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RESUMO 

 

 O presente trabalho busca analisar se existe na relação sino-brasileira o diálogo sugerido 

pela Professora Doutora Ângela Kretschmann em sua tese de doutorado. Esse diálogo seria a forma 

de, em meio a um mundo multicivilizacional, países de diferentes civilizações conseguirem 

elaborar conjuntamente normas internacionais dotadas de universalidade, no caso específico da 

análise da professora, ligadas a direitos humanos. O diálogo sugerido seria pautado no respeito, na 

alteridade e no reconhecimento da pluralidade, de modo que as relações não resultariam em 

sobreposições civilizacionais nem culturais. O presente trabalho é desenvolvido a partir do estudo 

da tese de Kretscham para que seja delimitado claramente o que será analisado, passa-se, assim à 

abordagem da relação entre Brasil e China no decorrer da História, chegando ao atual cenário da 

parceria, para que, assim, se conclua pela viabilidade ou não do diálogo sugerido pela professora 

frente à relação objeto de estudo. 

 

Palavras chave: Brasil. China. Relação sino-brasileira. Universalidade das normas internacionais. 

Civilização. Cultura. Ângela Kretschmann.  
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ABSTRACT 

 

 This study aims to examine whether there is in the Sino - Brazilian relationship the dialogue 

suggested by Professor Angela Kretschmann in his doctoral thesis. This dialogue was the way amid 

a world multicivilizacional countries of different civilizations achieve jointly develop international 

standards endowed with universality , in the specific case of the analysis of the teacher linked to 

human rights . The suggested dialogue would be based on respect , in recognition of otherness and 

plurality , so that the relationship does not result in civilizational or cultural overlays . The present 

work is developed as follows: a study of the thesis Kretscham to be clearly defined which will be 

analyzed ; the approach of the relationship between Brazil and China throughout History , even to 

the present scenario of the partnership; completion of the feasibility or otherwise of the dialogue 

suggested by the teacher opposite relationship object of study. 

 

Keywords: Brazil. China. Sino-Brazilian relationship. Universality of international standards. 

Civilization. Culture. Angela Kretschmann.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A ordem internacional tem sido marcada pela sobreposição da Civilização Ocidental sobre 

todas as outras. As regras que regem o sistema internacional são reflexo de ideologias ocidentais, 

aplicadas por alguns poucos países, também ocidentais, que detém o poder decisório. Porém, o 

plano internacional vem passando por uma reordenação que poderá trazer muitas mudanças na 

forma como essa ordem é elaborada. Países asiáticos têm ganhado maior presença devido ao 

desenvolvimento acelerado de suas economias. Dessa forma, cada vez mais esses atores passarão 

a poder fazer parte das decisões que giram em torno da regência da ordem mundial.  

Frente a essa realidade internacional, mostra-se de suma importância analisarmos como 

poderá se dar a relação entre países de civilizações significativamente distintas de modo que sejam 

aferidos ganhos na construção dessa nova ordem. Dentro desse tema, a Professora Doutora Ângela 

Kretschmann desenvolveu um trabalho que visa buscar um caminho que deve ser seguido por esses 

sujeitos consideravelmente distintos para que consigam, ao se relacionarem, alcançar a elaboração 

e execução de normas comuns, interacionais, dotadas de universalidade, especificamente no caso 

da tese, normas de Direitos Humanos. Ou seja, estamos diante da análise da universalidade e da 

eficácia dos direitos humanos frente ao mundo multicivilizacional. No decorrer do seu estudo, 

Kretschmann concluirá que só se poderá elaborar normas universais nesse contexto se os agentes, 

os países, se tratarem de forma respeitosa em meio a um diálogo de igual para igual, sem 

sobreposição de uma civilização ou uma cultura sobre a outra. Logo, teria que existir a 

compreensão do outro, de modo que, ao considerarmos e respeitarmos os seus pressupostos se 

possa chegar a um produto comum. Esse brilhante trabalho da professora nos leva, porém, a nos 

questionarmos acerca da aplicabilidade desse tipo de diálogo em uma relação real, e não apenas 

hipotética, entre países de diferentes civilizações. Seria esse tipo de diálogo possível na prática e 

não apenas na teoria? 

Como fruto da inquietação causada por essa questão, o presente projeto de monografia foi 

desenvolvido de modo a analisar se na atual relação existente entre o Brasil e a República Popular 

da China (RPC) - aquele do Ocidente e esse do dito Oriente - podemos verificar a existência de um 
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diálogo pautado no respeito, na alteridade e no reconhecimento da pluralidade, o qual Ângela 

Kretschmann defende.  

As peculiaridades da relação Brasil-China e os seus resultados são um rico objeto de estudo. 

Mesmo eles sendo países que possuem diferenças significativas, devido a serem de Civilizações 

distintas e terem culturas igualmente diferentes, o sucesso do relacionamento construído entre eles 

é praticamente inegável. A elaboração do Plano de Ação Conjunta 2010-2014 e a elevação, em 

2012, da relação entre os países de Parceria Estratégica para Parceria Estratégica Global, podem 

comprovar essa afirmação. Cada vez mais os países demonstram-se de extrema importância um 

para o outro nas suas políticas exteriores, efetuando constantes consultas entre eles, que versam 

sobre temas que vão das searas mais simples às mais complicadas.  

Mesmo que a análise não tenha como objeto uma relação multipolar, que abranja a relação 

entre diversos países, culturas e civilizações, seus resultados não são menos importantes. Por serem 

o Brasil e a República Popular da China países de culturas e civilizações que podem ser 

consideradas extremos e que, hoje, apresentam uma relação dinâmica e consolidada, a exposição e 

análise dos avanços, retrocessos e estimativas dessa parceria poderão contribuir ou somar à 

discussão da universalidade no plano internacional, sendo mais um ponto de vista e uma fonte de 

dados a serem considerados. 

O presente projeto de monografia foi desenvolvido da seguinte forma: inicialmente há um 

tópico destinado ao estudo da tese defendida pela professora Ângela Kretschamnn, de modo a 

esclarecer o que será fruto de análise na relação sino-brasileira, trazendo ainda uma discussão 

acerca da influência dos pressupostos culturais e civilizacionais; após esse tópico será abordada a 

relação do Brasil e da China no decorrer da História, que será dividida em subtópicos que levam 

em consideração a relação antes de estabelecida a Parceria Estratégica (1993), a relação depois da 

Parceria até a celebração do Plano de Ação Conjunta 2010-2014 e a relação dessa celebração até o 

atual momento; esses levam, por fim, ao último tópico, a conclusão acerca da viabilidade ou não 

do diálogo proposto por Kretschmann. 
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2. A UNIVERSALIDADE NO PLANO INTERNACIONAL SEGUNDO ÂNGELA 

KRETSCHMANN 

 

 

 

A professora doutora Ângela Kretschmann em sua tese de doutorado defendida na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos e publicada e sintetizada no livro intitulado “Universalidade 

dos Direitos Humanos e Diálogo na Complexidade de um Mundo Multicivilizacional” (Ed. Juruá, 

2008) e no artigo “Choque entre civilizações ou culturas? Faz diferença para a compreensão dos 

direitos humanos?” ( In Revista Culturas Jurídicas, v. 2, p. 1-15, 2008), defende que a  forma como 

as diferentes civilizações se tratam, recebem o outro e seus pontos de vista, tem ligação direta com 

a eficácia e a forma como tem sido discutidos e tratados os direitos humanos, concluindo que 

apenas com a existência do diálogo e do respeito mútuo nas relações entre Estados de distintas 

realidades civilizacionais que os direitos humanos poderão fazerem-se, de fato, dotados de 

universalidade e de eficácia. Frente a essas ideias trazidas por Kretschmann surge a questão da 

viabilidade prática desse diálogo e desse respeito em meio a uma relação interestatal, questão essa 

que o presente trabalho busca analisar tendo como objeto a relação entre a República Federativa 

do Brasil e a República Popular da China no atual momento - primordialmente após o início da 

implementação do PAC 2010-2014 -, como já foi dito na introdução do projeto. Sendo assim, uma 

vez que optou-se por adotar a ideia de Ângela no que se refere ao meio de se chegar à universalidade 

de normas internacionais, no decorrer do presente tópico desenvolveremos as partes da tese da 

professora que se mostram primordiais ao desenvolvimento do presente trabalho. 
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2.1. Universalidade dos direitos humanos enquanto fruto do respeito mútuo e do diálogo 

intercivilizacional 

 

 

 A universalidade dos direitos humanos e a sua eficácia são assuntos que geram muitas 

discussões no âmbito do Direito Internacional e das Relações Internacionais. Segundo ideia trazida 

por Kretschmann, a melhor forma de fazer dos direitos humanos reflexo de uma universalidade é 

buscar compreender o outro, compreender a lógica de cada civilização e suas particularidades 

culturais, devendo haver, para isso, a perpetuação do respeito à singularidade de cada civilização 

em meio a um diálogo fruto da vontade espontânea de cada sujeito estatal, enquanto representante 

de parte de uma civilização. A autora deixa claro que a diversidade e o seu respeito é o caminho a 

se trilhar na busca pela real universalidade e eficácia dos direitos humanos na atual realidade 

multicivilizacional e multicultural da ordem internacional, conforme verificamos no trecho que 

segue do seu livro supracitado (KRETSCHMANN,2008):  

 

 

Se a diversidade cultural, a princípio, poderia parecer inibir a eficácia internacional dos 

direitos humanos, hoje é constatado o contrário, que o respeito à diversidade constitui um 

valor agregador para a eficácia dos direitos humanos, assim como põe a questão do diálogo 

como fonte igualmente de agregação 

 (p. 18) 

 

 

Ângela conclui que a pluralidade fundamenta os direitos humanos e vice-versa, a 

pluralidade seria, por sua vez, um direito humano, sendo um direito à singularidade, à autonomia, 

devendo, por isso, ser respeitada. Não poderíamos chegar a uma universalidade e a uma real 

eficácia na aplicação dos direitos humanos se ao invés da tolerância houvesse a imposição de uma 

visão de mundo sobre outra, sendo aquela igualmente imbuída de uma lógica própria. Na mesma 

linha de pensamento, Antoine Garapon e Ioanis Papadopoulos, no livro “Julgar no Estados Unidos 

e na França:  Cultura Jurídica Francesa e Common Law em uma Perspectiva Comparada”, 
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defendem que “contra a guerra das culturas ou o concerto das nações”1 deve-se optar pelo diálogo, 

esse sendo pautado no reconhecimento mútuo, na atitude de cada sujeito reconhecer que a sua 

cultura não é superior mas sim relativa. 

Tratando-se do tema civilização, é importante fazermos duas considerações no que se refere 

aos ensinamentos trazidos por Kretschmann. A primeira se refere ao fato de que a autora adota o 

entendimento de que existem 6 ou 7 civilizações, partindo do entendimento de Samuel 

Huntington2, que seriam as seguintes: sínica ou chinesa, japonesa, hindu, muçulmana, ortodoxa, 

ocidental e africana - essa posta como possível civilização por Huntington mas que não é aceita 

pela maioria dos autores. A segunda consideração a ser feita se refere ao conceito da palavra, 

Ângela Kretschmann aponta claramente em seu artigo - citado no primeiro parágrafo do presente 

capítulo - a forma como acolhe a palavra civilização através da citação de ensinamento de Peter 

Demant em “O mundo muçulmano” (São Paulo: Ed. Contexto, 2004, p. 345), como verificamos 

no trecho que segue:  

 

 

As civilizações ‘não são entidades tangíveis, mas construções mentais abrangentes e 

fluídas que ligam sociedades entre si por meio de modos de organização social ou normas 

valores, epistemologias, sensibilidades estéticas comuns’. Ao contrário dos Estados, as 

civilizações não apenas não possuem fronteiras claras, como se justapõe e se influenciam 

reciprocamente. 

