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This article tries to describe the strategic relationship between the U.S. and China, after President Barack Obama 
announced his decision to pivot U.S. attention and resources to the Asia-Pacific region. This region is seen in 
Washington as fundamental to the national security and the economic health of the U.S., but the reshuffling of 
American priorities implied in the pivot goes further than expanding American naval presence in the North 
Pacific. It is part, indeed, of American aspiration of organizing the global commons, through a combination of 
U.S. power and international initiatives. Against this background, the article encompasses two basic questions: 
(1) Is China ready to adapt itself to the existing world order? (2) Is the U.S. prepared to accept China as an alter-
native pole of global influence? 

A reeleição de Barack Obama permitiu 
que se levasse adiante o exame da política 
de Washington para com a China, sem a 
perturbadora solução de continuidade que 
adviria de um triunfo de Mitt Romney. Por 
notável coincidência, uma semana depois 
da reeleição de Obama mudava na China 
o secretário-geral do Partido Comunista 
Chinês (PCC), a ser empossado presidente 
da República em março de 2011 Estavam 
assim definidas as duas chefias de Estado 
que se defrontarão nos próximos quatro 
anos, em torno do que se vem chamando 
o "pivô" para a Ásia-Pacífico das priorida-
des estratégicas dos EUA. O termo "pivô" 
indica normalmente um ponto ou eixo em 
torno do qual gira alguma coisa. Em inglês, 
no entanto, é admissível usar o termo refe-
rindo-se à coisa que gira, transformando o 
substantivo em verbo: "pivotar". Foi essa 
a acepção usada pelo presidente Obama e 
seu secretário da Defesa Leon Panetta, ao 
explicar a jornalistas (05.01.12) o conteúdo 
da recém-lançada diretriz: "Sustaining US 
Leadership Priorities for 21st Century 

Defense". O documento pretendia mostrar 
a necessidade que surgira, para os EUA, 
de reorientar suas atenções na Ásia - do 
Sudoeste do continente e da Ásia-Central 
para a Ásia-Pacífico. 

As premissas dessa reorientação ha-
viam sido expostas pela secretária de Es-
tado Hillary Clinton, no número de no-
vembro de 2011 da revista Foreign Policy e 
era possível, na verdade, retroceder a 12 
de janeiro de 2010, a um outro pronuncia-
mento de Hillary, em discurso no Centro 
Este-Oeste de Honolulu, no qual ela afir-
mara que os EUA estavam voltando à Ásia 
"para ficar". Contavam para isso receber 
o apoio dos seus antigos aliados no conti-
nente e pretendiam, também, reativar a 
APEC (Asia-Pacific Economic Coopera-
tion), uma associação criada em 1989, sob a 
impulsão da Austrália e do Japão e a simpa-
tia dos EUA, com o objetivo de frustrar 
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idéias que circulavam na época, de asso-
ciações limitadas a países asiáticos, vale 
dizer, sem os EUA. Em novembro de 2009, 
Obama compareceu à sessão plenária da 
APEC, em Cingapura, e lá recebeu a Pre-
sidência da organização para o ano de 
2010, com o encargo de organizar a sessão 
plenária correspondente. Foi ela realizada 
em Honolulu. 

O discurso de Hillary no Centro Este-
-Oeste foi o ponto de partida, em 2010, do 
que um analista do Carnegie Endowment 
veio a descrever como "o mais abrangente 
surto de atividade diplomática e militar 
de uma Administração americana, nas 
últimas décadas": a 29 de janeiro, Obama 
autorizou a entrega a Taiwan de um lote 
de armas no valor de US$ 6,4 bil. A 19 de 
fevereiro, numa outra mensagem política 
a Pequim, Obama recebeu o Dalai Lama 
na Casa Branca, revertendo a decisão de 
2009 de não recebê-lo. Em junho, na reu-
nião do chamado "Diálogo do Shangri-La" 
(luxuoso hotel de Cingapura), o secretário 
da Defesa Robert Gates trocou farpas com 
o delegado chinês, general Ma Xiaotian. E 
a 23 de julho, foi de novo a secretária de 
Estado que, na sessão anual do Foro Regio-
nal da ANSEA (Associação das Nações do 
Sudeste Asiático), em Hanói, levantou 
inesperadamente, na tribuna, a questão 
das reivindicações da China sobre os 
Arquipélagos das Spratlys e das Paracels, 
acentuando "ser do interesse nacional dos 
EUA" ver o assunto resolvido através de 
negociações da China com os países de-
tentores de costas sobre o Mar da China 
do Sul. O Foro Regional da ANSEA, mais 
conhecido sob a sigla inglesa de ARF, reú-
ne 17 países dos vários continentes, em 
torno dos dez membros da ANSEA, para 
discutir problemas de segurança da sub-
-região. O delegado chinês, segundo os 
jornais, ficou sem fala diante da inespera-
da intervenção de Hillary e só respondeu 
dois dias depois, ao receber instruções de 

Pequim. Voltando à lista dos gestos polí-
ticos dos EUA em 2010, registre-se o se-
gundo giro de Barack Obama pela Ásia, 
no mês de novembro; foram visitados 
índia. Indonésia, Coreia do Sul e Japão, as 
"quatro democracias asiáticas" constante-
mente louvadas na mídia dos EUA, e não 
faltou quem visse nisso a intenção de dar 
relevo a uma Ásia anti-China, impressão 
reforçada pela promessa feita por Obama, 
em Nova Délhi, de ajudar a índia a alcan-
çar um posto permanente no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas. 

Tanto no "pivô" quanto na APEC, o 
contexto geográfico visado é a Ásia Pacífico, 
ou seja, a vastidão oceânica que se projeta 
do litoral pacífico da Ásia. Na prática da 
APEC, tem-se um grande círculo de países 
que sobe da Oceania até o litoral da Rússia 
(país-membro), curva-se para o Alasca e 
desce até a ponta meridional da América 
do Sul. Chile e Peru são membros ativos 
da organização. Tanto no "pivô" quanto 
na APEC, então, a área geográfica em foco 
são as águas do Pacífico e a orla dos países 
de três continentes que enquadram essas 
águas. As alterações militares que come-
çaram a ser implementadas nessa área são, 
sobretudo, de ordem naval (com algum 
apoio aéreo). De ordem naval tem sido, 
também, o fundo de cena das várias ini-
ciativas americanas acima citadas. Veja-se 
a chegada ao Pacífico Norte, em meados 
de 2010, do colossal porta-aviões George 
Washington, ostensivamente para realizar 
exercícios com belonaves da Coreia do Sul 
e do Japão, nos Mares do Japão e Amarelo, 
em resposta ao afundamento de nave sul-
-coreana pela Coreia do Norte. Após os 
exercícios, o USS George Washington veio 
descendo, em rota próxima ao litoral da 
China, até lançar âncora frente à antiga 
base naval americana de Da Nang, no 
Vietnã, onde permaneceu durante alguns 
dias, recepcionando autoridades do país 
hospedeiro. Essa disposição dos EUA de 
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usar capacitação naval para marcar obje-
tivos de política externa foi analisada na 
revista Survival (out./nov. 2011), por 
Christian Le Mière, especialista do IISS de 
Londres, que vê no episódio do George 
Washington um retorno à "diplomacia da 
canhoneira"). 

