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RESUMO 

A dissertação procura demonstrar que apesar de o perfil aparentemente mais unilateral e 
confrontacionista da política externa americana na atual administração de George W. Bush, 
a política desenvolvida pelos Estados Unidos em relação à China permanece 
essencialmente a mesma desde o governo Nixon.  
Desde a administração Nixon, a política americana segue estratégia da contenção pelo 
engajamento (ou “integrar para conter”) sofrendo variações retóricas, geralmente em 
sintonia com a conjuntura interna e externa,  não só dos Estados Unidos, mas da própria 
China.
Por dois motivos: primeiro, porque os interesses  americanos procuram impedir a ascensão 
de uma potência hegemônica na Eurásia; segundo, por que a natureza do sistema 
internacional, de globalização e interdependência, não só favorece, mas demanda a 
manutenção da estabilidade por razões estratégicas e econômicas de longo prazo.  
Apesar de não tentarem conciliar seus pontos de vista sobre a formulação e a condução da 
política internacional, China e Estados Unidos procuram manter um diálogo moderado e 
convergente em torno de questões cruciais, como o status de Taiwan.  
Minha intenção é demonstrar que as relações entre os Estados Unidos e a China adquiriram 
ao longo desse período um certo grau de equilíbrio e estabilidade, e que a tendência é a de 
que haja a expansão e o aprofundamento da cooperação entre os dois países. 

Palavras-chave: Política Externa dos Estados Unidos; Relações Bilaterais China e Estados 
Unidos; China Moderna; Segurança na Ásia-Pacífico. 



ABSTRACT

This Dissertation argue that despite today’s American confrontationist and unilateralist 
foreign policy towards China, George W. Bush’s administration policy  in relation to 
China  remains the same as the policy defined in Nixon’s administration. 
Since Nixon’s administration, the policy of containment for the engagement (or “engage 
for contain”) has not changed. Firstly because the United States wishes to avoid the rise of 
a hegemonic power in Eurasia and maintain the liberal and democratic order built up 
post-45; Secondly because the international system character, of the interdependence and 
globalization, not only favor, but demand the maintenance of long term the stability, for 
strategic and economics reasons. 
Despite their different viewpoints about international politics, the US and China search to 
maintain a convergent and moderate dialogue around crucial questions, such as Taiwan’s 
status.
My intent is to show that the relations between China and United States has a certain level 
of balance and stability, and that tendency leads to a deeper cooperation between them. 

Key Words: USA Foreign Policy; US-China bilateral relations; Modern China; Security in 
Asia-Pacific region.
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INTRODUÇÃO:

A POLÍTICA EXTERNA DOS ESTADOS UNIDOS PARA A CHINA:
CONTENÇÃO PELO ENGAJAMENTO 
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INTRODUÇÃO

A POLÍTICA EXTERNA DOS ESTADOS UNIDOS PARA A CHINA: 

CONTENÇÃO PELO ENGAJAMENTO 

Esta dissertação trata das relações sino-americanas desde o governo Nixon até o 

atual governo Bush, isto é, entre 1972 e 2001, e mais especificamente da política 

desenvolvida pelos Estados Unidos em relação à China durante esse período, ou seja, a da 

contenção pelo engajamento. Nosso objetivo é, primeiramente, demonstrar que os Estados 

Unidos e a China, apesar de não conciliarem seus pontos de vista sobre a política 

internacional, um dissenso inclusive conceitual, eles compartilham um interesse comum 

pela política de engajamento da China, embora tenham interesses de médio-longo prazo 

em muitos aspectos opostos e potencialmente conflituosos, e nesse sentido a relação entre 

eles tem uma marca de contradição e de busca pela acomodação. Depois, identificar as 

categorias políticas envolvidas na estratégia de política externa americana para China, bem 

como expor as contradições e as ambigüidades que permeiam o relacionamento bilateral, 

as quais em diversas circunstâncias explicam as fases de crise e de estabilidade que o 

caracterizam. A política americana de contenção pelo engajamento da China é realista não 

só pelo pragmatismo que evoca, mas pela sua finalidade. Essa política envolve um 

conjunto de medidas de ação preventiva, voltadas à conservação da liderança global 

americana e do status quo internacional. Mais além do que isso, e um fato bastante 

relevante e interessante, a política de engajamento da China é apropriada aos próprios 

interesses chineses de inserção internacional e desenvolvimento econômico.  

Para isso, recorremos a uma análise a partir da contextualização histórica, 

destacando momentos importantes e decisivos que condicionaram as escolhas e postura 

política entre os dois países, como o estudo do caso EP-3. Contudo, apesar de utilizarmo-

nos da dinâmica das relações sino-americanas durante esse corte temporal para reforçar 

nossa argumentação e o próprio referencial teórico, não se trata de uma história das 

relações sino-americanas. Nosso objeto é a geopolítica e a diplomacia, e mais precisamente 
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a prática do poder e as relações de forças que envolvem e sustentam o relacionamento. A 

relação entre a China e os Estados Unidos é uma de exercício do poder, que apesar de 

desigual é equilibrado pela interdependência econômica, financeira e política, reforçada 

pelo cada vez mais amplo intercâmbio tecnológico-científico, burocrático e acadêmico 

entre eles.

As relações entre os Estados Unidos e a China adquiriram ao longo desse período 

um certo grau de equilíbrio e estabilidade, e a tendência é a de que haja o aprofundamento 

da cooperação entre os dois países, apesar de a questão de Taiwan continuar projetando um 

conflito entre eles. Nossa intenção é demonstrar que os princípios e objetivos da política 

para a China permanecem os mesmos definidos pela administração Nixon, isto é, a de 

“integrar para conter”, e a estratégia de cada uma das administrações posteriores varia 

apenas na retórica e na abordagem, em sintonia com a conjuntura interna e externa, não só 

a dos Estados Unidos, mas as da própria China.

Assim, apesar do aparente endurecimento da política de segurança do governo 

Bush, a estratégia de conciliação da política frente a China vem sendo preservada. 

Acompanhando as repercussões do incidente EP-3, quando uma aeronave da Marinha 

americana chocou-se com um caça chinês e foi obrigada a fazer um pouso de emergência 

na ilha de Hainan, no Sul da China, em 1° de abril de 2001,  a expectativa geral era a de 

um confronto iminente. O fato envolvia um incidente militar grave e não tornava tão 

remota a possibilidade de uma retaliação norte-americana, levando-se em consideração o 

contexto da recém-iniciada administração Bush, definida como ultraconservadora, e o 

descontentamento chinês em relação à aproximação excessiva dos Estados Unidos a 

Taiwan, sugerindo uma inclinação à ruptura do acordo sobre “uma só China”. 

