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É importante distinguir com precisão
três fenômenos diferentes que, ocasional-
mente, se confundem nas análises sobre
política exterior e nas estratégias disponí-
veis para áreas periféricas como a Améri-
ca Latina: a unipolaridade, o unilateralis-
mo e a primazia.

A primeira expressa uma condição de-
rivada da distribuição de poder entre paí-
ses: a unipolaridade indica que um ator
em particular é muito mais poderoso do
que os demais Estados influentes conside-
rados individualmente. Ela pode ser inter-
pretada como uma condição dilatada no
tempo e estável em sua manifestação, ou,
pelo contrário, ser concebida como uma
situação transitória e instável. Se a balança
de poder é algo recorrente e constante no
sistema internacional, outros atores tende-
rão a equilibrar o poder do Estado mais
poderoso. A definição de unipolaridade co-
mo uma condição prolongável e persisten-
te baseia-se no fato de considerar os Es-
tados Unidos como um país que acumula
poderes militar, tecnológico, diplomático e
econômico não contrastáveis no curto e mé-
dio prazos com outro país individualmen-

te. Por outro lado, cabe destacar que sob
uma perspectiva neoconservadora (ainda
vigente entre vários setores civis e milita-
res nos Estados Unidos), a tradicional ba-
lança de poder é percebida com desprezo
e inquietação; só uma clara supremacia
norte-americana poderia reordenar e paci-
ficar o sistema internacional em uma dire-
ção progressista e positiva. Por sua vez, é
importante ressaltar que a unipolaridade
tem seus limites quando: a) surge um con-
trapoder (ou uma coalizão de países) com
atributos de poder similares ao do pólo do-
minante e com a vontade efetiva de desa-
fiá-lo; b) o poderoso se expande demasia-
damente e deve retroceder diante de uma
derrota significativa; e/ou c) ela enfraque-
ce-se notadamente no âmbito interno (per-
da de capacidade econômica, deterioração
de indicadores educacionais, científicos e
tecnológicos, ruptura de consenso domésti-
co, implosão institucional, entre outros).

O unilateralismo, por outro lado, refe-
re-se a um tipo de comportamento especí-
fico em que um país tende a agir sozinho
e sem consultar outros países para satisfa-
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multinacionais estabelecidos (ONU, Otan,
por exemplo) para enfrentar conjuntamen-
te e com mais legitimidade os desafios da
segurança global. Agora, nada indica que
a primazia seja abandonada completamen-
te como a pedra angular da política exte-
rior e de defesa dos Estados Unidos, mes-
mo com o triunfo de um presidente do
Partido Democrata em 2008.

A
Uma interpretação realista do atual

contexto global não significa uma chama-
da ao pessimismo nem um convite à pas-
sividade. Trata-se de entender mais a di-
nâmica global para melhor precisar um
modelo de inserção no que resta desta
primeira década do século XXI. Assisti-
mos a uma ordem híbrida, com elementos
claros de um padrão unipolar e com vá-
rios fenômenos que insinuam uma multi-
polaridade entre países, com reacomoda-
ções estratégicas importantes entre os
principais atores mundiais e a urgência de
se encontrar soluções efetivas e comuns
para os dilemas compartilhados e globais.
Não estamos diante de uma ordem impe-
rial, apesar da obstinada tentação norte-
americana de construí-la.2 Estamos distan-
tes de uma ordem heteropolar, ou seja, uma
ordem de polaridades múltiplas, tanto no
plano estatal como no não-estatal.

Em meio a esta ordem híbrida domi-
nante, existem razões para sermos oti-
mistas sobre o futuro das relações entre a
América Latina, a China e os Estados Uni-
dos. Ainda que outras experiências trilate-
rais vividas pela nossa região em décadas
recentes foram, por diferentes motivos,
mais desvantajosas do que positivas para
a América Latina, a relação triangular com
a China e os Estados Unidos tem melho-
res possibilidades. Com efeito, a conflituo-
sa relação América Latina-União Soviéti-
ca-Estados Unidos durante a Guerra Fria

foi negativa para a América Latina. A rela-
ção desenvolvida com a Europa Ocidental
e os Estados Unidos foi prometedora para
a América Latina no campo político-di-
plomático entre os anos 1960 e 1980, mas
tornou-se paulatinamente marginal e in-
consistente desde os anos 1990 em diante;
e as potenciais ligações comerciais e finan-
ceiras entre a América Latina, o Japão e os
Estados Unidos esboçadas nos anos 1970
enfraqueceram-se notoriamente nos últi-
mos vinte anos.

