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O próximo herdeiro
do poder na Rússia
Enquanto a situação política interna não mudar, relações
com o Ocidente continuarão imutáveis e ambíguas

Os Estados Unidos devem
conter a China?
Embora o renascimento da Ásia e a evolução econômica
chinesa sejam bem-vindos, há temores de que
Pequim se torne uma ameaça para Washington
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Numa recente entrevis-
ta, o presidente da
Rússia, Dmitri Medve-
dev, disse que gosta-
ria de disputar um se-
gundo mandato nas

eleições de 2012, mas não queria
competir com o primeiro-ministro
Vladimir Putin, que o colocou no
poder. Essa disputa, ele sugeriu,
prejudicaria a imagem e o bem-es-
tar do país.

A declaração de Medvedev deve
acabar com especulações sobre uma
possível candidatura sua, mas man-
tém o suspense com relação a Putin.
Muitos, particularmente no Ociden-
te, gostariam de ver Putin e seu auto-
ritarismo irascível, antiocidental,
saindo de cena.

Na verdade, nos últimos dez anos,
a política externa russa tem tido co-
mo base a defesa e a desconfiança. A

Rússia mantém relações complicadas
com a União Europeia, que, por sua na-
tureza, não constitui uma ameaça. Con-
tinua melindrada com a independência
de países que a circundam, especial-
mente aqueles que estão política e geo-
graficamente próximos do Ocidente.
Mais de uma década após o fato, o Krem-
lin ainda condena a ampliação da Otan
para a Europa Oriental, qualificando-a
como uma ameaça à segurança.

A realidade, naturalmente, é que a
Otan constitui uma ameaça à Rússia
tanto quanto a Suíça. Mas não é o po-
der militar da Otan que o Kremlin de
Putin considera alarmante; o proble-
ma real é o potencial da aliança para
“engolir” a Moldávia ou a Ucrânia.
Criar um precedente para a democrati-
zação do espaço pós-soviético é um ce-
nário de pesadelo para Putin. Como
nos tempos da União Soviética, a prin-
cipal tarefa da elite hoje no poder é

manter o regime econômico e político
nas mãos de um círculo, criado para
seu controle pessoal e benefício mate-
rial. A política externa russa, como na
época soviética, é uma extensão das
prioridades domésticas oficiais.

O regime atual é claramente autocrá-
tico. Mas aspira a legitimidade demo-
crática aos olhos dos cidadãos russos e
da comunidade internacional. É com es-
se objetivo que Medvedev desempenha
sua missão civilizadora – participando
de fóruns mundiais, postando mensa-
gens no Twitter, censurando a corrup-
ção desenfreada e apoiando a “moderni-
zação” e o “estado de direito”.

O resultado desta dualidade – um es-
tablishment autoritário e uma fachada
democrática – é que a Rússia tornou-se
uma terra de ninguém no campo geopo-
lítico. Uma Rússia democrática preten-
deria se igualar ao Ocidente e se inserir
nas instituições ocidentais. Mas não in-
teressa ao grupo de partidários de Pu-
tin, aqueles que dirigem, e se apossa-
ram, da Rússia: o seu complexo indus-
trial, militar e de segurança.

Naturalmente, essas pessoas já se in-
tegraram na Europa há duas décadas –
seu dinheiro está em bancos europeus;
possuem casas de férias no sul da Fran-
ça; seus filhos são educados nas esco-
las mais caras da Europa.

Assim, apesar da retórica dura, com
frequência antiocidental, do atual regi-
me, os dirigentes não estão absoluta-
mente interessados em fechar a Rússia
para o Ocidente. O que desejam é impe-
dir a integração da Rússia, pois isso sig-
nificará o fim da sua dinastia.

Mas, para sustentar a farsa de uma
Rússia forte e próspera, rebelando-se
contra as predações e a hipocrisia do
Ocidente, o regime não pode ser tão
autoritário quando o próprio Putin de-
sejaria. Se assim fosse, os bancos suí-
ços e as organizações internacionais
fechariam suas portas. De modo que os
patrocinadores do regime têm um
grande interesse em manter o seu lado
“democrático”.

O Ocidente, apesar dos anos de expe-
riência no trato com os soviéticos, ain-
da acredita neste comportamento, espe-
cialmente agora, com Medvedev mos-
trando uma terna face democrática.

Em junho, discursando no Fórum
Econômico de São Petersburgo, ele fas-
cinou a plateia, mostrando-se simulta-
neamente um homem de vanguarda e
ao mesmo tempo banal: atacou a cor-
rupção, prometeu que a Rússia não es-
tá “criando um capitalismo de Estado”,
e prometeu reformas legais e federais.

