Título: Nacionalismo Chinês: Pragmatismo e Instrumentalismo na Política Externa
Autora: Susana Silva Ramos
Licenciada em Estudos Asiáticos pelo Consórcio da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa e Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica
Portuguesa. Mestre em International Studies pelo ISCTE- Instituto Universitário de
Lisboa. Doutoranda em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE – Instituto
Universitário de Lisboa
Resumo
A utilização do Nacionalismo pelo Partido Comunista Chinês para justificar as suas
posições de poder, as políticas de “abertura e reforma” e o discurso de “um país, dois
sistemas” urge por uma análise mais extensa e compreensiva do fenómeno do
nacionalismo na China. Muitas vezes esteve o nacionalismo chinês sujeito aos padrões
ocidentais e por isso mesmo a análises incompletas ou erróneas daquilo que se
compreende por “nacionalismo chinês” ou “nacionalismo de características chinesas”.
As abordagens mais recentes distanciam-se das linhas de pensamento dos anos oitenta,
ora romantizadas ora radicais, e identifica um “nacionalismo pragmático”. Mas em que
consiste o nacionalismo chinês e será esse um “nacionalismo pragmático”? E em que
medida este nacionalismo influencia a política externa chinesa? A criação de uma
imagem pessimista de um poder chinês que adoptará políticas estrangeiras mais
nacionalistas e agressivas contraria a ideia de que os efeitos do nacionalismo chinês na
política estrangeira podem ser mais moderados que aquilo que é geralmente aceite e por
isso são necessários esforços para fazer análises mais rigorosas do fenómeno.
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Nacionalismo Chinês: Pragmatismo e Instrumentalismo na
Política Externa
Os padrões ocidentalizados sob os quais o nacionalismo está em análise
precisam de ser revisitados e reavaliados e, às portas de realidade supranacionais e de
tendências globais, os fenómenos nacionalistas podem revelar padrões distintos1.
A utilização do nacionalismo chinês pelo Partido Comunista Chinês para
justificar posições de poder, políticas de “abertura e reforma” e o discurso de “um país,
dois sistemas”, discurso este que tem inclusive guiado a política externa chinesa, urge
por uma análise extensa e compreensiva do fenómeno do nacionalismo na China 2.
Existe uma preocupação internacional geral sobre se o crescimento económico
da China fará com que o país expanda os seus interesses nacionais de forma agressiva.
Os poderes emergentes tendem a estar insatisfeitos com o status quo e por isso mesmo
desafiam a ordem existente e esta ideia tem-se reflectido nas previsões pessimistas em
relação ao futuro e segurança na Ásia 3.
Mas o que é exactamente o nacionalismo chinês? Considerando que a China é
um país com quatro mil anos de história documentada, dois mil anos sob um poder
central, será que só se tornou uma “nação” no século XX? A ideia de um “nacionalismo
chinês” levanta muitas questões, sobre a sua origem, a sua caracterização e classificação,
a sua compatibilidade e por exemplo, questões sobre o impacto do confucionismo ou até
sino centrismo 4.
Ao contrário do que o princípio do universalismo do confucionismo faria prever,
o orgulho numa superioridade da civilização confuciana é central ao nacionalismo
chinês e, ao invés de esmorecer o fenómeno, sustenta-o e dá-lhe base, provando uma
característica fundamental do nacionalismo chinês: o seu carácter instrumentalista 5.
Muitos especialistas chineses consideram que o nacionalismo nada mais é que
uma ferramenta utilizada para legitimar a assertividade e governança chinesas 6.
Depois de Tiananmen em 1989 esta legitimidade deteriorou-se ainda mais e o
Partido serviu-se do nacionalismo para iniciar uma campanha nacional de educação
patriótica que teria por objectivo substituir as diferentes ideologias com um “Novo
Nacionalismo”7.
Numa primeira abordagem o crescimento do “novo nacionalismo”, nos anos de
1990, deve-se aos esforços implícitos do governo uma vez que nos anos pós Mao a
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fundação ideológica do partido estava a diminuir e por isso Jiang Zemin e os seus
sucessores lançam uma campanha patriótica que utiliza o nacionalismo para enaltecer o
papel do Partido na libertação da China das mãos dos opressores estrangeiros e assim
rejuvenescer a nação8.
Esta campanha nacionalista patriótica foi uma maneira de apelar ao
nacionalismo para assegurar a lealdade da população e enfatizar como a China não
estava preparada para uma democracia liberar ocidental, e que o sistema uni-partidário
ajudaria a manter a estabilidade política necessária ao desenvolvimento económico mais
rápido. Esta postura do partido, de utilizar o nacionalismo como um instrumento da sua
legitimidade, permitiu por um lado a manutenção da estabilidade política e por outro
ajudava ainda a explicar que o atraso económico chinês também se devia às
humilhações passadas.
O nacionalismo foi a força motriz da revolução chinesa, A era moderna e as suas
instituições e doutrinas ligadas ao estado-nação espalham-se pelo mundo; contudo a
entrada da China num mundo de estados-nação soberanos foi longa e traumática e
forçou os chineses a adoptar uma identidade cultural politizada. O nacionalismo passou
a permear os assuntos chineses e a manifestar-se inclusive entre ideias e movimentos9.