No entanto, nenhuma medida drástica foi tomada pelos Estados Unidos contra a 

China. O incidente não extrapolou os limites da esfera diplomática de negociação, e o 

único impasse registrado foi quanto ao conteúdo da nota oficial sobre o caso. Enquanto a 

China exigia um pedido de “desculpas”, os Estados Unidos limitavam-se a um “sinto 

muito”, e exigiam a liberação imediata da tripulação e da aeronave.  

A postura cautelosa e moderada dos Estados Unidos durante a resolução da 

contenda não foi apenas uma opção estratégica de contingência. A conciliação estratégica é 

a prioridade política dos Estados Unidos para a China desde a reaproximação diplomática 

na década de 1970, no governo Nixon.  O primeiro passo dado no sentido da reconciliação 
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e da acomodação foi a declaração da estratégia americana para a Ásia-Pacífico, em julho 

de 1969, conhecida como “doutrina Guam”, cujo princípio geral era o compromisso norte-

americano de manutenção das alianças asiáticas e de diminuição da intervenção militar dos 

Estados Unidos na região.

O objetivo dessa doutrina era estabelecer uma “estrutura de paz” que criasse as 

condições para um relaxamento das tensões com a URSS, mas ela marcou também a 

reformulação da estratégia americana para a região visando não só conter o hegemonismo 

soviético, mas também a acomodação com a China Comunista. Essa política, de contenção 

e engajamento, com ênfase na conciliação, foi evoluindo desde então, resistindo à 

Tiannamen e ao período de transição do pós-Guerra Fria, mantendo-se essencialmente a 

mesma, apesar de a inclinação unilateralista do governo Bush sugerir o princípio do fim 

dessa estabilidade. Na verdade, a crise do EP-3 é mais uma entre outras tantas crises que 

fizeram parte das relações sino-americanas desde a reaproximação diplomática. 

Na década de 1970 a China, após seu rompimento com a URSS, assume a posição 

de fiel da balança na política triangular de contenção da expansão do poderio soviético na 

Ásia. Os membros da cúpula do governo americano, bem como a opinião pública mais 

informada e a imprensa haviam chegado a conclusão de que a então política de isolamento 

e contenção executada em relação à China era inadequada, pois não atendia aos reais 

interesses dos Estados Unidos, chegando a um novo consenso sobre a importância 

geoestratégica da China Comunista para os Estados Unidos. No final da década de 60, os 

Estados Unidos decidiram mudar sua postura em relação à China Comunista, depois de 20 

anos de hostilidade. Esse consenso começava a ser ameaçado no final da década de 80, 

com o fim da Guerra Fria e o desmantelamento do bloco soviético.  

O fim da bipolaridade, que marcou o século XX, e o episódio da Praça da Paz 

Celestial (Tiananmem) no mesmo ano, colocaram em dúvida a importância geopolítica da 

China na nova configuração mundial de equilíbrio de poder. Como acontecera 50 anos 

antes, especulava-se qual seria o futuro das relações sino-americanas, no que dizia respeito 

à política dos Estados Unidos em relação a Ásia-Pacífico e à China. O ano de 1989 

representou, naturalmente, um momento de redefinições para as relações sino-americanas, 

que não só refletiam as transformações que a conjuntura internacional experimentava nesse 

momento de transição e reformulação do equilíbrio estratégico mundial, mas também, e 
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principalmente, mudanças específicas na perspectiva de cada um dos dois países em 

relação ao outro.

No inicio da década de 90 há uma certa miscelânea de teorias e posições sobre o 

futuro da relação bilateral, em um quadro de incertezas de vários matizes. Não havia 

nenhum traço de convergência ou unanimidade entre os estudiosos das relações entre 

Pequim e Washington acerca do futuro dessa relação, havendo as mais diversas 

interpretações a respeito, com destaque para duas grandes teses sobre o assunto.  Uma 

acreditava que com o fim da bipolaridade e a proeminência adquirida pelos temas 

econômicos na pauta internacional em detrimento das questões  de segurança, a política 

triangular dos Estados Unidos estabelecida com a China e a URSS para o equilíbrio de 

poder na Ásia teria perdido sua razão de ser. Muitos passaram a apostar então que a China 

seria colocada de lado pelos Estados Unidos, os quais comporiam um novo triângulo 

geopolítico junto à Europa e o Japão, relegando à China um papel secundário, restrito ao 

âmbito regional. Outros, por sua vez,  alertavam para o perigo de se negligenciar a China. 

Para esse segundo grupo, a China tornara-se um  ator que emergia na cena internacional de 

maneira muito independente, e dessa forma seria um erro mantê-la isolada ou livre de 

qualquer contenção. Aos Estados Unidos caberia não ignorarem a importância da 

colaboração chinesa no trato de questões como o controle da proliferação de armas de 

destruição em massa, uma vez que a marca do novo mundo pós-Guerra Fria era a 

acentuada instabilidade política e militar.  

Entretanto, as dúvidas que então surgiam sobre a importância geoestratégica da 

China diante do novo contexto de hegemonia americana pareciam ignorar os interesses de 

ordem política, econômica e estratégica de longo prazo dos Estados Unidos em manter a 

política de contenção1 pelo engajamento para a China Comunista, política essa que estava 

além das circunstâncias da bipolaridade. O governo Bush (1989-1993) irá trabalhar no 

sentido de tentar  manter o  consenso interno, o  de que a política de atração dos Estados 

1 Como é usado aqui, o termo refere-se ao interesse dos Estados Unidos em cercear, ou manter sobre controle 
o desenvolvimento e a expansão econômica e política da China. Esse objetivo é perseguido através do 
engajamento, que é a integração do país ao regime internacional. Nestes termos, a definição dada por Nixon  
ao problema da China é que o país deve ser integrado e jamais coagido, negligenciado ou isolado, e esta 
consideração será a base de cálculo para a política dos Estados Unidos para a China. A China não é uma 
aliada, mas não é, e nem precisa ser uma inimiga ou rival dos Estados Unidos. Assim, mesmo que os Estados 
Unidos não possam impedir a ascensão da China e todos os desdobramentos que isso implicaria, eles podem 
influenciar na maneira como os dois países  se relacionarão no futuro. 
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Unidos para a China deveria ser mantida, bem como o equilíbrio entre contenção e 

engajamento.

No primeiro capítulo nossa intenção é apresentar não só a literatura mais recente 

sobre o futuro das relações sino-americanas, mas também o surgimento do “problema da 

China” nas relações internacionais, com o fim da Guerra Fria e o massacre de estudantes 

na Praça da Paz Celestial.  