Le Mière volta ao tema da "diplomacia 
da canhoneira" em outro artigo de Survival 
(jun./jul. 2012), no qual chama a atenção 
para pronunciamento de dezembro 2011, 
do Almirante Jonathan Greenart, chefe de 
Operações Navais dos EUA, anunciando 
o próximo estacionamento de algumas das 
mais modernas belonaves dos EUA em 
porto de Cingapura. Menciona também a 
assinatura em novembro de 2011, a bordo 
do USS Fitzgerald, de uma reafirmação da 
antiga aliança EUA-Filipinas. Assinada 
pela secretária de Estado dos EUA e pelo 
secretário de Negócios Estrangeiros das 
Filipinas, a Declaração de Manila abre ca-
minho para visitas periódicas às Filipinas, 
a partir de 2025, de porta-aviões america-
nos e de "veículos de vigilância aérea sem 
piloto". Acordo semelhante foi negociado 
com a Tailândia, nos dois casos com o 
objetivo "de tornar o país cossignatário 
consciente da problemática marítima". 
Cabe ainda registrar o anúncio pelo pró-
prio presidente Obama, em novembro de 
2011, de um acordo com a Austrália para 
o estacionamento rotativo, em bases aus-
tralianas, de até 2.500 fuzileiros navais 
americanos. O primeiro contingente, de 
200 homens, chegou à Austrália em abril 
de 2012. 

No segundo artigo, Le Mière estabelece 
interessante distinção entre as estratégias 
navais adotadas, no quadro desse jogo 
diplomático, respectivamente pelos EUA 
e pela China. Uma é o espelho da outra. A 
estratégia "da esquadra em dispersão" 
defrontando-se com a estratégia "da es-
quadra em existência". Embora dispondo 
da mais poderosa esquadra na região, os 

EUA procederiam a uma distribuição de 
forças navais e marinhas que evita con-
fronto direto com a China, ao mesmo 
tempo que tratam de antecipar presumí-
veis ataques da esquadra chinesa a aliados 
americanos. Embora adversário claramen-
te superior, os EUA deixariam ao outro 
lado espaço estratégico suficiente para 
permitir salvas de mísseis, por exemplo, 
mas sem descuidar de exibir poder ofen-
sivo capaz de preocupar e deter o rival. Já 
a China, cuja MELP (Marinha do Exército 
de Libertação Popular) é imensamente 
mais fraca do que a esquadra americana, 
procura dotar-se de capacidade de comba-
te tal que, sem pretensão de derrotar a ri-
val, seja bastante para ações ofensivas li-
mitadas ou para desestabilizar linhas de 
suprimento daquela, muitas vezes pelo 
simples fato de existir. Esta estratégia "da 
esquadra em existência" - lembra Le Mière 
- remonta ao Conde de Torrington, um 
Almirante inglês do século XVII. 

O sinólogo Lanxin Xiang, sempre na 
Survival, contesta essa ideia de um simples 
jogo diplomático: "Ao contrário, a admi-
nistração Obama continua a acumular 
forças na região, buscando uma posição 
militar que só pode ser descrita como a da 
'superioridade absoluta'. Nos dois últimos 
anos, Washington acumulou na Ásia um 
pacote de 'contenção' abrangente, incluin-
do uma nova doutrina militar para bata-
lhas ar-mar; lançou um projeto econômico 
com pretensões a mudança de jogo, cha-
mado Parceria Transpacífica; deu início à 
'rotação' de fuzileiros navais americanos 
na Austrália; e estacionou belonaves de 
tipo costeiro em Cingapura. E ainda mais 
alarmante, os EUA estão claramente em-
penhados em reestabelecer sua presença 
naval na Baía de Subic, nas Filipinas, e na 
cobiçada Baía Cam Rahn, no Vietnã, ambas 
sedes de bases navais americanas durante 
a Guerra Fria" (cf."China and the 'Pivot", 
in: Survival, out./nov. 2012, p. 113). A ut
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Parceria Transpacífica 
Antes de ir adiante com os aspectos 

estratégico-militares do "pivô", cabe exa-
minar a dimensão político-comercial 
aberta pela Parceria Transpacífica (PTP). 
Com ela, Obama está no fundo repetindo 
gesto do presidente Bill Clinton, que em 
1993 tentou empolgar em favor de posições 
americanas o processo APEC. Os EUA 
ocuparam a Presidência dessa organização 
no ano em apreço e transformaram a reu-
nião plenária de Seattle numa cúpula de 
chefes de Estado, que abrisse caminho 
para a diplomacia presidencial de Clinton, 
a qual tinha como meta deslocar do Leste 
Asiático para a Ásia-Pacífico o centro di-
nâmico da economia regional. Os cálculos 
fracassaram, não porque os países do 
Leste Asiático, que compunham maciça-
mente a APEC, não antevissem e até mes-
mo desejassem a presença dos EUA, vistos 
na época como força capaz de conter a 
ameaça de um rearmamento do Japão. Mas 
de um modo geral, eles tinham visões 
específicas do próprio destino e não dese-
javam perfilar-se rigidamente com os 
americanos. 