(p. 4) 

 

  

 O conceito de civilização sobre o qual a autora trabalha não se confunde com o conceito de 

cultura, aquele apresenta-se como mais abrangente e menos dinâmico do que esse, que refere-se a 

elementos mais pontuais a uma sociedade e que encontram-se em uma eterna dinâmica a cada nova 

experiência vivenciada pelo povo do qual se origina, enquanto os elementos civilizacionais se 

prolongam com menos mudanças e por mais tempo no decorrer da História. Uma civilização pode 

conter - ou normalmente contém - várias culturas, uma vez que pode conter mais de uma sociedade, 

                                                
1 Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Pg 2. 
2 HUNTINGTON, Samuel. The clash of civilization and the remaking of world order. New York: Touchstone, 

1997, p. 21. 
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sendo, porém, possível serem feitas delimitações nas características de cada civilização, dotadas 

de particularidades, de singularidades que muitas vezes se chocam com as de outras civilizações. 

Partindo do exposto sobre a existência de civilizações e o fato inafastável de que uma se 

distingue da outra, podemos observar que a sobreposição do Ocidente sobre outras civilizações tem 

se apresentado por muitas décadas como a realidade que define a ordem internacional. As 

principais normas que norteiam e são base do Direito Internacional, principalmente no que se refere 

aos direitos humanos, são fruto da reflexão dos ideias e traços culturais da civilização ocidental. 

Essa forma inflexível de compreender esses direitos dificultam a sua aplicação à universalidade, 

limitam na prática o seu campo de abrangência. Com a atual realidade, cada vez mais perceptível, 

em que Estados pertencentes a civilizações não-ocidentais que antes não tinham poder de decisão 

significativo na ordem internacional passam a fazerem-se presentes e a fazerem-se ouvidos na 

regência da mesma, torna-se fundamental que se aceite e se encoraje no plano internacional o real 

respeito a formas  de compreender o mundo diversas da ocidental, deve, inevitavelmente, haver 

diálogo e respeito na busca de objetivos que almejam-se fazerem-se comuns. O consenso ou 

universalidade no que se refere aos direitos humanos, assim como ensina Kretschmann, só poderá 

se dar de forma eficiente se for fruto do diálogo entre diferentes realidades civilizacionais - cada 

civilização apresenta sistemas de ideias, econômicos, culturais, sociais distintos -, diálogo, esse, 

que deve ser pautado no respeito à singularidade, ao pluralismo, deve-se prevalecer a alteridade e 

a não a sobreposição. 

Quando se refere à universalidade e ao diálogo Ângela nos alerta que aquela não se 

confunde com a uniformidade nem com o relativismo moral e esse deve ser fruto da vontade 

espontânea de cada agente. Tais apontamentos, e outros também de suma importância para 

entendermos o que será analisado na relação objeto de estudo da presente monografia, são 

claramente trabalhados por Ângela Kretschmann nos trechos de seu livro - já citado anteriormente- 

que seguem: 

 

 

A diferença cultural, a pluralidade de culturas não tem nenhuma relação com um 

‘relativismo moral’ ou que venha a afetar a universalidade dos direitos humanos que 

constituem uma moral. Como tal, constitui uma moral distinta da diversidade cultural, e 
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pode ser universal, porque sua universalidade descansa no próprio respeito ao pluralismo 

cultural. 

(...) 

A universalidade, ao afirmar a autonomia, reforça a diversidade, não a uniformidade. A 

autonomia não tem como paradigma o individualismo, mas, a alteridade, pois o sujeito é 

um ser histórico social. 

A importância do diálogo reside no reconhecimento do valor do outro, da alteridade, e não 

na construção consensual de uma verdade (que implicaria desconsiderar que o consenso é 

apenas um possível resultado do diálogo, mas nunca um ponto de chegada inevitável e 

definitivo) 

A partir do reconhecimento da alteridade, da pluralidade, e da necessidade dela, há a 

própria confirmação das possibilidades que o diálogo oferece. Não é possível obrigar ao 

diálogo, diante de questões que as civilizações não disponibilizam para negociação, 

entendendo que ele mesmo, ou seu resultado, poderia destruir sua identidade. 

O reconhecimento mútuo é reforçado pelo ingresso livre em um diálogo, no interesse de 

aprender com o outro, no interesse de realizar trocas significativas, no interesse de 

argumentar, de compreender, de mesmo se auto afirmar e autocompreender.  

(pgs 406 e 407) 

 

 

 Sendo o Brasil país que faz parte da Civilização Ocidental e a República Popular da China 

da Civilização sínica, ao analisarmos a relação existente entre os dois países estamos trabalhando 

com uma realidade em que - devido a tratarem-se de extremos no que se refere às singularidades 

civilizacionais de cada um - o diálogo, proveitoso à uma ordem internacional na qual direitos 

conseguem de fato alcançar o status de universais, deve ser pautado, mais do que em outro tipo de 

relação, na alteridade, no respeito á pluralidade, na busca por compreender e reconhecer a 

singularidade do outro. Trata-se de um diálogo em que há troca, há uma troca de conhecimentos, 

de perspectivas, de pontos de vista, diálogo esse que permite que os Estados, as civilizações e as 

culturas aprendam uma com a outra, que se conheçam, tentem se compreender e se aceitar, 

aproxima-se de objetos que vão além de questões econômicas ou comerciais, trata-se de uma 

comunicação que se baseia em questões mais complicadas, que giram entorno de valores, de 

ideologias, de convicções.  

Antes de dar continuidade ao trabalho, com a análise em si da relação sino-brasileira, cabe 

ser estudado de forma mais aprofundada a afirmação de que existe uma singularidade em cada 
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realidade civilizacional, cultural e social, a fim de entendermos o grande desafio que é a busca por 

um diálogo intercivilizacional pautado na compreensão do outro. 

 

 

2.2. O problema da subjetividade intrínseca a cada sociedade 

 

 

 Assim como em um diálogo travado entre duas pessoas físicas, o diálogo entre Estados nos 

sugere um estudo das particularidades dos agentes dessa comunicação, sendo também importante 

nesse caso a forma como cada agente entende e vê o mundo para que se chegue ao fim último do 

debate. 

 Em cada sociedade assim como em cada civilização existem singularidades que as tornam 

únicas e essas acabam interferindo nos atos tanto das pessoas como do Estado que as representa, 

seja nas relações internas ou nas relações externas, entrando assim no tema que interessa ao 

presente trabalho. Ângela Kretschmann nos aponta claramente esse aspecto quando diz que “se são 

Estados os negociadores em potencial, as civilizações são a força que imprime direção aos 

interesses do Estado ”3   

 Um Estado, estando inserido em uma determinada realidade civilizacional - assim como 

uma pessoa - terá em seus atos, enquanto representante de um povo singular, o reflexo de uma 

civilização e de uma cultura e esse é um fato que merece ser analisado quando o tema trabalhado é 

o do diálogo entre diferentes civilizações e, inevitavelmente, culturas. Vale ainda ratificar essa 

ideia com as palavras do especialista em relações internacionais Jean Freymond citadas na obra de 

Mônica Leite Lessa4, aquelas que, apesar de longas, merecem ser trazidas ao presente projeto de 

                                                
3 KRETSCHMANN, Ângela. Universalidade dos Direitos Humanos e Diálogo na Complexidade de um Mundo 

Multicivilizacional. Curitiba: Ed. Juruá, 2008. Pg 405 
4FREYMOND, J.F. Rencontres de cultures et relations internationales, In Relations Internationales. 

Paris/Genebra, 1980. Pg 405. In LESSA, Mônica Leite. Relações culturais internacionais. In Olhares sobre o 

político: novos ângulos, novas perspectivas. Organizadores: MENEZES, Lená Medeiros; Rollemberg, Denise; 

MUNTEAL FILHO, Oswaldo. Rio de Janeiro: Ed. da UERJ/FAPERJ, 2002. Pg 13. 
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monografia a título de que possamos melhor desenvolvermos as ideias aqui ilustradas, segue o 

texto: 

 

 

Enquanto sistema de referência coletiva, a cultura própria a cada Estado/sociedade 

constitui um dos fundamentos da política exterior dos Estados, que ela contribuiu a 

influenciar. Da mesma maneira, ela orienta as relações transnacionais. Ela modela, em 

grande parte, a paisagem onde as políticas são elaboradas e executadas. Ela influencia a 

visão, a percepção e o comportamento dos atores, sejam eles governamentais ou não. Ela 

condiciona o modo de eles analisarem uma situação e determina, em parte, a maneira como 

reagem. Vista sob esse ângulo, a cultura é uma força profunda no sentido interpretado por 

Pierre Renouvin. A cultura constitui também um dos elementos da conjuntura, segundo a 

definição de Fernand Braudel.    

 

 

  Antes de darmos continuidade a essa discussão devemos esclarecer o que entendemos por 

cultura, tendo o tópico que antecede ao presente já abordado o conceito que escolhemos adotar para 

civilização. 

 Tendo como base ensinamentos de Miguel Reale (2000; 2005), por cultura podemos 

entender a síntese de todos os conhecimento e criações desenvolvidos pelos seres humano no 

decorrer da História frente a experiências e fins próprios. Dessa forma, cada grupo social é dotado 

de sua própria cultura, com suas próprias particularidades. Reale adota para fins didáticos a divisão 

dos bens do conhecimento para chegar à cultura como a universalidade de diversos tipos de 

conhecimentos. Ela seria a junção dos conhecimentos físicos e psíquicos, lógicos e matemáticos e 

os que caracterizam-se como o que ele chama de objetos valiosos - conhecimentos ou ações fruto 

da afirmação ou negação de valores -, que seriam os conhecimentos filosóficos, religiosos, 

artísticos, econômicos, etc.  

Voltando à discussão da influência que a cultura e a civilização da qual um Estado faz parte 

pode ter sobre o mesmo, podemos afirmar que tais elementos apresentam-se como pressupostos a 

cada agente sobre o qual agem. Elementos civilizacionais e culturais estão dentro do inconsciente 

de uma sociedade ou grupo social de forma intrínseca e muitas vezes imperceptível, mas, sem 

dúvida, inafastável. Essa lição nos é apresentada primorosamente por Antoine Garapon e Ioanis 

Papadopoulos, no livro, já citado anteriormente, “Julgar no Estados Unidos e na França:  Cultura 
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Jurídica Francesa e Common Law em uma Perspectiva Comparada”, ao dizerem que a “cultura 

imprime em cada um de seus membros uma marca fundamental, que continua a marcá-lo mesmo 

quando já não é percebida”5, podemos aplicar esse ensinamento também à civilização. Os autores 

esclarecem ademais que 

 

 

A cultura é aquilo que é dado, o “já presente”, o sentido depositado no espírito dos 

membros de um mesmo povo, na maioria das vezes de modo inconsciente. A cultura 

trabalha sempre inconscientemente; devemos compreendê-la como um instituidor.  