A política desenvolvida pelos Estados Unidos em relação à China conheceu dois 

momentos fundamentais: a Guerra da Coréia e a implementação da política americana de 

contenção e isolamento da China; e um segundo momento, a suspensão dessa política pela 

administração Nixon, e a implementação da política de contenção pelo engajamento. No 

segundo capítulo veremos como as relações sino-americanas se desenvolveram desde a 

visita de Nixon à Pequim em 1972, e o impacto que essa mudança de postura dos Estados 

Unidos representou para a China. Saindo do padrão histórico, será a partir do estudo do 

caso EP-3, por exemplo, que tentaremos demonstrar que 1) a aliança estratégica entre os 

Estados Unidos e  a China é estável, equilibrada e sólida; e que 2) a tendência é a de uma 

expansão e aprofundamento da cooperação entre eles, embora não tentem conciliar seus 

pontos de vista.
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CAPÍTULO I: 

A CHINA E O FUTURO DAS RELAÇÕES SINO-AMERICANAS 
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CAPÍTULO I  

A CHINA E O FUTURO DAS RELAÇÕES SINO-AMERICANAS 

Neste capítulo tentaremos fazer uma incursão geral sobre o debate que vem se 

desenvolvendo acerca da natureza e do futuro das relações sino-americanas desde o fim da 

Guerra Fria, com o intuito de apresentar as principais idéias que alimentam a discussão 

atualmente, principalmente sobre as possibilidades de confrontação entre os Estados 

Unidos e a China em função de uma série de pontos de divergência, como o status de 

Taiwan, a segurança e a estabilidade regional asiática, e no contexto pós-11/9, o combate 

ao terrorismo internacional e a proliferação de armas de destruição em massa. 

Nosso objetivo é tentar demonstrar como esse debate evolui, das primeiras teses 

sobre o colapso da China e suas repercussões para a estabilidade regional e a segurança 

internacional, até as que atualmente predominam, de uma forma geral, polarizadas entre as 

mais radicais, que defendendo a permanência dos padrões tradicionais de confrontação, 

isto é, de busca por poder e segurança, não acreditam numa estabilização sino-americana; e 

aquelas mais otimistas, que ao contrário, apostam nas mudanças introduzidas pela 

globalização e pela interdependência, e por isso nas tendências a uma maior flexibilização 

e cooperação internacional, e na expansão e aprofundamento de uma parceria entre os dois 

países. A principal tendência que vem se definindo é a de um padrão de equilíbrio entre 

cooperação e competição entre os dois países, e a escolha de uma ou outra posição 

dependerá das demandas que estiverem sendo negociadas e os interesses envolvidos. 

Decidimos tomar o episódio da Praça da Paz Celestial como ponto de partida da 

nossa discussão por um motivo bem relevante: o ano de 1989 não assinalava um momento 

de transição apenas para o mundo, com o fim da bipolaridade e a irrupção de novos e 

antigos desafios, entre eles a transformação da China, mas também para a própria China, 

que começava a sentir as contrações dessa transformação e para as relações sino-

americanas.  
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1.1 –  O fim da Guerra Fria e a Segurança na Ásia-Pacífico: o problema da China 

   

O ano de 1989 havia representado um momento crucial para a China, que iniciava  

a década de 1990 numa posição relativa extremamente delicada. O massacre de estudantes 

na Praça da Paz Celestial, em junho, havia estigmatizado o regime chinês, que passou a ser 

considerado instável e inseguro, exatamente o oposto da imagem que vinha construindo 

durante a última década e que tentava projetar internacionalmente, a de um interlocutor 

sério e moderado. Além disso, com o fim da Guerra Fria, a China teve seu peso estratégico 

redimensionado pelas condicionantes do novo contexto, e parecia sofrer uma considerável 

perda de importância para os cálculos estratégicos dos Estados Unidos, a então 

superpotência hegemônica.  

O fim da bipolaridade havia dado inicio a um processo de mudança no sistema 

internacional, e dentro dele, de uma reacomodação do poder americano. Começam a 

despontar então os debates sobre a natureza do novo sistema, quais seriam os interesses 

dos Estados Unidos nesse novo contexto e sobre quais parâmetros se sustentaria a política 

externa da superpotência, e por extensão, as relações bilaterais do país, já que a estratégia 

de contenção e dissuasão havia se esgotado depois de alcançar seu objetivo, o de derrotar o 

comunismo soviético. A queda do Muro de Berlim, em 1989, representava o fim da Guerra 

Fria e o apogeu do poder americano, e a vitória nessa disputa dava aos Estados Unidos a 

liderança do sistema, como uma conseqüência natural dos fatos. Contudo, depois de um 

primeiro momento de euforia e entusiasmo, esse mesmo fato trouxe à tona uma série de 

questionamentos internos e externos acerca desse poder (Pecequilo, 2001, p.14). As 

dúvidas eram basicamente se os Estados Unidos teriam condições de arcar com o ônus da 

liderança, ou mesmo se desejariam assumi-la. Afinal, apesar de hegemônica, a 

superpotência experimentava a exaustão pós-guerra e um considerável desgaste sócio-

econômico que afetava o país como um todo, e colocava em dúvida a sua vontade e a sua 

capacidade em continuar na liderança do sistema. As expectativas acerca de um provável 

declínio ou, ao contrário, de uma renovação do poder americano estavam no centro do 

debate inicial sobre o futuro da hegemonia e da política mundial no pós-Guerra Fria (Idem, 

p. 15-23).
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O problema da China surge nesse momento, em que as alianças e intercâmbios dos 

Estados Unidos passavam, naturalmente, por uma reavaliação, da mesma forma que as 

prioridades e estratégias de política externa do país.

Entre as primeiras opiniões sobre o futuro das relações sino-americanas considerava 

que com o fim da bipolaridade, a aliança estratégica dos Estados Unidos com a China 

surgia a princípio como um elemento estranho e dissonante na nova configuração 

internacional, de modo que a importância estratégica da China para a manutenção do 

equilíbrio de poder também começou a ser questionada. Entre alguns analistas e políticos, 

cuja perspectiva de análise se limitava aos interesses e prioridades mais imediatos da 

Guerra Fria, havia sérias dúvidas sobre as vantagens de se continuar revestindo a China de 

capital político. Para eles, com o fim da ameaça soviética, já não se justificava o 

intercâmbio com a China, ainda mais depois dos episódios de Tiannamen. A impressão que 

se tinha, é que Tiannamen havia desmascarado a China, expondo de maneira preocupante o 

lado cruel, obscuro e triste de um país oprimido por um regime ditatorial.  

