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Arthur Coelho Dornelles Jr.

Introdução

Entre julho de 1995 e março de 1996, a República Popular da China 
(RPC) conduziu pela primeira vez diversos exercícios militares no Estreito 
de Taiwan. Tais exercícios foram motivados pela viagem do Presidente 
da República da China (RC) aos Estados Unidos, realizada em junho de 
1995. Para a China, a viagem do presidente taiwanês foi o ápice de suas 
“ações independentistas”, as quais haviam se iniciado em 1991, logo 
após a abertura política da ilha. Em março de 1996, o governo norte-
americano respondeu às manobras militares da China, enviando dois 
porta-aviões com escolta às proximidades de Taiwan. Tal desdobramento 
agravou a crise, gerando uma atmosfera de confrontação entre Washington e 
Pequim. Neste artigo, em primeiro lugar, buscamos fornecer um panorama 
histórico da disputa entre China e Taiwan, destacando o papel dos Estados 
Unidos. Em segundo lugar, pretendemos realizar uma análise detalhada 
da crise, visando a determinar seus motivos, traçar seu desenvolvimento 
e estabelecer suas conseqüências de ordem política e militar.

1. Contexto histórico

Em abril de 1949, após longos anos de guerra civil, as forças do Partido 
Comunista Chinês (PCC) conseguiram tomar o poder do governo nacionalista 
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e em outubro proclamaram a RPC. Quando o governo do Kuomintang (KMT 
ou Partido Nacionalista) foi derrotado em 1949, era presidido pelo general 
Chiang Kai-shek, dirigente máximo da RC1, fundada em 1912. Com a vitória 
dos comunistas, Chiang e seus apoiadores refugiaram-se na ilha de Taiwan 
e lá instalaram a RC, de onde pretendiam, um dia, retomar o controle da 
China continental. A ilha de Taiwan era uma antiga possessão chinesa, 
perdida para o Japão em 1895, mas reconquistada em outubro de 1945 pelas 
forças do general nacionalista Chen Yi (Bush, 2005)

Por meio do Tratado de São Francisco, assinado em 1951, o Japão 
abriu mão de sua soberania sobre Taiwan e ilhas Penghu. É importante 
destacar que no tratado o Japão apenas abdicou de sua soberania sobre 
as referidas ilhas, ou seja, ele não as cedeu, especificamente, para a RC 
ou para a RPC. No Tratado de Paz entre a RC e o Japão, firmado em 1952, 
a questão da soberania é novamente deixada de lado, pois, no documento, 
consta apenas que o Japão abriu mão de Taiwan e ilhas Penghu no Tratado 
de São Francisco (Bush, 2004: 92-94).

Entre 1949 e 1978, o governo norte-americano manteve relações 
oficiais com a RC, instalada em Taiwan, pois a considerava o legítimo 
governo da China. No entanto, a partir do início dos anos 70, a RPC passou 
a ser vista pela Casa Branca como um contrapeso significativo na luta 
contra a União Soviética. Por essa razão, em julho de 1971, o Conselheiro 
de Segurança Nacional Henry Kissinger realizou uma viagem secreta 
à China, no intuito de negociar os termos da reaproximação entre Washington 
e Pequim. Em outubro, Kissinger fez sua primeira viagem pública à China. 
No mesmo mês, a RC abandonou seu assento na Organização das Nações 
Unidas (ONU), uma vez que a Assembléia Geral iria aprovar o ingresso da 
RPC na organização – apesar de tal medida requerer uma maioria de dois 
terços.2 Esse desfecho resultou tanto da nova política de Nixon e Kissinger 
para Pequim, quanto da atração política e ideológica exercida pela RPC no 
início dos anos 70, o que possibilitou a cooptação de uma imensa parcela 
da Assembléia Geral (Bush, 2004: 114-117).3

Em fevereiro de 1972, Washington e Pequim divulgaram um importante 
comunicado conjunto. Neste comunicado, a Casa Branca declarou 
o abandono de sua política de “uma China, uma Taiwan”, ou “duas Chinas”, 
que vigorou de 1949 até então, e anunciou a adoção da política de “uma 
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China”, postulada tanto pela RPC quanto pela RC.4 Assim, o governo norte-
americano afirmou que: “Os Estados Unidos reconhecem5 que todos os 
chineses, nos dois lados do Estreito de Taiwan, sustentam que há somente 
uma China e que Taiwan é parte da China. O governo dos Estados Unidos 
não desafia esta posição” (U.S – PRC, 1972). Ainda no comunicado de 1972, 
os Estados Unidos afirmaram que a resolução da questão de Taiwan deveria 
ser pacífica e negociada, ou seja, sem alterações unilaterais no statu quo.6 
A RPC, por sua vez, declarou que: “Taiwan é uma província da China [...] 
e a libertação de Taiwan é um assunto interno da China, no qual nenhum 
outro país tem o direito de intervir” (U.S – PRC, 1972).

No início de janeiro de 1979, Washington e Pequim divulgaram um 
segundo comunicado conjunto, no qual os Estados Unidos reconheceram 
a RPC como a única e legítima governante da China. Por intermédio desse 
comunicado, o governo norte-americano obteve a normalização de suas 
relações políticas e diplomáticas com Pequim, rompidas em 1949. A Casa 
Branca ainda afirmou que: “O governo dos Estados Unidos da América 
reconhece7 a posição chinesa de que há somente uma China e de que 
Taiwan é uma parte da China” (U.S – PRC, 1979). No comunicado de 1979, 
a China apenas reiterou seu compromisso com o que fora acordado em 
1972. O restabelecimento das relações entre Estados Unidos e RPC implicou 
a ruptura das relações oficiais entre Washington e Taipé8, obrigando o governo 
norte-americano a manter apenas representação não-oficial na RC.9

Três meses após a divulgação do segundo comunicado, o Congresso 
norte-americano aprovou o Taiwan Relations Act (TRA), com o qual 
Washington comprometeu-se a fornecer artigos de defesa para Taipé. Além 
disso, implicitamente, o TRA sugere que os Estados Unidos comprometeram-
se a impedir qualquer tentativa chinesa de reintegrar Taiwan pela força. 
Deste modo, o Congresso declarou no TRA que Washington irá

[...] considerar qualquer esforço para determinar o futuro de Taiwan por 

meios não pacíficos, incluindo boicotes ou embargos, uma ameaça à paz 

e à segurança do Pacífico Ocidental, de grave preocupação para os Estados 

Unidos; prover Taiwan com armas de caráter defensivo; e manter a capacidade 

dos Estados Unidos de resistir a qualquer recurso à força ou outras formas 

de coerção, que possam pôr em risco a segurança ou o sistema econômicoou 

social do povo em Taiwan (United States, 1979, section 2(b) 4, 5, 6).
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O TRA é legislação nascida de uma proposta bipartidária do Congresso 
norte-americano, realizada no intuito de evitar que o compromisso dos 
Estados Unidos com a segurança de Taiwan dependesse apenas de um 
acordo executivo, uma vez que esta modalidade de avença não tem força 
de lei (Tucker, 2004: 50).