O nacionalismo chinês em fase de crescimento no início dos anos 90 do século
XX, levou ao estabelecimento da República Popular da China. O novo regime, produto
do nacionalismo, permitiu o crescimento do poder chinês e da sua posição internacional
e satisfez por isso as aspirações nacionalistas, enquanto paralelamente despertou a
atenção internacional para a possibilidade de a China expandir as suas ambições 10.
A partir desta altura muitos autores, como Bernstein e Munro, consideram que a
China se tornou cada vez mais nacionalista, imbuída da nostalgia de redenção das
humilhações do passado em conjunto com o crescimento do poder internacional, tem
tentado substituis os Estados Unidos da América enquanto poder dominante na Ásia.
Um nacionalismo forte mistura-se nos círculos de elite de Pequim e, depois do século
das humilhações e das reformas económicas e sociais de Mao, a China voltaria a crescer
e a retomar o seu lugar no mundo 11.
Enquanto muitos outros têm identificado um nacionalismo que cavalga nestas
humilhações do passado chinês para influenciar a política externa, (posição que ameaça
um crescimento pacifico da China) outros têm sido mais cautelosos na exploração dos
limites e motivações e alguns identificam um movimento sino-centrico que pretende
estabelecer a China como um grande poder12.
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Em relação a este ressurgimento do nacionalismo chinês existem autores que
encaram que com o nacionalismo a China pretende substituir os poderes dominantes
enquanto outros que este fortalecimento do nacionalismo chinês nada mais é que um
instrumento das intenções de retoma da posição da supremacia chinesa 13.
Os actuais nacionalistas chineses distanciam-se de ideias românticas ou radicais
que os anos oitenta trouxeram ao nacionalismo, enquanto disciplina, e ao nacionalismo
chinês e identificam-se antes como “realistas” ou “pragmáticos”14.
Mas o Naiconalismo Chinês é um fenómeno muito mais complexo que qualquer
uma destas retóricas e Pequim tem apostado num nacionalismo pragmático e
diplomaticamente prudente15.
Este nacionalismo pragmático considera a nação como uma unidade política
territorial, oferece ao estado comunista a responsabilidade de falar em nome da nação e
pede aos seus cidadãos que subordinem os seus interesses aos interesses da nação. Este
nacionalismo pragmático faz sentido para os chineses que procuram condições mais
prósperas enquanto paralelamente os líderes do regime promovem a busca de poder e
prosperidade da China 16.
Duas grandes reinvindicações podem ser imediatamente discernidas em grande
parte da literatura, a primeira argumenta que o governo chinês se tornou mais
nacionalista e militarista nos anos 1990 e com os seus desenvolvimentos económicos a
China se tornará uma maior ameaça aos interesses dos Estados Unidos; a segunda é uma
reivindicação nacionalista anti-Estados Unidos que argumenta que o crescimento do
nacionalismo tem uma base popular entre os chineses 17.
No artigo “Chinese Nationalism and Its International Orientations” Suisheng
Zhao questiona a constante associação do nacionalismo a comportamentos violentos do
século passado e chama a atenção para esta correlação e para o perigo da mesma,
especialmente considerando a emergência do nacionalismo chinês 18.
Ao longo do artigo o autor acaba por desqualificar esta relação do nacionalismo
chinês com a agressividade das políticas internacionais, coloca o enfoque no
pragmatismo e no carácter instrumentalista deste nacionalismo; pragmatismo este que é
cada vez mais a abordagem do Partido Comunista Chinês na política externa e nos
negócios e assuntos internacionais, uma abordagem guiada pelo e para o estado 19.
O artigo desmitifica a relação do nacionalismo chinês com os comportamentos
agressivos das políticas internacionais dando provas que este é essencialmente um
fenómeno que serve a unificação da nação e a defesa dos seus interesses a nível
4

internacional; dois lados de uma mesma moeda que servem tanto o discurso interno
como as posições internacionais 20.
O argumento geral de que a China se tem tornado mais nacionalista tem
induzido imensos debates, especialmente sobre o primeiro argumento contudo Robert
Ross argumenta que a China se manterá um poder conservador e que o seu maior
interesse é o de proteger a estabilidade na região; Suisheng Zhao aponta para um
nacionalismo chinês mais pragmático e não proactivo nas suas orientações
internacionais21.
O nacionalismo pragmático foi e é um instrumento do Partido Comunista Chinês
para reforçar a fé popular e manter a unidade do país durante o período turbulento da
rápida transformação do país. A utilização do nacionalismo valeu-lhes o apoio público
mas existe o perigo de que o nacionalismo desenfreado comprometa os objectivos finais
de modernização económica na qual o Partido Comunista Chinês se baseou 22.
O nacionalismo pragmático é centrado no estado e o estado comunista é a
personificação da vontade da nação e por isso busca a lealdade e o apoio do povo para o
Partido assim como o povo adopta essa mesma nação23.