Contudo, e quase que imediatamente, essas considerações iniciais sobre uma 

crescente perda de importância da China em relação às novas tendências da conjuntura 

internacional, começam a ser reavaliadas diante dos fatos. Apesar da fragilidade de sua 

situação, que havia mudado radicalmente entre maio e dezembro de 1989, a China tratou 

de descartar qualquer possibilidade de mudança em sua política de desenvolvimento, 

garantindo que continuaria investindo na reforma e abertura ao exterior, insistindo na 

preservação da estabilidade e da unidade política como fatores indispensáveis ao sucesso 

da “modernização socialista” chinesa. Além dessa demonstração de firmeza por parte da 

China, Estados Unidos e Japão, de acordo com interesses econômicos e estratégicos bem 

definidos, aceitaram o argumento chinês e procuraram evitar um novo isolamento da 

China, tomando medidas bem concretas no sentido de garantir o engajamento internacional 

e a estabilidade interna do país. Assim, transcorrido um intervalo de tempo razoável, a 

percepção de uma China “descartável” seria logo mais substituída por uma mais realista, 

mas não menos exagerada, a de uma China em ascensão e com crescente disposição em 

afirmar-se regional e globalmente, e por isso uma ameaça à segurança internacional e, por 

associação, aos interesses dos Estados Unidos.

As mudanças suscitadas com o término da bipolaridade produziram interpretações 

diferentes acerca da natureza do sistema e da configuração da ordem. Com o fim das 
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pressões para o alinhamento ideológico que marcaram a Guerra Fria, isto é, sem a 

interferência das superpotências para garantir a sua influência, o sistema havia voltado à 

normalidade dos enfrentamentos entre os países. Essa conjuntura era um ambiente propicio 

à profusão de crises e instabilidades, às quais poderiam se desenvolver livremente, já que 

as restrições impostas pela bipolaridade já não existiam mais. As análises feitas naquele 

período previam a reemergência dos conflitos regionais, que trabalhariam para a 

instabilidade internacional. À essas ameaças, mais tradicionais, de conflitos por razões 

territoriais, étnicas, religiosas, somavam-se as difusas, como a proliferação de ADM´s, o 

terrorismo, o crime internacional, o tráfico de drogas, a migração e as ameaças ao meio 

ambiente. A China, apesar de ter perdido seu peso estratégico com o fim da ameaça 

soviética, destacava-se como um membro mais independente dentro do novo equilíbrio 

mundial, e nesse sentido aos Estados Unidos seria conveniente restringir os programas de 

cooperação militar e, em contrapartida, incentivar a China a participar de forma mais ativa 

dos programas de controle e contenção da proliferação de armas de destruição maciça. 

Por outro lado, eram abundantes também análises de perspectivas menos sombrias, 

as de que a fase de transição que se tinha iniciado não era a de incertezas e indefinições, 

mas uma nova era de paz e cooperação entre as nações. A nova ordem que emergia 

favorecia a consolidação das tendências de globalização e interdependência, 

transnacionalização e regionalização que já despontavam na década de 1970, mas que 

estavam reprimidas pelas condicionantes da bipolaridade, e que agora não sofriam nenhum 

impedimento para se desenvolver, colocando os problemas tradicionais de poder e 

segurança entre os Estados como fator de segunda ordem. A redução na relevância dada 

aos problemas de ordem política e militar, em função de uma aparente tendência crescente 

de cooperação entre os países a partir de uma interdependência econômica implicaria, 

inclusive, no desaparecimento do Estado-Nação. Ainda baseado no predomínio dos temas 

econômicos em detrimento dos de ordem estratégica, a previsão era a de que a bipolaridade 

seria substituída por uma tripolaridade, sustentada por Estados Unidos, Alemanha (União 

Européia) e Japão, da qual a China estaria excluída. A economia da Ásia-Pacífico seria 

dominada pelo Japão, e à China caberia um papel secundário, de uma economia regional, e 

não um centro independente de poder. 

Assim, de uma forma ou de outra, a percepção era a de que o fim da Guerra Fria 

havia diminuído a importância do relacionamento sino-americano. Contudo, apesar de 
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ambas as perspectivas corresponderem a aspectos da realidade, e mais se completarem do 

que se excluírem, bastava sobrepor as duas interpretações do contexto, para ver que as 

previsões quanto ao papel da China não se coadunavam com a mesma realidade que 

tentavam reproduzir.  

No primeiro momento pós-Guerra Fria, muitas das análises sobre a natureza do 

novo sistema internacional e o papel dos Estados Unidos no mundo, concentravam-se  

quase que exclusivamente nas transformações que estavam em curso, negligenciando os 

aspectos permanentes da transição. Apesar de o novo contexto mundial exigir uma 

reformulação das prioridades e estratégias de política externa dos Estados Unidos, o país 

possuía interesses que antecediam o momento bipolar, e que permaneciam imperativos à 

segurança do país.

A manutenção do equilíbrio de poder na Eurásia permanecia como um interesse  

estratégico americano no pós-Guerra Fria, e nesse sentido, também o de evitar a 

emergência de uma potência regional capaz de desafiar os Estados Unidos globalmente. 

Sendo assim, “evitar ou limitar uma possível expansão chinesa” deveria fazer parte dos 

cálculos estratégicos dos Estados Unidos, se desejavam preservar e continuar estimulando 

a estabilidade na Eurásia. Apesar de ter de enfrentar o desafio econômico japonês, por ser 

seu problema mais premente naquele momento, era importante não perder a China de vista. 

No leste asiático, a China era a mais provável fonte de instabilidade, pois o 

desenvolvimento econômico chinês logo mais implicaria em expansão externa. Esse 

fenômeno, apesar de parecer o mais distante no tempo, era o que tinha maiores chances de 

acontecer, e portanto era mais ameaçador que qualquer outro (Huntington, 1992, p. 24-26).  

Ao contrário da Europa, a região da Ásia-Pacífico era um foco de instabilidade, pelo 

número de conflitos que poderiam eclodir e pela ausência de estruturas viáveis de 

segurança. A questão da segurança na Ásia-Pacífico no pós-Guerra Fria era agravada pelos 

problemas relacionados à expansão econômica da China. A ascensão da China 

inevitavelmente abalaria o equilíbrio de poder regional, cuja esfera de dominação deixaria 

de ser nipo-americana (Brzezinski, 1992, p. 52).  Em outras palavras, qualquer tipo de 

arranjo no contexto da Ásia-Pacífico, fosse de caráter econômico, político ou estratégico 

precisava considerar a participação da China, não só para viabilizar a execução das 

próximas políticas de segurança na região, mas como uma medida em si de segurança, na 

lógica de “integrar para conter”. 
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O peso estratégico da China tinha sido redimensionado, mas ao contrário dessas 

perspectivas, influenciadas por impressões circunstanciais, isso não havia implicado numa 

perda de importância estratégica do país. Mesmo que uma relação à semelhança da 

triangulação estratégica da década de 70 já não fizesse sentido, os dois países encaravam 

novos desafios, bem como o ressurgimento de outros, relativos à segurança regional e 

global que tornava a preservação da relação de alto nível indispensável. Antes de diminuir, 

esse redimensionamento havia ampliado a esfera de interesses, ora convergentes ora 

divergentes, da relação bilateral, e conferiu ainda uma maior proeminência.à China. A 

questão agora era saber qual seria a postura da China dali em diante. 