Após o fim das relações oficiais entre Estados Unidos e Taiwan, 
Washington denunciou o Tratado de Defesa Mútua (TDM) que havia firmado 
com Taipé em 1954. Nos artigos 2 e 7 do Tratado, percebe-se a extensão do 
compromisso que a Casa Branca possuía com a RC, pois consta que:

as Partes separadamente e conjuntamente, por auto-ajuda ou ajuda mútua, 

manterão e desenvolverão suas capacidades coletivas e individuais de resistir 

a ataques armados e a atividades subversivas comunistas, dirigidas contra 

sua integridade territorial e sua estabilidade política. [...]. O Governo da 

República da China concede, e o Governo dos Estados Unidos da América 

aceita, o direito de dispor suas forças terrestres, aéreas e navais em Taiwan 

e Pescadores [...] (United States, 1954, articles 2, 7).

No dia 17 de agosto de 1982, Estados Unidos e China divulgaram um 
terceiro comunicado conjunto, abordando o tema da venda de armamentos 
norte-americanos a Taiwan. No comunicado, a Casa Branca declarou que 
forneceria apenas armamentos de caráter defensivo ao governo taiwanês. 
Washington também garantiu que as vendas seriam reduzidas com o passar 
dos anos, até o ponto de cessarem, mas advertiu que para isso Pequim 
deveria tomar medidas favoráveis à resolução pacífica da disputa com 
Taipé (U.S – PRC, 1982).

Entre 1949 e 1987, o presidente Chiang Kai-shek e seu filho, Chiang 
Ching-kuo, governaram Taiwan com um violento regime de exceção 
constitucional. Com o fim da lei marcial em 1987, teve início a abertura 
política da RC.10 Após a morte do presidente Chiang Ching-kuo em 1988, o 
vice-presidente, Lee Teng-hui, assumiu a chefia do governo. Lee conduziu 
Taiwan para uma nova fase de sua atuação internacional. Isto porque, no 
início dos anos noventa, o governo da ilha afastou-se da proposta chinesa de 
reunificação e começou a buscar o aumento de seu “espaço na comunidade 
internacional”. É nesse sentido que, em 1991, o governo taiwanês propôs 
a Pequim uma nova interpretação do princípio de “uma China”, segundo 
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a qual, através do estreito, “há duas entidades políticas com jurisdições 
distintas, mas uma herança cultural comum”. Em sua busca por mais 
espaço político na comunidade internacional, Taiwan tentou ingressar 
na ONU. Para isso, o governo taiwanês iniciou em 1993 uma intensa 
campanha publicitária nos Estados Unidos e cooptou vários países do 
Sudeste Asiático, por meio da concessão de significativos empréstimos 
e diversos investimentos na região. Para Pequim, não restava dúvida de 
que Taipé rumava à independência (Swaine e Mulvenon, 2001).

Com o incidente na Praça Tiananmen, em junho de 1989, as relações 
entre Estados Unidos e China degradaram-se rapidamente, resultando em 
um embargo total de armamentos e tecnologias militares à China, imposto 
tanto pelo governo norte-americano quanto pela Comunidade Européia. 
Graças a Tiananmen e, sobretudo, à redução da importância estratégica de 
Pequim após o fim da União Soviética, a Casa Branca inclinou-se em favor 
de Taiwan. Essa postura tornou-se evidente em 1992, quando o presidente 
George H. Bush autorizou a venda de 150 aviões de caça (modelo F-16) 
a Taiwan. Tal atitude despertou a ira da liderança chinesa, a qual alegou 
que a venda dessas aeronaves descumpria o comunicado de 1982, pois 
não eram meros armamentos defensivos (Suettinger, 2003).

2. O significado de Taiwan para a China e os Estados Unidos

De acordo com Pequim, a disputa constitui assunto doméstico e, 
por essa razão, o governo chinês oficialmente não aceita a interferência 
de terceiros na resolução do problema. Taiwan, no entanto, depende da 
ingerência dos Estados Unidos para não ser tomada militarmente pela 
RPC. Deste modo, o que está em disputa é a soberania sobre a ilha, porém, 
para Taiwan, isso implica autodeterminação, enquanto, para a RPC, isso 
significa integridade territorial. 

Assim, se Taiwan declarasse independência, isso facilmente poderia 
ser interpretado como um ato de secessão, pois violaria o princípio de 
integridade territorial, consagrado na Carta da ONU. Embora o princípio 
de autodeterminação também tenha sido contemplado na Carta, ele é um 
tema bastante controverso, uma vez que não encontra uma definição clara 
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no texto da ONU, o que reduz as chances de Taiwan reclamá-lo com êxito 
– mesmo que apenas jurídico (Lai, 2003: 6). 

Do ponto de vista da RPC, a unificação assinalaria o fim da guerra 
civil entre a China comunista e a China nacionalista. Ainda segundo 
Pequim, a unificação também representaria o retorno do último território 
chinês tomado por potências imperialistas, o que serviria como indicador 
do atual poder da China comunista, contrastando com a condição chinesa 
à época da conquista de Taiwan pelo Japão (1895). Em outras palavras, 
a reunificação reforçaria a legitimidade do regime comunista chinês, 
contribuindo para a manutenção da estabilidade doméstica da RPC 
(Swaine, 2003: 6-7). A unificação também tem importantes implicações 
para os movimentos separatistas11 da China. Por essa razão, Pequim não se 
dispõe a fazer concessões a Taiwan, pois teme que concessões respaldem 
as reivindicações territoriais dos separatistas (Chung, 2002). Portanto, para 
o governo chinês, a unificação representa integridade territorial, porém não 
apenas diante do território controlado pela RC, mas também em relação ao 
território já sob o controle de Pequim (Buzan e Weaver, 2003: 151).

Os Estados Unidos tratam a questão de Taiwan com especial atenção, 
pois, se Taiwan declarar independência12, a RPC irá – como já afirmou 
várias vezes13 – atacar a ilha, no intuito de solucionar o problema dessa 
“província rebelde”. E se a China decidir atacar14 Taiwan, o governo 
norte-americano terá que escolher entre ir à guerra contra a RPC ou 
permitir a unificação forçada. A segunda opção abalaria profundamente 
a credibilidade dos Estados Unidos diante de seus aliados regionais15, pois, 
de acordo com Michael Swaine:

Primeiro, a política de Washington para Taipé afeta diretamente a credibilidade 
do compromisso dos EUA para com outros temas globais ou regionais 
potencialmente desestabilizadores. Segundo, o apoio dos EUA para Taiwan 
está atado ao interesse dos EUA em nutrir democracias recém-estabelecidas, 
especialmente aquelas que estão ameaçadas por governos autoritários. 
E, terceiro, é sempre importante demonstrar lealdade para amigos de longa 
data (Swaine, 2004: 43).

