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UM PAÍS, DOIS SISTEMAS 
 

Taiwan e Hong Kong representam dois territórios da periferia de base 
democrática da Grande China. A República Popular da China, ao mesmo tempo 
em que considera Taiwan uma província rebelde, uma parte inalienável do seu 
território e desde a década de 1990 tem realizado manobras militares no 
estreito de Taiwan, no sentido de reforçar a sua disposição de impedir qualquer 
tentativa de independência, deseja aplicar o conceito pacífico de reunificação 
denominado "um país, dois sistemas".  

A hostilidade, no entanto, tem perdurado. Num encontro histórico em 
2015, onde os presidentes da China e de Taiwan trocaram aperto de mãos, 
nenhum deles se referiu ao outro como presidente. 
Para Pequim, capital da República Popular da China, a ilha nada mais é do que 
uma província rebelde fadada a ser reunida com o restante do território chinês. 
Por várias vezes ela ameaçou intervir militarmente caso Taiwan ouse declarar 
independência formalmente - algo até previsto por uma lei de 2004. Taiwan, por 
outro lado, exibe pujança econômica alimentada pela presença americana na 
Ásia durante a Guerra Fria e se diz independente. 

O isolamento diplomático de Taiwan é mais formal do que prático, pois 
muitos países, incluindo o Brasil, têm relações extraoficiais com a ilha. A lista 
inclui os Estados Unidos, cuja ajuda econômica a Taiwan transformou a 
"província rebelde" em um dos Tigres Asiáticos, o grupo de países da região que 
na segunda metade do século 20 teve acelerado crescimento econômico e 
social.  

A ilha está à frente de países desenvolvidos europeus no Índice de 
Desenvolvimento Humano da ONU e ficaria em 21o lugar no ranking mundial se 
fosse reconhecida formalmente. 

Pesquisas de opinião mostram que a maioria dos taiwaneses ainda 
parece estar mais feliz com a solução "em cima do muro", em que nem a 
reunificação e nem a independência formal vão à frente. Afinal, a China é hoje o 
principal destino das exportações da ilha (27%, o dobro do que vai para os EUA, 
por exemplo). 

Uma aproximação econômica acelerada tem ocorrido desde 2008, 
quando Ying Jeou estava na presidência de Taiwan. Voos entre os dois países 
foram restabelecidos e empresas de Taiwan hoje operam na China. 

No entanto, o presidente chinês, Xi Jinping, disse com muita ênfase no dia 
2 de janeiro de 2019 que Taiwan será reunificada à China, reiterando que 
Pequim poderá usar a força para recuperar a ilha. Pequim considera a ilha como 
uma de suas províncias e ameaça intervir em caso de proclamação formal da 
independência em Taipei ou intervenção externa - notadamente dos Estados 
Unidos, o principal apoio militar à ilha. 



As autoridades chinesas veem a ilha como uma de suas províncias e 
pedem uma "reunificação" de ambos os lados do estreito. 
Já Taiwan se considera um Estado soberano, com sua própria moeda e sistemas 
político e judiciário, mas nunca declarou a independência formalmente. 

As tensões entre China e Taiwan voltaram a ficar ainda mais evidentes 
quando Tsai Igwen, primeira presidenta de Taiwan, ocupou o cargo, em 2016. 
Desde sua chegada ela se nega a reconhecer o princípio de unidade entre a ilha 
e a China. 
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