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O artigo tem por objetivo analisar a chamada 
“Questão do Tibete” - a disputa entre a República 
Popular da China e o Governo do Tibete no exí-
lio -, sobre o direito de soberania na região. Em 
primeiro lugar, são examinados os documentos 
publicados pelos órgãos oficiais de cada Parte. A 
seguir, demonstra-se que o Tibete nunca gozou de 
plena soberania, mas, apesar disso, tem todo o di-
reito à autodeterminação. Procura-se ainda expor 
os motivos pelos quais é provável que a China não 
mude de posição, independentemente do que ve-
nha a acontecer nos Jogos Olímpicos. Finalmente, 
conclui-se com a proposta apresentada pelo Dalai 
Lama, denominada “Caminho do Meio”, segun-
do a qual o governo tibetano renunciaria à reivin-
dicação pela independência, mas passaria a ter o 
direito de autonomia plena no que diz respeito 
aos assuntos internos.
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Abstract:

The article’s objective is to analyze the so-called 
“Tibet Question”, the dispute between People’s 
Republic of China and the Government of Tibet-
in-Exile regarding the right of sovereignty in that 
region. First of all, the documents published by 
both official organisms are examined. Following, it 
is demonstrated that Tibet has never enjoyed full 
sovereignty, but, despite of that, has all right to self-
determination. The article tries to reveal the mo-
tives from which it’s probably that China doesn’t 
change its position, regardless what may happen in 
Olympic Games. Finally, it concludes with Dalai 
Lama’s proposal, called “Middle Path”, which sta-
tes that the Tibetan government renounces to any 
claim of independence, in return of the right to full 
autonomy, regarding its internal affair.
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1. Introdução

No Antigo Testamento, o minúsculo Davi, armado apenas com uma fun-
da, enfrentou e venceu o gigante filisteu Golias, de 2,9 metros (seis côvados e 
um palmo), que lutava com armadura, escudo, espada e lança. Nos dias atuais, 
quando se examinam as características do conflito entre o Tibete e a China, a 
analogia com a batalha bíblica vem quase naturalmente, tamanha é a despro-
porção de forças e interesses envolvidos. De um lado, uma população reduzida 
a pouco mais de 2 milhões, entre os quais contam-se inúmeros monges e mon-
jas, sem exército e principalmente sem nada economicamente importante a 
oferecer. De outro, a maior população do mundo, com 1,3 bilhão de pessoas; 
o segundo maior PIB (pelo critério de Paridade do Poder de Compra); um dos 
cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU; um Estado 
militarizado que participou de 3 guerras somente nos últimos 46 anos (sem 
contar com a invasão do Tibete); e a única potência nuclear que desconhece 
os tratados de limitação de testes com armas de qualquer espécie. Desta vez, 
portanto, o desfecho pode não ser tão favorável à parte mais fraca.

Os destinos do povo tibetano não passariam de apenas mais um item 
na triste lista de atrocidades étnicas já cometidas na história do Homem, 
não fosse por um fator que muda tudo: a personalidade do 14º Dalai Lama. 
Líder secular e religioso do Tibete, pode-se até mesmo dizer que Tenzin 
Gyatso é chinês de nascimento, uma vez que nasceu na cidade de Taktser, 
localizada na província central de Qinghai, culturalmente ligada ao Tibete, 
mas que está entre as regiões administrativas da China e não na chamada 
Região Autônoma do Tibete. Um senhor próximo de completar 73 anos, o 
Dalai Lama nunca parece cansado das responsabilidades que lhe caem sobre 
os ombros e ainda encontra tempo para se tornar um dos mais prolíficos 
autores de best-sellers de auto-ajuda. Apesar da formação monástica extre-
mamente rigorosa, que começou aos dois anos, compreende como poucos 
os problemas que o homem contemporâneo precisa enfrentar. Oriundo de 
uma sociedade extremamente atrasada em termos materiais e políticos, sou-
be atualizar-se rapidamente durante o infortúnio, a tal ponto que algumas 
de suas idéias são, hoje, encaradas com certa desconfiança pelos grupos mais 
conservadores do Governo no Exílio. A faceta mais extraordinária do Dalai 
Lama, no entanto, é o seu insuperável carisma. Fora da China, não foram 
poucos os que o compararam ao líder indiano Mahatma Gandhi, por causa 
da doutrina de não-violência que ambos sempre defenderam. São mais de 
100 títulos de Doutor Honoris Causa concedidos.
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A dominação do Tibete passou a integrar a agenda política internacional 
depois da série de manifestações e protestos que culminou com a morte, pe-
las tropas chinesas, de um número indefinido mas significativo de tibetanos 
residentes nos territórios ocupados e, ainda mais lamentável para a comu-
nidade internacional, o malogro da festa de revezamento da tocha olímpi-
ca, que virou palco de confrontos e mais protestos. Entretanto, a chamada 
“Questão do Tibete” recua no tempo muito mais do que se imagina. Grande 
parte das pessoas acha que o problema surgiu em 1959, quando o Exército 
de Libertação Popular chinês obrigou o Dalai Lama a se refugiar na Índia, 
mas, na verdade, esse foi apenas o capítulo final de um processo que evoluiu 
ao longo de mais de um milênio, ficando adormecido durante os últimos 49 
anos, para ser agora retomado.

Como em toda polêmica, há uma quantidade enorme de desinforma-
ção de parte a parte, seja em relação aos acontecimentos paralelos à cena 
olímpica, seja no tocante aos fundamentos históricos do problema. A quase 
absoluta falta de informações oficiais sobre os territórios tibetanos, somente 
suprida aqui e acolá por boatos previsivelmente incompletos trazidos por 
turistas ocidentais, também não ajuda na definição de um quadro completo 
da situação. Assim, para se chegar a uma opinião razoavelmente justa, é 
preciso ir muito além dos eventos recentes e dos argumentos oficiais de cada 
lado, na esperança de que uma visão mais abrangente possa proporcionar 
condições para se separar os fatos da ficção.

2. A funda e a lança

O Governo do Tibete no Exílio tornou público há alguns anos o docu-
mento denominado “Tibete: Provando a Verdade a partir dos Fatos”, segun-
do o qual muitos governos estão em processo de revisão de suas políticas 
externas em diversas frentes. Dessa forma, os autores alimentam a esperança 
(muito provavelmente vã) de que esses países possam também rever seus 
posicionamentos diante do Tibete.