Adicionalmente, Taiwan tem um grande valor geoestratégico para 
a China, pois, se ela obtiver a reunificação, sua capacidade de projeção 
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de poder marítimo e aéreo será consideravelmente aumentada, tanto no 
seu litoral leste quanto sul. Com isso, Pequim poderá controlar o Mar 
da China Meridional e o Mar da China Oriental e, deste modo, obter 
o controle das principais ligações marítimas entre o Oceano Índico e 
o Pacífico. Tal desdobramento, em primeiro lugar, ameaçaria a capacidade 
norte-americana de projetar seu poder militar sobre a região. Em segundo 
lugar, colocaria em risco a segurança energética do Japão, pois os petroleiros 
vindos do Oriente Médio para o Japão estariam à mercê da marinha 
chinesa, o que causaria grande preocupação à Tóquio, em virtude de sua 
alta dependência do petróleo importado16 do Oriente Médio (Tucker, 2002: 
22-23; Huang, 1997: 282).

3. A concessão do visto ao presidente Lee Teng-hui

Em 22 de maio de 1995, a Casa Branca anunciou a concessão do 
visto ao presidente taiwanês. Lee pretendia viajar aos Estados Unidos no 
início de junho de 1995, a fim de visitar a Universidade de Cornell, que 
o homenagearia como um distinto ex-aluno.17 No anúncio da concessão 
do visto, a Casa Branca declarou que:

O Presidente Clinton decidiu permitir a Lee Teng-hui fazer uma visita 
privada aos Estados Unidos em junho, por ele expressar o propósito 
de participar de uma reunião dos alumni na Universidade de Cornell, 
como um distinto alumnus. A ação seguiu uma revisão das diretrizes da 
Administração para permitir ocasionais visitas privadas por líderes de 
Taiwan, incluindo o Presidente Lee. O Presidente Lee irá visitar os EUA em 
capacidade estritamente privada e não irá empreender qualquer atividade 
oficial. É importante reiterar que essa não é uma visita oficial. A concessão 
do visto nesse caso é consistente com a política dos EUA de manter somente 
relações não-oficiais com Taiwan. Isso não expressa qualquer alteração em 
nossas relações com a República Popular da China, com a qual mantemos 
relações oficiais e reconhecemos como a única governante legal da China. 
Nós continuaremos comprometidos com os três Comunicados Conjuntos que 
formam a base de nossas relações com a China (Kan, 2006: 55).

Nesse incidente, houve dois elementos que geraram a reação violenta 
da RPC. O primeiro deles foi a concessão do visto em si, algo que os 
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Estados Unidos não faziam desde 1979, quando cortaram suas relações 
oficiais com Taiwan. O segundo elemento foi o conteúdo do discurso de 
Lee. Em seu discurso, o presidente taiwanês fez uma rápida referência 
a seus tempos de aluno em Cornell e, em seguida, passou a destacar as 
realizações econômicas de Taiwan, uma vez que a ilha era a 14ª economia 
do mundo. Maior ênfase foi dada às conquistas políticas de Taiwan, que, 
segundo Lee, avançava rapidamente à consolidação democrática. Neste 
sentido, ele afirmou que:

As necessidades e os desejos do meu povo têm sido o meu guia em todos os 

passos de meu caminho. Eu espero apenas que os líderes no continente sejam 

capazes de um dia serem similarmente guiados [...]. Nossas realizações em 

Taiwan certamente podem ajudar no processo de liberalização econômica 

e na causa da democracia na China continental (Lee, 1995). 

Além disso, o presidente taiwanês ainda pediu maior reconhecimento 
internacional à RC, tanto pelos Estados quanto pelas organizações 
internacionais. Com esse discurso, Lee deixou a liderança de Pequim 
enfurecida, pois, além de não manter a viagem em caráter privado, como 
garantido, ainda usou a oportunidade para criticar a RPC e fazer propaganda 
de Taiwan. É importante salientar que a viagem de Lee foi motivada por 
interesses eleitorais, uma vez que a primeira eleição direta à Presidência de 
Taiwan estava programada para março de 1996. Lee pretendia demonstrar 
aos eleitores taiwaneses que era capaz de extrair concessões dos Estados 
Unidos e utilizá-las a favor da ilha.

4. A ampliação das relações não-oficiais entre 

Washington e Taipé 

Algumas mudanças nas relações entre Estados Unidos e Taiwan já 
haviam sido anunciadas no Taiwan Policy Review (TPR), publicado pelo 
Departamento de Estado em setembro de 1994. O TPR representou uma 
revisão no escopo das relações não-oficiais entre Washington e Taipé, pois 
a partir dele a Casa Branca fez uma série de concessões à RC, resultado 
tanto da pressão congressional quanto da posição da Casa Branca. Entre 
as concessões feitas a Taiwan, estão a possibilidade de o chefe do AIT 
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receber em Taiwan o Presidente, o Premier, ou o Chanceler taiwanês; 
o apoio norte-americano à entrada da RC no Acordo Geral sobre Tarifas e 
Comércio (GATT) e em outras organizações internacionais não reservadas 
somente a Estados; e a permissão para a liderança do governo taiwanês 
fazer “paradas de trânsito” nos Estados Unidos, sob condições previamente 
acordadas. Porém, continuavam proibidas as visitas oficiais ou privadas 
da liderança do governo taiwanês (Suettinger, 2003: 206-207).

Apesar dessas concessões, o governo Clinton declarou no TPR 
que o núcleo de sua política para Taiwan havia sido preservado, pois 
Washington continuaria mantendo apenas relações não-oficiais com Taipé, 
em conformidade com os três comunicados conjuntos e com a política de 
“uma China”. A administração Clinton também reiterou que nenhuma 
alta autoridade do governo norte-americano seria enviada a Taiwan 
(Kan, 2006: 52-53).