É certo que os projetos de Obama são 
bem mais ambiciosos. Ele vê a PTP como 
um organismo vivo que atrairá novos 
membros e será a base para uma futura 
Área de Livre Comércio da Ásia-Pacífico. 
O Representante Comercial dos EUA tam-
bém tem falado em expandir o escopo da 
PTP, com a adoção de medidas que aumen-
tem a transparência dos trabalhos; a intro-
dução de práticas regulatórias comuns; a 
atenção aos recursos naturais; e a partici-
pação na economia digital. Vale a pena, 
porém, contrastar tudo isso com as reser-
vas que faz Hugh De Santis, um antigo 
diplomata e professor do Colégio Nacional 
de Guerra dos EUA, atualmente na Uni-
versidade George Washington. De Santis 
começa observando que será vã uma área 

de livre comércio da Ásia Pacífico sem a 
participação da China. Vã será também a 
pretensão de dar vida nova à APEC, posto 
que essa entidade foi eclipsada por outras 
arquiteturas asiáticas, a principal das quais 
a "ANSEA Mais Três" (AMT). Ainda mais 
sério - assevera De Santis - será o fato de 
que os estímulos dos EUA a países dos 
mares costeiros da China para que defen-
dam com vigor suas pretensões territoriais 
acabem funcionando como provocações, e 
não como dissuasores. É duvidoso que os 
vizinhos da China disponham-se a enfren-
tar militarmente o poderio chinês. E que 
farão os EUA? Descerão à liça para uma 
guerra com a RPC? E se não o fizerem, 
deixarão que a ANSEA tome o "pivô" 
como um blefe que a China pagou para 
ver? (cf. "The China Threat and the 'Pivot' 
to Asia", in: Current History, set. 2012) 

O AMT citado por De Santis é um dos 
foros do sistema ANSEA, reunindo em 
torno dos dez países do Sudeste Asiático 
os três do Nordeste: Japão, China e Coreia 
do Sul). Foi criado em 1997 por inspiração 
da China, como o primeiro foro de coope-
ração das duas sub-regiões do Leste Asiá-
tico, e inspirou-se em teses sustentadas 
desde os anos 1980 pela Malásia, que 
propunha uma Ásia para os asiáticos, mas 
foi vencida pela criação da APEC. Quando 
eclodiu a crise econômica do final dos anos 
1990, a APEC não demonstrou capacidade 
para resguardar as economias do Leste 
Asiático das pressões do FMI e do Banco 
Mundial, e coube à China acorrer com 
soluções de financiamento e mecanismos 
de recuperação alternativos. A APEC so-
freu um grande esvaziamento, enquanto 
tomava impulso a liderança chinesa na 
dinamização econômica, e crescentemente 
política, da Ásia. A Reunião de Cúpula dos 
treze países da AMT foi-se tornando o 
principal foro de acomodação das diver-
gências regionais, em uma série de setores. 
Preocupado com a proeminência que ia 
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adquirindo a China, o Japão relançou, com 
a ajuda de Cingapura e Indonésia, a velha 
ideia americana de uma Comunidade do 
Leste Asiático. Projeto que está também 
despertando o interesse do presidente 
Obama. 

Cabo de Guerra 
no SE Asiático 

A China está hoje ativa em mais de 40 
foros regionais ou sub-regionais voltados 
para assuntos econômicos e de segurança. 
Em todos eles, os delegados de Pequim 
procuram transmitir mensagem de con-
graçamento com os parceiros. "Queremos 
construir uma próspera vizinhança", 
proclamou o primeiro-ministro Wen Jiabao, 
em outubro de 2003, na sua estreia como 
chefe da delegação da RPC no encontro 
anual da ANSEA com os seus "parceiros 
do diálogo" (outra das várias composições 
ativas no Sudeste Asiático, e da qual par-
ticipam também os EUA e a índia). Wen 
causou sensação, ali, ao formalizar a ade-
são da China ao Tratado de Amizade e 
Cooperação, a peça magna da ANSEA, 
aberta desde 1976 a países de fora do 
Sudeste Asiático, mas que a China foi a 
primeira a assinar. A iniciativa chinesa 
precipitou as assinaturas da índia e do 
Japão, e mais adiante dos EUA. O Sudeste 
Asiático estruturado na ANSEA surge 
como a principal arena do cabo de guerra 
em que se empenham China e EUA. Foi 
expressivo que, menos de três semanas 
após a reeleição, Obama se tenha desloca-
do para um novo circuito por países da 
Ásia, precisamente da ANSEA. Rápida 
parada na Tailândia para a assinatura de 
um novo acordo militar. Significativa vi-
sita de Estado a Mianmar. Partida para o 
Camboja, onde entre 18 e 20 de novembro 
de 2012 realizaram-se várias das Reuniões 

de Cúpula do sistema ANSEA. Obama 
participou delas e teve oportunidade de 
conversar com o primeiro-ministro chinês, 
que após uma parada na Tailândia, chega-
ra a Phnom Penh no rastro do presidente 
americano. 

Histórica e geograficamente, o Sudeste 
Asiático pode em boa medida ser visto 
como um prolongamento da China. Anti-
gas migrações de tribos chinesas estão na 
base das atuais populações da Tailândia e 
do Vietnã. Ao longo de mais de dois mil 
anos de história, usando as lentes da civi-
lização confuciana, o Poder Central chinês 
viu o Nanyang (o Sul continental e marí-
timo) como região subordinada e tributá-
ria, situação violentamente interrompida 
com a chegada da colonização europeia e 
americana (as Filipinas) no século XIX. 
Que, por sua vez, acarretou transferências 
maciças de coolies, para atender às plan-
tações e às estradas de ferro das colônias 
inglesa e holandesa, dando origem às 
poderosas minorias chinesas de Cingapura, 
Malásia e Indonésia. Na fase do desmonte 
dos impérios coloniais no Sudeste Asiático 
e a subsequente Guerra Fria, as relações 
de Pequim com os países da sub-região 
foram muito tumultuadas por causa, 
sobretudo, da política maoista de expor-
tação da revolução comunista. Foi preciso 
esperar a instalação em Pequim da lide-
rança reformista e aberta para o mundo 
de Deng Xiaoping, o fim da Guerra do 
Vietnã e a solução negociada do estiolante 
Conflito do Camboja para que se norma-
lizassem as relações da China com os vi-
zinhos do Sudeste. O ano de 1990 foi 
marcante a esse respeito. Visitas de alto 
nível foram trocadas, entre Pequim e vá-
rias capitais da ANSEA. As relações diplo-
máticas com a Indonésia reestabelecidas 
depois de um distanciamento de 23 anos. 
Também se normalizaram as relações di-
plomáticas com Cingapura. Em setembro 
de 1990, o Vietnã, que ainda não ingressara A ut
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na ANSEA, buscou conversações secretas 
com a RPC, no nível de partido governan-
te com partido governante; um memoran-
do de entendimento foi depois publicado, 
em antecipação ao estabelecimento de 
relações diplomáticas. Coroando todos 
esses movimentos, o secretariado da ANSEA 
convidou, em 1991, o vice-primeiro-ministro 
chinês Qian Qichen para assistir à reunião 
de Ministros da associação. 