O caso do triângulo América Latina-
China-Estados Unidos é potencialmente
proveitoso para as três partes por diversas
razões. Em primeiro lugar, a China deste
início de século é totalmente diferente da-
quela da metade do século XX. Os debates
em Washington, na Ásia e na Europa sobre
se a China é uma ameaça ou uma oportuni-
dade, se Pequim é um poder desestabiliza-
dor ou conservador, ou se seus propósitos
expansivos para além da Ásia são benévo-
los ou malévolos são muito importantes.
Entretanto, para a América do Sul em par-
ticular a nova fase da presença chinesa na
área foi, até o momento, menos negativa e
potencialmente mais positiva. Entre os
anos 1950 e 1970, a pequena influência da
China na América Latina reduzia-se a uma
diplomacia cultural marginal, estimulada
por argumentos ideológicos e fundada em
uma expectativa revolucionária. Esta diplo-
macia confiava nos dividendos da desesta-
bilização, estava acompanhada de slogans
antiamericanos e orientava-se visando a
fortalecer os partidos e os movimentos pré-
chineses (e anti-soviéticos): naquela época,
a China se comportava como um ator re-
visionista que pretendia mudar as regras
do jogo utilizando meios agressivos. Hoje,
Pequim aproxima-se da região através de
uma ativa diplomacia econômica caracte-
rizada pelo pragmatismo, baseada na con-
ciliação, que procura a estabilidade, está
preocupada em não irritar Washington e
dirigida a fortalecer os vínculos entre pai-

sés. Portanto, o desenvolvimento chinês
na região aparece como moderado e não
desafiador.

Em segundo lugar, a natureza da rela-
ção triangular entre a América Latina, a
China e os Estados Unidos convida à coo-
peração. Esta vinculação não é um triân-
gulo estratégico para a política mundial.
Os vínculos bilaterais de cada par não es-
tão estreitamente entrelaçados, nem são
igualmente vitais para as três partes: o sig-
nificado recíproco das relações Washing-
ton-Pequim é para cada contraparte su-
perior às suas relações respectivas com a
América Latina; a gravitação dos Estados
Unidos nas políticas externa e interna da
América Latina é muito mais relevante que
a da China para os países da área, e o lugar
da América Latina em termos das priorida-
des chinesas é muito inferior ao de outros
países (particularmente, os mais desenvol-
vidos) e regiões (especialmente a sua peri-
feria mais próxima). A história passada e a
evolução recente deste triângulo também
não tiveram implicações cruciais para a
balança de poder mundial, nem parece que
terão em um futuro próximo. Em breve, as-
sistiremos a uma relação trilateral que não
produz fricções automáticas nem interesses
antagônicos. Em todo triângulo - inclusive
no que forma a América Latina, a China
e os Estados Unidos - existe concorrência,
especialmente entre os seus vértices mais
fortes. Entretanto, a existência de um triân-
gulo não estratégico implica que é poten-
cialmente menos difícil identificar áreas de
cooperação tripartite.

Em terceiro lugar, a posição de Was-
hington na relação triangular sino-latino-
americana-norte-americana é muito sólida
e não deveria levar a percepções apocalíp-
ticas. Nessa direção convém lembrar que
a geografia conta bastante. A América La-
tina está localizada no continente da prin-
cipal superpotência existente. A América
Latina sempre foi tradicionalmente segu-
ra para os Estados Unidos e sua valoriza-

ção real por parte de Washington nas dis-
putas de poder global foi bastante reduzi-
da na Guerra Fria, pequena no começo do
Pós-Guerra Fria e tende a ser ainda menor
depois do 11/9. Além disso, é inegável e
evidente a hegemonia dos Estados Uni-
dos no âmbito continental. A influência e
projeção norte-americana no mundo são
patentes, enquanto a preponderância de
Washington no espaço americano parece
inquestionável. Ainda que seja pertinente
ressaltar que no plano mundial observam-
se níveis e graus de complexidade e con-
tradição, no âmbito hemisférico a tendên-
cia é verificar a hegemonia de Washington,
mais palpável diante da carência de con-
trapartes com um espírito e uma deter-
minação desafiantes aos Estados Unidos
enquanto continente. Por analogia, se con-
siderarmos o fato de que na Europa e na
Ásia existe uma forte concorrência entre
grandes potências, poderes regionais e
países médios, é muito pouco provável
que a China tenha a capacidade e a opor-
tunidade de rivalizar seriamente com os
Estados Unidos no continente americano.
A China ainda não é um poder mundial e
dificilmente o será, desafiando suave ou
agressivamente os Estados Unidos atra-
vés da América Latina.