5. As razões da concessão do visto ao Presidente Lee

Nas eleições parciais de novembro de 1994, os republicanos tornaram-
se maioria no Senado e na Câmara. Em 2 de maio de 1995, a Câmara 
aprovou uma resolução solicitando ao governo que emitisse um visto a Lee. 
A resolução foi aprovada por 396 votos a 0. A Câmara advertiu o presidente 
Clinton de que, se ele ignorasse a resolução – uma vez que ela não tem força 
de lei – seria votada uma legislação para permitir a concessão do visto. Em 
9 de maio, o Senado aprovou uma resolução semelhante, por uma margem 
igualmente considerável, pois a resolução do Senado foi aprovada por 97 
votos a 1. Além disso, em 9 de março de 1995, o governo norte-americano 
havia concedido um visto de três meses a Gerry Adams, líder do Sinn 
Fein, braço político do IRA. A despeito dos protestos e da indignação do 
governo britânico, o presidente Clinton recebeu Adams na Casa Branca. 
A ação da administração democrata nesse episódio deu fortes argumentos 
aos republicanos, permitindo-lhes alegar que, se o presidente havia 
concedido visto a um membro de uma organização terrorista, ele deveria 
no mínimo fazer o mesmo por Lee Teng-hui, líder de uma democracia. 
Com esse quadro político, Clinton decidiu permitir a visita do presidente 
taiwanês aos Estados Unidos (Sutter, 1998).
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De acordo com Richard Bush (2005: 247), a decisão do Congresso 
foi o resultado da atuação do lobby taiwanês, exercido pelo governo Lee 
por intermédio da empresa norte-americana Cassidy and Associates. Sem 
dúvida, a posição do Congresso também resultou do lobby taiwanês. No 
entanto, o fato de a decisão dos parlamentares ter sido quase unânime 
indica que não foi apenas a influência do lobby que produziu esse 
resultado, pois parece altamente improvável que os lobistas conseguissem 
cooptar todos os deputados e, praticamente, todos os senadores 
norte-americanos. Na verdade, o “responsável” pela visita do presidente 
taiwanês aos Estados Unidos foi o lobby irlandês. Em outras palavras, 
como Clinton havia concedido visto a Adams, os parlamentares que não 
concordavam com a visita de Lee sentiram-se compelidos a aprová-la, no 
intuito de evitar possíveis custos eleitorais. Isto porque, naquela altura, 
não aprovar o visto do presidente de uma democracia significava ser 
defensor do terrorismo.

6. A resposta diplomática

No dia seguinte à concessão do visto, o Ministro das Relações 
Exteriores da RPC, Qian Qichen, declarou sua profunda indignação 
com o governo Clinton, uma vez que Washington havia garantido a Pequim 
que não concederia visto a Lee Teng-hui. Segundo a liderança chinesa, 
a atitude da Casa Branca, além de descumprir os três comunicados 
conjuntos, não se devia a questões de política interna, como informado 
pelo Secretário de Estado, Warren Christopher. De acordo com o governo 
chinês, a concessão do visto era apenas a primeira manifestação de 
uma ampla estratégia de Washington arquitetada para conter a China, 
de maneira semelhante ao que fora feito com a União Soviética durante 
a Guerra Fria (Garver, 1997: 69-70). 

Em 23 de maio, Pequim suspendeu a visita de uma delegação da Força 
Aérea chinesa que se encontrava nos Estados Unidos. Tal delegação era 
composta por oficiais de alta patente, liderada pelo próprio comandante 
da Força Aérea. No dia 26 de maio, a RPC anunciou que o Ministro da 
Defesa, Chi Haotian, não viajaria aos Estados Unidos como programado 
desde outubro de 1994. Essa viagem seria realizada para retribuir a visita 
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do Secretário de Defesa americano, Willian Perry. Já em 28 de maio, Pequim 
cancelou uma importante reunião com o diretor da U.S Arms Control and 
Disarmament Agency. Em 16 de junho, Qian Qichen chamou de volta 
à Pequim o representante chinês em Washington, embaixador Li Daoyu, 
sob a alegação de que ele deveria prestar relatório sobre suas atividades. 
Poucos dias depois, o embaixador norte-americano, Stampleton Roy, foi 
transferido de Pequim para Jacarta. Para substituir o antigo embaixador, 
a Casa Branca – ainda no início do ano – havia sugerido à China o nome 
de James Sasser, ex-senador de inclinação pró-Taiwan. Quando da sugestão 
norte-americana, a RPC se mostrou relutante em aceitar o nome indicado, 
mas após a viagem de Lee aos Estados Unidos, ela rejeitou inteiramente 
o nome de Sasser. Com isso, Washington e Pequim ficaram, temporariamente, 
sem representação diplomática (Garver, 1997; Suettinger, 2003).

Para tentar minorar os impactos de sua decisão, o governo norte-
americano esforçou-se para conferir um caráter eminentemente privado 
à visita do presidente taiwanês. Para tanto, o Departamento de Estado 
decidiu cancelar a entrevista coletiva de Lee, programada para o mesmo 
dia de seu discurso em Cornell. Além disso, a Casa Branca proibiu qualquer 
autoridade do governo de encontrar-se com o presidente taiwanês. No 
entanto, quando Lee chegou a Los Angeles em 8 de junho, foi recebido 
com honrarias pelo prefeito da cidade. No dia seguinte, reuniu-se com três 
senadores republicanos (Suettinger, 2003: 219).

7. A resposta militar: parte I 

Segundo Garver (1997: 72-73), os militares da alta cúpula do governo 
chinês teriam ficado insatisfeitos com a mera resposta diplomática. 
Assim, de acordo com o autor, tais militares teriam pressionado os civis 
para que dessem uma resposta agressiva às ações de Washington e Taipé. 
No entanto, Garver parece subestimar a importância de Taiwan para os 
chineses, pois a reunificação serviria como um indicador do atual poder 
da China, contrastando com o passado, quando a China foi atacada 
e invadida pelas grandes potências. Por essa razão, a reunificação de Taiwan 
é vista pelos chineses – inclusive pelo chinês médio – como uma tarefa 
inescapável, capaz de despertar e inflamar o seu nacionalismo.18 Com 
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isso, parece estranha a idéia de que seria preciso a pressão dos militares 
para que o governo adotasse uma linha de ação agressiva. Deste modo, 
a posição de Gurtov & Hwang (1998: 274-279) afigura-se mais adequada. 
Segundo os autores, a concessão do visto a Lee e seu exaltado discurso em 
Cornell produziram um sólido consenso entre a liderança chinesa, tanto 
civil quanto militar e, de acordo com tal consenso, a resposta diplomática 
deveria ser seguida por uma contundente resposta militar. 