A China de Deng Xiaoping era a de sérias tensões sociais, inerentes a uma fase pós-

Mao. Os ajustes e remendos davam a aparência de caos interno, que ameaçava desmentir a 

imagem que o governo desejava transmitir ao exterior, de uma China de oportunidades, 

segurança e estabilidade. A crise política que Tiannamen rendeu à China levou Deng a 

enfatizar a necessidade de manutenção da estabilidade para assegurar o desenvolvimento 

econômico e tecnológico do país. O mundo estava atento ao que então se configurava um 

grande desafio aos líderes chineses: conduzir a transição econômica e política do país no 

sentido da modernidade sem ameaçar a estabilidade regional e a segurança internacional.  

 Após o episódio da Praça da Paz Celestial, o “problema da China” ressurge como o 

talvez mais importante tema de relações internacionais, não só pelas óbvias e previsíveis 

repercussões regionais e internacionais da dinâmica econômica e política interna do país, 

mas sobretudo quanto à maneira como os Estados Unidos acomodariam a sua ascensão e 

seu crescente status de potência global. Nesse momento, entre fins da década de 1980 e 

metade da década de 1990 a China começa a se destacar como uma ameaça em potencial 

ao status quo regional.

A transformação da China era tão espetacular quanto o desmoronamento do 

império soviético, e qualquer reformulação na política estratégica americana para a Ásia 

teria que levar em consideração o problema da China, como elemento indissociável. Entre 

as questões que despontavam com o desaparecimento do inimigo soviético, uma delas era 

quanto ao papel e o futuro da China e das relações sino-americanas no novo contexto 

internacional. Havia indícios de que ela tendia tanto para o alinhamento e a colaboração 

com os Estados Unidos, quanto para o confronto com estes. Se a China seria um agente 

viabilizador da pacificação e da cooperação interasiática, ou potencial fator de 
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desestabilização e conflito regional, era uma questão para a qual não havia uma resposta à 

mão.  

O dissenso em torno da questão não se restringia à cúpula de Washington, dividida 

entre qual a melhor maneira de promover o engajamento internacional da China. 

Pesquisadores, professores, políticos, burocratas, jornalistas se revezavam na discussão do 

“enigma chinês”, e sobretudo no que dizia respeito ao futuro das relações sino-americanas. 

Enfim, qual seria a política dos Estados Unidos para a Ásia e para a China com o fim do 

paradigma da bipolaridade? Qualquer projeção para elucidar essa questão passava 

necessariamente por uma apreensão aproximada das tendências quanto ao destino da 

China.

O massacre de estudantes na Praça da Paz Celestial representou a abertura de uma 

fase que poderia ser descrita como de uma relativa perda de otimismo, quando o 

entusiasmo vivido durante a década de 80 por uma China que passava por reformas 

significativas e tornava-se cada dia mais atraente economicamente é substituído pela 

decepção causada pelas cenas de violência contra uma sociedade oprimida por uma 

ditadura comunista. Para tornar o horizonte ainda mais sombrio, pairava no ar um clima de 

crise iminente, e tudo indicava que a China estava prestes a entrar em colapso. Mas esse 

mal-estar foi passageiro, pois a rápida expansão econômica do país e a sinalização do 

inicio de um processo de modernização militar trataram de desmentir tal projeção, 

suscitando novas dúvidas e despertando velhas hostilidades.

O comportamento da China em relação à questão de Taiwan, juntamente com 

outras disputas territoriais e marítimas chinesas, era considerado agressivo pelos Estados 

Unidos, os quais passaram a ver então a China como uma ameaça estratégica de médio-

longo prazo, capaz de desafiar o poder americano em um futuro bem próximo.  

A desconfiança americana em relação à China, percebida agora como uma ameaça 

à segurança e aos interesses americanos, só estaria sendo amenizada e relativizada após os 

ataques aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, quando as atenções americanas 

concentraram-se no combate ao terrorismo internacional e na conquista de aliados para 

esse fim. O foco sobre a ameaça chinesa teria sido então reduzido, graças a uma percepção 

da mudança na natureza da ameaça à segurança nacional americana, que deixa de ser vista 

de maneira estritamente geopolítica para ser também como funcional ou estrutural. Outro 

fator que teria contribuído para arrefecer os ânimos contra a China, é a notável mudança 
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percebida nas diretrizes da política externa chinesa. Desde os ataques, o governo chinês 

viria demonstrando disposição em colaborar com a campanha antiterrorista americana, 

reunindo esforços pela estabilidade regional e pela não-proliferação de ADM´s, como na 

crise coreana, durante a qual ficou destacada a desenvoltura da diplomacia chinesa. 

Contudo, seria com cautela e desconfiança que os Estados Unidos estariam encarando a 

auspiciosa liderança regional chinesa, sob o pretexto da luta antiterrorista e 

antiextremismo, e nesse sentido não teriam afastado de todo a relevância de se continuar 

cerceando a influência regional do país. 

1.2 - Potencial Agente de Desestabilização Regional 

Desde que tiveram inicio, as reformas empreendidas por Deng Xiaoping 

transformaram a China em um país de contradições, e os chineses tornaram-se, segundo 

alguns observadores, de alguma forma ambivalentes. O espírito chinês às vésperas da 

“Primavera da China” acolhia dentro de si luzes e trevas, crença e incredulidade, otimismo 

e frustração. “Era o melhor e o pior dos tempos”, de esperanças e amarguras. Enquanto 

milhares de chineses se beneficiavam das reformas econômicas, tornando-se mais 

consumistas, a repressão contra os valores “liberais burgueses” e a democracia continuava 

fazendo milhares de vítimas pelo país. 

Em 1988, tanto a mídia interna quanto a externa enfatizavam o otimismo crescente, 

noticiando histórias de sucesso, apresentando casos de pessoas bem-sucedidas, que tinham 

conseguido fortuna na agricultura ou na indústria graças à flexibilização da economia. O 

slogan dos “Oito Grandes” da era Deng substituía o dos “Quatro Necessários”, da era Mao: 

enquanto os anseios de consumo com Mao se limitavam a uma bicicleta, uma máquina de 

costura, um rádio e um relógio, os da nova fase denguista eram a geladeira, uma T.V a 

cores, um aparelho estereofônico, uma máquina fotográfica e outra de lavar, uma 

motocicleta, mobília e ventilador (Spence, 2000, p. 681). O entusiasmo não contagiava só 

os chineses, mas também os homens de negócios estrangeiros, que enxergavam na China 

um futuro de oportunidades e abundância.  

