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A Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) realizou, 
em colaboração com o gabinete de imprensa da prefeitura 
de Xangai, a semana da exposição Os Retratos de Xangai 
– O Charme de Xangai no Brasil, que divulga a conhecida 
cidade chinesa.
A cerimônia de abertura aconteceu no dia 13 de setembro 
de 2012 e contou com a participação de uma delega-
ção chinesa, liderada pelo diretor-geral do gabinete de 
imprensa da prefeitura de Xangai, Zhu Yonglei; o cônsul-
-geral adjunto do consulado geral da República Popular 
da China em São Paulo, Wang Feng; a presidente da 
Associação Chinesa do Brasil, Li Shaoyu; Américo Fialdini 
Jr., diretor-tesoureiro da FAAP; e Shan Shan Fei, gerente 
do Instituto Confúcio para Negócios da FAAP e assessora 
dos assuntos asiáticos do departamento de Intercâmbio 
e Internacionalização da FAAP. 

O evento foi um dos acontecimentos promovidos para 
celebrar o crescimento do intercâmbio cultural, com o 
intuito de aumentar os laços de amizade entre São Pau-
lo e Xangai, declaradas cidades irmãs em 1988 – um 
conceito que tem como finalidade promover as ações 
necessárias para assegurar um maior intercâmbio e 
aproximação entre ambas, principalmente no âmbito das 
relações culturais, sociais e econômicas.  
O passado de Xangai tem muito para contar e até hoje 
é possível observar os marcos de sua história. Desde a 
sua abertura econômica, há mais de 30 anos, destaca-se 
como pioneira da modernização da China e aí percebem-
-se transformações grandes e profundas. As obras na 
exposição Retratos de Xangai procuram evidenciar as suas 
heranças históricas, apresentar a sua aparência atual e 
também pretendem esboçar uma imagem positiva e bela 
da cidade. Foram expostos os melhores retratos de Xangai, 
de artistas nacionais e internacionais entre as idades de 30 
a 90 anos, abrangendo três gerações de artesões chineses. 
Entre as pinturas chinesas, que mostram a exuberância 
e riquezas de Xangai, tem-se um quadro que apresenta a 
nova aparência da cidade, Vista Panorâmica sobre o Rio 
Pujiang; o retrato da natureza com o quadro Praia do Leste 
de Yingzhou e Três Lagos e Nove Picos; o de construções 
históricas como Verão no Yuyuan Garden, o Templo Lon-
ghua Hoje e o Jardim Qiuxia de Jiading; retratos do estilo de 
vida de Xangai com o Centro Comercial Yuyuan, Xintiandi 
e Festival das Lanternas;  e os pontos turísticos como o 
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As autoridades presentes na cerimônia (a partir da esquerda): Xu Wei, vice-diretor do gabinete de imprensa da prefeitura de Xangai; Wang Feng, cônsul-ge-
ral adjunto do consulado geral da República Popular da China em São Paulo; Zhu Yonglei, diretor do gabinete de imprensa da prefeitura de Xangai; Américo 
Fialdini Jr., diretor-tesoureiro da FAAP; Alfredo Cotait Neto, secretário de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo; e Li Shaoyu, presidente da 
Associação Chinesa em São Paulo.
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Manhã no Bund, Vista sobre o Rio Huangpu 
e Paisagem da Expo Mundial. Os artistas, 
mergulhados nas suas inspirações, expres-
sam a sua interpretação sobre a cidade, 
criando as linhas e sombras que formam 
quadros realistas e imparciais utilizando os 
pincéis chineses, tintas e cores, aplicadas 
no tradicional papel de arroz.
Já os artistas internacionais observaram a 
cidade com pontos de vistas diferentes e 
mostraram Xangai nas suas formas mais 
variadas e criativas. Como, por exemplo, 
a aquarela Magnólia Branca – a magnólia 
branca é a flor da cidade de Xangai – do 
pintor japonês Shigeki Kuroda e também 
o grafite Os Seis Elementos, do artista fin-
landês Sini Kunnas, entre outros. Através 
dessas obras, percebem-se as particula-
ridades e a personalidade dos artistas de 
diversos países. 
Durante a cerimônia de abertura, destacou-
-se o folclore chinês, trazendo a cultura de Xangai ainda 
mais próxima aos brasileiros. Recortes de papel, bone-
cos de massa e bordados foram confeccionados para o 
público como presentes da cidade irmã. O recorte de 
papel xangainês reúne o melhor das técnicas por possuir 

traços finos e delicados em seu interior, representando 
trocadilhos de ditados populares, situações do dia a dia, 
reflexos da vida moderna dos chineses, seus gostos e as 
tendências; os bonecos de massa de Xangai reproduzem 
personagens de forma realista com suas feições, olhares e 

Cerimônia da doação de livros, com Zhu Yonglei (à esquerda), diretor do gabinete de imprensa 
da prefeitura de Xangai, e Américo Fialdini Jr., diretor-tesoureiro da FAAP.