Assim, entre 21 e 28 de julho, a China lançou uma série de mísseis em 
águas próximas a Taiwan. Estes lançamentos foram parte de um conjunto 
maior de manobras militares, iniciadas no fim de junho. Nessa ocasião, 
foram disparados quatro mísseis modelo DF-15.19 O exercício chinês 
ainda envolveu simulação de ataques aéreos e navais, bem como disparos 
da artilharia costeira. Os mísseis atingiram águas ao norte de Taiwan, 
a cerca de 130 km, em um perímetro de aproximadamente 18 km de raio, 
ou seja, próximos às linhas de comunicação marítima e aérea entre Japão 
e Taiwan. No fim de julho, Taipé respondeu à Pequim com exercícios navais 
ao norte da ilha principal do arquipélago. Em 27 de julho, o presidente 
taiwanês discursou na Assembléia Nacional, onde afirmou que a RC 
deveria rapidamente aumentar sua capacidade de dissuasão militar, a 
fim de impedir a China de agir “negligentemente” contra Taiwan. Além disso, 
Lee declarou que entre setembro e outubro as Forças Armadas taiwanesas 
realizariam uma grande operação conjunta no estreito. No dia 11 de agosto, 
a China anunciou uma nova série de manobras militares. Washington, 
por sua vez, apenas afirmou que tais manobras não “conduziriam à paz 
e à estabilidade da região”. Deste modo, entre 15 e 25 de agosto, 
o Exército de Libertação Popular (ELP – Forças Armadas chinesas)20 realizou 
 a segunda onda de lançamento de mísseis, desta vez sendo disparados 
seis mísseis21, em uma área de impacto a 150 km ao norte de Taiwan. Esses 
exercícios incluíram simulações de ataques anfíbios e bombardeios aéreos, 
e mobilizaram 20 navios de guerra e cerca de 40 aeronaves (Fisher, 1997: 
169-171; Whiting, 2001: 116).

Com sua demonstração de força, a China esperava impedir que 
Taiwan continuasse reformulando o princípio de “uma China” e buscando 
o reconhecimento político da comunidade internacional. De maneira mais 
pontual, Pequim desejava minar o apoio dos taiwaneses ao presidente Lee 
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e, com isso, impedir que ele conquistasse mais um mandato na eleição de 
março de 1996. Do ponto de vista da China, evitar a continuidade do governo 
Lee significava reduzir as chances de Taiwan decretar independência 
e, conseqüentemente, de haver guerra no estreito. Adicionalmente, a RPC 
esperava forçar os Estados Unidos a reverter sua política para Taiwan, pois, 
desde o início dos anos 1990, Washington vinha se mostrando cada vez 
mais inclinada a atender as demandas de Taipé. A China também desejava 
saber até onde a Casa Branca estava disposta a ir para defender Taiwan, 
e em vista da inação de Washington nos primeiros meses da crise, o governo 
chinês teve fortes indícios para crer que os Estados Unidos não estavam 
dispostos a defender Taiwan.

8. O anúncio secreto dos “Três Nãos” e a Conferência de 

Nova York: uma normalização transitória

Após a viagem de Lee, a China exigiu um quarto comunicado conjunto, 
em que os Estados Unidos deveriam esclarecer sua posição em relação 
a Taiwan. Pequim também desejava que Washington se comprometesse 
a não conceder visto a qualquer alta autoridade taiwanesa. O presidente 
Clinton recusou-se a estabelecer um novo comunicado e ainda afirmou 
que as autoridades taiwanesas poderiam continuar visitando os Estados 
Unidos, mas ressaltou que essas visitas seriam raras e somente em caráter 
privado. A despeito de sua recusa em atender as demandas chinesas, 
Clinton enviou uma carta secreta para Jiang Zemin pelo Secretário de 
Estado Warren Christopher, que deveria encontrar-se com o chanceler 
Qian em agosto de 1995 (Ross, 2000: 92-93).

Segundo o que o Departamento de Estado divulgou a respeito da carta, 
o presidente norte-americano garantiu a Jiang que os Estados Unidos: 1) se 
opunham à independência de Taiwan; 2) não apoiariam uma política de 
“duas Chinas” ou “uma China, uma Taiwan”; 3) e não apoiariam o ingresso 
de Taiwan na ONU (Kan, 2006: 56). Essa declaração ficou conhecida como 
os “Três Nãos” a Taiwan. Com ela, Clinton fez uma significativa concessão 
à China, pois afirmou que a Casa Branca se “opunha” à independência 
de Taiwan. Tal posição colocou em xeque a neutralidade da política 
declaratória de Washington, tanto para Pequim quanto para Taipé, uma 
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vez que o governo norte-americano sustentava apenas que “favorece 
a resolução pacífica da questão de Taiwan”, ou seja, tanto a independência 
pacífica quanto a reunificação pacífica.

No dia 24 de outubro de 1995, foi realizada em Nova York uma 
Conferência entre Clinton e Jiang. A Conferência foi um encontronão-
oficial entre os presidentes, o que segundo a Casa Branca, refletia melhor 
o patamar das relações entre Estados Unidos e China naquele momento. 
Com essa escolha, o governo norte-americano desagradou a liderança 
chinesa, que desejava uma visita de Estado para contrastar com a visita 
“privada” de Lee Teng-hui. Durante o encontro, oficialmente, a questão 
de Taiwan foi abordada brevemente. Clinton ainda reiterou a Jiang que as 
altas autoridades taiwanesas continuavam facultadas a visitar os Estados 
Unidos, desde que tais visitas fossem “privadas, raras e não-oficiais”. 
Poucos dias após o encontro, o embaixador Li Daoyu retornou a seu posto 
em Washington, e James Sasser pôde assumir a embaixada norte-americana 
em Pequim (Suettinger, 2003).