Contudo, ao correr dos anos de 1988 e 1989 ficava evidente que os casos de 

sucesso que estimulavam os espectadores estavam inseridos em um contexto político-
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econômico tenso e problemático: inflação, queda na produção de grãos, agitação operária e 

greves, migrações internas desreguladas, corrupção e subornos, rápido crescimento 

demográfico e analfabetismo. Diante das dificuldades internas e de inserção na economia 

internacional (a China estava na 16° posição na escala de países exportadores), “o sonho de 

reformar a economia e modernizar toda a nação parecia estar se desintegrando diante dos 

olhos do povo” (Idem, p. 684).  

Os chineses estavam vivendo tempos difíceis, de limitações impostas pela escassez 

de oportunidades e recursos naturais, e limitações impostas tanto pela filosofia tradicional 

confuciana – harmonia acima da igualdade, ordem acima da mudança – quanto pela 

doutrina comunista – o Partido acima de tudo (Bao Lord, 1990, p.25). A atmosfera era de 

inquietação, oriunda da profunda ansiedade pela perspectiva de que, enfim, o partido 

tomasse medidas no sentido da flexibilização e da abertura política interna. É nesse clima 

que se sucedem as manifestações pró-democracia em Tiannamen. 

Tiannamen havia chamado a atenção para os problemas internos da China e para os 

riscos de se negligenciar a transformação pela qual o país passava. O episódio foi 

interpretado como um manifesto de oposição ao governo chinês, e essa interpretação, 

equivocada segundo alguns analistas, gerou previsões nem um pouco otimistas sobre o 

futuro do país, as de que muito em breve outra oposição de igual ou maior porte 

aconteceria para sepultar o regime e instalar o caos. As teses sobre a desintegração se 

fundavam nas tensões sócio-econômicas da China e previam o colapso iminente do país, e 

em função disso a China deveria ser considerada um problema de segurança. 

As teorias de desintegração da China ficaram muito populares entre 1989 e 1995, e 

elegiam quatro elementos, para citar os de ordem mais geral, que trabalhariam para a 

fragmentação política e conseqüente colapso chinês: 1) uma iminente crise malthusiana de 

fome generalizada, em função do cada vez maior contraste entre o aumento populacional e 

a baixa produtividade da terra, cujo resultado seria uma escalada de conflitos sociais; 2) o 

peso do padrão histórico, em especial os exemplos, muito recorridos, dos senhores 

guerreiros na década de 1920, e os levantes camponeses, que concorreriam para a 

desintegração política do país; 3) a derrocada a nível mundial e a conseqüente crise de 

legitimidade da ideologia comunista, que estariam minando a capacidade de comando do 

governo; e 4) a problemática relação entre governo central (Pequim) e as províncias e 

regiões chinesas, principalmente em virtude do enfraquecimento que as reformas teriam 
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causado ao centro. Essa fragilidade seria ainda maior com o crescimento desigual das 

regiões , acirrando as divergências e rivalidades entre as províncias.

Para Goldstone (1995), por exemplo, a combinação de aumento demográfico com 

escasseamento de terras cultiváveis e recursos naturais provocaria sérias tensões sociais, 

que comprometeriam a estabilidade política interna e o projeto de desenvolvimento das 

reformas. Não seria a primeira vez que isso aconteceria, pois o problema é recorrente na 

história da China, e no ritmo em que as coisas vinham, como demonstraram as 

mobilizações de 1986, em Hefei, e de 1989, em Pequim, o regime poderia não resistir à 

próxima sucessão, a de Deng Xiaoping. Outra grande vulnerabilidade do regime era o 

dissenso no Politburo acerca de prioridades e métodos. Atrelado a isso, o PCC também não 

disporia de uma pronta mobilização do Exército para intervenções semelhantes às que 

ocorreram na Praça da Paz Celestial (e movimentos pró-democracia eram esperados para 

muito em breve), uma vez que este também estava dividido e sem prestígio algum na 

sociedade. À comunidade internacional era imprescindível estabelecer um padrão de ação 

política voltado para a administração dos problemas que apareceriam com a transformação 

da China.

Rebatendo as previsões de fragmentação e colapso iminente, Huang (1995) era 

categórico: a desintegração não figurava entre os desafios à liderança chinesa. Ele sugeriu 

que o debate, cujo arraigado pessimismo rejeitava projeções mais simples e otimistas por 

considera-las “míopes” e “fantasiosas”, sem respaldo na realidade, baseava-se mais na 

mídia do que em fatos, além de partirem de uma perspectiva errada, geralmente apegando-

se a elementos da era Mao e anteriores à era Mao, quando na era Deng as transformações 

eram significativas e saltavam aos olhos daqueles que queriam ver. Um elemento que não 

poderia ser desprezado, e que no entanto não era levado em consideração, é que a 

identificação da ideologia comunista com preceitos tradicionais da cultura chinesa 

garantiria a sustentação do regime por um longo período ainda.  

Os protestos pró-democracia em Pequim e Hefei, apesar das aparências, não eram 

mobilizações de oposição ao regime e a favor da deposição do partido, pois a ideologia 

comunista não foi de todo rejeitada pelo povo. Ao contrário do comunismo europeu, o 

comunismo chinês foi profundamente embebido da tradição ética confuciana, e em função 

disso, explica o autor, comunismo e nacionalismo se confundem. Assim, mesmo que a 

retórica comunista tenha caído em desuso, preceitos como obediência, conservação da 
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harmonia e da ordem sócio-política acima de qualquer individualismo, são heranças 

culturais, e por isso ainda desfrutariam de grande apelo entre as pessoas. O partido pós-

Tiannamen tomou o nacionalismo chinês como fonte de legitimidade, e isso ficou evidente 

no episódio dos jogos olímpicos, em 1993. A rejeição da proposta chinesa de sediar os 

Jogos Olímpicos de 2000 pelo Senado americano foi interpretada como uma tentativa de 

frustrar os projetos econômicos e políticos da China, e desencadeou efusivas críticas e 

acusações entre os chineses contra os americanos.  

Para Huang, o problema dessas análises residia na perspectiva, ou melhor, na falta 

dela. O que para os padrões ocidentais parecia intolerável e o princípio do fim, se não fosse 

natural e previsível para os chineses, seria um sinal de mudança e até de progresso. A 

China estava em transformação e os chineses tinham aprendido a sobreviver aos 

infortúnios dos, pelo menos, últimos 50 anos.  

Exageros à parte, o otimismo de Huang baseava-se de fato na ascensão de um 

nacionalismo renovado, que forneceu novas forças ao Partido, o qual tratou de enquadrá-lo 

e transforma-lo em objeto de manobra política. 