O Governo da República Popular da China, por seu turno, fez-se re-
presentar no debate por meio do documento “Tibete – Sua Propriedade e 
a Situação dos Direitos Humanos”, cujo prefácio defende que, apesar de 
ter experimentado cataclísmicas mudanças desde um passado medieval até 
a modernização, a região do Tibete é muito pouco conhecida pelo mundo. 
Prossegue dizendo que “todos aqueles que gritam que o Tibete está sendo 
invadido ou que os habitantes da região estão sendo privados de seus direitos 
humanos apenas espalham rumores, mitos e mal-entendidos”.
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Ambas são evidentemente peças de propaganda com que cada lado esperar 
conquistar o apoio internacional. Sua leitura precisa ser feita com bastante 
cuidado e todas as informações de um documento precisam ser comparadas 
com as do outro, além de conferidas em vários outros autores independentes. 
Mas o exame é interessante, porque não há fonte mais abundante de dados so-
bre a evolução do conflito desde seus primórdios e, depois, tudo aquilo sobre 
o que eles calam pode ser muito mais revelador das motivações subjacentes aos 
eventos relatados do que aquilo sobre o que eles falam.

Entre todos os aspectos do problema sobre os quais os documentos têm 
visões tão distintas, talvez o mais importante seja o papel dos Dalai Lama no 
Tibete, sua origem como líderes espirituais e as circunstâncias em que eles 
uniram a liderança religiosa e política. Como em todos os assuntos muito 
polêmicos, é possível perceber, nesse caso, que cada lado parece ter razão em 
alguns argumentos, enquanto outros carecem de fundamentos.

Do ponto de vista chinês, foi Chengzu, terceiro imperador da dinastia 
Ming que percebeu a vantagem de combinar o poder político e religioso do 
budismo no Tibete e passou a conceder títulos honoríficos como “Príncipe 
do Dharma” e “Mestre Nacional do Tantrismo”, ficando a sucessão desses 
cargos submetida à aprovação do imperador. Nesse período, o abade de um 
dos monastérios da tradição Gelug do budismo teria ganhado o título de 
“Vajradhara Dalai Lama”, mas somente muitos anos depois, durante o rei-
nado da dinastia Qing (1644-1911), os imperadores chineses teriam estabe-
lecido definitivamente o status político e religioso dos Dalai Lama.

Por outro lado, de acordo com o documento do Governo no Exílio, 
Sonam Gyatso, a terceira encarnação do principal discípulo do fundador 
da tradição Gelug do budismo, teria encontrado Altan Khan em 1578, di-
rigente mongol da dinastia Yuan. Impressionado com os conhecimentos do 
monge, o Khan teria passado a chamá-lo “Dalai” que, na língua mongol, 
significa “Oceano”, já que o nome “Gyatso” em tibetano também tem o 
mesmo significado. A propósito, como a palavra “Lama” pode ser traduzida 
como “Mestre, Guru”, há muitas referências aos Dalai Lama como “Ocea-
no de Sabedoria”. Além disso, o príncipe mongol Gushri Khan, em 1642, 
dois anos antes da instalação da dinastia Qing, teria ajudado o quinto Dalai 
Lama a se tornar o supremo dirigente político e espiritual.

Tudo indica que foram mesmo os chineses os responsáveis pela consoli-
dação do poder político e religioso dos Dalai Lama, já que a versão tibetana 
não faz muito sentido. Oriundo da tribo Khoshut sem um passado dinástico 
a legitimar seu reinado, é pouco provável que o príncipe Gushri Khan tenha 
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exercido qualquer papel no Tibete, porque, para isso, ele teria que atravessar 
todo o território chinês, então controlado pela dinastia Ming, seus adversá-
rios. Além disso, justamente no ano em que estaria ajudando os tibetanos, 
1642, ele precisou lutar por seu próprio trono, perdendo-o para os Man-
chus, que dois anos depois acabariam por derrubar também a própria dinas-
tia Ming, controlando toda a China e, de passagem, também o Tibete.

Quanto à forma de escolha dos Dalai Lama, é a vez de a tese chinesa parecer 
pouco provável. Para o budismo, os grandes mestres que atingem os níveis mais 
altos de iluminação são inspirados pela compaixão a renascer indefinidamente 
com o objetivo de ajudar todos os seres vivos a também alcançar a plena liberdade 
da dor e do sofrimento. A denominação tibetana para esses seres é “Tulku”, sendo 
o mais notável deles o próprio Dalai Lama, embora haja também inúmeros outros 
casos. Dessa forma, para realizar as sucessões nos diversos cargos, o mestre deve 
instruir seu principal discípulo sobre uma série de indícios e pistas a que ele deve 
estar atento a fim de identificar em que criança ele reencarnou logo após a sua 
morte. Pode-se até levantar uma série de questionamentos a esse mecanismo de 
seleção de líderes, mas o fato é que ele vem sendo usado não apenas há centenas, 
mas há milhares de anos, desde os primeiros discípulos de Siddhartha Gautama, o 
Buda original, e não tem nada a ver com os interesses chineses.

Na primeira metade do século VII, reinava na China a dinastia Tang, 
enquanto o Tibete era governado pelo imperador Songtsän Gampo. Quando 
este último tomou por esposa a princesa chinesa Wen Cheng, para os chine-
ses estavam lançados os alicerces para a fundação de uma nação unificada. O 
imperador tibetano, contudo, não compartilhava da austeridade monástica 
dos dirigentes atuais e tinha em casa um verdadeiro harém, com pelo menos 
mais quatro outras princesas como esposas, do Butão, do Nepal e de tri-
bos menores. Além disso, o casamento de conveniência política dificilmente 
pode constituir motivo para um país anexar outro como província.

A longa seqüência de governos estrangeiros no Tibete pode ter começado 
quando Gengis Khan submeteu o país ao seu controle em 1247. Pelo relato 
chinês, o feito do líder mongol é mais uma peça que justifica a dominação 
chinesa sobre o Tibete, já que o líder religioso da época apresentou a um 
dos príncipes de Khan os juramentos de lealdade e submissão. O problema, 
nesse caso, é que o soberano era mongol, em vez de chinês, e a Mongólia é 
hoje um país soberano distinto da China. De qualquer modo, a partir dessa 
época, o Tibete nunca mais se pôde autodeterminar.