9. A resposta militar: parte II

 
Em 15 de novembro, duas semanas antes das eleições legislativas de 

Taiwan, o ELP iniciou um grande exercício militar, do qual participaram 
as quatro forças. O exercício simulou um ataque anfíbio à ilha chinesa 
Dongshan. As manobras ainda envolveram disparos da artilharia costeira 
e ataques aéreos, realizados pelos mais modernos bombardeiros da Força 
Aérea chinesa. Esse exercício mobilizou 18 mil homens e, na prática, 
simulou um ataque anfíbio a Taiwan. (Fisher, 1997) O impacto de tal 
manobra sobre o eleitorado taiwanês foi visível, embora menor do que 
o esperado pela China. Isto porque o KMT (partido do Presidente) perdeu 
sete assentos no congresso sem, no entanto, perder a maioria na casa. Já 
o Novo Partido – favorável à unificação e altamente crítico da atuação 
internacional do governo Lee – triplicou sua representatividade, pois 
conquistou vinte e um assentos, tendo todos os seus candidatos eleitos. 
Entretanto, o Partido Democrático Progressista (“independentista”) 
cresceu ligeiramente nessas eleições, embora seus maiores defensores da 
independência tenham sido derrotados (Suettinger, 2003: 244-245).
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No dia 5 de março de 1996, a RPC anunciou que iniciaria uma 
nova onda de lançamento de mísseis, prevista para acontecer entre 
8 e 15 de março. Desta vez, os mísseis deveriam atingir duas áreas, uma 
a aproximadamente 55 km a leste de Keelung,22 e a outra a 87 km a oeste 
de Kaohsiung23. Dois dias depois, o Conselheiro de Segurança Nacional 
Anthony Lake, o Secretário Christopher e o Secretário Perry reuniram-se 
em Washington com Liu Huaqiu, vice-chanceler da RPC.24 O representante 
chinês foi enviado aos Estados Unidos com uma única missão: esclarecer 
ao governo Clinton que os últimos exercícios anunciados eram, de fato, 
apenas mais uma demonstração de força para Taipé e que, portanto, não 
se tratava de um ataque contra Taiwan. Esse foi o único momento na crise 
em que Pequim decidiu esclarecer suas intenções à Casa Branca (Scobell, 
2000: 232-233; Whiting, 2001: 118). Isto porque a liderança chinesa temia 
que o governo norte-americano – buscando compensar sua inação nos 
meses anteriores – respondesse com uma grande demonstração de força. 
E tal resposta poderia provocar um incidente grave entre os dois países, 
como quase aconteceu em 1994, quando o porta-aviões norte-americano 
Kitty Hawk engajou por três dias um submarino chinês no Mar da China 
Oriental. Com o aparente sucesso de Liu, o ELP deu início aos exercícios 
ainda durante a madrugada de 7 para 8 de março, quando foram lançados 
três mísseis DF-15, dois na zona de impacto sul e um na zona norte. 
Na manhã do dia 13 de março, mais um DF-15 atingiu a zona de impacto 
de Kaohsiung (Fisher, 1997). 

Em 9 de março, a China anunciou que entre 12 e 20 de março realizaria 
novos exercícios nas imediações de Taiwan. Com isso, tornou-se evidente 
para Washington que Pequim estava testando o compromisso norte-
americano com a defesa de Taiwan. Deste modo, ainda em 9 de março, 
o Secretário Perry, o Secretário Christopher, o Conselheiro Lake, o diretor 
da CIA John Deutch e o presidente da Junta de Chefes do Estado-Maior 
Gen. John Shalikashvili concordaram em enviar dois porta-aviões com 
escolta às proximidades de Taiwan. No mesmo dia, submeteram a proposta 
ao presidente Clinton, que imediatamente aquiesceu. Essa abordagem 
foi o resultado do papel moderador desempenhado por Christopher 
e Shalikashvili, que não concordaram com o plano inicial de Perry, o qual 
lhes pareceu desnecessariamente ofensivo, pois Perry pretendia enviar 



A crise no Estreito de Taiwan (1995-1996) e as relações entre Estados Unidos, China e Taiwan, pp. 57-81

Cena Internacional, vol. 9, nº 172

as belonaves através do estreito. Assim, no dia 10 de março, o Departamento 
de Estado anunciou que o porta-aviões USS Independence – baseado 
em Okinawa – estava se deslocando para a costa leste de Taiwan. 
No dia seguinte, o Departamento de Estado declarou que o porta-aviões 
USS Nimitz25 – baseado no Golfo Pérsico – estava a caminho da costa oeste 
das Filipinas, devendo alcançar seu destino em 23 de março, data da eleição 
presidencial em Taiwan. Desde a guerra do Vietnã, os Estados Unidos não 
haviam concentrado tamanho poder naval na região (Garver, 1997).

O envio dos porta-aviões norte-americanos gerou uma atmosfera 
de confrontação entre Washington e Pequim, especialmente pelo fato de 
terem sido deslocados dois porta-aviões à região, o que a China percebeu 
como uma resposta exagerada às suas ações. Na verdade, a liderança 
chinesa – tanto civil quanto militar – sentiu-se humilhada pela resposta 
dos Estados Unidos, pois ela expôs as fragilidades bélicas do ELP, que 
em 1996 não dispunha de uma marinha capaz de combater as belonaves 
norte-americanas, nem mesmo mísseis balísticos (ou de cruzeiro) precisos 
o suficiente para acertar alvos relativamente pequenos, como navios 
(McVadon, 1997; Stokes, 1999). Em 15 de março, a RPC respondeu aos 
Estados Unidos, anunciando que entre 18 e 25 de março seriam realizadas 
novas manobras militares, dessa vez a 18 km de uma ilhota controlada por 
Taiwan. Segundo o anunciado pela China, esse novo exercício envolveria 
manobras conjuntas entre forças terrestres, navais e aéreas. Por tratar-se 
de um exercício conjunto nos moldes de um ataque anfíbio, a Casa Branca 
observou com receio a ação das Forças Armadas chinesas, mas o governo 
norte-americano decidiu não enviar outra mensagem de natureza militar, 
por julgar que o recado já havia sido dado (Fisher, 1997: 173).

A ação militar norte-americana visava, primeiramente, dissuadir 
a RPC e demonstrar a ela que os Estados Unidos estavam dispostos 
a recorrer às armas para impedir a unificação forçada de Taiwan. No 
entanto, a intervenção de Washington também tinha o objetivo de defender 
sua reputação estratégica perante os governos da região, uma vez que os 
Estados Unidos possuem tratados de defesa mútua com Japão, Coréia do 
Sul, Filipinas, Tailândia e Austrália. Além disso, os Estados Unidos mantêm 
compromissos estratégico-militares informais com vários países do Sudeste 
Asiático.26 Sem dúvida, a intervenção norte-americana também tinha como 
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objetivo contemplar as demandas do Congresso, bem como as expectativas 
da opinião pública (Ross, 2000: 88; Nathan, 2000: 101-102). 27

Conclusão

  
Com o seu envolvimento militar na crise, os Estados Unidos 

conseguiram reduzir a incerteza chinesa quanto à resolução norte-
americana, porque, após março de 1996, os chineses passaram a contar 
com a intervenção de Washington em favor de Taipé, caso a ilha seja 
atacada sem declarar independência. Certamente isso alterou o cálculo 
estratégico-militar da RPC, contribuindo para reduzir sua disposição 
em recorrer à força para solucionar a questão de Taiwan – salvo no caso 
de uma declaração de independência. A China, por sua vez, obteve 
a mudança da política dos Estados Unidos para Taiwan, pois o governo 
norte-americano se viu compelido a abandonar sua postura pró-Taipé, a fim 
de recuperar o dano provocado às suas relações com Pequim. Tal mudança 
tornou-se evidente em 1997, quando o Departamento de Estado anunciou 
publicamente os “Três Nãos” a Taiwan e, em 1998, quando o presidente 
Clinton pessoalmente reiterou os “Três Nãos” em Xangai. 