Os movimentos pró-democracia não perderam sua força e poder de sedução em 

virtude de uma súbita equalização de interesses e perspectivas entre o partido e o povo, e 

tampouco da repressão. A certeza da coação nunca foi suficiente para inibir os chineses, e 

Tiannamen, apesar das seqüelas, era só mais uma entre dezenas de outros levantes e 

mobilizações que custaram a vida dos manifestantes ao longo da história da China. 

Entretanto, foi o avassalador crescimento econômico do país que encheu os olhos dos 

chineses, e dos investidores estrangeiros, exercendo uma tremenda força de atração, 

reconduzindo-os a aplicarem suas energias no empreendedorismo urbano ou rural, ao grito 

de “enriqueçam!”.  

Tiannamen e as reformas acabaram com o que restava do comunismo na China e no 

mundo, e o que então se definia como a China de Deng era um regime autoritário, e só era 

comunista no sentido instrumental, burocrático, dos meios. A fórmula política de Deng 

para essa fase transitória era liberalismo econômico e extremismo político. Entretanto, a 

grande questão persistia: durante quanto tempo esse estado de frágil equilíbrio de ajustes 

perduraria e beneficiaria o país e, sobretudo, quais eram as projeções possíveis de evolução 

dentro de um contexto regional em ebulição? O destaque político dos novos agentes 

econômicos (como Cingapura, Taiwan e Hong Kong), combinava-se, como era o caso da 
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China, com a força centrífuga das regiões costeiras chinesas mais desenvolvidas que o 

interior do país, ainda com sérios problemas de subdesenvolvimento(Mezzetti, 2000, p. 

14), e o espectro da desintegração e colapso continuava a assombrar as projeções sobre o 

destino do país.

Além dos conflitos sócio-políticos internos, que dependendo da escalada poderiam 

levar a enormes ondas migratórias, um pesadelo para os países vizinhos, seu notável 

crescimento econômico preocupava também pela perspectiva da projeção de seu poder 

político e militar. Dando sinais de querer recuperar seu papel de proeminência na região, a 

China estaria entrando em rota de colisão com os Estados Unidos (Correia Meyer). 

Desde que a China passou a ser vista como uma potência revisionista em ascensão 

na Ásia-Pacífico, tornou-se muito popular no Japão e entre os países do Sudeste Asiático 

defini-la como uma ameaça, e sendo assim, a coesão e estabilidade da comunidade asiática 

dependeriam da cooperação, em nível de igualdade, entre Japão, China e Estados Unidos, 

alegavam alguns analistas. Apesar da ampliação da cooperação e do estreitamento dos 

laços entre os países asiáticos, havia uma perspectiva de confronto geopolítico entre as 

nações asiáticas alinhadas ao Japão ou à China, e essa possibilidade estava ligada ao futuro 

da China. Para Funabashi (1994), se fracassasse ou tivesse êxito em seu projeto de 

desenvolvimento nacional, a China seria um potencial fator de desestabilização e confronto 

com os vizinhos, de uma maneira ou de outra. Na primeira hipótese, a de malogro, em um 

processo de introspecção ela poderia dividir a região, isolando sua área costeira e a Ásia 

continental, da Ásia Marítima. Na segunda hipótese, a de sucesso, a China poderia 

transformar Hong Kong, por exemplo, em uma base militar para sua expansão pelos Mares 

do Sul, e Oceanos Pacífico e Índico, orientada por uma política unilateralista. Qualquer 

uma dessas duas possibilidades implicaria em um embate direto com o Japão por interesses 

econômicos regionais.  

Dentro dessa perspectiva, uma triangulação estratégica entre Japão, China e Estados 

Unidos seria imprescindível, pois era preciso impedir o isolamento da China. A 

continuidade da presença americana na composição para o equilíbrio de poder seria  

funcional para ambos os lados: se com os Estados Unidos a Ásia pode abrir canais para 

suas demandas e assegurar posição e reconhecimento internacionais, a Ásia, por sua vez, 

poderia garantir o sucesso da revitalização econômica dos Estados Unidos na década de 

1990.
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Como Funabashi, Huntington (1992) e Brzezinski (1992) apontavam a China como 

um desafio a médio-longo prazo, como possível ameaça ao equilíbrio do poder regional, 

então ancorado na parceria nipo-americana. Mesmo não colocando a China no centro da 

problemática acerca da política externa americana pós-Guerra Fria, os autores admitiam 

que a expansão da China precisava ser “evitada ou limitada”, e que o país precisava ser 

incorporado a um esquema ampliado de segurança regional, junto com o Japão e com os 

Estados Unidos. Segundo Brzezinski, o problema de engajamento da China é ainda mais 

cauteloso em virtude de a região carecer de uma estrutura de segurança, além da parceria 

militar mencionada, entre Japão e Estados Unidos. A ascensão da China iria pressionar o 

esquema de policiamento nipo-americano, forçando uma  redisposição de forças.  

Esse relacionamento triangular parecia ser uma configuração de forças destinada a 

predominar no quadro regional estratégico para as próximas décadas do século XXI, 

principalmente o fortalecimento da aliança militar nipo-americana, com o claro objetivo de 

conter a China, já que esta era vista pelos americanos como o único país capaz de desafiar 

a hegemonia dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico, seja da perspectiva dos valores 

(democracia, direitos humanos), seja da dos interesses nacionais. A triangulação teria a 

mesma natureza daquela da Guerra Fria, só que com o Japão ocupando o lugar que era da 

China na configuração anterior. O esquema teria o duplo sentido de conter a China e 

manter um equilíbrio estratégico entre ela e o Japão, com os Estados Unidos funcionando 

de árbitro ou balancer, impedindo a emergência de uma única potência regional. 

Entretanto, destacavam Zhang e Montaperto (1999), essa tríade seria de “um novo 

tipo”, diferente daquela constituída na segunda fase da Guerra Fria, entre URSS – China – 

EUA, de “dois contra um”.  Ao contrário do esperado, a China mostrava-se relutante em 

alinhar-se com qualquer uma das duas potências, preferindo conservar sua independência, 

e tampouco Estados Unidos e Japão identificavam a China como alvo de uma aliança 

estratégica. Sendo assim, concluíam os autores, seria mais apropriado falar de um padrão 

de relacionamento calcado na reciprocidade, quando nenhum dos países se excede, e 

responde às ações dos outros na mesma medida, para o bem ou para o mal.  

O súbito advento de um agente econômico poderoso, como é o caso da China, é 

fator de desequilíbrio, pois o processo de acomodação do novo poder gera alterações em 

cadeia na estrutura política e securitária regional. Assim, para Kristof (1994), teorias como 

a da desintegração e colapso eram exageradas e transformavam a China em uma vilã, 
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quando isso não era verdade. O comportamento da China refletia interesses claros e 

precisos de qualquer país cuja meta fosse superar o subdesenvolvimento e atingir o status 

de potência moderna, e não constituem nenhuma novidade as dificuldades que a 

comunidade internacional enfrenta sempre que isso acontece.  