Dez anos mais tarde, na virada do 
século, com a RPC sendo aceita na OMC 
e a China podendo ajudar os países do 
Leste Asiático a superarem os piores efei-
tos da crise de 1997-98, a situação estava 
madura para a proposta de Pequim (2001) 
de criação de uma Área de Livre Comér-
cio China-ANSEA (ALCCA). Em confor-
midade com as sugestões chinesas, a 
ALCCA entrou em vigor em 2010, levando 
rapidamente a que a RPC se firme como 
grande ou mesmo o principal parceiro 
comercial da maioria dos países da ANSEA. 
Tudo está pronto para que a economia 
chinesa amplie seu peso e seu grau de 
integração com as demais economias do 
Sudeste Asiático. Ouvem-se inclusive 
prognósticos de que a ALCCA poderá 
evoluir para uma abrangente União Eco-
nômica do Leste Asiático, talvez até com 
moeda comum. De todo modo, o renmin-
bi já está desempenhando o papel de 
moeda de troca ou mesmo de reserva em 
vários dos países da sub-região. E enquan-
to não se chega lá, os chineses vão inves-
tindo na infraestrutura de transportes e 
comunicações que liga o seu mercado aos 
dos países vizinhos, de maneira a permi-
tir o aproveitamento da mão de obra ba-
rata de países como o Laos ou o Camboja 
no fortalecimento das cadeias produtivas 
em plena expansão nos lindes da região. 
Japão e EUA estão perdendo espaço nesse 
quadro, sendo esse certamente um dos 
acicates das novas posturas diplomáticas 
de Washington. 

Litígios do Mar 
da China do Sul 

Contenciosos como os das disputas de 
soberania sobre as ilhas e recifes dos mares 
que banham o litoral da China ganham em 
ser deixados quietos, à espera do remédio 
do tempo. Eles envolvem situações de 
grande densidade histórica e cultural, sus-
cetíveis de explodir em conflitos que a 
ninguém interessa. Até a II Guerra Mundial, 
Pacífico era conceito geográfico cobrindo 
uma vastidão oceânica, sem outras dimen-
sões. Foi o desdobramento sobre essas 
águas do poderio hegemônico dos EUA, 
esmagadoramente vitoriosos na Guerra do 
Pacífico, que deu a elas contornos militares 
e econômicos. "Um lago americano" come-
çou-se a dizer, em função do "perímetro 
de defesa" montado por Washington no 
Pacífico Norte: alianças militares com o 
Japão e a Coreia do Sul; duas enormes 
bases nas Filipinas (egressas da condição 
de colônia americana); tratado defensivo 
com a Tailândia; também com a Austrália 
e a Nova Zelândia; uns quantos ajustes com 
ilhas do Pacífico Sul. Estranha a todo esse 
quadro, manteve-se sempre a China, cuja 
projeção sobre o Pacífico Norte reflete um 
outro processo histórico, milenar, o do 
"sistema tributário sino-cêntrico". 

Não poderei estender-me na descrição 
desse sistema, que organizou em torno do 
Império do Meio, ao longo de séculos. 
Estados periféricos, cujos soberanos bus-
cavam eles próprios a vassalagem ao Im-
perador, líder supremo do Leste Asiático 
como o detentor do "Mandato do Céu". 
Obtinham com isso o direito de mandar 
embaixadas ao centro político (anualmen-
te ou a cada dois ou três anos, conforme 
seu peso no sistema). A cerimônia do tri-
buto era marcada pela troca de ricos pre-
sentes, trazidos e levados, além da reali-
zação paralela de uma feira comercial. 
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montada pelos mercadores vindos com a 
embaixada. O sistema funcionava, na ver-
dade, como uma grande área comercial 
governamental, que só foi suplantada por 
trocas de cunho privado já na virada para 
o século XX, sob o impacto da chegada dos 
ocidentais. As características e a história 
do sistema vêm sendo estudadas nos últi-
mos anos por autores japoneses, dentre os 
quais destacarei Takeshi Hamashita. Num 
importante artigo (in: Network Power, ed. por 
Peter Katzenstein. Ithaca, 1997), Hamashita 
traz à luz o significado especial que teve a 
Ásia Marítima, no funcionamento do "sis-
tema tributário sino-cêntrico", e acentua 
que não se tratava de uma vastidão de 
águas como o Pacífico Norte ou o Oceano 
Índico. Era uma sucessão de mares: 
Okhotsk, do Japão, Amarelo, do Leste e do 
Sul da China, etc. até o Mar da Tasmânia 
entre a Austrália e a Nova Zelândia. Hama-
shita fornece um mapa dessa série de mares 
e dedica algumas páginas ao tema, obser-
vando a certa altura: "A evolução da Zona 
Econômica do Sul da China, assunto tão 
vivo nos dias de hoje, é inseparável da 
história do Mar da China do Sul. O mesmo 
se aplica às regiões centradas no Mar do 
Japão ou no Mar Amarelo." (p. 117). 

Enquanto os EUA insistem para que a 
China resolva seus problemas no Mar da 
China do Sul com base nos princípios da 
Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar, assinada em 1982, mas que 
não foi até hoje ratificada nos EUA, os chi-
neses encaram o assunto citando "fatos 
históricos", segundo os quais o Mar da 
China do Sul era a fronteira sudeste do 
Império do Meio, na área marítima do sis-
tema tributário sino-cêntrico. Relacionam 
moedas e artefatos de velhas dinastias 
chinesas descobertos nas ilhas daquele mar, 
e fazem circular um mapa, dito dos "nove 
traços", para demarcar as águas chinesas. 
Cabe ressaltar que esse mapa circula des-
de os anos 1930, lançado pelo governo 

nacionalista do Kuomintang, e é também 
usado pelo governo de Taipé. Para os chi-
neses, o elemento inegociável em situações 
desse tipo é a soberania. Uma vez reconhe-
cida a soberania, são admissíveis arranjos 
cobertos pela fórmula "um país, dois siste-
mas". Assim foi com o retorno de Hong 
Kong e Macau à soberania chinesa. Assim 
poderá ser resolvido o problema de Taiwan, 
para o qual existem no ar soluções de gran-
de flexibilidade: desde que não haja procla-
mação de independência, Pequim aceita-
rá que a ilha mantenha sua forma de go-
verno e até Forças Armadas próprias. No 
caso das ilhotas e recifes dos mares da 
costa da China, propostas de exploração 
conjunta de recursos naturais ou de arqui-
vamento das diversas reivindicações, até 
melhores dias, têm sido feitas. A pressão 
de Washington pela rápida definição de 
litígios de soberania leva a gestos e protes-
tos de países litigantes, que afora verberar 
o regime de Pequim e provocar reações 
truculentas de alguma autoridade chinesa, 
mas sem efeito debilitante sobre o fortale-
cimento da RPC, não são de molde a facili-
tar soluções. Produzem, ao contrário, situa-
ções que Joseph Nye descreveria como de 
mau emprego do "poder inteligente", vale 
dizer, nas quais não existe equilíbrio entre 
o "poder brando" e o "poder duro". 