O Fórum Econômico de São Peters-
burgo destina-se principalmente ao
consumo internacional. Se banqueiros
e investidores ocidentais desejam com-
prar uma panaceia, ele serve para isso.
Mas ninguém deve sair de eventos co-
mo este achando que qualquer coisa
que Medvedev afirme significa que a
Rússia está mudando.

O vice-presidente dos EUA, Joe Bi-
den, normalmente um severo crítico
da Rússia, esteve em Moscou no mês
de março, aparentemente para conven-
cer Putin a desistir de uma candidatu-
ra em 2012. Um mês depois, falando
com Putin por telefone, Biden convi-

dou-o a visitar Washington. Os EUA
apoiam Putin nas eleições? Ou, reco-
nhecendo a importante história do
premiê, os americanos pretendem
convencê-lo a deixar o poder? Nin-
guém sabe.

Enquanto a situação política in-
terna na Rússia não mudar, as rela-
ções com o Ocidente continuarão
imutáveis e ambíguas. Putin, entre-
tanto, seria mais prudente se ouvis-
se Biden, que, segundo rumores, te-
ria oferecido ao premiê russo car-
gos internacionais importantes.

Afinal, Putin conhece muito bem
o velho manual soviético: ele pode-
rá ter o mesmo destino de velhos
agentes da KGB.

O temido chefe da polícia secreta,
Lavrenti Beria, que operava o apare-
lho repressivo no governo de Jose-
ph Stalin, foi executado pelo siste-
ma que ele próprio aperfeiçoou.

Nestes dez anos no poder, Putin
consolidou e fortaleceu as forças de
segurança, intimidou e aprisionou
oponentes e amordaçou a mídia e os
tribunais. Se não se retirar ou se afas-
tar para que a Rússia consiga progre-
dir, o sistema que criou pode ainda
voltar-se contra ele. / TRADUÇÃO DE
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Neste mês lembramos o
40.º aniversário da via-
gem secreta realizada
por Henry Kissinger a
Pequim, iniciando o
processo de retomada

das relações diplomáticas entre Es-
tados Unidos e China, rompidas 20
anos antes. Aquela viagem, e a visita
subsequente do presidente Richard
Nixon, redefiniram de modo impor-
tante a Guerra Fria.

Estados Unidos e China deixaram
de lado sua profunda hostilidade pa-
ra, num esforço conjunto e bem su-
cedido, refrear uma União Soviética
expansionista. Hoje, a União Soviéti-
ca desapareceu e o poder chinês está
crescendo.

Alguns americanos afirmam que a
ascensão da China não pode ser pací-
fica e os Estados Unidos devem, ago-
ra, adotar uma política que conte-
nha a República Popular. Na verda-
de, muitas autoridades chinesas
acham que esta é a estratégia ameri-
cana vigente. Eles estão errados.

Afinal, o processo de contenção
da União Soviética durante a
Guerra Fria significou basica-
mente nenhuma troca comer-
cial e pouco contato social. Hoje,
pelo contrário, os Estados Unidos
não só têm uma relação comercial
muito intensa com a China, mas exis-
te um vigoroso relacionamento do
ponto de vista social, incluindo 125
mil estudantes chineses que frequen-
tam universidades americanas.

Com o fim da Guerra Fria, a con-
tenção da União Soviética que teve
início com a visita de Kissinger não
serve mais de base para as relações
sino-americanas. Além do que, as re-
lações com a China esfriaram após
os incidentes da Praça Tiananmen
(Praça da Paz Celestial), em 1989, e
o governo de Bill Clinton precisou
conceber uma nova estratégia.

Quando, em 1994, trabalhei na su-
pervisão da Revisão da Estratégia do
Pentágono para o Leste Asiático, re-
jeitamos a adoção de medidas para
refrear a China, por duas razões. Se
tratássemos a China como inimiga,
com certeza teríamos um inimigo
no futuro. Se tratássemos o país co-
mo amigo, não teríamos garantia
dessa amizade, mas pelo menos dei-
xaríamos aberta a possibilidade de

resultados mais benéficos.
Além disso, seria difícil convencer

outros países a aderir a uma coalizão
para conter a China, exceto se os chine-
ses recorressem a táticas agressivas, co-
mo foi o caso dos soviéticos após a 2.ª
Guerra. Somente a China, por meio de
seu comportamento, é que poderia per-
suadir os outros a uma política de con-
tenção contra ela.

