias ricas da China pré-socialista), perseguição política em 
Taiwan e mais recentemente a falta de perspectiva econômica (baixos 
salários). 
 
 

 
 

Conclusão 
 

Tendo em vista a história da China e dos fluxos migratórios entre a 

China e o Brasil, bem como as entrevistas realizadas, podemos 

afirmar, em consonância com Véras (2008), que a imigração chinesa 

para o Brasil, em geral, tem caráter predominantemente urbano e 

comercial  e que a imigração chinesa para Campinas, 

especificamente,  está inserida neste cenário. 
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