(Pg 6) 

 

 

 Uma vez que cada Estado encontra-se condicionado por seus elementos culturais e 

civilizacionais, enquanto pressuposto de sua própria existência enquanto Nação singular, a 

efetivação de um diálogo torna-se um grande desafio quando temos como agentes países que além 

de terem culturas significativamente distintas ainda fazem parte de civilizações que podem ser 

consideradas extremos, como é o caso na relação entre Brasil e a República Popular da China. A 

forma como cada Governo traçará suas políticas, os seus objetivos, a sua forma de lidar com o 

direito e com seus cidadãos assim como com outros Estados Nação, são diferentes, cada um parte 

de uma realidade social, econômica, cultural e histórica singular. Sendo assim, a busca por uma 

ordem internacional em que a universalidade dos regramentos e normas seja a regra, deve, mais do 

que em qualquer outro caso, estar pautada nas ideias já trabalhadas no início do presente trabalho, 

devem estar pautadas na alteridade, no respeito à diversidade, à singularidade do outro. Ao 

lidarmos com uma realidade em que existem sujeitos dotados de particularidades muitas vezes 

insociáveis a dos outros como é o caso do plano internacional frente aos Estados que a compõem, 

não resta dúvidas que temos que reconhecer que o diálogo pautado no respeito e na busca por 

compreender o outro e seus pontos de vista - dentro da  lógica de cada um, que também é própria 

- é a forma, ou uma das formas, de se chegar a normas  internacionais minimamente universais, 

                                                
5 Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Pg 6. 
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como é almejado quanto aos direitos humanos, e, consequentemente, mais eficazes  e a uma ordem 

internacional democrática. 

 Como afirma Ângela Kretschmann em seu livro, existirão temas que, devido às diferentes 

formas de tratá-los no que se refere aos pontos de vista de diferentes Estados, não poderão ser fruto 

de um diálogo proveitoso, que poderá chegar a um resultado pautado na satisfação de ambos os 

lados e, logo, em objetos de cunho universais, não serão negociáveis, porém, assim como também 

afirma a autora, é “possível, entretanto, conversar e buscar um consenso sobre aquilo que é 

negociável”6. Sendo assim, devemos reconhecer que por mais que cada Estado seja intrinsecamente 

repleto de particularidades próprias a eles, que acabam regendo, de certa forma, todas as suas ações, 

e por mais que essas particularidades as vezes venham a ir de encontro com as de outro Estado, a 

busca pelo diálogo e pela compreensão na relação entre cada Civilização, Cultura e Estado, 

enquanto parte integrante dessas, é sim válido. 

  

                                                
6 KRETSCHMANN, Ângela. Universalidade dos Direitos Humanos e Diálogo na Complexidade de um Mundo 

Multicivilizacional. Curitiba: Ed. Juruá, 2008. Pg 406 
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3. A RELAÇÃO SINO-BRASILEIRA NO DECORRER DA HISTÓRIA 

 

 

 

Depois de passar por muitas guerras e invasões e ser obrigada a se submeter a humilhações 

impostas por Nações estrangeiras, a milenar China, no ano de 1949 começa uma nova era. Passando 

a ser comandada pelo Partido Comunista Chinês (PCC), o país passa a denominar-se República 

Popular da China (RPC). Marcada, ainda, por eventos significativos como o Programa Grande 

Salto Adiante (1958) e a Revolução Cultural (1966 - 1976), apenas em 1978, sob o Governo de 

Deng Xiaoping, que o país passa a gozar de um cenário interno que caminhava para a estabilidade 

e a reforçar e iniciar, de fato, a sua expansão comercial, que até os dias de hoje vem surpreendendo 

todo o mundo, sendo no momento a segunda maior economia do mundo. 

Com as mudanças trazidas pelo Governo de Xiaoping, a RPC passa a se relacionar de forma 

mais estreita com sujeitos internacionais que se demonstram úteis a seus planos, tanto para sua 

política externa quanto interna, permitindo, por exemplo, investimentos estrangeiros em seu 

território. Porém, a relação diplomática entre o Estado brasileiro e a República Popular da China 

teve seu início firmado antes dessa abertura, no ano de 1974, quando quem presidia o país ainda 

era Mao Zedong. No entanto em 1978 que é travado o Acordo bilateral de Comércio entre as 

Nações, dando início a uma parceria, inicialmente comercial, que chegaria a o que hoje os países 

intitulam de “parceria estratégica global”, que é fruto da intenção desses governos de manter um 

com o outro cooperação nos mais diversos temas e esferas da política internacional e interna de 

cada um. 

Passaremos a uma abordagem histórica da relação sino-brasileira no decorrer da História, 

dando enfoque aos tratados e termos assinados e compromissos estabelecidos entre os dois países 

primordialmente após a oficialização da relação diplomática entre o Brasil e a República Popular 

da China no ano de 1974. Antes, porém, da análise, gostaríamos de remeter à leitura dos anexos 

dois e três, que contêm os principais atos e acordos celebrados entre os dois países, sendo o primeiro 

oriundo de relatório constante no site do Itamaraty e o segundo extraído da página da Divisão de 

Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, esse, mais atualizado.  
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3.1. Antes da Parceria Estratégica 

 

3.1.1. Pré-1974 

 

 

 A primeira aproximação brasileira com a China se deu no fim do século XIX, conforme 

ensina o professor doutor Henrique Altemani de Oliveira7. Com a abolição da escravidão e o 

crescimento da agricultura cafeeira paulista, o Brasil passa a necessitar de mão de obra, sendo uma 

de suas opções a mão de obra chinesa, tendo sido uma missão brasileira deslocada à China em 

1879. Porém, frente à recusa formal do governo chinês de permitir a emigração para o Brasil, o 

fluxo dessa mão de obra não se concretizou, tendo havido também no território brasileiro severas 

críticas a essa imigração. No entanto, em 1881 há um evento vantajoso à relação sino-brasileiro, 

os países assinam o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação, tratado, esse, que, nos termos 

usados por Henrique de Oliveira, “seguia o modelo dos firmados pela China com potências 

ocidentais (denominados de tratados desiguais), buscando assegurar privilégios através dos 

princípios da nação mais favorecida e da extraterritorialidade”8. Seguido da celebração desse 

tratado de amizade, o Brasil instala um consulado em Xangai no ano de 1883, porém, depois disso, 

não há dados que indiquem avanços na relação devido, certamente, à instabilidade vivida pela 

China a partir do fim do século XIX até meados do século XX causada por eventos como a Primeira 

Guerra Sino-Japonesa, a Rebelião dos Boxers, a queda da monarquia, o fortalecimento das forças 

comunistas e a invasão japonesa. 

 Quando, em 1949, a China passa a ser governada pelo PCC, sob o comando de Mao Zedong, 

e a denominar-se como República Popular da China, o Brasil fecha seu consulado em Shangai, 

rompendo relações diplomáticas com a China continental, e, em 1952, oficializa sua relação 

diplomática com a República da China (Taiwan), instalando uma embaixada em Taipei. Porém, 

mesmo após o rompimento, verifica-se que se manteve uma relação de troca a nível cultural, uma 

vez que na década de 50 foi criada a Associação Cultural Brasil-China, que teve sua sede no Rio 

                                                
7 OLIVEIRA, Henrique Altemani de. Brasil e China: cooperação Sul-Sul e parceria estratégica. Belo Horizonte, 

MG: Editora Fino Traço, 2012. Cap 4, pg 121. 
8 OLIVEIRA, Henrique Altemani de. Brasil e China: cooperação Sul-Sul e parceria estratégica. Belo Horizonte, 

MG: Editora Fino Traço, 2012. Cap 4, pg 122. 
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de Janeiro instalada no ano de 1953 e a de São Paulo no ano de 1954, que permitiu o intercâmbio 

de artistas e delegações chinesas em visitas ao nosso país. 

 Na década de 60 inicia-se no Brasil, sob o governo do presidente Jânio Quadros, a 

implementação da chamada política externa independente, que se caracteriza por uma política 

externa que se baseia na sua autonomia e na busca por interesses brasileiros. Deixaria o Brasil de 

limitar sua parceria estratégica a seu relacionamento com os Estados Unidos e buscaria fazer novos 

parceiros, tanto dentre países desenvolvidos quanto dentre os em desenvolvimento. Os EUA 

estavam focando sua política na segurança internacional enquanto que o governo brasileiro tinha 

como um de seus principais objetivos o desenvolvimento econômico de nosso país, o que foi um 

dos motivos que levaram à busca por uma menor dependência àquele país por parte desse. Essa 

ampliação de parcerias, traria ao Brasil maiores possibilidades de desenvolvimento, e, ao passar a 

adotar as ideias e teses da Cooperação Sul-Sul, do Terceiro Mundo e da necessidade de uma 

reorganização da ordem econômica  internacional, dá início a uma nova fase de sua política externa 

que renderia e ainda rende muitos benefícios ao país. 

 A nova postura adotada pelo Brasil no que se refere ao plano internacional, levou com que 

buscasse maior aproximação com países da África e da Ásia, porém, com os Estados daquela que 

teve maior intercâmbio inicialmente. Conforme alerta Altemani de Oliveira, não obstante essa 

maior dinâmica com os países africanos, o governo brasileiro demonstrou interesse em manter uma 

relação comercial com a China, assim como com outros grandes países asiáticos no início da década 

de 60. No ano de 1961, foi dirigida à Pequim uma missão comercial brasileira - a qual passaria 

ainda pela Indonésia e pela Malásia - coordenada pelo então vice-presidente João Goulart - que foi 

convidado pelo governo Chinês a estar à frente da mesma -, tendo ela resultado em um acordo 

interbancário e na autorização para que fosse instalada uma representação comercial chinesa no 

Brasil. Esse interesse ainda foi ratificado pelas palavras proferidas pelo Chanceler Affonso Arinos 

em sede de discurso na ONU, no qual apoiou a presença da RPC na Organização, e pela autorização 

dada em 1962 à título de que pudesse ser efetivada a abertura de uma representação da Agência 

Chinesa de Notícias Xinhua. Não houve, porém, nesse período, a efetivação de trocas bilaterais 

significativas, dentre as décadas de 50 e 70, no que se refere ao relacionamento do Brasil com a 

Ásia, no geral, há uma atividade mais relacionada ao plano multilateral, voltada á elaboração de 

uma agenda política comum para os países em desenvolvimento, na busca por uma reordenação da 

ordem econômica internacional (OLIVEIRA, 2004). 
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 O interesse do governo brasileiro em manter uma relação mais próxima com a China, 

demonstrada no início da década de 60, é afastado drasticamente com o advento do governo militar 

de 1964 e a prisão de integrantes de uma missão comercial chinesa que vinha instalar a 

representação comercial que havia sido objeto de acordo em 1961. Esse evento em particular foi 

um fator que ajudou significativamente no esmorecimento da relação sino-brasileira à época, tendo 

o governo chinês respondido a ele com a denúncia ao acordo interbancário de 61. As ideologias 

defendidas pelos governos iam de encontro uma com a outra, sendo um claro choque nos moldes 

do momento histórico ao qual nos referimos, a Guerra Fria. Para além de temores particulares ao 

Governo Brasileiro, caso o país decidisse se aproximar da China poderia sofrer represálias dos 

EUA, e, por mais que a política externa brasileira estivesse caminhando para um caminho de 

autonomia e diversidade de parcerias, a sua dependência dos Estados Unidos ainda era de 

significativa. Outro fator que tornou complicada a relação entre Brasil e RPC é o fato de ambos os 

países não detinham uma economia concreta, com presença significativa e definida no comércio 

internacional, e o fato de que caminhavam para caminhos divergentes, a China se voltava a uma 

política econômica pautada na autossuficiência, visando utilizar seus próprios recursos na busca 

por uma economia promissora, enquanto o Brasil, buscava, com insucesso, novos parceiros 

internacionais que tornassem possível o desenvolvimento acelerado de sua economia. 