Há, por exemplo, uma boa dose de risco, 
nas tentativas de Washington de isolar a 
China no contexto da ANSEA. Num livro 
de 2007: China Rising - Peace, Power and 
Order in East Asia (Nova York: Columbia 
University Press), o professor americano 
David C. Kang refutou as teorias que dizem 
inevitável vir a China a usar sua ascendên-
cia regional para impor um domínio hege-
mônico entre os vizinhos. Essa expectativa 
pondera Kang, nasce da tumultuada expe-
riência westfaliana da Europa. A tradição 
confuciana da China tende, ao contrário, à 
ordem e à paz. Daí que os vizinhos da RPC, 
em vez de congregarem-se em equilíbrios A ut
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de força contra ela, venham optando por 
acomodar Pequim no quadro regional. Se 
contrastado com a análise de Kang, o em-
penho de Washington por substituir-se a 
Pequim no quadro da ANSEA pode revelar-
-se um caso de desperdício de "poder du-
ro", de mistura com a utilização temerária 
do "poder brando". Vale a pena examinar, 
sob esta ótica, a investida precipitada dos 
americanos no Mianmar. 

Obama investe no Mianmar 
Por alguns séculos, até ser colonizado 

pelos ingleses como parte do vice-reinado 
da índia, o Mianmar foi importante Estado 
associado ao Império do Meio, no contexto 
do sistema tributário sino-cêntrico. Em 1948 
obteve a independência da Inglaterra, sob o 
nome de Birmânia (Burma, em inglês). Após 
algumas décadas de namoro com um socia-
lismo pacifista, o que lhe valeu fornecer um 
dos primeiros secretários-gerais das Nações 
Unidas, veio a Birmânia a sucumbir (1962) 
sob o jugo de um dos regimes militares mais 
fechados e repressivos do pós-II Guerra 
Mundial. Os militares restauraram em 1989 
o nome de Mianmar, e o país conseguiu ser 
aceito como membro da ANSEA. Mas mes-
mo entre os colegas dessa associação, o 
Mianmar foi caindo numa situação de pária, 
e em 2006, por exemplo, foi praticamente 
compelido a não assumir a Presidência da 
ANSEA, que lhe cabia rotativamente. Co-
menta-se, aliás, que uma das razões para as 
reformas iniciadas em 2010 pelo regime 
militar é, precisamente, a nova oportunida-
de que vai surgir em 2014 para Mianmar 
chegar à Presidência da ANSEA. Para assu-
mir o cargo, Miarunar terá de melhorar toda 
a sua infraestrutura, de maneira a poder 
receber os chefes de Estado e as centenas de 
jornalistas que afluirão para lá. 

Punido por duras sanções econômicas 
dos EUA e países europeus, que proíbem 

importações de produtos mianmarenses ou 
o entabulamento de transações comerciais 
e financeiras com personalidades do país, 
o Mianmar viu sua economia declinar da 
posição de relevo de que gozou nos anos 
1950, como o maior exportador mundial de 
arroz. A infraestrutura de portos e estradas 
entrou em decadência e o fornecimento de 
eletricidade, por exemplo, tornou-se irre-
gular. Mas o país é rico em madeiras, pedras 
preciosas, gás natural e petróleo e atrai o 
interesse da índia e da China, numa com-
petição em que os chineses têm levado a 
melhor, firmando-se como o principal par-
ceiro comercial e investidor. 

O Mianmar é de grande importância 
estratégica para a China, ao proporcionar-
-Ihe uma rota para hidrocarbonetos dire-
tamente do Oceano Índico para as provín-
cias meridionais chinesas, antes de o 
transporte marítimo deles ter de enfrentar 
as ameaças potenciais de restrições inamis-
tosas nos canais do Sudeste Asiático; o 
problema dito do "Gargalo de Malaca". A 
China cuida, em consequência de resguar-
dar suas relações com o poder em posto 
em Naypyidaw, a nova capital em edifica-
ção para substituir Rangum. Os chineses 
estão construindo dutos para hidrocarbo-
netos naquela rota entre o Índico e a pro-
víncia de Yunnan, e têm investido na 
modernização de facilidades portuárias na 
costa indica de Mianmar. Penetram ao 
mesmo tempo na vida econômica do país. 
Algo como um milhão de homens de ne-
gócios chineses estabeleceram-se em 
Mianmar na última década, com preferên-
cia para a área em torno de Mandalay, a 
segunda maior cidade do país. Preponde-
ram no comércio agrícola, no pequeno 
comercio retalhista e são importantes em 
setores como o hoteleiro ou dos restauran-
tes. Tudo isso explica que, dois dias antes 
da aparatosa visita da secretária de Estado 
americana em dezembro de 2011, tenha 
sido despachado a Pequim o general Ming A ut
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Aung HIaing, a fim de tranquilizar as 
autoridades chinesas quanto ao futuro das 
relações Mianmar-China. 

Essa visita de Hillary Clinton, abertura 
ostensiva da investida dos EUA em Mianmar, 
foi negociada pessoalmente pelo presiden-
te Obama com líderes de Mianmar, por 
ocasião da Cúpula do Leste Asiático (18-
19.11.11), em Báli (Indonésia), à qual Obama 
compareceu. A visita foi por ele anunciada 
no dia 18. É de imaginar, porém, que o 
acerto de Báli tenha coroado conversações 
que já vinham de algum tempo. Caberá a 
historiadores desvendar, mais cedo ou mais 
tarde, o papel que os serviços especiais 
americanos possam ter tido nas mudanças 
que começaram a suceder-se em Mianmar. 
Em março de 2011, um grupo de oficiais 
passou para a reserva e constituiu-se em 
governo civil sob a liderança do general 
Thein Sein, até então famoso como o "Car-
rasco da Revolução do Açafrão", a descida 
às ruas, em 2007, de milhares de monges 
budistas buscando liberdades civis e repri-
midos com mão de ferro. Thein Sein assu-
miu a Presidência da República e entre suas 
primeiras medidas convocou eleições su-
plementares para um bloco de 45 assentos, 
no parlamento de 650 deputados quase 
todos do Partido da União Solidária e do 
Desenvolvimento (PUSD), a extensão polí-
tica da junta militar. A Liga Nacional pela 
Democracia (LND), liderada pela carismá-
tica Aung San Suu Kyi, que estava banida, 
teve autorização para participar das elei-
ções e, inclusive, foi surpreendida com a 
libertação de 200 dos seus militantes. Suu 
Kyi, Prêmio Nobel da Paz e figura máxima 
da vida política mianmarense, como filha 
do herói da independência, Aung San, e por 
sua própria luta contra o regime militar, 
havia sido também libertada de duas déca-
das de cadeia e prisão domiciliar e pôde 
levar seu partido a uma vitória estrondosa 
nas eleições suplementares, conquistando 
43 das 45 cadeiras em disputa. Meros 6% 

do parlamento, mas que veio dar a Suu Kyi 
uma posição de participante efetiva do jogo 
político no país. 