Cerimônia de abertura, com a participação de alunos e funcionários da FAAP. A partir da esquerda: Giovanna Canela Pais, assessora do departamento de 
Intercâmbio e Internacionalização da FAAP; Wang Feng, cônsul-geral adjunto do consulado geral da República Popular da China em São Paulo; Mateus de 
Oliveira Gomes, aluno do curso de chinês da FAAP; Zhu Yonglei, diretor do gabinete de imprensa da prefeitura de Xangai; Beatriz Guidi, assessora do Instituto 
Confúcio para Negócios da FAAP; Alfredo Cotait Neto, secretário de Relações Internacionais da prefeitura de São Paulo; Carolina Franquini Bizerra, aluna do 
curso de chinês da FAAP; Li Shaoyu, presidente da Associação Chinesa em São Paulo; Pedro Henrique Altenfelder Silva, aluno do curso de chinês da FAAP; 
Américo Fialdini Jr., diretor-tesoureiro da FAAP; Roberta Costa Carneiro Abdanur, aluna do curso de chinês da FAAP.
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formato do corpo, com efeito semelhante ao da escultura; 
e o bordado de Gu, também conhecido como pintura de 
bordado, reúne o fio de seda com a combinação de cores 
e o ponto do bordado chinês.
Durante o evento foram doados 500 livros pela biblioteca 
de Xangai, que estarão disponíveis no acervo do Instituto 
Confúcio para Negócios da FAAP.
O contato da FAAP com Xangai iniciou-se em 2010, quan-
do a Fundação foi a única instituição superior de ensino, 
convidada pela prefeitura de São Paulo, para organizar 
uma apresentação da educação brasileira no Pavilhão 
de São Paulo na Expo em Xangai, que foi o maior evento 
mundial tratando de questões urbanísticas do século XXI, 
oferecendo seminários e debates para trocar experiên-

cias relacionadas ao desenvolvimento urbano, o estilo 
de vida e condições de trabalho nas cidades. Durante a 
Expo Xangai, cujo tema foi Cidade Melhor, Vida Melhor, 
a prefeitura de São Paulo apresentou o projeto Cidade 
Limpa. E, devido à boa repercussão desse projeto, São 
Paulo está, hoje, entre as cidades que concorrem para 
sediar a Expo 2020.  
A FAAP sempre olhou para a China. Em 2002, realizou a 
exposição China: a Arte Imperial, a Arte do Cotidiano, a 
Arte Contemporânea, que atraiu mais de 140 mil visitan-
tes. Em 2009, organizou a primeira missão estudantil à 
China. Em 2010, começou a oferecer cursos de chinês 
no Global Connection, Núcleo de Idiomas da FAAP. 
A empreitada mais recente aconteceu em julho deste 

A artista de bordado Gu demonstra sua obra utilizando fios de seda. 

O diretor-tesoureiro da FAAP, Américo Fialdini Jr., no seu pronunciamento na 
abertura da exposição Os Retratos de Xangai – O Charme de Xangai no Brasil.

Uma parte dos livros doados pela biblioteca de Xangai 
ao Instituto Confúcio para Negócios da FAAP.
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ano, marcada com a abertura da exposição A Arte 
Chinesa Tradicional, concomitante com a inaugura-
ção do Instituto Confúcio para Negócios da FAAP, 
uma parceria da Fundação com a Universidade de 
Economia e Negócios Internacionais (UIBE, na sigla 
em inglês). O Instituto tem como objetivo promover 
o conhecimento mútuo sino-brasileiro e oferecerá, a 
partir de 2013, um curso de pós-graduação em Es-
tudos Contemporâneos Chineses, além de cursos de 
chinês, seminários empresarias e o desenvolvimento 
de várias atividades culturais.

Para mais informações do Instituto Confúcio para Negócios 
da FAAP e das atividades relacionadas:
Site: http://www.faap.br/instituto_confucio/
Telefone: (11) 3662-7288
E-mail: institutoconfucio@faap.br
Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis – São Paulo/
SP.  Prédio 5/4º andar.

O artista de recorte de papel fez o perfil do diretor-tesoureiro 
da FAAP, Américo Fialdini Jr.

O quadro da cidade de Xangai exibido na exposição. 

Uma parte do grande público que compareceu à abertura da exposição, em especial 
os alunos que estão aprendendendo a língua chinesa – o mandarim – na FAAP.
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