 No início da década de 70, com a entrada da RPC na ONU (1971), ocupando o assento que 

antes pertencia à Taiwan (República da China), e com a visita do então presidente dos EUA, 

Richard Nixon (1972), à China, o Governo brasileiro passa a repensar a sua relação com o país, 

dando início a uma reaproximação. Foi mandada à Feira de Cantão uma missão comercial não-

oficial em 1971 - a frente da qual estava o empresário Horácio Coimbra9, missão essa que, somada 

com o nítido apoio dos empresários brasileiros à reaproximação, acabou contribuindo para que o 

governo optasse pelo estabelecimento da relação diplomática com República Popular da China, 

oficializada em 15 de agosto de 1974 durante uma missão comercial chinesa ao Brasil para a 

compra de açúcar. 

                                                
9 Empresário do ramo cafeeiro, fundou a Companhia Cacique, de café solúvel, que iniciou o caminho que levaria à 

criação do Banco Cacique. A visita de Horácio Coimbra à China se deu por iniciativa privada do empresário, que, 

autorizado pelo governo brasileiro, se dirigiu ao país em missão sigilosa e não oficial, tendo, porém, o respaldo da 

companhia do então cônsul do Brasil em Hong Kong, Geraldo Holanda Cavalcanti. Ela se deu devido à intenção do 

empresário de ampliar seu mercado na venda de café solúvel, tendo ele sempre pregado a importância do mercado 

chinês. Durante a visita, Horácio teve contato com altas autoridades do governo da China e o reestabelecimento das 

relações diplomáticas entre essa e o Brasil foi objeto de suas colocações.  (Fonte: Jornal eletrônico Paraná-Online) 
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3.1.2. A partir de 1974 até 1993  

 

 

Após o estabelecimento das relações diplomáticas do Brasil com a RPC, a relação bilateral 

não teve imediata e significativa evolução, uma vez que o governo militar temia que a China 

buscasse inserir ou inflamar a ideologia comunista em terra pátria, além de que estavam 

apreensíveis em relação a uma possível dependência da economia brasileira ao mercado chinês. 

No decorrer dos anos, frente a seus anseios e necessidades comerciais, o Governo do Brasil foi se 

permitindo ter uma relação comercial menos distante com a China, e, na busca por diversificar as 

exportações, celebrou com a RPC em janeiro do ano de 1978 um Acordo Comercial que previa 

algumas medidas para fomentar e ampliar o comércio entre os países, que é complementado pelo 

Convênio sobre Transportes Marítimos, assinado em 1979. Nesse acordo comercial ficou 

estabelecida a criação de uma Comissão Mista Comercial, que viria a se reunir em 1980, 1982 e 

1984. Composta em sua maioria por empresas estatais, foi responsável por grande parte dos 

encontros bilaterais à época, dando aos países um meio eficaz de tratarem de suas trocas comerciais.  

A comissão mista vinha prevista no artigo 9° do acordo, cujo texto segue: 

Artigo 9.° 

As Partes Contratantes concordam em estabelecer uma Comissão Mista Comercial, cujas 

tarefas serão as de examinar o cumprimento do presente Acordo e estudar as 

possibilidades e medidas para ampliar o comércio, com benefícios recíprocos. 
A referida Comissão reunir-se-á, em princípio, uma vez cada dois anos, alternadamente 

em Brasília e Pequim, e a data concreta do encontro será estabelecida de comum acordo 

entre as Partes Contratantes. 
 
 

 No ano de 1983 o Brasil busca encontrar um meio de diminuir o déficit comercial que vinha 

tendo em relação á China, tendo na reunião de 1984 da Comissão mista acordado com a China que 

ela importasse alguns de seus produtos em troca do aumento das importações brasileiras do petróleo 

chinês. A partir desse evento o Brasil aumenta consideravelmente suas exportações para a RPC. 

Nesse momento, ambos os países estavam dedicados à elaboração de uma agenda 

internacional comum, e apesar das diferenças que os separavam, as semelhanças faziam com que 
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a relação tivesse perspectiva de se tornar muito proveitosa para ambos os lados. Nas palavras de 

Altemani10,  

 
 

“Apesar das diferenças em relação aos sistemas políticos, ambos, Brasil e China 

demonstram similaridades em alguns princípios de política externa, principalmente a 

determinação em assegurar a autonomia internacional, sua ênfase na soberania nacional e 

integridade territorial, opondo-se assim a qualquer tipo de interferência externa nos 

assuntos internos ” 
 
 
 

 Foi no ano de 1982 que a China recebeu sua primeira visita oficial de uma autoridade 

brasileira de alto escalão. O Governo da RPC convidou o então chanceler brasileiro Ramiro 

Guerreiro para visitar o país, o que foi, segundo especialistas, uma prova para o mundo que países 

regidos por sistemas de ideologias distintas são capazes de se relacionar de forma proveitosa e 

respeitosa. Dessa visita resultou a celebração do Acordo de Cooperação Científico-Tecnológica, 

que foi o primeiro de muitos outros que viriam tratar da cooperação sino-brasileira em assuntos 

científicos, tecnológicos e até espaciais (Vide relação de acordos e atos celebrados em anexo).  

 Em 1984 que pela primeira vez um presidente brasileiro visitaria oficialmente a RPC. João 

Figueiredo, o então presidente do país, ao ir à China dava início ao fim das desconfianças do 

Governo brasileiro no que se refere à possível mácula que a relação com um país comunista poderia 

trazer ao sistema pátrio. Antes desse evento solicitações como a instalação de consulados fora da 

capital do Brasil e a criação de centros culturais chineses eram rechaçadas ou não recomendadas 

pelo governo, justamente pelo temor ao comunismo em suas fronteiras. Com a celebração desse 

encontro em terras chinesas, o Brasil, demonstra estar disposto a dar uma nova faceta a sua relação 

bilateral com a China, a limitação a assuntos comerciais começaria a dar espaço a uma ampliação, 

tornar-se-ia, cada vez mais, possível o intercâmbio cultural e uma maior interação política. Sobre 

essa fase, é válido citarmos o trecho de obra do embaixador Oswaldo Biato Júnior11 no qual ilustra 

parte de sua argumentação com palavras de um embaixador chinês:  

 
 

A visita, a primeira de um Chefe de Estado brasileiro a um país comunista, foi vista como 

gesto brasileiro de reconhecimento de que a China não era uma inimiga ideológica como 

                                                
10 OLIVEIRA, Henrique Altemani de. Brasil-China: trinta anos de uma parceria estratégica.  In Revista 

Brasileira de Política Internacional. Página 12.  
11 BIATO JÚNIOR, Oswaldo. A Parceria estratégica Sino-Brasileira: Origens, Evolução e Perspectivas (1993-

2006). Brasília: FUNAG, 2010. Pg 44. 
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a URSS, e sim um país em desenvolvimento comprometido com o princípio da não 

ingerência nos assuntos internos de outros países. Para a China, essa visita foi um marco 

tão importante que, na ótica de especialistas chineses, como o Embaixador Gao, abre um 

novo ciclo nas relações bilaterais, iniciado justamente em 1984, e que “construiu a base 

para as futuras relações sino-brasileiras”. Para ele: “deixamos para trás o passado de 

desconfianças; viramos a página. Antes dessa visita, vínhamos tentando, em vão, ampliar 

as relações para além do aspectro comercial; queríamos, por exemplo, abrir um consulado 

em São Paulo. Depois do encontro entre Deng e Figueiredo, ficou decidido que os dois 

países iniciariam relações culturais e que seria facultado à China o direito de abrir um 

Consulado em São Paulo”  
 
  

 Com essa maior aproximação entre os países, que só tenderiam a aumentar, foi-se 

elaborando a base que daria respaldo à parceria estratégica que seria declarada no ano de 1993. Já 

em 1984 é celebrado um acordo que permite a instalação de um consulado em Xangai e outro em 

São Paulo e um outro acordo que autoriza a instalação no Brasil de Adidância das Forças Armadas 

chinesas em caráter permanente, solicitando que uma de mesmo teor seja instalada na China por 

parte do Estado brasileiro. 

  Em novembro do ano de 1985, o então Primeiro Ministro da RPC faz uma visita oficial ao 

Brasil em retribuição à visita de Figueiredo, a primeira de uma autoridade do Governo chinês ao 

país. Nessa ocasião, as autoridades tratam de diversos assuntos, o que levaria à assinatura de 

diversos acordos e outros documentos, que apontaram para uma ampliação na relação sino-

brasileira. A visita resulta em um Protocolo de entendimento (Ver anexo 4) e um Memorando de 

entendimento relativo a consultas sobre assuntos de interesse comum (Ver anexo 5), ambos 

demonstram a intenção dos países de manterem uma relação ativa entre eles. Fica prevista a 

manutenção de consultas sobre assuntos de interesse internacional e particular a cada um, e é 

registrado em documento a satisfação das partes por terem ampliado a relação para as áreas 

consular, cultural e militar, o que os permitiu, aparentemente, de forma modesta, ampliar o 

intercâmbio bilateral para fronteiras além das impostas pelo comércio. Nesse evento ainda são 

assinados diversos acordos complementares ao de Ciência e Tecnologia e em 1987, ainda como 

resultado da nova fase trazida pela troca de visitas entre autoridades brasileira e chinesa, entra em 

vigor um Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, o qual previa atividades como o 

intercâmbio de estudantes e de professores e a elaboração de programações culturais recíprocas, 

com o intuito de levar a cada país um pouco da cultura do outro.  

Para somar à essa aproximação, em diferentes searas, pela qual Brasil e China passaram 

dentre 1974 e 1985, aconteceu em 1988 uma visita do então presidente José Sarney à China. 
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Representando agora um país em tese sem limitações frente à ideologia comunista, o presidente 

brasileiro irá sugerir à relação bilateral novas propostas de intercâmbios e ações conjuntas, tendo 

essa missão ao país chinês resultado em acordos de cooperação nas áreas da tecnologia industrial, 

farmacêutica, energia elétrica e transportes e na assinatura do Protocolo de Pesquisa e Produção 

Conjunta de Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres (CBERS) 

Como percebemos frente aos diversos documentos acordados entre os países, a partir da 

visita de 1974 e da visita de 1985 a relação entre Brasil e China, de fato, passa a não mais se 

caracterizar como apenas comercial. Ao menos o interesse, oficial, de ambos os países de promover 

um intercâmbio em diferentes searas encontra-se claro, interesse, esse, que se fez fundamental para 

que em 1993 a relação sino-brasileira se elevasse à parceria estratégica. No entanto, de 1989 a 

1992, a relação entre Brasil e China sofre um retrocesso. Frente às mudanças econômicas que 

aconteciam na China e à desaceleração da economia brasileira durante os governos de Sarney, 

Collor e Itamar Franco, tanto as exportações para a China quanto as importações de produtos 

chineses caem significativamente na tabela comercial brasileira e a China passa a diminuir 

gradualmente seu interesse comercial no país. Porém, os impasses comercias travados entre os 

países sempre foram tratados de modo a não prejudicar a relação bilateral como um todo. Dessa 

forma, os interesses políticos de ambos os países se sobreporiam aos dessabores econômicos e 

comerciais, para que em 1993 a relação sino-brasileira fosse elevada a Parceria Estratégica. 