Órgãos da imprensa internacional, co-
mo The Economist, têm posto em relevo o 
entendimento pessoal entre o presidente 
Thein Sein e a agora Deputada Suu Kyi, 
como a rocha sobre a qual vem-se apoian-
do o processo reformista no Mianmar. "Se 
um deles, ou ambos, sair de cena, é difícil 
imaginar que as reformas possam ir adian-
te" - escreveu o semanário londrino. E a 
imprensa registrou um encontro crucial 
dos dois, em agosto de 2011, no qual se 
imagina que tenha sido negociado aquele 
entendimento básico. É através de Suu 
Kyi que o presidente procura obter a 
abolição efetiva das sanções ocidentais 
sobre o seu regime, até agora apenas sus-
pensas. E é usando a arma das sanções 
que Suu Kyi procura ampliar continua-
mente as medidas de abertura. Analistas 
como Joshua Kurlantzick, do Council on 
Foreign Relations, de Washington, têm 
por sinal acusado o governo Obama de 
miopia política, por estar colocando todo 
o seu peso nas possibilidades de êxito de 
Suu Kyi nesse embate central, ao mesmo 
tempo que se mantém distante de outros 
problemas de Miarmiar, com potencialidade 
de fazer explodir o regime. Existe, por exem-
plo, uma cooperação com a Coreia do 
Norte em tomo de um incipiente programa 
nuclear. E há prolongadas insurgências 
étnicas em duas grandes províncias, Kachin 
e Shan, ambas lindeiras com a China. Atuam 
também nessas áreas bandos de narcotra-
ficantes, que têm contribuído para fugas 
em massa de cidadãos mianmarenses para 
o território chinês. Em suma, toda uma 
problemática ignorada pelos EUA, e com 
grande envolvimento da China. Por oca-
sião da visita de Barack Obama a Mianmar, 
em novembro 2012, a imprensa registrou 
comentários da própria Suu Kyi, achando 
prematuras algumas ações do americano. A ut
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Polo alternativo de 
influência global 

Cabe agora uma rápida revisão dos 
temas acima, dando ênfase ao lado chinês. 
Começarei lembrando a profunda reava-
liação das possibilidades de êxito das re-
formas iniciadas por Deng Xiaoping, a que 
procederam, nos anos 1990, os líderes 
chineses preocupados com o colapso da 
União Soviética e com a reação hostil do 
Ocidente aos trágicos acontecimentos de 
Tiananmen. Essa reavaliação produziu 
duas decisões básicas: (1) integrar a eco-
nomia chinesa num mercado único de 
dimensão continental, coesamente monta-
do sobre malhas de transportes e comuni-
cações de último tipo; (2) tudo fazer para 
impedir que os EUA, ou terceiro país com 
apoio americano, possa frustrar a constru-
ção de uma China próspera e pacífica. A 
primeira decisão, posta em prática através 
do programa "Marcha para o Oeste", está 
bastante avançada, no seu propósito de 
expandir para as regiões interioranas o 
progresso e a modernização da faixa cos-
teira. Os chineses estão convencidos de 
que a economia de dimensão continental 
construída no século XIX foi a base do 
século e meio de ascendência global dos 
EUA, e mostram-se decididos a repetir a 
experiência americana. Não para tomar 
dos EUA a posição de líder do mundo, mas 
certamente para elevar a China a polo al-
ternativo de influência global. 

Mark Leonard, conhecido liberal inglês, 
alto funcionário do Conselho Europeu de 
Relações Estrangeiras e que veio a conquis-
tar trânsito livre nos corredores intelectuais 
de Pequim, descreve com entusiasmo o 
pensamento chinês a este último respeito (cf. 
What Does China Think? (Nova York: Public 
Affairs, 2008): "Este livro - diz Leonard -
ocupa-se da criação pelos chineses de uma 
nova visão do mundo. Procura mostrar como 

a conquista de autonomia intelectual pelos 
chineses serviu de base para um novo mo-
delo de globalização (...) como a China está 
vindo a desafiar o 'mundo plano' da globa-
lização à americana (...) apoiado em con-
versas com mais de 200 intelectuais e qua-
dros chineses, num período de três anos, o 
livro procura desenhar o mapa da recente 
emancipação intelectual dos chineses, em 
relação às ideias ocidentais sobre economia, 
política e poder global. Confirma, em últi-
ma análise, que o novo pensamento elabo-
rado em Pequim poderá mudar a ordem 
internacional, mudando assim o próprio 
Ocidente." (p. 16) 

Recorrerei ao Professor Hu Angang, da 
Universidade Qinghua e um dos intelec-
tuais mais influentes da RPC no presente, 
para retraçar o caminho que a China vem 
seguindo em direção àquela emancipação 
de ideias mencionada por Leonard. No livro 
China in 2020. A New Type of Superpower 
(Washington: Brookings Institution Press, 
2011), Hu Angang descreve o progresso da 
RPC em três etapas. A primeira, 1950-1980, 
cobre basicamente o período pré-Deng 
Xiaoping, quando a China apresentava um 
PIB per capita muito baixo e não tinha con-
dições econômicas e sociais para efetiva-
mente modernizar-se. O segundo período, 
1980-2020, em plena evolução, tem-se ca-
racterizado por um crescimento acelerado, 
que permitiu à China avançar no rol das 
grandes potências mundiais e, segundo Hu 
Hangang, acumular conquistas positivas 
em seis frentes de trabalho definidoras do 
estágio de superpotência. A saber: Boa in-
teração cultural com o resto do mundo. 
Controle de um amplo território. Poderio 
econômico e financeiro. Infraestrutura ma-
terial de primeira ordem a serviço de nú-
mero crescente de cidadãos bem educados. 
Poderio militar apropriado para a defesa 
do país e apto a projetar influência para 
além das fronteiras. Sistema político capaz 
de mobilizar os recursos requeridos para a 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



atuação global do país, inclusive sob a for-
ma de poder brando. Hu Angang projeta, 
finalmente, uma terceira etapa, 2020-2050, 
na qual idealmente a China alcançará o 
posto de maior economia do mundo, mes-
mo se ainda não em termos per capita. Se e 
quando a China alcançará tal posto é per-
gunta a que muitos estão procurando res-
ponder, e que deixarei em aberto. 