Adicionalmente, os Estados Unidos conseguiram reforçar a credibilidade 
de seu compromisso com a defesa de seus aliados regionais, com isso 
fortalecendo a legitimidade da presença militar norte-americana no Leste 
asiático. Por outro lado, em virtude da intervenção de Washington na 
crise, Pequim direcionou a modernização do ELP não apenas para um 
conflito bélico com Taiwan, mas também para um confronto militar com 
os Estados Unidos no teatro taiwanês. Portanto, indiretamente, Washington 
e Taipé acabaram fornecendo uma nova direção à modernização material, 
estratégica e tática das Forças Armadas chinesas.28 

A Casa Branca também contribuiu para o aumento da confiança das forças 
“independentistas” da política taiwanesa, ao passo que o governo chinês 
conseguiu deixar os taiwaneses ainda menos inclinados à unificação, de tal 
forma que Lee Teng-hui foi reeleito em março de 1996, com 54% dos votos.

Outra importante conseqüência da crise reside nas revisões das 
“Diretrizes de Defesa entre EUA-Japão”, realizadas em 1996 e 1997. 
Com essas revisões, o Japão deixou de ser um “protegido” para tornar-se 
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um “parceiro” dos Estados Unidos na região. Em termos concretos, elas 
transformaram “um arranjo de segurança da Guerra Fria – um instrumento 
para proteger o Japão contra ameaças externas – em uma aliança desenhada 
para enfrentar contingências na Península Coreana e no Estreito de Taiwan” 
(Wu, 2005/06: 120). Tal desdobramento também contribuiu fortemente 
para o aumento da certeza de Pequim na intervenção militar dos Estados 
Unidos, caso Taiwan seja atacada sem declarar independência.29

Notas

1 É importante salientar que o conjunto de ilhas sob a jurisdição da RC vai além da ilha 
principal – Taiwan – e seu pequeno arquipélago, pois abarca também as ilhas Penghu, 
Kinmem e Matsu. Assim, quando nos referirmos a Taiwan, ou à RC, estaremos nos 
referindo não somente à ilha principal, mas também à totalidade do território controlado 
pelo governo taiwanês.

2 O presidente Chiang Kai-shek decidiu abandonar a ONU, pois, segundo ele, “não há 
espaço para patriotas e traidores viverem juntos” (apud., Bush, 2004: 112).

3 Para mais informações sobre o processo de reaproximação entre Washington e Pequim, 
ver Ross (1995) e Garver (1982).

4 O princípio de “uma China” era um “consenso” mínimo entre RC e RPC, pois ambos 
os lados concordavam que havia somente um governo legal e legítimo de toda China, 
porém cada lado afirmava ser esse governo. Esse “consenso” manteve-se praticamente 
inalterado até 1991, quando a RC começou a reformular o princípio de “uma China” 
(Auer, 2004: 9). Para maiores informações sobre a reformulação do princípio de “uma 
China”, ver: Garver (1997).

5 Na versão norte-americana do Comunicado de 1972, consta o termo “acknowledges”, que 
indica o conhecimento de algo, sem necessariamente indicar a concordância com algo. 
Essa sutil ambigüidade foi deliberada, e visava assegurar uma margem de manobra à Casa 
Branca. Na versão chinesa do Comunicado, aparece o termo “chengren”, normalmente 
traduzido para o inglês como “recognizes”, o qual não tem a mesma flexibilidade de 
“acknowlegdes” (Hickey, 1988; Nathan, 2000).

6 Washington tradicionalmente tem definido o statu quo na questão de Taiwan como: nem 
independência, nem unificação. O termo statu quo será empregado aqui com o mesmo 
significado que a Casa Branca confere a ele.

7 No texto original consta “acknowledges”.

8 Após a Casa Branca transferir o reconhecimento político-diplomático de Taiwan à China, 
a maioria dos demais Estados fez o mesmo. Até o fim de 2005, apenas vinte e cinco 
Estados mantinham relações oficiais com Taiwan.

9 As relações não-oficiais entre Estados Unidos e Taiwan são mantidas através do 
American Institute in Taiwan (AIT), situado em Taipé, e do Taipei Economic and Cultural 
Representative Office (TECRO), localizado em Washington.
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10 Para mais informações sobre a democratização de Taiwan, ver Rigger (1999) e Wachman 
(1994).

11  O principal grupo separatista da China é o “Movimento Islâmico do Turquestão Leste” 
(MITL), constituído basicamente por membros da etnia Uighur. O MITL milita pela 
secessão da província chinesa de Sinkiang. Os Uighur falam uma língua de origem 
túrquica e professam o islamismo. Segundo Pequim, o MITL opera em estreita associação 
com o terrorismo internacional (Guangcheng, 2001: 161-165).

12 Segundo Kenneth Lieberthal (2005: 59), a independência jurídica possivelmente tomaria 
a forma de uma alteração constitucional que criasse uma entidade política distinta da 
República da China. Essa mudança constitucional criaria a República de Taiwan, como 
querem os defensores da independência.

13 Ver, por exemplo, a matéria “China Will Never Tolerate Taiwan’s Independence”, 
publicada no People’s Liberation Army Daily, em 9 de julho de 2004, na qual Jiang Zemin 
afirmou que: “a questão de Taiwan é o tema mais sensível e vital nas relações entre 
China e Estados Unidos.” E que “[...] a integridade territorial e a soberania da China são 
primordiais, e a vontade nacional de 1,3 bilhões de chineses é inviolável. Portanto, se 
a autoridade de Taiwan buscar o caminho da independência, ou, se as forças externas 
interferirem, nós nunca iremos sentar e assistir” (Jiang, 2004 ).

14 Para uma análise atualizada – porém sucinta – dos possíveis cenários de guerra entre 
China e Taiwan, ver United States (2006: 37-41). Para uma abordagem detalhada, ver 
O’Hanlon (2000) e Shlapak, Orletsky e Wilson (2000). Recomenda-se uma certa cautela na 
leitura das conclusões desses dois últimos estudos, pois, embora ambos sejam altamente 
analíticos e pormenorizados, várias de suas conclusões não são mais válidas, uma vez 
que muitos dos dados que os autores utilizaram já estão defasados. De qualquer forma, 
são estudos de leitura obrigatória para qualquer interessado nos cenários de guerra entre 
China e Taiwan.

15 Aqui definimos os aliados da Casa Branca usando um critério específico, que são os 
tratados de defesa mútua. A partir desse critério, podemos dizer que Japão, Coréia do Sul, 
Austrália, Tailândia e Filipinas são aliados dos Estados Unidos na região (Nathan, 2000).