Interesses comuns como o da Cooperação Sul-Sul, o da aceleração do programa espacial conjunto 

(CBERS) e o de inserção no plano internacional foram decisivos para que os países dessem início 

a essa nova fase de sua relação bilateral. Ela é oficializada após as visitas ao Brasil do Chanceler 

Qian Qichen (em março), do Vice-Primeiro-Ministro Zhu Rongji (maio-junho) e do Secretário 

Geral do PCC e Presidente Jiang Zemin (novembro), seguidamente, tendo sido o anunciado feito 

durante essa última visita, passando, assim, Brasil e China, a serem parceiros em assuntos 

estratégicos aos interesses nacionais e internacionais de ambos. 

 Vale ressaltar mais alguns motivos que levaram a China a optar por elevar sua relação com 

o Brasil. Além do fato de que possuíam similaridades de posicionamento quanto a questões 

internacionais, a China admirava a postura ativa que o Brasil vinha tendo nas reuniões de órgãos 

internacionais e sempre reconheceu sua possibilidade de ser uma potência regional. Somado, ainda, 

a esses fatores existia o fato de que a RPC estava sendo evitada por alguns Estados, 

primordialmente, liberais e ocidentais, após o evento dos Protestos da Praça da Paz Celestial (Praça 



28 
 

 
 

Tiananmen, 1989), ao passo que o Brasil optou por manter inabalada sua relação com o país, tendo 

recebido, inclusive, em seu território visitas do Presidente General Yang Shangkun, em 1990, e do 

Primeiro-Ministro Li Peng, em 1992. Para objetivos maiores e a longo prazo, os motivos a favor 

da parceria estratégica mostravam-se suficientes à declaração dessa. 

 

 

 

3.2.  Da Parceria estratégica até o Plano de Ação Conjunta 

 

3.2.1. A fase das expectativas: de 1993 a 1999 

 

 

 No que se refere aos anos de 1993, após a declaração da parceria, e 1995 podemos dizer 

que a relação sino-brasileira se manteve dinâmica. No âmbito do projeto espacial (CBERS) buscou-

se através de diversos acordos conseguir uma real evolução na implementação do programa. Novas 

áreas também foram objeto de acordos entre os países, primordialmente no que se refere à 

cooperação em matéria de telecomunicação, saúde, informática e automação bancária. Nesse 

período, ainda, houveram grandes esforços voltados à dinamização da cooperação nas áreas de 

mineração, energia (principalmente ligada a hidrelétricas) e agricultura (acordos fitossanitários). 

Essas últimas áreas, assim como o CBERS eram as de maior expectativa e interesse por parte do 

Brasil. Na área cultural e educacional foi elaborado Memorando de Entendimento sobre 

Intercâmbio e Cooperação em Educação, em fevereiro de 1993, e, posteriormente, em 1994, 

Protocolo de Cooperação no âmbito do ensino superior entre a Fundação Coordenadora de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do MEC brasileiro, e o Departamento de 

Assuntos Exteriores (DAE), da Comissão Estatal de Educação(CEE), da RPC, o qual prevê o 

intercâmbio entre professores-pesquisadores das universidades dos países, a formação e 

aperfeiçoamento de professores e pesquisadores em setores específicos, a valorização intelectual e 

a utilização comum de descobertas científicas e técnicas. Tanto o memorando quanto o protocolo 

são complementos ao Acordo de Cooperação Cultural e Educacional de 1985. 

 Em dezembro do ano de 1995 o então presidente Fernando Henrique Cardoso foi à China 

em visita oficial, de retribuição à ida do então presidente chinês Jiang Zemin ao Brasil. A RPC 
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havia sido escolhida para ser o primeiro país asiático visitado por ele enquanto presidente, 

demonstrando, dessa forma, que em pouco tempo o Japão não mais figuraria como principal 

parceiro asiático do Brasil. Com essa missão o Brasil esperava conseguir passar à China suas 

expectativas quanto aos acordos celebrados principalmente na área de energia e agricultura. O 

Governo brasileiro buscava oportunidades a seus empresários de participar de obras estruturais na 

China, desenvolver a relação comercial na seara agrícola e ajustar a pauta comercial dos países. No 

entanto, a visita produziu efeitos apenas para a implementação do comércio agrícola, com a 

celebração do Acordo sobre a Quarentena Vegetal, e para a fortificação do programa CBERS, o 

qual foi incrementado pela assinatura do Acordo sobre a Segurança Técnica sobre o 

Desenvolvimento do CBERS e a Ata de Entendimento sobre o Fortalecimento e a Expansão da 

Cooperação Tecnológica Espacial Brasil-China. 

 A visita do presidente brasileiro não conseguiu evitar que a partir de 1996 a situação da 

relação bilateral entre os países decaísse. Além do fluxo de exportação brasileira ter sofrido quedas, 

o Brasil não conseguiu obter resultados satisfatórias quanto às expectativas depositadas nos acordos 

celebrados no decorrer dos três primeiros anos de parceria estratégica. A única concretização que 

se observava era referente ao programa CBERS, que, ao passar a receber os incentivos financeiros 

que o Brasil não repassava de forma regular na época de sua criação, conseguiu uma significativa 

evolução, sendo o primeiro projeto espacial com resultados satisfatórios idealizado por dois países 

em desenvolvimento.  

No aspecto político, a parceria sino-brasileira ainda foi abalada por uma decisão tomada 

pelo Brasil ao votar contra a China na Corte de Direitos Humanos da ONU. Os EUA havia proposto 

uma resolução de condenação ao desrespeito aos direitos humanos na RPC devido ao caso 

Tiananmen, essa porém interpôs proposta que buscava rechaçar a primeira, proposta que ficou 

conhecida como “moção de não ação”. O Brasil, assim como maior parte dos países da América 

Latina, se absteve de participar entre os anos de 1990 e 1995 das votações acerca do tema. No 

entanto, em 1996, o Brasil, vota contra a moção. Mesmo sem ter previamente cogitado a 

possibilidade de que tal atitude fosse adotada pelo Estado brasileiro (BIATO JÚNIOR, 2010), a 

China mantem sua relação amigável com o país, opta por entendê-la como fruto de pressão imposta 

pelos EUA e convida uma delegação sob chefia do então Secretário de Direitos Humanos do Brasil, 

José Gregori, a visitar o país para que conversassem sobre a temática dos direitos humanos. A visita 
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resultou em uma relatório positivo por parte do secretário, que afirma ter a China interesse de 

fomentar uma cooperação entre eles no que se refere ao tema, demonstrando interesse ainda em 

criar mecanismos que visassem lidar, interna e internacionalmente, da melhor forma com a questão. 

Esse encontro foi primordial para que, em 1997, em nova votação da monções o Brasil modificasse 

sua posição. A nova postura brasileira levou com que a RPC enviasse ao Brasil uma missão de 

direitos humanos de alto nível, em setembro de 1997, na qual o Vice-Ministro da Justiça Zhang 

Xiufu, explica de forma sintética a visão chinesa sobre os direitos humanos, resultando na 

assinatura da chamada Declaração Conjunta de Direitos Humanos. Essa foi a primeira vez que o 

tema fez parte do diálogo bilateral sino-brasileiro, não tendo aparecido novamente na pauta de 

diálogos nem nas ações conjuntas entre os países.  

Outro fator que se somou ao cenário político da relação bilateral foi o fato do Brasil ter 

optado, nessa segunda metade da década de 90, por priorizar as negociações multilaterais 

econômicas na OMC, o fortalecimento do Mercosul e a busca por participar de negociações de 

livre comércio com grandes potências econômicas - EUA (ALCA) e União Europeia (acordo via 

Mercosul) - (BIATO JÚNIOR, 2010), tendo a relação entre Brasil e China ficado em segundo plano 

em sua política de inserção internacional. 

 

3.2.2. A fase das concretizações: de 2000 a 2010 

  

 A relação sino-brasileira nessa fase inicial do novo milênio é marcada pelo fortalecimento 

internacional e desenvolvimento econômico da China, o que gera um aumento no fluxo econômico-

comercial entre os países. Somado a esse fator está a nova postura que o Brasil passa a adotar em 

relação à RPC, primordialmente, a partir do governo de Luiz Inácio da Silva. Além do país ter 

passado a ser um dos maiores parceiros econômicos do Brasil, passará, devido aos objetivos da 

nova estratégia de política externa brasileira, a ser um parceiro de alta importância para o 

desenvolvimento de suas metas políticas. 

A partir do ano 2000 as trocas econômico-comerciais sino-brasileiras, atingem um nível 

elevado. O desenvolvimento econômico acelerado da China entre os anos de 1993 e 2000 surte 
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efeito na relação bilateral, uma vez que a RPC passa a demandar mais matéria-prima, além de que, 

o aumento constante de sua população gerou a necessidade de que se buscasse em mercados 

externos produtos alimentícios, sendo o Brasil um dos seus principais fornecedores de 

commodities. Entre 2000 e 2004 o Brasil mantem a China como destinatária de grande parte de 

suas exportações, principalmente dos produtos soja e minério de ferro, tendo, porém, conseguido 

ganhar espaço para comercializar produtos de maior valor agregado, como carnes - produto esse 

que foi objeto de alguns atritos devido a questões sanitárias - e aeronaves - essas através do bem 

sucedido Projeto Embraer (2000). Registros do Ministério das Relações Exteriores (Ver anexos 2 

e 3), indicam que entre os anos de 2000 e 2004 poucos acordos foram celebrados entre os países, 

dentre esses é válido destacar o Programa Executivo Cultural do Acordo de Cooperação Cultural 

e Educacional para os anos de 2001 a 2004 (Anexo 6). Esse programa traça as diretrizes para 

realização de intercâmbios culturais nas mais diversas searas, incluindo eventos de música, 

pesquisas sobre patrimônios históricos, cinema, telecomunicações. Esse programa vem concretizar 

a exposição de interesses feita pelos países ao assinarem em 1985 o Acordo de Cooperação Cultural 

e Educacional, o qual entrou em vigor no ano de 1988. Uma das iniciativas postas por esse 

programa que mais demonstram o interesse do Brasil e da China de manterem uma real troca 

cultural é a criação da Semana Cultural, a qual é prevista no inciso um do programa nos termos 

que segue: “As Partes acordam a realização, a partir de 2002, em cidades dos respectivos países a 

serem posteriormente determinadas, de "Semanas da Cultura" da outra parte”. Iniciativas como 

essa são uma forma de dois países se manterem em contato com as manifestações culturais do 

outro, de modo que acaba trazendo para ambos a oportunidade de melhor se compreenderem12. 

 Com a chegada de Luiz Inácio “Lula” da Silva à presidência do Brasil a parceria estratégica 

sino-brasileira ganha um novo significado para o país, passando, com isso, a uma dinâmica e uma 

maturidade que lhe possibilitariam construir uma relação mais sólida e mais benéfica para ambos. 