Para os objetivos deste trabalho é a 
segunda etapa de Hu Angang (1980-2020) 
que pede atenção especial. Mais de três 
quartos dela já foram cobertos e as excep-
cionais realizações da RPC naquelas seis 
frentes de trabalho citadas causam espan-
to e/ou admiração. Preocupam também, 
e mesmo atemorizam, uma parte da comu-
nidade internacional. Daí que abundem 
análises e projeções de todo tipo, em torno 
do impacto e das perspectivas do rejuve-
nescimento chinês. Daí que setores do 
governo americano se esmerem em criar 
embaraços para a China. É possível retirar 
de todas essas diversas manifestações duas 
indagações maiores, que estão no âmago 
deste trabalho: (a) estará a China pronta 
para adequar-se honestamente à ordem 
internacional vigente? (b) estará o país lí-
der da atualidade, os EUA, disposto a 
conviver pacificamente com um polo al-
ternativo de influência global? 

No tocante à primeira das indagações 
acima, cumpre destacar a quinta das seis 
frentes de trabalho alinhadas por Hu An-
gang: o poderio militar. Deng Xiaoping 
não descuidara, ao assumir em 1978 a li-
derança suprema do regime, de colocar 
entre as reformas ditas das "Quatro Mo-
dernizações" o fortalecimento das Forças 
Armadas. Ele decidiu, porém, não haver 
urgência em desviar capitais para a aqui-
sição de armamentos, no prejuízo da 
construção econômica, e durante muitos 
anos seu cuidado com as Forças Armadas 
foi, sobretudo, com a forte redução dos 
efetivos e o rejuvenescimento e educação 

dos oficiais. Os especialistas costumam, 
hoje, datar de 1997 o início do real impul-
so modernizador das Forças Armadas 
chinesas. Foi o ano do XV Congresso Na-
cional do PCC, no qual se aprovou o pro-
jeto de reestruturação e aperfeiçoamento 
da indústria bélica do país. Nesse ano, o 
ELP adotou oficialmente o conceito de 
"guerras locais limitadas, com uso de alta 
tecnologia", conceito que continua a defi-
nir os objetivos materiais e operacionais 
da modernização militar chinesa. A partir 
de 1997, por fim, os gastos com a defesa 
nacional passaram a ser expressos em ci-
fras de dois dígitos. Sob a direção cautelo-
sa de Deng, a pouco militarizada RPC 
pudera ir crescendo em riqueza e projeção 
política, num quadro de cooperação e 
amizade com a maior parte do globo. Che-
gou, porém, um estágio em que manter o 
ambiente de segurança e estabilidade para 
continuar crescendo exigiu o fortalecimen-
to e aperfeiçoamento das Forças Armadas. 
Num grau de complexidade e capacitação 
consentâneo com as dimensões e diversi-
dade do país; um grau de realização que 
- mesmo se muito inferior ao poderio dos 
EUA - tornou a RPC a potência sem par 
da sua região, capaz de causar ansiedade 
entre vizinhos. 

A expansão e modernização da econo-
mia chinesa, cada vez mais dependente da 
importação de insumos energéticos e de 
matérias primas, alimentícias e outras, 
passou a exigir do governo o cuidado com 
assegurar a circulação mundial de todo 
esse material, bem como a proteção dos 
cidadãos chineses que se espalharam em 
consequência pelo globo. A guerra civil na 
Líbia, por exemplo, impôs num certo mo-
mento que a China retirasse às pressas 
grandes levas dos 30 mil chineses que lá 
trabalhavam. Embora o Exército continue 
predominante, em termos de efetivos e 
alocação de recursos, a Força Aérea e a 
Marinha de Guerra passaram a receber 
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atenção especial. Em julho de 2002, compo-
nentes da MELP fizeram sua primeira 
viagem em torno do mundo, e no ano se-
guinte a RPC fez circular no espaço e trou-
xe de volta à terra seu primeiro astronauta 
(o terceiro país a realizar o feito). David 
Lampton, um sinólogo que tem estudado 
a dimensão militar do desenvolvimento da 
China, chama a atenção para uma especifi-
cidade da defesa do país. Como percenta-
gem elevada do PIB chinês esteja assentada 
na faixa costeira, vulnerável a ameaças 
pelo mar e pelo ar, é preocupação doutri-
nária dos órgãos da defesa empurrar para 
o mais longe possível da costa a zona para 
eventuais conflitos. Isso implica o aperfei-
çoamento contínuo da capacitação maríti-
ma, aérea e espacial, bem como das técnicas 
de comando, controle e coordenação de 
forças rápidas e de longo alcance. (cf. The 
Three Faces of Chinese Power (Berkeley: 
University of California Press, 2008, p. 41). 

Convivência EUA-China 
Para tentar responder à pergunta sobre 

a reação dos EUA às escolhas da China, 
vale trazer à colação um livro muito opor-
tuno: Obama and China's Rise (Washington, 
D.C.: Brookings Institution Press, 2012). Seu 
autor, Jeffrey A. Bader faz parte da equipe 
de funcionários à disposição da Casa Bran-
ca para a montagem, dia a dia, da movi-
mentação do presidente, dos temas a serem 
por ele tratados e da substância do que 
será dito ou feito. Jeffrey Bader se apresen-
ta, ademais, como um especialista em 
China, com ampla tradição de contatos e 
amizades entre seus pares chineses e, con-
sequentemente, capacidade para contornar 
arestas. Ele esposa a tese de que, a partir de 
2008, uma onda crescente de nacionalismo 
apoderou-se de setores da mídia e da inte-
lectualidade chinesas, refletindo a convic-
ção de que os EUA estavam em declínio e 

a China não mais precisava calar suas 
ambições. Tal teria sido o contexto para 
aquela série de desencontros do ano 2010, 
em que os EUA teriam estado apenas a 
reagir à arrogância do novo comportamen-
to chinês. É interessante, no entanto, cotejar 
a opinião de Bader com a análise mais 
equilibrada, feita por especialista do IISS, 
do mais notório dos "gestos arrogantes" 
da China: a abordagem por patrulha naval 
chinesa, em março de 2009, do USNS 
Impeccable, que estava empenhado em 
"pesquisas hidrográficas" nas imediações 
da Ilha de Hainan, onde existe uma base de 
submarinos em construção: "Depois do 
incidente com o Impeccable, e contra o 
fundo de cena da preocupação americana 
com a natureza do robustecimento militar 
da China, Washington passou a dedicar 
atenção crescente aos desenvolvimentos no 
Mar da China do Sul. Embora cuidando de 
frisar sua neutralidade com relação às dis-
putas de soberania, os EUA têm acentuado 
de forma mais impositiva seu interesse na 
proteção do livre trânsito de embarcações, 
tanto comerciais como militares. A livre 
passagem é vital para a autoassumida po-
sição dos EUA como potência residente na 
Ásia; para a credibilidade do guarda-chuva 
de segurança que eles oferecem à região; e 
para sua capacidade de monitorar os avan-
ços militares da China. Na verdade, esse 
desejo dos EUA de manterem a capacidade 
de monitorar os avanços militares chineses, 
inclusive desenvolvimentos como o da 
base naval chinesa de Hainan, e a rejeição 
pelos chineses de tal direito estão entre os 
principais fatores das crescentes tensões 
sino-americanas." (Sarah Raine: "Beijing's 
South China Sea Debate" in: Survival. out. / 
nov. 2011, pp. 70-71). 