O Instrumentalismo assume assim um papel central no nacionalismo pragmático
na medida em que o governo molda a identidade política de acordo com a necessidade;
embora tal como aponta Anthony Smith esta abordagem seja condicionada pelos dados
culturais pré-existentes. O governo teve de aderir aos parâmetros culturais das tradições
das pessoas, politizando o seu sentido de comunidade étnica, e reinterpretando essas
tradições como recursos culturais profundos para uma luta política nacional de
autodeterminação24.
Este nacionalismo pragmático utiliza o imperialismo ocidental como causa para
a falta de modernização chinesa e adopta qualquer abordagem de política externa que
possa acelerar o desenvolvimento da China e promove ainda a adaptação às mudanças
globais, por isso, mais que uma doutrina ideológica, é uma doutrina nacionalista e
baseada em interesses25.
As preocupações internacionais em conjunto com esta imagem de um
nacionalismo chinês agressivo combinam na criação de uma imagem pessimista sobre
um poder chinês que adoptará políticas estrangeiras mais nacionalistas mas os efeitos do
nacionalismo na política estrangeira podem ser mais moderados que aquilo que é
geralmente aceite e por isso são necessários esforços para fazer análises mais rigorosas
e contrariar a imagem estereotipada 26.
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É necessário compreender em que consiste o Nacionalismo Chinês, as suas
fontes e as camadas; se o fenómeno está de facto em disseminação e se influencia a
política externa de Pequim27.
Posto de uma maneira muito simplista, o nacionalismo chinês é um produto do
seu uso político ao longo da história. No entanto este instrumentalismo de elite
prejudica a complexidade do crescimento do nacionalismo na China e também exagera
a habilidade do Governo de manipular as políticas de identidade 28.
O carácter instrumentalista destas análises económicas é limitativo no estudo do
nacionalismo, ainda que extremamente esclarecedor em vários aspectos, por exemplo
em relação às estratégias das elites, descura uma série de outros factores que misturados
condicionam uma abordagem tão simplista 29.
Mas o Nacionalismo Chinês é mais complicado que aquilo que os
instrumentalistas assumem. Como Christopher Hughes demonstra no seu livro “Chinese
Nationalism in the Global Era” 30 o nacionalismo chinês engloba muitos factores e
depende em grande medida de quem e com que propósitos o apresenta, o
instrumentalismo de elite explica apenas uma parte, a parte política e estatal, e limita a
discussão a esse universo 31.
O nacionalismo começou a ser utilizado pelas elites chinesas depois da guerra do
ópio e tem desde então marcado a política chinesa numa tentativa de regeneração do
século das humilhações32.
Numa das suas primeiras formas, o nacionalismo foi um movimento étnico dos
Han para derrubar a dinastia Qing, depois da queda da dinastia Qing em 1911, o Partido
Comunista Chinês introduz a ideia de um “nacionalismo liberal” que serviria para
melhorar as condições políticas do país e alicerçar as reformas sociais e depois de Mao
Zedong sob as reformas dos anos 80 de Deng Xiaoping este nacionalismo liberal ganha
uma expressão que se mantém na China contemporânea. O nacionalismo chinês
começou por ser uma expressão de etnia, uma tentativa de legitimar a queda da dinastia
Qing, depois um nacionalismo liberal que legitimaria a batalha contra o imperialismo e
posteriormente uma tentativa de promoção do rejuvenescimento da nação; actualmente
o nacionalismo chinês urge por uma vertente capaz de assegurar a força do partido na
manutenção do nacionalismo e mais que isso um nacionalismo capaz de oferecer uma
visão de construção do estado-nação, o nacionalismo pragmático 33.
É crucial dar voz a um “nacionalismo chinês” ou um “nacionalismo de
características chinesas”. Um nacionalismo de quarta geração 34 que explora materiais
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audiovisuais produzidos na China desde a década de 1990 e que faz uso da “vitimização
e das humilhações imperialistas”35 para avançar um discurso de um nacionalismo quase
“altruísta”36.
O nacionalismo pragmático procura uma política externa que defenda os
interesses nacionais chineses e que trabalhe para desenvolver relações e cooperação; as
tácticas desde nacionalismo são flexíveis e as estratégias subtis. Os chineses evitam ser
confrontacionais mesma em situações em que não se comprometam. O nacionalismo
pragmático é mais reactivo que proactivo na medida em que serve de resposta quando
os interesses da China estão em risco 37.
Compreender a tendência chinesa de dizer sim por não e vice-versa, de dizer o
oposto do que se quer dizer, ajuda a compreender a relação da China com as outras
nações. É essencial que se olhe para estas relações de uma maneira rigorosa não
podemos dar voz ao “anti-chinês”38 e arriscar ter de lidar com as condições nefastas
dessa posição, mas isso também não significa que devamos pintar uma imagem cor-derosa da China e olhar para o país e para a sua política externa com essa
irresponsabilidade39.
Devemos olhar para o nacionalismo conscientes das suas metamorfoses e
especialmente conscientes que as suas características lhe permitem uma adaptabilidade
excepcional. É uma nacionalismo propositadamente versátil, que utiliza até as épocas
negras da história da China para avançar a sua agenda e que por isso se torna
incrivelmente capaz de manobrar o rácio entre custos e benefícios 40.
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