O então novo presidente buscaria implementar uma política voltada a construir um diálogo mais 

                                                
12 No ano passado ocorreu um evento similar à Semana Cultural, na RPC foi o Mês do Brasil na China, tendo sido 

feita uma programação de eventos de música, teatro, dança e outros, que buscavam disseminar a cultura brasileira no 

país. Segue trecho de uma reportagem de 13 de setembro de 2013 que fala sobre o assunto: “A ministra da Cultura, 

Marta Suplicy, teve um encontro de trabalho com o ministro da Cultura da China, Cai Wu, durante o almoço, nesta 

sexta (13), em Pequim. Marta está na China por ocasião do Mês do Brasil no país, com uma programação que 

envolve música, literatura, teatro, exposições de fotógrafos brasileiros, festival de cinema, entre as principais 

atrações. A ministra estava acompanhada do embaixador em Pequim, Valdemar Carneiro Leão”. Fonte: Sítio 

eletrônico do Ministério da Cultura 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2001/b_84
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2001/b_84
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dinâmico entre os que ele chamaria de países em desenvolvimento (trata-se da Cooperação Sul-

Sul), objetivando por fim construir relações estratégicas sólidas e coordenadas com esses Estados, 

que seriam, primordialmente, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Países esse que, mesmo 

em desenvolvimento, apresentam forte influência nas suas regiões e  buscam uma posição 

significativa no plano internacional. Desses Estados, a China se mostrava a peça principal para os 

planos da política externa brasileira. A RPC já possuída presença significativo no plano 

internacional devido a seu acelerado desenvolvimento comercial, além de ser o único país dentre 

os de principal interesse brasileiro a possuir uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. 

Figurando mais um motivo para fortalecer a política que seria introduzida, em 2003 a China 

ocupado um lugar entre os parceiros comerciais mais importantes do Brasil. 

 Em busca de ratificar que o Brasil passaria a tratar a relação sino-brasileira com interesse 

de nível prioritário, o presidente Luiz Inácio se desloca à China em maio de 2004, acompanhado 

de uma comitiva que além de Ministros de Estado e governadores era composta por 

aproximadamente 400 empresários pátrios (BECARD, 2011, Pg 37), para uma visita oficial. Nessa 

ocasião, o presidente Luiz Inácio objetivou especificamente atribuir á relação sino-brasileira maior 

organização e sentido estratégico, não obstante o antigo desejo brasileiro de ter sua pauta de 

exportação para a China diversificada. Desse encontro entre os chefes dos países resultou a aliança 

entre diversas empresas brasileiras e chinesas - como entre a Petrobrás e a empresa chinesa de 

petróleo SINOPEC -, a criação do Conselho Empresarial Brasil-China e a assinatura de diversos 

atos bilaterais, resumidamente, entendimentos acerca de agroindústria, infra estrutura 

hidroferroviária, saúde e agricultura - referente a esse assunto, temos a criação do Comitê Conjunto 

de Coordenação Agrícola -, o Memorando de Entendimento constitutivo da Comissão Sino-

Brasileira de Alto Nível  de Concertação e Cooperação (COSBAN) e o Tratado de cooperação 

judiciária em matéria penal, sendo esse um fato interessante para a análise da relação entre os 

países, uma vez que demonstra que conseguiram discutir de forma harmônica e proveitosa sobre 

um assunto que em muito interfere na lógica jurídica de cada Direito - trata de uma subjetividade 

de cada Estado. No que se refere ao Conselho Empresarial Brasil-China, trata-se de uma instituição 

bilateral sem fins lucrativos com a sua função de, considerando os temas primordiais à relação 

sino-brasileira, estimular a cooperação e encontros comerciais entre os países. Já quanto à 

COSBAN, essa foi criada com a função de orientar e coordenar a relação sino-brasileira nas 

diversas áreas que essa incide. Ela é co-presidida pelo Vice Presidente do Brasil e pelo Vice-
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Primerio Ministro do Conselho de Estado da China e deve se reunir a cada dois anos, alternando 

entre os países o local de sua realização. 

 Dentre os assuntos abordados na visita de 2004 de Luiz Inácio á China os quase destacam 

são sobre a reforma do Conselho de Segurança da ONU (CSNU), frente ao interesse brasileiro de 

ser um novo membro do mesmo, e o reconhecimento de que a China não amis seria uma economia 

em transição mas sim uma economia de mercado. No que se refere ao primeiro assunto, o Brasil 

não consegue que o governo chinês o apoie oficialmente na empreitada de fazer-se um novo 

integrante do CSNU, logra apenas um apoio informal. No que se refere ao segundo ponto, o Brasil, 

por sua vez, também não declara oficialmente a sua intenção de reconhecer a China como um país 

de economia de mercado. 

 Em novembro, ainda de 2004, é o Brasil quem recebe visita oficial do Presidente chinês, 

Hu Jintao. Essa não resultou em tantos acordos e atos assinados como a visita do presidente 

brasileiro à RPC, porém dentre eles podemos destacar um, que se apresenta, na relação bilateral 

em questão, como pioneiro no tema, trata-se do Memorando de Entendimento na Facilitação de 

Viagens de Grupos de Turistas chineses ao Brasil, que estipula regras que se aplicarão tanto às 

empresas quanto aos turistas quando em viagem por essa modalidade. No entanto, foi nessa visita 

que se concretizou uma situação que acabaria gerando certos desentendimentos na relação bilateral 

e multilateral dos países. Voltando ao diálogo sobre os temas da reforma do CSNU e do 

reconhecimento do status de economia de mercado, tratados em maio, o Brasil toma a decisão de 

reconhecer esse, enquanto que, em dissabor aos anseios brasileiros, a China se recusa mais uma 

vez a apoiar oficialmente a entrada da República do Brasil, se mantendo na posição de apoiar 

extraoficialmente. O reconhecimento por parte do Brasil de que a China possuía uma economia de 

mercado foi formalizado através da assinatura do Memorando de Entendimento sobre Cooperação 

em matéria de Comércio e Investimento, que também prevê outros compromissos de cooperação e 

ações conjuntas frente a eventuais empecilhos econômicos-comercias. Essas previsões acabam 

sendo uma forma do Brasil tentar minimizar eventuais desvantagens caso a China, se valendo desse 

novo status, invadisse o mercado interno brasileiro com seus produtos manufaturados. 

 Após a visita de Hu Jintao, a relação entre o Brasil e a China passará por momentos de 

desgaste. No que se refere ao setor econômico-comercial podemos apontar como causa as atitudes 

reprováveis tomadas pela China  para manipular, em 2004, o valor da soja e, em 2006, o valor do 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2004/b_112
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2004/b_112
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minério de ferro - uma vez que as commodities, cada vez mais importadas pelo país, encontravam-

se com valor elevado - e o fato do reconhecimento da economia de mercado chinesa por parte do 

Brasil ter gerado forte descontentamento nos empresários industriais brasileiros - que temiam 

perder espaço no mercado interno para os produtos manufaturados chineses. Já no que se refere à 

causa política, o fato da China ter se declarado contra á reforma do CSNU proposta no Conselho 

pelo Brasil, Alemanha, Índia e Japão - nos termos da qual esses passariam a ser novos membros 

do mesmo -, não atendeu às expectativas brasileiras. Alguns estudiosos do tema afirmam que a 

atitude inflexível da RPC, que se contrapõe a seu discurso nas décadas anteriores - de reformulação 

da ordem internacional em busca de um mundo multipolar -, é uma clara demonstração de que a 

China, naquele momento já com uma presença internacional de certa forma significativa e em 

processo de crescimento econômico acelerado,  buscava não mais reordenar o sistema internacional 

em busca da redistribuição do poder de gerência, mas sim manter o sistema e a estrutura que estaria 

permitido que ela se inserisse na ordem internacional e tenha oportunidades de desenvolver sua 

economia. A postura adotada pelo país quanto à reforma da CSNU seria a ratificação da política 

do governo que se pautava na “ascensão pacífica”, a qual pregava a ascensão do país através de 

uma postura pacífica, e, logo, não reformuladora, questionadora da realidade posta. Somado a isso 

ainda estaria o fato de que que não era interesse da China que outra possível potência asiática 

(Índia, Japão) além dela também tivesse um assento de tal significância no Conselho de Segurança 

da ONU. O país, nesse momento, estaria priorizando a vantagem que tinha enquanto um dos 

integrantes da cúpula que comanda o Conselho em detrimento de seus ideais pautados na 

multipolaridade e na democratização da ordem internacional (BIATO JUNIOR, 2010, pg 166).  

 Mesmo frente ao cenário complicado, em 2006 a relação entre Brasil e China volta a um 

status de tranquilidade a aproximação. Nesse mesmo ano é assinado acordo que prevê que os países 

auto controlem suas exportações e busquem solucionar problemas comerciais conjuntamente, 

medida essa que amenizaria, ou diminuiria o temor dos empresários brasileiros, a tomada do 

mercado interno brasileiro pelos produtos chineses. 

 Do ano de 2006 a 2010, a relação comercial entre Brasil e China se mostra proveitosa a 

ambos, mantendo o equilíbrio necessário a uma relação duradoura. É assinado um acordo de 

cooperação na produção de biocombustíveis (2006), projetos conjuntos de telecomunicações, 

siderurgia e mineração se destacam (2006-2007) e o melhoramento genético passa a também ser 
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objeto de acordo de cooperação entre os países (2010). Com o Plano Quinquenal Chinês para o 

período de 2006 a 2010 - o qual previa um valor de US$ 60 bilhões para investimentos externos -, 

o Brasil passa a ter cada vez mais investimentos chineses, que desde de 2004 tiveram um 

crescimento constante. 

Vale destacar o fato de que em 2008, pela primeira vez o Governo da RPC publicou um 

Livro Branco voltado especificamente para a região da América Latina e do Caribe (China’s Policy 

Paper on Latin American and the Caribbean), demonstrando o interesse de manter, 

estrategicamente, uma relação de apoio e trocas constantes com aquela região, dentro do que cada 

país necessita e tem a oferecer, buscando lograr, assim, um progresso comum. Essa publicação 

ratifica a visão estratégica que a China tem da América Latina e, logo, do Brasil, trazendo à relação 

bilateral sino-brasileira a promessa e a expectativa de que permanecerá existindo de forma 

satisfatória ainda por um bom tempo. 

 Entre 18 e 20 de maio do ano de 2009, o presidente brasileiro Luiz Inácio faz nova visita 

oficial à China. Dessa resultaria a assinatura de Comunicado Conjunto entre a República Federativa 

do Brasil e a República Popular da China para o Fortalecimento da Parceria Estratégica Brasil-

China. Esse versava sobre algumas das conquistas aferidas nos últimos anos na Parceria Estratégica 

sino-brasileira, sobre medidas que poderiam ser tomadas para que a relação se tornasse cada vez 

mais fortalecida e, por fim, mas não menos importante, previa a elaboração do que seria chamado 

de Plano de Ação Conjunta entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República Popular da China, 2010-2014. Esse foi, por sua vez, celebrado em 15 de abril de 2010. 

 

 

3.3. O Plano de Ação Conjunta 2010-2014 e a relação após sua celebração 

 

 

 

O Plano de Ação Conjunta entre o Brasil e a China (PAC) veio organizar e direcionar a 

parceria estratégica entre os países de modo que a mesma pudesse evoluir e se fortalecer de forma 

satisfatória para ambos nos setores de interesse comum, sejam eles nacionais, regionais ou 

internacionais. Considerando os outros tipos de acordos e tratados celebrados no decorrer da 
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relação sino-brasileira até a instituição desse plano, podemos afirmar que ele é o documento mais 

completo e aprofundado que foi elaborado e assinado pelos países. Além de abranger de forma 

pormenorizada objetivos e ações em diversas áreas, indo de negócios agroindustriais até integração 

cultural, ele ainda prevê os mecanismos de manutenção e melhoria do arcabouço regulamentador 

da relação criado através do PAC.  

Elaborado pela COSBAN, o PAC 2010-2014, aparentemente, não foi classificado por 

nenhum especialista do Direito Internacional quanto ao tipo de ato sobre o qual se enquadraria. 