Um fato bastante enfatizado pelo governo chinês, sobre o qual os tibe-
tanos pouco comentam é a política exercida entre 1727 e 1911, período em 
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que a dinastia Qing enviou ao Tibete mais de 100 Altos Comissários, cujas 
funções eram claramente de controle e dominação. Entre suas atribuições 
principais, estavam a gestão dos negócios com o exterior; o exame e a apro-
vação das sentenças criminais; e, principalmente, a censura de todas as cartas 
e presentes recebidos pelo Dalai Lama do exterior, cuja resposta estaria su-
bordinada à decisão do Alto Comissariado.

Caído o último imperador Qing, em 1911, inicia-se a fase nacionalista 
e republicana da história chinesa, o período mais importante para as reivin-
dicações de soberania do governo tibetano. Tendo enfrentado uma série de 
dificuldades para a unificação do país, que incluíram até mesmo a guerra 
contra o Japão, a partir de julho 1937, a República da China deu pouca 
importância à questão do Tibete, que pôde então usufruir da fase de maior 
liberdade política da sua história. Infelizmente, o 13º Dalai Lama era um 
homem de pouca visão política e não soube aproveitar o momento para esta-
belecer as condições internas e externas para que a independência se tornasse 
definitiva. Fechou-se às relações internacionais, tendo permanecido distan-
te dos eventos relacionados à II Guerra Mundial, e não permitiu qualquer 
tipo de investimento em modernização do país, que àquela altura não tinha 
sequer um único automóvel. Como resultado, o exército tibetano, um can-
didato pouco provável a modelo de força militar, usava armas que estariam 
muito melhor em um museu e não tinha qualquer plano de mobilização ou 
de defesa nacional.

Em 1º de outubro de 1949, Mao Zedong, vitorioso sobre o Kuomin-
tang, proclamou a República Popular da China, inaugurando a fase comu-
nista de domínio sobre o território chinês. Apenas quatro meses depois, 
o novo governo notificou as autoridades tibetanas de que deveriam enviar 
delegados a Beijing para negociar a “liberação” pacífica do Tibete. Diante 
da recusa de Rading Rinpoche, regente que assumiu o governo após a morte 
do 13º Dalai Lama, o governo central declara ter ficado “sem outra escolha” 
a não ser enviar o temido PLA – People’s Liberation Army – para enfrentar 
os oito mil soldados tibetanos, quando metade deles morreu no conflito e a 
outra metade foi feita prisioneira.

“Libertado” o Tibete, iniciou-se um período extremamente tenso de nove 
anos, durante o qual o 14º Dalai Lama, elevado prematuramente a um trono 
bem mais figurativo – tinha apenas 15 anos, bem menos que os tradicionais 
21 –, procurou fazer conciliações impossíveis entre as exigências cada vez mais 
arbitrárias dos chineses e os interesses do povo tibetano. Foi então assinado o 
famoso “Acordo de 17 Pontos”, nada mais do que um conjunto de regras escri-
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tas em Beijing e impostas à força aos assustados representantes tibetanos que 
tiveram o infortúnio de comparecer à convocação e não puderam sequer pedir 
instruções ao Dalai Lama ou a qualquer outro dirigente tibetano. Em lugar 
nenhum do mundo se admite a legalidade de um documento assinado sob a 
mira de uma arma, mas então é de se perguntar por que os chineses se deram 
a esse trabalho? Na verdade, a assinatura dos 17 pontos obedecia a uma estra-
tégia de Mao Zedong, que temia a reação do ocidente, se a China tornasse o 
território tibetano oficialmente uma província chinesa. A fórmula encontrada 
foi obrigá-los a assinar o documento, vendendo a idéia de que o Tibete estaria 
assim sendo “libertado” a seu próprio pedido. No final das contas, a manobra 
não passou de tempo perdido, porque nenhum país ocidental ou oriental ti-
nha qualquer interesse na causa tibetana e, se tivesse, não seria a assinatura dos 
17 pontos que os impediria de agir.

Apesar de tudo, os tibetanos provavelmente teriam acabado por submeter-
se ao governo chinês, não fosse o fato de que a ideologia comunista implicava 
a repressão desmedida das práticas religiosas e, se há uma característica da cul-
tura tibetana que está acima de todas as demais, é a religião. Assim, a proibição 
do budismo levou à realização de protestos, reprimidos com tal violência que 
levaram a ainda mais protestos até que se chegou, em 1958, à formação da 
“Força Voluntária para a Defesa da Fé”, um exército estimado em 80 mil ho-
mens que tomou à força o sudeste e algumas partes do leste do país. De acordo 
com Goldstein (1995), os Estados Unidos começaram a encorajar facções an-
tichinesas por meio da CIA, provendo as forças de guerrilha com treinamento 
e armas, para que elas conseguissem sustentar suas posições. Apesar das alega-
ções chinesas de que o Dalai Lama comandava essa revolta, é pouco provável 
que isso tenha acontecido. Mesmo quem não acredita na sinceridade de suas 
convicções sobre a violência, dificilmente poderia admitir que um jovem de 
23 anos que passou toda a sua vida em um monastério teria condições práticas 
para mobilizar uma resistência de tal magnitude. Bem mais plausível é a versão 
segundo a qual um atemorizado Dalai Lama procurava conter as facções mais 
violentas, quando a “ajuda” da CIA, como aliás geralmente acontece, acabou 
por destruir qualquer esperança de convivência.

Pelo sim, pelo não, o governo chinês resolveu prender o Dalai Lama. A 
essa altura, muitos líderes religiosos tinham sido presos sob a acusação de par-
ticipar dos movimentos de oposição. O método geralmente aplicado era con-
vidá-los a eventos festivos em Beijing e prendê-los longe das vistas tibetanas. 
Em março de 59, o Comando Militar convidou o Dalai Lama para um espetá-
culo teatral em instalações militares. Diante de sua recusa, a PLA dirigiu-se a 
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Norbulingkha, o palácio de verão dos Dalai Lama, encontrando-o vazio, uma 
vez que o líder tibetano fugira naquele mesmo dia para a Índia, disfarçado de 
soldado. Com a fuga, os chineses perderam de vez os escrúpulos e passaram a 
massacrar impiedosamente a resistência, matando mais de 87 mil pessoas em 
Lhasa e áreas próximas, apenas entre março e outubro de 1959.