Assim, poderíamos chamar a estraté-
gia concebida pelo governo Clinton de
“integrar, mas se garantir” – mais ou
menos como a abordagem do “confie,
mas verifique” de Ronald Reagan em
relação a acordos estratégicos firma-
dos com os soviéticos.

De um lado, os Estados Unidos apoia-
ram a adesão da China à Organização
Mundial do Comércio (OMC) e aceita-
ram a entrada de visitantes e produtos
chineses. Por outro lado, a Declaração

Clinton-Hashimoto, de abril de 1996,
afirmava que o tratado de segurança
entre Estados Unidos e Japão, ao con-
trário de ser um vestígio da Guerra
Fria, fornecia as bases para um Leste
Asiático estável e próspero.

Bill Clinton também aperfeiçoou as
relações com a Índia, estratégia que te-
ve o apoio de ambos os partidos nos
Estados Unidos.

O governo Bush adotou a mesma po-
lítica de aprimorar as relações bilate-
rais, aprofundando e oficializando o
diálogo econômico com a China. Na
época, o subsecretário de Estado Ro-
bert Zoellick deixou claro que os Esta-
dos Unidos aceitavam a ascensão da
China como uma “parte interessada
responsável”. Esta política continua
orientando o governo Obama, que am-
pliou as consultas econômicas anuais
com a China, para incluir assuntos liga-

dos à segurança.

Renascimento. Como disse em meu
novo livro, The Future of Power (O futu-
ro do Poder, em tradução livre), uma
das grandes mudanças observadas no
século 21 é o renascimento da Ásia.

Em 1800, a Ásia representava meta-
de da população do mundo e metade da
economia mundial. Em 1900, a revolu-
ção industrial na Europa e América do
Norte reduziu a quota de produção glo-
bal da Ásia para 20%. Em meados deste
século, o continente asiático de novo
representará metade da população e
do Produto Interno Bruto (PIB) do
mundo.

É uma evolução natural e bem-vin-
da, à medida que permite que centenas
de milhões de pessoas escapem da po-
breza. Mas, ao mesmo tempo, cria te-
mores de que a China se torne uma

ameaça para os Estados Unidos.
Esses temores parecem-me exage-

rados, especialmente quando nos da-
mos conta de que a Ásia não é uma
entidade. Ela tem seu próprio equilí-
brio de poder. Japão, Índia, Vietnã e
outros países não querem ser domi-
nados pela China e, por isso, aco-
lhem bem a presença dos Estados
Unidos na região.

A menos que a China desenvolva
seu “poder brando”, o aumento do
seu poder econômico e militar deve
assustar seus vizinhos, que forma-
rão coalizões em busca de um equilí-
brio. É como se México e Canadá
fizessem uma aliança com a China
para equilibrar o poder dos Estados
Unidos na América do Norte.

Nova política. Após a crise financei-
ra de 2008-2009, como a China se
recuperou rapidamente e sua econo-
mia voltou a crescer 10% ao ano, algu-
mas autoridades e analistas chineses
passaram a defender uma política ex-
terna mais agressiva, que refletisse a
nova força da China. Muitos acredita-
vam, erroneamente, que os Estados
Unidos estavam em declínio e a crise
havia oferecido novas oportunida-
des estratégicas para a China.

Assim, o país começou a insistir
com mais força nas suas reivindica-
ções territoriais sobre o Mar do Sul
da China, e também a intensificar
uma antiga disputa de fronteira com
a Índia.

O resultado é que, nos últimos
dois anos, as relações dos chineses
com Japão, Índia, Coreia do Sul,
Vietnã e outros pioraram – confir-
mando a premissa estratégica dos
Estados Unidos de que “somente a
China pode conter a China”.

Mas seria um erro nos concentrar-
mos apenas no aspecto da seguran-
ça da estratégia americana. Estados
Unidos e China (como também ou-

tros países) têm muito a ga-
nhar com uma colaboração em
assuntos transnacionais. Sem
essa colaboração não conse-
guiremos planejar e aplicar so-

luções em assuntos como esta-
bilidade econômica global, mu-

dança climática, terrorismo vir-
tual, ou epidemias.

Se o poder é a capacidade para al-
cançar os resultados desejados, é im-
portante lembrar que, às vezes, nos-
so poder é ainda mais forte quando
agimos com outros, e não sobre os
outros. Esta dimensão importante
da estratégia do “poder inteligente”
para o século 21 não é captada pelo
conceito da contenção.

Quando Kissinger aterrissou em
Pequim há quatro décadas, ele deu
início não só a uma mudança no pro-
cesso da Guerra Fria, mas também a
uma nova era de relacionamento si-
no-americano. / TRADUÇÃO DE TEREZI-
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