Bader ocupa-se detidamente do diálogo 
diplomático Washington-Pequim no cru-
cial ano de 2010. Na sua descrição - nada 
imparcial, nem imodesta - Obama e seus 
assessores vão sempre levando a melhor. 
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conseguindo com firmeza e eficácia dobrar 
hesitações de Hu Jintao, de maneira a 
trazê-lo por duas vezes a Washington, 
inclusive contra a opinião de assessores 
seus. A primeira das visitas de Hu Jintao 
foi em abril de 2010 para participar de uma 
Cúpula de Segurança Nuclear; a segunda 
foi a visita de Estado de janeiro de 2011. 
Nas duas ocasiões, os dois presidentes 
teriam mantido longas e serenas conver-
sas, nas quais não se mencionou sequer 
problemas como Taiwan ou o Dalai Lama. 
Segundo Bader, Obama estava preparado 
para tratar a China como parceiro poten-
cial na solução das controvérsias globais, 
respeitando os interesses legítimos de 
Pequim. Em troca, Obama achava essencial 
que o desenvolvimento chinês se proces-
sasse no quadro da lei e das normas inter-
nacionais, com efeitos positivos para a 
estabilização da Ásia-Pacífico. Infelizmen-
te, a onda nacionalista surgida na China 
vinha levando os chineses a "gestos e ações 
imprudentes, gratuitamente agressivos", 
fazendo emergir uma China bem diferen-
te daquela com que os EUA tinham se 
habituado a conviver em décadas passa-
das. Foi preciso o trabalho persistente e 
bem pensado da equipe em torno do pre-
sidente americano para que se vissem 
frustrados os esforços desestabilizadores 
dos setores nacionalistas, contundente-
mente antiamericanos. A derrota dos 
mesmos, no plano interno chinês, ficaria 
evidente em princípios de dezembro de 
2010, com a publicação no site do Minis-
tério do Exterior, em Pequim, de um subs-
tancial artigo do Conselheiro de Estado 
Daí Bingguo, defendendo com vigor a 
política de prudência, modéstia e cautela 
que fora a marca de Deng Xiaoping. Depois 
desse artigo, o secretário da Defesa Robert 
Cates pôde ir a Pequim, dez dias antes da 
partida de Hu Jintao para Washington, a 
fim de restabelecer plenamente os laços 
militares entre os dois países. 

A leitura cuidadosa do texto de Jeffrey 
Bader mostra, contudo, que a boa dispo-
sição de Washington com relação a Pequim 
pede que a China se comporte não apenas 
segundo a lei e as normas internacionais, 
mas de acordo com a versão que dão às 
mesmas os EUA. Em outras palavras, a 
expectativa americana é que a China se 
adapte à verdade dos EUA, como um ou-
tro Japão. Não há tolerância, por enquan-
to pelo menos, para com a escolha chinesa 
de constituir-se em polo alternativo de 
influência global. Hillary Clinton deixou 
isso claro, quando frisou numa entrevista 
à imprensa, em maio de 2011, que "os 
chineses comportavam-se como idiotas ao 
tentarem estancar a História, com sua re-
sistência à Democracia". 

Para concluir este já longo trabalho, 
cumpre voltar ao parágrafo inicial, em que 
registrei a coincidência de um novo chefe de 
Estado na RPC, fadado a conduzir com 
Barack Obama, nos próximos quatro anos, 
o diálogo político-estratégico China-EUA, 
crucial para o mundo. Há risco de que esse 
diálogo descarrile numa estiolante guerra 
fria. Para evitá-la, o sinólogo Lanxin Xiang, 
no artigo de Survival citado mais acima, acha 
que muito vai depender de os americanos 
abandonarem sua arraigada predisposição 
a ver o desenrolar da História sob a lógica 
da "ascensão e queda" das potências. Os 
republicanos, em particular, aferram-se a 
essa visão, levados pelo medo mórbido de 
que um outro país possa desbancar os EUA 
da posição de líder do mundo, e encontram 
nisso argumentos para a contenção da China. 
Do lado chinês, no entanto - lembra Lanxin 
Xiang -, já em 1987 Paul Kennedy registrou, 
no seu livro clássico sobre a Ascensão e 
Queda das Grandes Potências, que os líderes 
chineses estavam elaborando uma grande 
estratégia para o país, muito mais coerente 
e desbravadora do que as ideias prevalecen-
tes em Moscou, Washington e Tóquio, para 
não falar da Europa Ocidental. A ut
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Foi mantendo-se fiel a essa estratégia de 
desenvolvimento pacífico, e trabalhando 
com grande profissionalismo, que os diri-
gentes do PCC reinventado por Deng 
Xiaoping vêm podendo manter a China na 
trilha do sucesso. O novo líder, Xi Jinping, 
mostra-se apto a conduzir com firmeza o 
lado chinês do diálogo China-EUA. Embora 
mais entrosado com os militares (ele já assu-
miu a Presidência da Comissão Militar Cen-
tral, posição que Hu Jintao levou dois anos 

Glossário de siglas 

ALCCA - Área de Livre Comércio China-ANSEA 

AMT - ANSEA Mais Três (China, Japão, Coreia do Sul) 

ANSEA - Associação das Nações do Sudeste Asiático 

APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation 

ARF - ANSEA Regional Forum 

para conquistar), Xi Jinping soube manter o 
caráter civil do Comitê Permanente do Birô 
Político, resistindo a pressões no XVIII Con-
gresso do PCC para voltar a incluir militares 
no colegiado. Sob sua direção, o lema con-
dutor das relações com os EUA já evoluiu 
do "atenuar todas as diferenças", da era de 
Hu Jintao, para o mais determinado e cria-
tivo "controlar e administrar as diferenças". 

Fevereiro de 2013. 

ELP - Exército de Libertação Popular 

MELP - Marinha do Exército de Libertação Popular 

PCC - Partido Comunista Chinês 

PTP - Parceria Transpacifica 

RPC - República Popular da China 
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Text Box
Fonte: Política Externa, São Paulo, v. 21, n. 4, p. 143-156, abr./ maio / jun. 2013.