Muitos anos depois da instalação do regime comunista no Tibete, em 1980, 
Deng Xiaoping declarou ao irmão mais velho do Dalai Lama, Gyalo Thundrup, 
que queria iniciar uma política de reaproximação, em que todos os assuntos 
que não envolvessem a independência poderiam ser objeto de discussão. Além 
disso, missões de reconhecimento dos exilados poderiam ser enviadas ao Tibete. 
O governo chinês parecia esperar que, depois de vinte anos de exílio, os mem-
bros da missão ficariam impressionados com o progresso obtido pelo regime e 
a ansiedade de voltar ao seu país se encarregaria de fazer o resto do trabalho de 
convencimento sobre o acerto da política chinesa. A missão enviada concluiu, 
no entanto, que os padrões de vida do povo eram muito pobres; o desenvolvi-
mento econômico, mínimo; e, mesmo depois de tanto tempo de propaganda 
comunista, a grande maioria dos tibetanos ainda acreditavam firmemente no 
Dalai Lama. A disposição chinesa para conversar desapareceu de imediato.

Não obstante, pouco tempo depois, foi a vez de o próprio governo chinês 
reconhecer que os progressos esperados não tinham sido alcançados. O Secre-
tário do Partido Hu Yaobang e o Vice Primeiro-Ministro Wan Li fizeram uma 
visita de inspeção ao Tibete e aparentemente ficaram tão impressionados com 
o que viram, que anunciaram de imediato uma reforma de seis pontos em que, 
sob a “liderança unificada”, era concedida maior liberdade aos tibetanos e flexi-
bilizadas uma série de políticas. Entre as mais importantes, estava a diretriz que 
permitia aos tibetanos “baixar leis, regras e regulamentos de acordo com suas 
características especiais, para proteger o direito à autonomia nacional e a seus in-
teresses nacionais especiais”1. A reforma incluía também a obrigação dos chine-
ses que estivessem trabalhando no Tibete de aprender a língua tibetana, embora 
isso nunca tenha de fato acontecido. A política de maior liberdade abrangera, na 
verdade, toda a China e, infelizmente, uma série de tumultos ocorridos em 1987 
por todo o país deu força aos políticos de linha dura, o que acabou por derrubar 
Yaobang e encerrar a política de liberalização.

Depois de uma série de encontros entre autoridades chinesas e emissários do 
Governo do Tibete no Exílio, em que a China tentava em vão convencer o Dalai 
Lama a aceitar um cargo honorífico, passando a morar em Beijing, os tibetanos 

1 New China News Agency. (30/maio/1980). Summary of World Broadcasts.
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acabaram por tomar a iniciativa e propuseram a aplicação para o Tibete da pro-
posta que Xiaoping fez a Taiwan e Hong Kong, de “um país, dois sistemas”. O 
governo chinês rejeitou de imediato a idéia, sob o argumento de que esse meca-
nismo não era aplicável ao Tibete, porque ele já era chinês. Em outra oportuni-
dade, o Dalai Lama propôs que fosse realizado um plebiscito, o que também foi 
rejeitado. A idéia de que a China pudesse concordar com o plebiscito pode até 
parecer absurdamente ingênua, mas foi justamente isso o que aconteceu com a 
Mongólia, embora, nesse caso, as circunstâncias fossem bem diferentes.

O último capítulo dessa disputa (pelo menos até a eclosão dos protestos 
contra a realização das Olimpíadas em Beijing), ocorreu quando o Dalai 
Lama finalmente renunciou às reivindicações de soberania sobre o Tibete e 
apresentou um plano, chamado de “Caminho do Meio”, para a convivência 
pacífica entre os dois povos. Essa proposta, que lhe valeu o Prêmio Nobel da 
paz, ainda será objeto de análise um pouco mais adiante.

3. O Tibete nunca foi um Estado soberano

Por mais que se sinta simpatia pela causa tibetana, na mesma medida 
em que se sente revolta pelo continuado desrespeito do governo chinês aos 
mais básicos fundamentos dos direitos humanos, o exame desapaixonado 
dos fatos históricos leva à conclusão inevitável de que o Tibete, na realidade, 
nunca foi um Estado verdadeiramente soberano. Não há dúvidas de que, 
mesmo na ausência de qualquer mecanismo político remotamente democrá-
tico, o povo tibetano aceita e respeita a liderança dos Dalai Lama. Devido 
em grande parte ao ideário budista, as enormes restrições materiais que o 
país sempre enfrentou nunca foram motivo bastante para que a legitimidade 
política dos líderes religiosos fosse colocada em dúvida.

Apesar disso, o Estado, para ser considerado soberano, precisa de muito 
mais que apenas a subordinação de seus integrantes ao grupo que estiver 
exercendo o poder. A rigor, muitos ditadores já provaram que essa subordi-
nação nem sequer precisa ser voluntária para que o Estado seja considerado 
soberano. É preciso, porém, que ele seja capaz de impedir que outras forças, 
além das juridicamente constituídas, exerçam qualquer tipo de intervenção 
em seus negócios e o Tibete nunca conseguiu tal liberdade de ação. Quanto 
aos dois períodos, o anterior a 1911 e o outro, depois da invasão militar de 
1949, nem mesmo o próprio Governo no Exílio tem condições objetivas ou 
interesse de negar que a região era controlada direta ou indiretamente por 
forças alienígenas. O debate concentra-se apenas no curto governo do Kuo-
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mintang mas, a rigor, nem mesmo nesse período o poder tibetano podia ser 
exercido plenamente.

Dois incidentes diplomáticos demonstram isso com clareza. No primeiro 
episódio, uma missão comercial tibetana foi enviada aos Estados Unidos e à 
Inglaterra usando passaportes tibetanos, que foram visados pelo serviço consular 
britânico em Hong Kong para uma permanência de três meses. Ao saber da exis-
tência da missão, o governo chinês protestou ao governo britânico, cuja posição 
oficial era de não aceitar a independência do Tibete, ouvindo dos ingleses a ga-
rantia de que se tratava apenas de um erro que, uma vez corrigido, não tornaria a 
acontecer. Nesse meio tempo, o prazo de permanência dos tibetanos se esgotou 
e, ao procurar o Foreign Office para a renovação, eles foram surpreendidos pela 
negativa. Indignados com o fato e decididos a não aceitar o documento especial, 
chamado “Affitavit of Identity” que lhes foi oferecido, o problema somente foi 
solucionado quando a versão britânica do jeitinho brasileiro entrou em cena e 
o visto de três meses foi riscado e sobrescrito com o prazo de nove meses. Em 
outra ocasião, durante a II Guerra Mundial, os Estados Unidos queriam enviar 
dois representantes militares ao Tibete, mas não queriam que a China, sua aliada 
na guerra, encarasse o gesto como reconhecimento de independência. Assim, os 
oficiais levaram ao Tibete cartas do Presidente Rosevelt e presentes, mas tiveram 
o cuidado de somente se dirigir ao Dalai Lama na condição de líder religioso, 
sem nada mencionar sobre seus poderes seculares, sutileza que foi devidamente 
informada ao governo de Beijing.