16 Atualmente, o Japão consome cerca de 5,8 milhões de barris de petróleo por dia, suas 
reservas naturais estão estimadas em 60 milhões de barris, ou seja, as reservas naturais 
japonesas podem abastecer o país por apenas dez dias. Por essa razão, o Japão importa 
100% do petróleo consumido no país, e 75% desse petróleo vêm do Oriente Médio 
(Klare, 2002: 116-117).

17 Em 1968, Lee concluiu seu doutorado em economia agrária na Universidade de Cornell.

18 Para uma boa análise do nacionalismo chinês, ver Whiting (1995).

19 Míssil balístico de curto alcance (SRBM – do nome em inglês), capaz de transportar 
artefatos nucleares. Os DF-15 são mais conhecidos como M-9, seu nome de exportação. 
Possuem cerca de 10 metros de comprimento (32ft.) e um metro de diâmetro. O alcance 
deste SRBM é de 600km, seu peso no lançamento é de 6,000kg e é capaz de transportar 
uma única ogiva (nuclear ou convencional) de até 950kg. Tanto seu deslocamento quanto 
seu lançamento são feitos através de um transportador-eretor-lançador, instalado sobre 
um caminhão. O DF-15 é movido com combustível sólido. Sua seqüência de lançamento 
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é de 30 minutos, o que é consideravelmente rápido para um SRBM. A margem de erro de 
um DF-15 é de 150 a 500m. Tal distância é insignificante para um míssil carregado com 
dispositivo nuclear, no entanto, para um SRBM carregado com explosivos convencionais, 
está margem de erro é um tanto grande (Fisher, 1997: 181-182). 

20 O ELP é composto pelas Forças Terrestres, Marinha, Força Aérea e pelo Segundo Corpo 
de Artilharia, que é responsável pelos mísseis balísticos e de cruzeiro da China, tanto 
convencionais quanto nucleares. O ELP está subordinado à Comissão Militar Central. 
No entanto, a autoridade sobre as grandes decisões (dispor as tropas no exterior; declarar 
guerra) está no Comitê Permanente do Birô Político do PCC, que é a principal instância 
decisória do partido (Shambaugh, 2002).

21 Nessa ocasião, não foram disparados mísseis balísticos, apenas mísseis terra-terra.

22 Keelung é uma cidade portuária situada no extremo Norte de Taiwan e é o segundo 
maior porto da ilha.

23 Cidade portuária localizada no extremo Sul de Taiwan. Kaohsiung é o maior porto de 
Taiwan.

24 Liu Huaqiu também era Diretor do Gabinete para Assuntos Estrangeiros (GAE) do 
Conselho de Estado da RPC. O Diretor do GAE se reporta diretamente ao Premier. Graças 
à informal delegação de poderes do Premier (Li Peng) a Liu, o GAE foi visto por inúmeros 
analistas norte-americanos como um órgão equivalente – em termos de atribuições – ao 
Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca e, conseqüentemente, o cargo de Diretor 
do GAE passou a ser comparado ao de Conselheiro de Segurança Nacional (Swaine, 
1998: 26-27).

25 O USS Independence foi escoltado pelos Destroyers Hewitt e O’Brien, pelo Cruzador 
Bunker Hill e pela Fragata McClusky. O USS Nimitz contou com a escolta dos Destroyers 
Callaghan e Olendorf, do Cruzador Port Royal, da Fragata Ford e do submarino Portsmouth 
(Garver, 1997). 

26 Para mais informações sobre as alianças militares norte-americanas no Leste e no Sudeste 
asiáticos, especialmente nos anos subseqüentes a crise de 1995-96, ver United States 
(1998: 41-47).

27 “De acordo com uma pesquisa de opinião, realizada em 2000 pelo Triangle Institute for 
Security Studies, os americanos médios, elites civis e militares, estão mais dispostos a 
derramar o sangue dos soldados americanos por Taiwan do que em guerras humanitárias 
em países do terceiro mundo. A pesquisa mostra que o americano médio toleraria um 
alto nível de baixas se os Estados Unidos fossem à defesa de Taiwan, em caso de um 
ataque da RPC contra a ilha. Elites civis e militares dos EUA aceitariam cerca de 17,000 
baixas americanas para defender Taiwan, ao passo que a maior parte do público aceitaria 
21,000 baixas. Em comparação, segundo a pesquisa, a maior parte do público aceitaria 
6,800 baixas em uma operação humanitária no Congo [...]” (Wortzel, 2002: 95).

28 Para uma análise detalhada das implicações da crise de 1995-1996 à modernização do 
ELP, ver Cheung, (1997) e Gill (1997).

29 Mais informações sobre as relações entre China e Japão, ver Sutter (2002) e (2006).
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Resumo

Neste artigo, nosso objetivo é descrever e analisar a crise entre os Estados Unidos, a China 

e Taiwan, ocorrida em 1995-96. Pequim, pela primeira vez, conduziu diversos exercícios 

militares no Estreito de Taiwan, em resposta à viagem do Presidente de Taiwan aos Estados 

Unidos e à inclinação do governo Clinton em favor de Taipé. Apresentando os resultados da 

pesquisa na forma de uma narrativa detalhada, com foco nos elementos políticos e militares 

da crise, demonstra-se como foi possível inferir as intenções e os interesses dos principais 

atores e, a partir disso, determinar seus ganhos e suas perdas com a crise. Concluímos, em 

primeiro lugar, que, se Taiwan for atacada sem declarar independência, os Estados Unidos 

irão intervir em defesa da ilha. Em segundo lugar, concluímos que isso alterou profundamente 

o cálculo estratégico da China, obrigando a liderança chinesa a imprimir uma nova direção 

à modernização de suas Forças Armadas.

Palavras-chave: Taiwan, China, Estados Unidos, crise.

Abstract

The Crisis in the Taiwan Strait (1995-1996) and the Relations between United States, 

China and Taiwan

In this paper, our goal is to describe and to analyze the crisis between the United States, 

China, and Taiwan, which occurred in 1995-96. Beijing, for the first time, carried out several 

military exercises in the Taiwan Strait, in response to the President of Taiwan’s trip to the 

United States of America and to the Clinton administration tendency to favor Taipei. Presented 

in the form of a detailed narrative focused on the political and military elements of the crisis, 

we demonstrate how it was possible to infer the intentions and interests of the main actors 

and, from that, to determine its gains and its losses with the crisis. Firstly, we concluded 

that, if Taiwan would be attacked without declaring independence, the United States would 

intervene in defense of the island. Secondly, we concluded that this has deeply changed the 

strategic calculus of China, forcing the Chinese leadership to give a new direction to the 

modernization of its military forces. 

Keywords: Taiwan, China, United States, crisis. 