Em quarto lugar, é preciso destacar
que os valores importam. A América Lati-
na compartilha (e contribui para) os valo-
res democráticos do Ocidente. Além dis-
so, a última onda autoritária dos anos 1970
impulsionou uma revalorização do regi-
me democrático, particularmente em ter-
mos da transcendência da defesa dos di-
reitos humanos, do respeito ao pluralismo
e o avanço do império da lei. Apesar de
suas limitações e contradições, os países
da região estão avançando no processo de
democratização. Nesse sentido, o modelo
político interno chinês resulta ser, em ge-
ral, pouco atraente para a América Latina.
Entretanto, seu modelo diplomático exter-
no é mais sedutor: multipolarismo (em



oposição ao unipolarismo), multilateralis-
mo (em oposição ao unilateralismo), não
ingerência (em oposição ao intervencio-
nismo), soft power (em oposição ao hard
power), pragmatismo (em oposição à ideo-
logização), colaboração (em oposição à do-
minação) e persuasão (em oposição à coer-
ção). De certa forma, isto coincide com
algumas tradições e aspirações latino-
americanas. Na verdade essas idéias tor-
nam-se cada vez mais atraentes em razão
do que acontece com a política externa
norte-americana, especialmente depois do
11 /9 e especificamente pelo que pretende
e faz. Em resumo, para a América Latina,
um dos maiores desafios é preservar e
aprofundar os valores democráticos no
campo interno e aproveitar diplomatica-
mente os espaços e oportunidades criados
pela ascendente gravitação chinesa na po-
lítica internacional.

Finalmente, em quinto lugar, a agenda
de segurança que liga a América Latina, a
China e os Estados Unidos não conduz,
inexoravelmente, ao conflito. Os três ato-
res têm prioridades diferentes, mas não
são irreconciliáveis ou geradoras de ten-
sões incontroláveis. Para Pequim, os assun-
tos de segurança críticos são Taiwan e os
recursos primários (especialmente, a vul-
nerabilidade energética e alimentar). Para
Washington, junto com os temas de Taiwan
e da energia deve-se acrescentar a projeção
militar da China na região, o futuro do
Canal do Panamá, a instabilidade na Co-
lômbia, a Cuba pós-Castro e o desafio de
Hugo Chávez na Venezuela. Para a Améri-
ca Latina, as maiores preocupações surgem
do incremento do fenômeno das drogas na
China e seu impacto sobre o narcotráfico
regional, a presença de organizações cri-
minosas chinesas na Tríplice Fronteira, a
pouca transparência chinesa no mercado
de armas leves, a desatenção do país asiá-
tico frente à questão ambiental e o alto
nível de corrupção para a realização de
negócios com a China.

Algumas questões podem demandar
uma acomodação prudente (Taiwan, ener-
gia) e outras requerem mecanismos de
consulta sutis (Cuba e Venezuela), enquan-
to certos tópicos não são problemáticos
(Colômbia e o Canal do Panamá) nem au-
tênticos (a projeção militar chinesa na re-
gião). Por sua vez, as questões de segu-
rança que inquietam a América Latina
exigem, para a sua superação, uma pers-
pectiva cooperativa e preventiva; perspec-
tiva que poderia envolver, sem custos
individuais e com benefícios compartilha-
dos, as três partes.

Em resumo, a China é hoje um ator
muito presente no âmbito internacional.
Pequim está incrementando seus laços com
o exterior, em geral, e com a América Lati-
na, em particular. É claro que a necessida-
de e a oportunidade combinaram-se na
estratégia de Pequim com relação à re-
gião. Entretanto, até o momento não exis-
tem indicadores de que a China tenha a
vontade nem a capacidade de desafiar os
Estados Unidos no continente. Nesse con-
texto, é fundamental aproveitar a oportu-
nidade e incrementar os laços triangulares
positivos entre a América Latina, Pequim
e Washington. Isto poderia fortalecer os
nossos interesses individuais e coletivos
no longo prazo.

Para uma região periférica como a Amé-
rica Latina é prioritária a acumulação de
poder e o incremento de sua autonomia.
A complexa ordem híbrida vigente pro-
duz fortes restrições e poucas oportunida-
des. Devemos cultivar mais e melhor a re-
lação com a China e contribuir ativamente
para que o triângulo entre a América Lati-
na, a China e os Estados Unidos traga paz e
prosperidade internacional, e não se trans-
forme em uma ocasião perdida; se fosse
assim, o resultado seria a nossa transforma-
ção, no médio prazo, apenas no espaço pró-
consular de Washington.
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Notas

1. Sobre o minilateralismo entendido como uma forma
multilateral menos numerosa veja, Miles Khaler, "Mul-
tilateralism with Small and Large Numbers", em Inter-
national Organization, v. 46, n. 3,1992.

2. O conceito de ordem imperial utilizado baseia-se na
definição usada por um dos grandes teóricos do realis-
mo nas relações internacionais, Hans G. Morgenthau,
em seu clássico livro Política entre Ias nationes. Pará

ele, sucintamente, a práxis que procura conceber um
império expressa "uma política orientada à ruptura do
status quo e à modificação das relações de poder entre
uma ou várias nações". Depois do fim da Guerra Fria,
os Estados Unidos, mais do que um poder satisfeito e
seguro, foi se transformando em uma potência revisio-
nista da política mundial. A administração do presi-
dente George W. Bush articula a versão mais agressiva,
arrogante e audaz desse projeto de reestruturação ma-
ciço e decisivo.
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