Outro aspecto também fundamental para a definição do conceito de 
soberania diz respeito ao reconhecimento da comunidade internacional e, 
nesse particular, o Tibete ainda parece estar muito distante de conseguir 
algum progresso, apesar do notável fascínio pessoal que o Dalai Lama exer-
ce em inúmeras autoridades ocidentais. Do ponto de vista do Governo no 
Exílio, o Tibete manteve relações diplomáticas, econômicas e culturais com 
países próximos à sua região, como o Nepal, Butão, Mongólia, China, Índia 
e até mesmo a Rússia. Mesmo que isso fosse verdade, em nada mudaria a 
situação, porque nenhum desses países reconhece oficialmente o direito de 
soberania do Tibete. Além disso, as relações diplomáticas geralmente são 
consideradas efetivas quando há troca de embaixadas e o Tibete nunca teve 
qualquer serviço diplomático ou consular em nenhum país, tanto porque 
seus vizinhos não queriam, como também em decorrência da xenofóbica 
política do 13º Dalai Lama.

Uma grande oportunidade de obter apoio internacional foi perdida du-
rante a II Guerra Mundial, em que o Tibete, deixado relativamente solto 
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pela República da China, insistiu em permanecer neutro. Justiça seja feita, a 
doutrina budista impõe dificuldades quase intransponíveis para um governo 
de monges se integrar a uma guerra em larga escala, mas o vizinho Nepal, 
cuja tradição religiosa é quase tão grande quanto a do Tibete, estava entre 
os Aliados.

Logo depois da vitória de Mao Zedong, preocupado com o avanço cada 
vez mais próximo dos comunistas, o governo tibetano enviou duas cartas aos 
Estados Unidos e à Inglaterra, na esperança de que a natureza do novo gover-
no chinês fosse razão suficiente para convencê-los da necessidade de socorrer o 
Tibete. O Departamento de Estado americano e o Foreign Office não apenas 
se recusaram a mandar ajuda, mas também evitaram responder por escrito às 
cartas, porque só isso já poderia ser encarado como reconhecimento de inde-
pendência. Ao contrário, instruíram seus embaixadores na Índia informar ver-
balmente aos tibetanos que não encorajariam quaisquer pleitos de soberania.

Depois da invasão, o Tibete encaminhou às Nações Unidas um pedido ur-
gente de socorro que nem sequer chegou a ser examinado ou votado. Antes da 
discussão do mérito, foi levantada a questão preliminar de que o Tibete não era 
membro da instituição. O representante de El Salvador, no entanto, argumentou 
que o Art. 35, Seção 2, da Carta das Nações Unidas prevê que “Um Estado que 
não for Membro das Nações Unidas poderá solicitar a atenção do Conselho de 
Segurança ou da Assembléia Geral para qualquer controvérsia em que seja parte, 
uma vez que aceite, previamente, em relação a essa controvérsia, as obrigações de 
solução pacífica previstas na presente Carta”. Consultado a respeito do assunto, 
o Foreign Office informou aos representantes britânicos que, tecnicamente, El 
Salvador tinha razão mas, por questões estratégicas a Inglaterra deveria seguir a 
decisão que a delegação da Índia tomasse. Como esta última não queria preju-
dicar o delicado equilíbrio de suas relações com a China, votou contra a moção 
salvadorenha, argumentando que o dispositivo não era aplicável porque o Tibete 
não era um Estado. Seguiu-se assim o voto da Inglaterra e dos Estados Unidos 
no mesmo sentido e o assunto não foi discutido.

Além do Tibete, há pelo menos mais três casos de países que a China sempre 
considerou seus, aliás, baseada exatamente nos mesmos argumentos de domínio 
histórico: Taiwan, Mongólia e Nepal. Não obstante, ao contrário do pobre povo 
do platô do Himalaia, os três são hoje Estados soberanos. O caso de Taiwan é 
óbvio, já que foi a única parte que restou da República da China. A Mongó-
lia também era controlada pela China desde 1689 mas, depois da Revolução de 
1911, expulsou os oficiais chineses e declarou sua independência sob o governo 
do Khutukhtu, o “Buda Vivo”. As reivindicações chinesas continuaram até 1945, 
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quando a União Soviética obrigou a China a aceitar a realização de um plebiscito 
que levou à independência definitiva da chamada “Mongólia Externa”, denomi-
nação dada pelos chineses que costuma irritar os mongóis, para quem o termo é 
preconceituoso e sino centrado. Já o Nepal conseguiu garantir sua independência 
e manter-se longe das garras chinesas porque, assim como a Mongólia, também 
soube colocar-se lado a lado com uma grande potência mundial, com a única 
diferença que, neste caso, foram os Estados Unidos, para quem a conquista de um 
aliado bem na fronteira da China era muito importante.

4. O direito à autodeterminação

Se é verdade que, em nenhum momento histórico, as reivindicações ti-
betanas de soberania corresponderam à realidade, parece ser igualmente cla-
ro que o povo tibetano tem tanto direito à autodeterminação quanto qual-
quer outro do mundo. Não é o objetivo deste artigo entrar no debate (que 
pode ser interminável) sobre os critérios utilizados na ciência política e nas 
relações internacionais para definir quem deve ou não ter direito à secessão. 
O propósito, aqui, restringe-se simplesmente a apontar alguns fatos que, de 
um ponto de vista estritamente pessoal, dão fundamento moral e político ao 
direito dos tibetanos de gerir seus próprios negócios.

