


  

 

 

A República Popular da China possui uma das heranças culturais mais amplas e valiosas do 

planeta, seu território abarca milhares de locais com evidências únicas da milenar história do Império 

Chinês e dos povos que habitavam a região, sendo, atualmente, o país com o maior número de 

Patrimônios Mundiais listados pela UNESCO. Há séculos a China sofre com roubos, escavações 

clandestinas, contrabando, comércio ilícito e destruição deliberada de seus bens culturais, estima-se 

que 9,5 a cada 10 tumbas no país já foram saqueadas. Ademais, com a abertura econômica e o rápido 

desenvolvimento do Estado, esses crimes se intensificaram; devido a crescente atuação chinesa no 

mercado global de arte e antiguidades - que representa cerca de 20% - e aos altos valores cobrados 

por seus objetos, o tráfico ilícito de bens culturais se mostra uma problemática persistente na China. 

Diante disso, o governo chinês tem aprimorado sua legislação e mecanismos internos para 

garantir maior proteção à sua herança cultural material. Anualmente o país aumenta o número de 

sítios arqueológicos listados como patrimônio nacional e desenvolve projetos de conservação em 

grande escala, além de fortalecer e ampliar sua polícia e investigações sobre bens culturais roubados. 

Ademais, na última década, os gastos com a proteção de relíquias culturais giraram em torno de 9,7 

bilhões de yuans. Além disso, a China possui acordos bilaterais com mais de 28 países em combate 

ao tráfico ilícito de bens culturais, como também ratificou uma série de tratados internacionais sobre 

o assunto, dentre eles a Convenção de Haia (e seu primeiro protocolo), de 1954; as Convenções da 

UNESCO, de 1970 e 1972; e a Convenção do UNIDROIT, de 1995. 

Atualmente, segundo a Sociedade Chinesa de Relíquias Culturais, existem até 10 milhões de 

artefatos de origem chinesa em museus e coleções privadas no exterior, principalmente no Ocidente, 

muitos adquiridos de maneira ilegal e duvidosa. Para a China, esses objetos possuem papel crucial no 

reconhecimento nacional e na reconstrução da identidade política do país; por conta disso, o governo 

tem aumentado os esforços para garantir a sua repatriação.  Nesse sentido, nos últimos anos, também 

devido a crescente atuação e influência do Estado chinês no sistema internacional, o país cada vez 

mais obtém sucesso na restituição de bens culturais; através de instrumentos jurídicos, negociações 

diplomáticas, doações e compra, a China já recuperou diversos objetos que estavam em posse da 

França, Japão, Inglaterra, Itália, Estados Unidos e outros países.   