Buscando afastar alguma dúvida quanto á obrigatoriedade do plano, o professor doutor Alexandre 

César Cunha Leite, nos alerta e defende o ponto de vista de que esse plano não pode se confundir 

com uma mera exposição de motivos, uma vez que, há termo de encerramento e prevê objetivos e 

ações reais que buscam resultados concretos, além de que anteriormente à celebração do Plano, em 

2010, através da assinatura dos Chefes de Estado, o texto teria passado por prévia aprovação das 

casas legislativas13. Em busca por algum decreto legislativo nos sítios eletrônicos das casas 

legislativas brasileiras que versasse sobre esse clivo de admissibilidade ou mera nota de consulta 

acerca do PAC, não foi achado qualquer dado. Porém, frente à forma que foi redigido o Plano de 

Ação Conjunta, a sua obrigatoriedade, por mais que possa ser questionada, tem parecido não ser 

afastada pelas Partes, o que demonstram a sua real natureza, cabendo acolher o ensinamento de 

Alexandre Leite.  

 No que se refere à sua coordenação, implementação, manutenção e previsões de melhoras, 

essas são funções destinadas à COSBAN. A Comissão passa a ter que se reunir de dois em dois 

anos para averiguar a implementação do Plano, devendo avaliar seus avanços, retrocessos e 

desafios, de modo que possa contribuir para o melhoramento e aprofundamento da parceria 

estratégica e da cooperação sino-brasileira através da melhor aplicação das diretrizes que as 

regulam através do PAC. Já as chamadas Subcomissões, divididas por temas e distribuídas por 

diversos Ministérios de cada país - conforme documentos anexos ao texto do PAC (Ver anexo 7) -

, devem se reunir, separadamente, pelo menos uma vez ao ano, podendo haver mais encontros, 

dependendo da quantidade de vezes que fatos relacionados a área à qual cada uma está relacionada 

demandar. 

                                                
13 LEITE, Alexandre César Cunha. Cooperação SulSul e Desenvolvimento Integrado como diretrizes da Política 

Externa Brasileira: uma análise do Plano de Ação Conjunta BrasilChina. In Monções  Revista de Relações 

Internacionais da UFGD; Volume 1, Número 2, julho/dezembro de 2012. Página 75 
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O Plano de Ação Conjunta Brasil China 2010-2014 é composto por 15 artigos. Os três 

primeiros e o último tratam de assuntos gerais, que são, princípios gerais, objetivos gerais, 

implementação do PAC e entrada e vigor e idiomas do texto, sucessivamente. Os outros 11 artigos 

trarão objetivos, metas e ações nas áreas de cooperação e parceria estratégica, sendo destinado um 

artigo para cada área, sendo elas as que seguem, na ordem de apresentação: política; econômico-

comercial; energia e mineração; econômico-financeira; de agricultura; de supervisão de qualidade, 

inspeção e quarentena; de indústria e tecnologia da informação; de cooperação espacial; de ciência, 

tecnologia e inovação; cultural; e de educação. 

A relação entre o Brasil e a RPC, após a celebração do Plano de Ação Conjunta demonstrou 

uma clara evolução quanto à aproximação dos países para a consulta sobre assuntos políticos e 

econômico-comerciais, a organização de seminários e palestras, a efetivação de políticas de 

intercâmbio acadêmico - havendo uma oferta crescente de bolsas de intercâmbio para professores, 

pesquisadores e alunos - e a realização de eventos sobre a cultura um do outro, tendo esse maior 

interesse pela China se espalhado para setores privados, que vem passando a oferecer seminários e 

até cursos sobre o país. A relação entre os Chefes de Estado e outras autoridades de alto escalão 

dos países passa a ser cada vez mais próxima. Encontros nos intervalos de eventos multilaterais 

como as reuniões dos BRICS - ou BRICSA -, passam a ser corriqueiros, o que acaba somando à 

relação sino-brasileira uma maior troca de ideias, realizada, de fato, com uma frequência que chega 

a ser além da esperada. Em uma realidade de desenvolvimento e busca por cada vez mais presença 

e respeito internacional, o Brasil e a China têm conseguido manter e evoluir a sua parceria e a sua 

cooperação, nas searas multilaterais, por exemplo, os países tem tentado se manter em desejada 

harmonia ou ao menos buscam dialogar bilateralmente e respeitosamente sobre os temas em pauta. 

Para além da relação econômica e comercial o Estado brasileiro e a RPC vêm conseguindo, manter 

um intercâmbio e um diálogo que tem surtido efeitos em diversas searas de suas atuações. 

No que se refere a novos tratados, acordos, memorandos e protocolos celebrados, em sua 

maioria não trataram de assuntos estranhas às áreas sobre as quais os países sempre acordam. No 

ano de 2010, após o plano, foram celebrados os seguintes atos: 

→ Programa Executivo de Cooperação Cultural entre o Governo da República Federativa 

do Brasil e o Governo da República Popular da China para os Anos de 2010-2012: o qual abordaria 

em um de seus tópicos a economia da cultura, a economia voltada à fomentação da política cultural; 
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→ Memorando de Entendimento entre o Ministério das Relações Exteriores da República 

Federativa do Brasil e o Ministério do Comércio da República Popular da China para o 

Estabelecimento de Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual no Âmbito da Subcomissão 

Econômico-Comercial da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação 

→ Memorando de Entendimento sobre Cooperação entre o Instituto Rio Branco do 

Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e a Universidade de Assuntos 

Estrangeiros da China: tratando do intercâmbio entre as instituições, seus alunos e professores, esse 

memorando é publicado em momento acertado, uma vez que o IRBr, responsável pela formação 

dos diplomatas brasileiros, vinha e vem sofrendo críticas quanto a seu currículo defasado em 

relação à atual agenda internacional do Brasil. 

Já em 2011 são celebrados acordos de cooperação em áreas de energia, defesa, aeronáutica, 

ciência e tecnologia, esportes, educação e outras, durante visita da Presidente Dilma Rousseff à 

China por convite do Presidente da RPC, Hu Jintao. Esse encontro também resulta em um 

Comunicado Conjunto, no qual demonstram estarem os chefes de Estado bastante satisfeitos com 

os resultados aferidos na implementação do PAC, tanto nas áreas econômicas e comerciais quanto 

nas tecnológicas e culturais. Ficaria, assim, estabelecido que ambos os países tinham o interesse 

em estabelecer um Centro Cultural da China no Brasil e um Centro Cultural do Brasil na China e 

que seria elaborado o chamado de Plano Decenal de Cooperação entre o Governo da República 

Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China 2012-2021. Em 2012, então, o 

Plano Decenal é assinado pelos países, assim como o Memorando de Entendimento entre o 

Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China sobre o 

Estabelecimento Recíproco de Centros Culturais. O Plano Decenal foi celebrado durante visita à 

Brasília do Primeiro-Ministro chinês Wen Jiabao, em junho de 2012. Ele foi formulado com o 

intuito de fortificar ainda mais a implementação do Plano de Ação Conjunta 2010-2014, prevê 

metas ainda mais objetivas em determinados setores, estabelecendo prioridades e projetos-base 

para o período de 2012 a 2021. Quanto a sua estrutura, traz em seu texto a seguinte separação de 

áreas objeto de suas determinações: Ciência, Tecnologia, Inovação e Cooperação Espacial; Minas, Energia, 

Infraestrutura e Transportes; Investimentos e Cooperação Industrial e Financeira; Cooperação Econômica e 

Comercial; Cooperação Cultural, Educacional e Intercâmbio entre os povos. Na mesma ocasião da 

celebração do Plano Decenal, ocorreu o anúncio de que a relação sino-brasileira estaria elevada a Parceria 

Estratégica Global, status que permite aos países um relacionamento ainda mais abrangente, no qual 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2012/plano-decenal-de-cooperacao-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2012/plano-decenal-de-cooperacao-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china
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passarão a ser tratadas questões de maior relevância internacional, de modo que a relação bilateral terá sua 

pauta aumentada por assuntos dos mais importantes aos dois países e à todo o mundo.  

Do ano de 2013, é válido destacar o Acordo Aeroespacial para o período de 2013 a 2022 e, saindo 

da esfera de acordos e memorandos, as colocações do Vice-Presidente do Brasil Michel Temer e do Vice-

Primeiro-Primeiro Ministro do Conselho de Estado chinês Wang Yang constantes da Ata da III Reunião da 

COSBAN, a qual teve como um de seus principais assuntos em pauta a avaliação da implementação do 

Plano de Ação Conjunta 2010-2014. Durante a reunião as autoridades se mostram satisfeitas com os 

resultados aferidos depois de iniciada a execução do plano, ressaltando eles a importância da COSBAN na 

coordenação da relação bilateral em assuntos específicos e na implementação das metas do PAC e do Plano 

Decenal para o desenvolvimento da Parceria Estratégica Global sino-brasileira. 

Fazendo uma análise geral da implementação do PAC no que se refere a ganhos no 

relacionamento em si entre Brasil e China, para além de fatores de ganhos ou perdas comerciais e 

econômicas, poderíamos dizer que ele surtiu efeitos bastante positivos. A busca por uma relação 

de integração, no que se refere a um patamar mais elevado de conversação, de diálogo, de troca, 

que o Plano, aparentemente, previa ao ser celebrado, poderia ser vista, ao menos aos olhos de uma 

universitária instigada com os caminhos tomados pelo relacionamento intercivilizacional figurado 

pela parceria Brasil-China, como tendo aferido saldos positivos.  
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 

A relação bilateral entre o Brasil e a China começou pautada puramente no aspecto 

comercial, assim como a maior parte das relações entre nações. Porém no decorrer dos anos os dois 

países foram desenvolvendo um relacionamento que os permitiria solidificar uma parceria 

diversificada e de longo prazo.  

Em meio aos quase 40 anos de relação bilateral, sem contar os anos antes do 

estabelecimento das relações diplomáticas (em 1974), a relação sino-brasileira teve que lidar com 

crises políticas, econômicas e comerciais, choques ideológicos, e frustações de expectativas (como 

nos casos do projeto de resolução da ONU contra a China, da proposta de mudança do CSNU e 

dos meios de manipular o valor de commodities utilizados pela China). No entanto, podemos 

verificar que mesmo em meio a adversidades, a postura do Brasil e da China ao se relacionarem 

foi sempre pautada em ações conjuntas em busca de uma solução para os problemas que se 

apresentavam ou para passar por cima dos dessaborem em nome de um objetivo maior, sem haver 

até o momento registros de hostilidades entre as Nações.  

Em uma análise geral podemos concluir que a relação sino-brasileira é uma relação de 

sucesso, ratificada ainda mais pela atual conjuntura da parceria. No decorrer dos anos de relação 

diplomática os países conseguiram elaborar tratados, acordos, protocolos, e memorando nas mais 

diversas áreas, tendo sucesso na execução de grande número deles.  Consideremos os seguintes 

fatores: as já ditas adversidades que envolviam o contexto da relação em certos momentos; os 

muitos diferenciais referentes à civilização e cultura de cada um; e a atual realidade da relação, em 

que o alto nível de integração e, de certa forma, confiança, faz com que consultas de alto escalão 

sejam realizadas frequentemente e sobre todas as searas. Frente a esses fatores podemos afirmar 

que a parceria entre Brasil e China não apenas hoje, mas no decorrer do tempo, tem sido pautada 

no diálogo e no respeito que Ângela Kretschmann considera fundamental para uma realidade em 

que buscam-se objetivos comuns a partir de uma interação intercivilizacional. 