O primeiro aspecto é relativamente óbvio: a população tibetana, aí in-
cluídos todos os exilados que, tendo nascido no Tibete ou não, comparti-
lham os ideais comuns, constitui um povo distinto não apenas dos chineses, 
mas de qualquer outro. Sua língua, seus costumes, sua cultura, sua história 
(mesmo recheada de invasões), tudo converge para a definição de um povo 
único. Infelizmente, quando se pensa na trajetória de quase todos os povos 
indígenas do continente americano, percebe-se como a identidade cultural é 
um fator fraco para assegurar o direito à autodeterminação.

Nos dias atuais, o Tibete conta com uma história de mais de 1300 anos 
marcada sobretudo pela dominação em diversos períodos por diferentes po-
vos. Apesar disso, a noção que o povo tibetano tem de si mesmo é clara e eles 
definitivamente não se consideram chineses, mas tibetanos. O curioso em re-
lação a isso é que os próprios chineses também fazem essa distinção. A impres-
são que dá é que, na verdade, a China queria apenas o território, sendo o povo 
que o habita apenas um irritante inconveniente com o qual eles têm de lidar. 
No White Paper da República Popular da China, a opinião que os chineses 
(ou pelo menos as autoridades chinesas) têm sobre o povo fica subentendida 
em diversas passagens como a seguinte: “Tropas Han e Tibetanas foram ambas 
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colocadas sob o comando de oficiais enviados pelo governo central”. Quando 
a República da China foi fundada, declarou-se uma nação unificada, formada 
pelos povos han, manchu, mongol, hui, tibetano e “outras raças”. Todos ob-
viamente sob o comando dos han. Segundo Hessler (1999), “muitos chineses 
que trabalham no Tibete consideram-se missionários idealistas do progresso, 
rejeitando a idéia ocidental de que eles são agentes do imperialismo cultural. 
Na verdade, eles são inescapavelmente os dois”.

Antes da invasão chinesa, as condições de vida eram efetivamente mui-
to ruins. A expectativa de vida ao nascer era de apenas 36 anos; 95% dos 
tibetanos eram analfabetos; quase 90% dos trabalhadores viviam em regime 
de servidão hereditária, sob o controle de nobres e monastérios. Tudo con-
tribuía para compor uma sociedade que não poucas vezes foi comparada 
em desvantagem com o feudalismo ocidental na idade média. O fato de um 
país estrangeiro não gostar de determinada estrutura social, no entanto, não 
lhe dá direito a invadir, ocupar e impor seus próprios valores sociais, não 
importando o que diga a esse respeito o Departamento de Estado norte-
americano. O próprio Governo Tibetano no Exílio reconhece que a antiga 
sociedade estava precisando de reformas urgentes. Quando se comparam os 
temperamentos do 13º e do 14º Dalai Lamas, no entanto, fica evidente que 
as modificações sociais necessárias seriam apenas uma questão de tempo, se 
os tibetanos tivessem sido deixados em paz.

Não se está falando sequer da supressão de uma minoria étnica, como já 
aconteceu em outros lugares. Apesar de tudo, os tibetanos ainda constituem a 
maioria da população, embora isso tenda rapidamente a mudar. Na província 
chinesa de Sichuan, a leste, a superpopulação e o fechamento de várias fábricas 
têm levado cada vez mais pessoas a procurar o Tibete como solução temporá-
ria. O número de migrantes voluntários sichuaneses, portanto, já ultrapassou 
o de trabalhadores han de todas as outras províncias, indicados pelo governo.

Mas o principal problema com a presença dos chineses no Tibete diz res-
peito ao massacre cultural que está em curso, do qual resultará em um futuro 
não muito remoto a completa destruição de valores milenares. No tocante a 
este assunto, o fator que costuma ser mencionado como mais grave é a política 
de transferência de população. Proibida pelo art. 49 da Quarta Convenção de 
Genebra de 1949, mesmo nos casos de territórios ocupados, isso não parece 
ser visto como um problema pelo governo chinês, primeiro porque eles não 
são signatários da Convenção e, depois, porque o Tibete não é considerado 
território ocupado, mas simplesmente território chinês. Tratando desse assun-
to, Deng Xiaoping declarou que “O Tibete está esparsamente habitado. Os 
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dois milhões de tibetanos não são suficientes para lidar com a tarefa de de-
senvolver uma região tão grande. Não há mal algum em mandar os han para 
ajudar o Tibete. A questão principal é o que é melhor para os tibetanos e como 
o Tibete pode desenvolver-se a passo rápido, movendo-se em direção às quatro 
modernizações na China”2. Percebe-se em diversos posicionamentos da atual 
administração norte-americana que Xiaoping fez escola.

Mesmo com toda a concentração populacional da China, o governo preci-
sa fazer tremendo esforço de propaganda, além do oferecimento de incentivos, 
para convencer os chineses a se mudar para o Tibete. Essa política envolve a 
transformação de eventos banais em algo espetacular, transcendente, como o 
caso do funcionário público Kong Fasen, que morreu em um acidente comum 
de automóvel e foi elevado à categoria de “trabalhador mártir”. Uma das prin-
cipais ruas de Lhasa teve seu nome trocado para “Rua dos Heróis”, em home-
nagem aos soldados que “libertaram” o Tibete em 1950. Todo esse trabalho é 
necessário, entre outras coisas, porque a maioria dos chineses acha que viver 
na altitude faz mal para a saúde, concepção que acaba sendo inadvertidamente 
reforçada pelo governo, que aplica a interessante política de pagar salários mais 
altos quanto maior for a altitude em que a pessoa está. Outro aspecto aparen-
temente paradoxal da política chinesa de povoamento é que, em toda a China, 
as crianças registradas em escolas fora de seus distritos de origem têm que 
pagar taxas de matrícula mais altas, o que resulta em problemas demográficos 
no Tibete, já que a grande maioria dos migrantes han, temendo também os 
problemas de saúde, prefere deixar seus filhos com os parentes nas províncias 
natais. No fundo, porém a resistência à migração nasce simplesmente da cons-
tatação que o Tibete é uma região estranha, não chinesa.

