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A crise predominante entre a China e o Tibete, mais uma vez escancarou ao mundo, a falta de 
diálogo; a violação aos direitos humanos; a intolerância ideológica e o uso da força militar 
chinesa contra os protestos dos monges desarmados. Desta feita, o objetivo do governo chinês 
de mostrar ao mundo uma imagem positiva de seu país, não conseguiu mais uma vez encobrir 
com mão-de-ferro os problemas políticos em relação ao Tibete. 

Independentemente do conflito entre China e Tibete perdurar por tanto tempo, a ocasião tem 
sido, sobremaneira, adequadamente utilizada pelo Tibete para intensificar seus protestos 
contra a linha-dura do partido chinês. A citada ocasião coincide com a realização dos Jogos 
Olímpicos de Pequim, enquanto o mundo se prepara para enviar as suas delegações para 
disputar a Olimpíada no território chinês, outros países estão aderindo de alguma forma, aos 
inúmeros protestos (em favor do Tibete), que se espalham pelo cenário global.  

De nada adiantou, a China condenar a mídia internacional, quanto ao noticiário dos confrontos 
entre o exército chinês e os monges tibetanos, notadamente a censura não conseguiu impedir 
os noticiários quanto aos confrontos sangrentos ocorridos nos últimos dias que antecede a 
abertura da Olimpíada. Ademais, tais atitudes serviram para piorar o quadro dramático entre a 
China e o Tibete, em relação a abertura dos Jogos Olímpicos em Pequim, e agravar de certa 
maneira a imagem da China perante o mundo. 

Outro aspecto relevante que aflige a China no período da olimpíada, é a declaração de alguns 
governos que pretendem boicotar a participação nos jogos olímpicos por causa dos confrontos 
com o Tibete. Mesmo que seja tardia a intenção de haver um possível boicote na participação 
da olimpíada em Pequim, não se pode duvidar dos próximos acontecimentos que antecede a 
abertura da Olimpíada em Pequim. 

Desde que a China conseguiu expandir a economia para o cenário mundial, o país desejou 
sediar os jogos olímpicos para divulgar a imagem positiva, com base no panorama econômico 
vivenciado nos últimos anos, a China tentou encobrir o antigo dilema que vem enfrentando 
com o Tibete em não aceitar a autoridade chinesa como sendo um único país. Outrossim, a 
China continua sustentando o poder estatal onde permite a participação do mercado 
capitalista, desde que seja controlada pelo partido comunista e seus líderes.  

Mesmo num labirinto ideológico, o impacto causado pelo conflito sobre a realização dos Jogos 
Olímpicos em Pequim, poderá trazer variáveis positivas e negativas. As variáveis positivas se 
caracterizam pela possibilidade do fortalecimento da causa tibetana para a conquista de sua 
independência, de outro modo, as variáveis negativas podem consolidar a aguda crise política 
com o Tibete e o indesejado quadro humanitário para a realidade que a China está vivenciando 
num momento importante de expansão econômica no mercado internacional. Tampouco, 
mesmo que ocorra o boicote por algumas delegações esportivas, é improvável que a Olimpíada 
seja ofuscada na sua totalidade. 

O caminho que a China e o Tibete tem que trilhar entre seus interesses conflitantes é uma 
direção estreita e perigosa, e um passo dado em falso ampliaria ainda mais o distanciamento 
de um possível entendimento, afora isso, o obscuro resultado de um desfecho particularmente 
desastroso não está de maneira nenhuma descartado. 

A verdade elementar que se ancora no conflito político e social entre a China e o Tibete poderá 
prejudicar injustamente a realização dos jogos olímpicos. Caso haja o boicote de alguma 
delegação nessa Olimpíada, o prejuízo não será apenas para os países envolvidos na causa e 
sim para os atletas que se dedicaram numa longa e árdua jornada de preparação. 



Portanto, o boicote é um indesejado instrumento para a resolução de conflitos políticos de 
qualquer natureza, de igual modo, a finalidade do esporte representado na realização da 
Olimpíada é fortalecer as alianças entre os povos, mesmo que cada atleta esteja competindo 
entre outros para a glória e honra de seu país. 
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