O simples fato dos dois países se proporem a elaborar documentos comuns de declaração 

de vontade e comprometimento - os acordos e afins - que são considerados por ambos reflexo de 

seus anseios políticos e econômicos, somado à tendência no relacionamento entre eles de buscar 
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conjuntamente soluções aos empecilhos, já se mostra suficiente para que afirmemos a existência 

de diálogo e não de uma sobreposição de interesses. Indo à esfera do respeito em meio a essa 

interação sino-brasileiro, muitas vezes implícito frente ao sucesso aferido pela parceria, podemos 

analisar que na década de 80 os países já haviam indicado oficialmente que a relação que 

construíam buscava estar pautada não apenas no respeito mas na troca de visões de mundo 

particulares a cada civilização e cultura. Essa tendência, que hoje encontra-se mais do que ratificada 

com a elaboração e implementação do Plano de Ação Conjunta 2010-2014, é verificada incialmente 

com a celebração do chamado Acordo de Cooperação Cultural e Educacional de 1985 – que entrou 

em vigor em 1988. Trazendo à relação um instrumento próprio de regulação do intercâmbio 

cultural, esse acordo foi a base de outros atos que fariam com que aos poucos a troca cultural entre 

os países se tornasse sólida e duradoura. Desse acordo é válido citarmos o preâmbulo, que, ao 

iniciar a exposição de artigos, demostra a intenção das partes de buscarem compreender o outro e 

aceitar suas particularidades, além do artigo de número três, dando atenção especial à sua parte 

introdutória, seguem os textos: 

  

 
Animados pelos princípios de respeito recíproco à soberania e à integridade territorial, 

não-agressão, não-intervenção nos assuntos internos de um dos países por parte do outro, 

igualdade e vantagens mútuas e coexistência pacífica; Inspirados pelo desejo de fortalecer 

os laços comuns de amizade e compreensão existentes entre os seus dois povos; e 

Motivados pela intenção de desenvolver o conhecimento mútuo através do estreitamento 

das suas relações culturais 

(...) 

ARTIGO III 

1.Com vistas à melhor compreensão e conhecimento das respectivas culturas e 

civilizações, as Partes Contratantes favorecerão, dentro dos limites das suas respectivas 

leis: 

a)o intercâmbio de professores, escritores, artistas, desportistas e estudantes a nível de 

pós-graduação; 

b)a criação de cursos regulares de língua portuguesa, literatura e civilização brasileiras em 

universidades chinesas e de língua, literatura e civilização chinesas em universidades 

brasileiras; 

c)a tradução e publicação de obras literárias e artísticas da outra Parte, de reconhecida 

qualidade; 

d)o intercâmbio de livros, periódicos, fotografias, jornais, publicações culturais, revistas, 

fitas magnéticas, filmes, material jornalístico, programas de rádio e de televisão, material 

cinematográfico e de vídeo; e de informações sobre os seus museus, bibliotecas e outras 

instituições culturais; e 

e)e intercâmbio de missões educacionais. 
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 Após esse primeiro documento regulamentador da relação cultural entre os países devemos 

nos alongar um pouco ao observarmos a realidade trazida pelo PAC 2010-2014 no que refere à 

troca cultural. Depois da celebração do plano, houve uma dinamização surpreendente e animadora 

no número de bolsas de intercâmbio, palestras, seminários e até cursos referentes a Brasil-China, 

como foi dito no tópico anterior. O interesse pela China no Brasil cresce verticalmente tanto no 

setor Público quanto privado, número considerável de instituições particulares brasileiras têm 

oferecido atividades (seminários, palestras e até cursos) sobre o país e sobre sua relação com o 

Brasil. Esse é um fato que traz ao Brasil grandes benefícios, pois os seus intelectuais e futuros 

intelectuais têm se voltada ou tem tido a oportunidade de se voltar ao exercício de compreender e 

analisar um de seus maiores parceiros internacionais, o que gera uma oferta muito maior de 

negociadores e consultores pátrios capacitados à lidar e gerar bons resultados na relação com a 

China. É válido citar parte da Ata da III Reunião da COSBAN (MRE, 2013) na qual as autoridades 

de ambos os países citam a importância do intercâmbio cultural no relacionamento sino-brasileiro:  

  

 

As duas Partes concordam que o intercâmbio e a cooperação culturais fazem parte 

importante da Parceria Estratégica Global dos dois países. Tanto a China como o Brasil, 

são ricos em recursos culturais, o intercâmbio e a cooperação na área cultural possuem um 

ampla perspectiva, e facilitarão o fortalecimento do conhecimento mútuo e a amizade. Os 

Governos dos dois países dão sempre importância e apoiam o desenvolvimento das 

relações culturais bilaterais. 

 

 

Percebemos, assim, que na relação sino-brasileira a troca cultural sempre foi tratada como 

fundamental, não apenas para haver uma nova área de cooperação mas também, e primordialmente, 

para que os países promovessem a compreensão um do outro. E essa troca é um fator importante 

que contribui para que hoje a relação entre os países encontre-se em uma patamar elevado. 

O intercâmbio cultural promove entre seus agentes a oportunidade de conhecer o outro ao 

se aproximar da sua esfera mais singular, que são traços de sua civilização e de sua cultura. Sendo 

esses dois elementos fatores que influenciam na forma como cada pessoa e, logo, cada 

País/Estado/Nação se relaciona com o mundo e entre si - conforme já foi trabalhado no tópico 2 da 

presente monografia – o intercâmbio na seara das particularidades civilizacionais e culturais 

permite com que os diferentes tentem se entender, compreender como o outro pensa, como o outro 

lida até com a sua forma de se relacionar, o que acaba levando a ganhos enormes na dinâmica e 
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nos resultados da parceria entre eles. A partir do momento em que dois países fomentam e 

consolidam uma relação de troca cultural, a qualidade do relacionamento se eleva, havendo 

benefícios a todas as áreas de cooperação. Eles passam a melhor entender os pressupostos, anseios 

e temores que circundam o imaginário e as atitudes de seu parceiro, consolidando, assim uma 

relação sólida de respeito.  

O fato do Brasil e da República Popular da China optarem por manter um intercâmbio 

cultural dinâmico para lograr essa maior compreensão do outro, comprova que a relação é pautada 

no respeito, na alteridade e no reconhecimento da pluralidade. Isso nos aponta que um diálogo 

intercivilizacional pautado nesse tipo de relação não apenas é possível como também pode resultar 

em frutos benéficos a ambas as partes. Nos dias atuais, Brasil e China, realizam entre si consultas 

constantes sobre temas das mais diversas áreas, e, principalmente depois da relação ter sido elevada 

a Parceria Estratégica Global, têm permitido cada vez mais ampliar a pauta de seus diálogos, 

tendendo, assim, a trazer para as consultas temas cada vez mais delicados - no que se refere a 

fazerem parte de searas que envolvem valores inafastáveis, como é o caso da seara dos Direitos 

Humanos. 

Frente ao exposto, podemos concluir que o caminho indicado por Ângela Kretschmann para 

que em meio a um mundo multicivilizacional consiga-se elaborar normas dotadas de universalidade 

pode e deve ser tratado como possível também na prática, e não apenas na teoria. As diferenças 

civilizacionais ou culturais não devem ser vistas como fatores que tornam impossível uma relação 

vitoriosa de cooperação. Se os agentes envolvidos no relacionamento sabem lidar com as 

peculiaridades extremas que fazem parte intrinsecamente de cada um deles, buscam mecanismos 

de conhecerem e compreenderem, de fato, a outra parte, poderão aferir de sua relação frutos 

concretos e valiosos, como é o caso da relação sino-brasilera. Se formos cogitar a utilização da 

sobreposição de visões, ideologias ou culturas frente a agentes de tal modo distintos – pertencentes 

a civilizações e culturas significativamente distintas -, de fato não poderemos prever uma troca 

positiva e duradoura, tendo em vista que ambos partem de diferentes pressupostos que não são 

levados em consideração. Porém, se cogitarmos uma relação pautada na compreensão e respeito 

do outro, estaremos diante de uma relação com muito potencial de dar certo 

Não resta dúvida quanto à necessidade, cada vez mais importante, dos países ocidentais 

aprenderem a lidar com a peculiaridades de países de outras civilizações. A ordem internacional 

encontra-se em mudança devido ao poder que potência não-ocidentais como a China vem ganhando 
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frente ao salto de suas economias nesse milênio. Com isso, essas Nações ganham a oportunidade 

de participar de forma mais ativa e mais significativa das tomadas de decisão que regem a ordem 

internacional. Essa tendência de democratização e alargamento do sistema internacional, 

apresenta-se como de suma importância, devendo, assim, ser fomentada através da busca por 

diálogos pautados no respeito a todos e a suas particularidades. Dessa forma, a reordenação 

internacional poderá ter um saldo que seja, de fato, positivo à uma realidade internacional que 

respeita e reconhece a pluralidade. 
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8. ANEXOS 

 

1. Comunicado Conjunto sobre o Estabelecimento de Relações Diplomáticas Entre o Brasil 

e a RPC; 

 

2.  Atos bilaterais Brasil-China, relatório do Itamaraty; 

 

3. Acordos bilaterais Brasil-China, página eletrônica da Divisão de Atos Internacionais do 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil; 

 

4.  Protocolo de entendimento, de 1985; 

 

 

5. Memorando de entendimento relacionado a consultas sobre assuntos de interesse comum, 

de 1985; 

 

6. Programa Executivo Cultural do Acordo de Cooperação Cultural e  Educacional para os 

anos de 2001 a 2004; 

 

 

7. O Plano de Ação Conjunta 2010-2014. 

  

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2001/b_84
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2001/b_84
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Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-politicos-e-relacoes-bilaterais/asia-e-oceania/china/pdf. 

  

http://www.itamaraty.gov.br/temas/temas-politicos-e-relacoes-bilaterais/asia-e-oceania/china/pdf
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Fonte: http://dai-

mre.serpro.gov.br/lista_ato_bil?situacao=&assunto=&periodoFinal_month=00&aonde_ato=1&periodoIni

cial_ampm=&periodoInicial=&periodoFinal_day=00&captcha=6o0n0&periodoInicial_day=00&b_start:in

t=0&pais=266ce5c3aa1570c91f4494466790fc84&periodoFinal_ampm=&palavra_chave=brasil&periodoF

inal_year=0000&periodoFinal_minute=00&periodoFinal=&form.button.Search=Pesquisar&periodoInicial

_hour=00&periodoFinal_hour=00&periodoInicial_year=0000&periodoInicial_minute=00&periodoInicial

_month=00 
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http://dai-mre.serpro.gov.br/lista_ato_bil?situacao=&assunto=&periodoFinal_month=00&aonde_ato=1&periodoInicial_ampm=&periodoInicial=&periodoFinal_day=00&captcha=6o0n0&periodoInicial_day=00&b_start:int=0&pais=266ce5c3aa1570c91f4494466790fc84&periodoFinal_ampm=&palavra_chave=brasil&periodoFinal_year=0000&periodoFinal_minute=00&periodoFinal=&form.button.Search=Pesquisar&periodoInicial_hour=00&periodoFinal_hour=00&periodoInicial_year=0000&periodoInicial_minute=00&periodoInicial_month=00
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Fonte: http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/plano-de-acao-conjunta-entre-o-

governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2010-2014 

http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2010-2014
http://dai-mre.serpro.gov.br/atos-internacionais/bilaterais/2010/plano-de-acao-conjunta-entre-o-governo-da-republica-federativa-do-brasil-e-o-governo-da-republica-popular-da-china-2010-2014