Justiça seja feita, mesmo que os chineses quisessem controlar o fluxo de 
migrantes para o Tibete, isso seria muito difícil de fazer na prática. Como o 
território é considerado chinês, impor restrições ao  movimento de pessoas 
de e para o Tibete constituiria a admissão inquestionável de que o Tibete, 
na verdade, não integra a China. Além disso, a medida daria azo a críticas 
relacionadas aos direitos humanos, assunto a que os chineses são particular-
mente suscetíveis. Seja como for, o fato é que os han estão dominando todos 
os aspectos da sociedade tibetana. Um dado prosaico, que ilustra muito bem 
essa situação, é o comércio de khataks, pequenas faixas cerimoniais usadas 
como oferendas. Apesar de ser uma atividade em que seria natural se esperar 
a presença de tibetanos, o controle da venda desses itens nas áreas próximas 
ao templo de Jokhang, um dos mais sagrados do país, está exclusivamente 
nas mãos de comerciantes sichuaneses, portanto hans.

2 Citado por Hessler (1999) Tema Livre
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Para os chineses, a imperiosa necessidade de modernização se sobrepõe 
a todas as outras considerações, mesmo quando relacionadas à proteção de 
um patrimônio cultural. Em 1959, havia um total de 6.259 monastérios e 
templos, abrigando um número estimado de 590 mil monges e monjas. Em 
1979, um pouco antes da política de flexibilização religiosa de Hu Yaobang, 
apenas 8 monastérios tinham conseguido escapar à destruição. É verdade 
também que, antes, não havia uma única escola pública, enquanto hoje elas 
ultrapassam 4000, embora uma parte significativa da vida escolar chinesa se 
destine simplesmente à doutrinação ideológica. Professores voluntários re-
lataram, por exemplo, que na entrada das escolas é comum encontrar placas 
com variações do seguinte texto: “Precisamos atingir o objetivo de desenvol-
ver uma sociedade socialista moderna e devemos perseverar na construção 
da economia. Devemos levar adiante reformas domésticas e a política de 
abertura ao mundo externo. Devemo-nos opor ao capitalismo de classes e 
devemos estar vigilantes contra a conspiração que leva à evolução na direção 
do imperialismo”. Além de ser, talvez, pesado demais para uma escola de 
ensino médio, não parece ser muito sensato exortar jovens tibetanos a resistir 
ao imperialismo. Mas os resultados desse esforço de doutrinação podem ser 
muito maiores do que em qualquer outra parte do mundo, graças a uma das 
mais importantes características do budismo tibetano: a transmissão oral dos 
ensinamentos. Tanto a tradição Kagyu, predominante no Nepal e Butão, 
como a tradição Gelug, de maioria tibetana, tem por princípio sagrado o res-
peito irrestrito aos professores, normalmente considerados depositários de 
toda a sabedoria. Apesar de tudo, não há como negar que até mesmo escolas 
ideologicamente dirigidas são melhores do que nenhuma escola.

5.Poucas chances de mudança

Longe dos governos, muitas organizações humanitárias em todo o mundo, 
assim como inúmeras pessoas, ficam sensibilizadas com a injustiça flagrante a 
que está sujeito “o pequeno Davi” e torcem para que ocorra alguma mudan-
ça na política chinesa em relação ao Tibete, mas a probabilidade de que isso 
aconteça simplesmente por causa de uma série de protestos no revezamento 
da tocha olímpica é remotíssima, mesmo que as manifestações se estendam 
durante a própria Olimpíada. Na verdade, ainda que os protestos fizessem 
fracassar completamente os Jogos, a situação não mudaria. Evidentemente, 
pode acontecer um milagre qualquer, mas o que está por trás do problema 
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deixa claro que o desfecho mais provável é que, depois dos Jogos, o assunto vai 
acabar sendo esquecido e o Tibete, continuará exatamente como está.

Antes de tudo, é preciso considerar a forma como os chineses encaram poli-
ticamente o problema. Vale lembrar que o Tibete já foi invadido, em 1904, por 
forças britânicas estacionadas na Índia e que a CIA forneceu armas e treinamen-
to aos guerrilheiros de 1959. Por último, deve-se considerar o fato de o Dalai 
Lama gozar de tremendo prestígio entre as grandes potências ocidentais. Diante 
disso, os chineses consideram a eventual independência do Tibete como uma 
rendição ao Ocidente. Schell (2002), um dos mais respeitados especialistas ame-
ricanos em questões relacionadas ao Tibete, afirma que “esse assunto envolve a 
soberania, toca no tema da unidade territorial chinesa e, especialmente, toca na 
questão do Ocidente como predador, o violador da soberania chinesa”.

Acrescente-se a isso o impressionante volume de recursos que o governo chinês 
já investiu da região. Como as condições econômicas são muito ruins, boa parte das 
atividades ou são isentas de impostos ou estão sujeitas a taxas muito mais baixas que 
as aplicadas em outras regiões. Foi preciso também conceder muitos incentivos finan-
ceiros para convencer os trabalhadores a migrar para o Tibete. A combinação desses e 
de outros fatores faz com que os organismos governamentais geralmente operem no 
Tibete em situação de déficit crônico, que precisa ser sempre suprido pelo governo 
central. Além disso, é preciso considerar os investimentos em projetos de infra-estru-
tura econômica, para os quais estima-se que o governo chinês já tenha destinado algo 
em torno de 4,6 bilhões de dólares. O próprio Governo no Exílio admite que, sob os 
chineses, estradas, campos de pouso e estações de energia têm sido construídas.

Lado a lado com os interesses econômicos, há os militares, talvez ainda mais im-
portantes para os chineses que todos os demais. De acordo com o jornal militar, Jie-
fangjun Bao, a principal instalação para desenho e pesquisa de armas, chamada “Nona 
Academia”, está localizada em Dhashu, a noroeste da pronvíncia tibetana de Amdo. 
A primeira arma nuclear foi levada ao platô Tibetano em 1971 e estacionada em Tsai-
dam, região nordeste de Amdo. No extremo norte do Tibete, uma região desabitada, 
a China construiu instalações de testes nucleares, produção de armas, mineração de 
urânio e depósito de lixo atômico. Os efeitos ambientais imprevisíveis dessa atividade 
levaram o Governo no Exílio a protestar junto aos países que deveriam estar atentos a 
muito mais do que simplesmente os danos ao ecossistema tibetano, mas tudo indica 
que as comissões internacionais de inspeção de armas nucleares estão mais preocupadas 
com os destinos das pesquisas na Central Nuclear de Angra.

Nem a China tem qualquer disposição em abrir mão do controle sobre o 
Tibete, nem os países desenvolvidos, seja em bloco, seja individualmente, têm 
interesse em pressioná-la a fazer isso. O protesto de vários países da União Eu-
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ropéia, cujos dirigentes ameaçam não comparecer à cerimônia de abertura dos 
Jogos Olímpicos diz respeito tão-somente à repressão chinesa aos protestos em 
Lhasa, mas nada têm a ver com o fato de que todos reconhecem e continuarão 
a reconhecer a soberania da China sobre a região. Até mesmo a Índia, cons-
trangida por razões religiosas a acolher o Governo Tibetano em Dharamsala, 
explicitamente reconheceu a Região Autônoma do Tibete como sendo parte 
do território da China. A outra parte do acordo, que o governo chinês reco-
nhecesse o território Sikkim como indiano, não foi cumprida. O governo do 
Presidente Lula teve oportunidade de conhecer essa faceta dos métodos chine-
ses, quando uma missão diplomática veio a Brasília para reivindicar o reconhe-
cimento da China como economia de mercado, para efeito das arbitragens na 
OMC, oferecendo em troca uma série de contratos de engenharia em grandes 
obras. O Brasil fez a sua parte, abrindo mão de algumas vantagens comerciais, 
mas até hoje os tais contratos não foram assinados, e foram entregues a empre-
sas estrangeiras que, para desgosto ainda maior, são argentinas.

A propósito, a posição do governo brasileiro em relação ao Tibete não 
chega a surpreender. Diversas notas oficiais do Ministério das Relações Exte-
riores já manifestaram seu integral apoio à tese de “Uma só China”, ou seja, 
o direito do governo da República Popular da China de exercer soberania 
não apenas sobre o Tibete, mas também sobre Hong Kong, Macau, Taiwan, 
etc. Diante da quantidade de interesses econômicos envolvidos, é uma po-
sição mais do que compreensível, principalmente porque não há uma única 
nação no mundo que adote oficialmente atitude diferente, mas, por uma 
questão de coerência, talvez fosse o caso de aprovar uma Emenda à Consti-
tuição suprimindo o inc. III do art. 4º, segundo o qual o Brasil rege-se nas 
suas relações internacionais pelo princípio da autodeterminação dos povos.

Os simpatizantes da causa tibetana gostam de lembrar de uma série de Reso-
luções da Assembléia Geral da ONU, que manifestaram expressamente o desa-
cordo das Nações Unidas com a forma como estava sendo tratado povo tibetano. 
São elas as Resoluções Nº 1535(XIV), promulgada em 1959; Nº 1723(XVI), 
de 1961; e Nº 2079(XX), de 1965. Duas razões concorrem para que a última 
Resolução aprovada já tenha mais de 43 anos. Em primeiro lugar, a partir do 
momento em que o Presidente Nixon começou a tentar reaproximar-se da Chi-
na, em 69, todas as iniciativas diplomáticas que tratassem do Tibete passaram 
a não contar mais com o apoio do governo norte-americano. Depois, a cadeira 
chinesa na ONU existia desde 1945, mas era ocupada pela República da China 
até 1971. Nesse ano, a República Popular da China conseguiu expulsar Taiwan 
das Nações Unidas e passou a integrar o Conselho de Segurança.
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6.Conclusão: o “Caminho do Meio”

Quando se tenta imaginar qual será o destino do povo tibetano, é inevi-
tável que a situação pareça bastante desanimadora. Não há muitas saídas e a 
passagem do tempo, em vez de proporcionar aos atores a experiência suficien-
te para procurar  pontos de convergência, somente acirra cada vez mais os âni-
mos, gera cada vez mais intolerância e deixa a solução cada vez mais longe.

Uma das idéias que teria alguma chance de prosperar, ainda que muito 
remota, foi apresentada pelo Dalai Lama e passou a ser chamada de “Cami-
nho do Meio”. Discursando no Parlamento Europeu de Estrasburgo, em 15 
de junho de 1988, o líder tibetano detalhou o último e mais importante dos 
Cinco Pontos de seu plano de paz, elaborado no ano anterior. Ele propôs o 
estabelecimento de conversações entre chineses e tibetanos para a criação de 
um governo autônomo do Tibete, “em associação com a República Popular 
da China”. O governo chinês continuaria sendo responsável pela política 
exterior e defesa do Tibete. Na prática, ele acabara de renunciar a todas as 
reivindicações de soberania, em nome de uma autonomia interna plena.

Infelizmente, a reação dos próprios tibetanos à sua proposta foi radical-
mente negativa. Quase todos os grupos organizados de tibetanos, princi-
palmente o Congresso Tibetano Jovem, colocaram-se abertamente contra, 
dizendo-se decepcionados com a atitude do Dalai Lama. Não fosse pela sua 
indiscutível ascendência religiosa sobre os envolvidos, ele certamente seria 
considerado traidor. Tamanha foi a oposição à Proposta de Estrasburgo que, 
em 2 de setembro de 1991, o Dalai Lama teve de se retratar publicamente. 
Nas comemorações do Dia da Democracia Tibetana, o Governo no Exílio 
publicou uma nota dizendo que “...em razão da atitude fechada e negativa 
da atual liderança chinesa, [o Dalai Lama] percebeu que seu compromisso 
pessoal com as idéias expressas na proposta de Estrasburgo tornou-se sem 
efeito, e que se não houver novas iniciativas por parte dos Chineses ele se 
considerará livre de qualquer obrigação com relação a essa proposta...”. No 
Ocidente, no entanto, seu desprendimento foi considerado uma prova de 
seu sincero comprometimento com uma solução pacífica do conflito e aca-
bou por lhe render o Prêmio Nobel da Paz de 1989. A reação da China, por 
outro lado, não foi surpresa alguma: eles simplesmente ignoraram a proposta 
e nunca sequer a comentaram em público.

A insistência dos tibetanos na retirada total dos chineses é realmente uma 
pena, porque garante de uma vez por todas que nada será feito. Nesses mo-
mentos, é sempre bom recorrer às lições da História. Em 1989, comentando o 
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massacre da Praça da Paz Celestial, o Dalai Lama dizia “...que as manifestações 
não foram em vão, porque o espírito de liberdade renasceu no povo chinês, e a 
China não pode escapar do impacto desse espírito, que sopra em muitas partes 
do mundo”. Pois bem, passados quase 19 anos desde que os estudantes foram 
mortos no evento, é possível dizer que sim, ela pode escapar.
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