O mais importante, alertava o autor, era que a percepção do desafio chinês não se 

transformasse em paranóia ou hostilidade. Nesse sentido era preciso está atento aos limites 

das preocupações e suspeitas com relação à China, e dar prioridade a um planejamento das 

mudanças. Não restavam dúvidas de que os sentimentos e interesses distintos entre os 

Estados Unidos e a China contribuíam muito para melindrar ainda mais uma relação em si 

muito frágil, pelo abismo político-cultural que separava os dois países. Entretanto, era 

preciso apreender a China em seus paradoxos e complexidades, procurando sempre 

conservar o diálogo, uma vez que o país seria provavelmente ora um parceiro, ora um 

adversário dos Estados Unidos dali em diante. 

1.3 - Ameaça Estratégica 

Aos poucos, a preocupação com os riscos de uma desintegração começa a dividir 

espaço com a expansão política e militar, e sobretudo com um possível confronto entre 

Estados Unidos e China pela hegemonia regional asiática. O debate abandona as teses 

sobre desintegração e crise regional, e volta-se agora para as tendências de conflito entre os 

Estados Unidos e a China. Expansão econômica e crescente influência política regional, 

associada a uma diplomacia pragmática e independente, tornavam a China uma forte 

candidata à posição de principal desafio à hegemonia americana. 

O acirramento das tensões e rivalidades que levariam os Estados Unidos e a China a 

uma confrontação se deveria à pelo menos cinco fatores: 1) a expansão impetuosa da 

economia chinesa, em vias de consolidar-se como a maior do mundo em uma ou duas 

décadas, era uma projeção que acionava os sentidos protecionistas dos Estados Unidos; 2) 

a predominância dos neoconservadores no governo, cuja linha político-estratégica, mais 

confrontacionista e unilateralista, identificava a China como uma “concorrente 

estratégica”, e principal ameaça aos interesses e à segurança dos Estados Unidos; 3) a 
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insolúvel questão do status de Taiwan, sem dúvida alguma o principal ponto de atrito entre 

os dois países; 4) conceitos divergentes sobre a forma de organização e condução do 

sistema político internacional, sobretudo depois dos atentados terroristas em 2001; e 5) a 

continuidade da presença militar dos Estados Unidos na Ásia, e principalmente do seu 

padrão de alianças político-militares, que despertavam o histórico temor da China de estar 

sendo cercada.

A polarização entre os países da Ásia-Pacífico em torno da segurança regional, 

ficando de um lado os Estados Unidos e seus aliados do Pacífico, como Japão e Coréia do 

Sul, e a China de outro, junto com a Rússia e a Ásia Continental era um fenômeno que a 

cada dia tornava-se mais evidente. Enquanto os Estados Unidos se empenhariam em 

cercear a expansão da China, reforçando um cerco de alianças regionais para contê-la, seria 

com esse aparente mesmo propósito, de limitar a influência americana na região, que a 

China estaria à frente de outras iniciativas, bi ou multilaterais. Seu objetivo seria acenar 

contra as tendências unilaterais na política global. Segundo alguns, essa suspeita era 

reforçada pela nebulosa que envolvia a política externa e de segurança da China, que não 

era tão explicita em seu plano de intenções quanto a econômica, cuja prioridade era 

consolidar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.  

Contudo, segundo uma outra perspectiva, podia-se observar também uma 

disposição à flexibilidade e à conciliação, demonstrada pela China nas relações com seus 

vizinhos, esforçando-se por viabilizar mecanismos de cooperação e engajamento regionais 

com objetivos econômicos e securitários, o que parecia desmentir quaisquer interesses em 

expansão e projeção de poder militar, e também uma predisposição anti-hegemônica. Fato 

é que para quem acompanhava com muita atenção os movimentos da China ainda era 

possível perceber tanto uma tendência à acomodação e colaboração com os Estados Unidos 

quanto uma tendência à contestação e ao conflito, e isso dividia as opiniões.  

Binnendijk (1999) explicava que o sistema pós-Guerra Fria estava em evolução, e 

que a tendência à multipolaridade era apenas uma das fases do ciclo de vida do sistema. 

Para o autor, os 5 sistemas que se sucederam desde de o final do século XVIII (1776-1815; 

1815-1848; 1848-1919; 1919-1939; 1945/49-1989) são caracterizados por um certo 

período de multipolaridade, contra a emergência de uma hegemonia, mas logo se cristaliza 

um novo estágio de bipolaridade, mais rígido e de longa duração, até que um conflito em 

larga escala, ou uma Guerra Fria, levasse à desintegração do sistema. Ele alertava que aos 
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homens de Estado era imperativo reconhecer que havia sinais de uma mudança substancial 

no sistema,  para um estágio mais bipolar e perigoso.  

Os sinais aos quais ele se referia diziam respeito a 4 tendências mundiais que ele 

definia como polarizantes: a globalização, a democratização, a fragmentação (em função 

da busca dos grupos pela diferenciação contra a padronização da globalização) e a 

proliferação das armas de destruição em massa, que afetavam os atores internacionais de 

maneiras diferentes, atraindo uns, e repelindo outros. A polarização estaria diretamente 

relacionada à categoria do ator internacional, ou seja, se democracia de mercado; em 

transição para democracias de mercado, como Índia, Rússia e China; “rogue states”, como 

Irã, Iraque, Coréia do Norte, Afeganistão e Cuba; “failing states”, como  Bósnia, República 

Democrática do Congo, Somália e Haiti; ou não-governamental, como as multinacionais e 

as organizações terroristas. Divergências entre Estados Unidos e Rússia, ou entre Estados 

Unidos e China em torno de questões como a ampliação da OTAN  e o projeto de defesa 

antimísseis no primeiro exemplo, ou sobre Direitos Humanos, proliferação de ADM´s, 

Taiwan e Tibet no segundo, deixavam entrever um retorno à bipolaridade.

As relações de segurança entre os Estados Unidos e a Rússia, bem como com a 

China, ficaram marcadas pelas diferenças no segundo mandato Clinton, aumentando as 

tensões entre os países. O resultado dessas divergências entre Estados Unidos – Rússia / 

Estados Unidos – China seria um eventual fortalecimento das relações sino-russas para 

questões de segurança, a despeito de quaisquer diferenças culturais, que vinham sendo 

superadas pelo desejo de estreitar vínculos políticos contra o Ocidente, a saber, os Estados 

Unidos. Na visão do autor, o progresso de uma liderança sino-russa anunciava o perigo da 

bipolarização do sistema. A China tinha um regime autoritário, que desafiava o ocidental, 

estava ficando cada vez mais forte e fortalecendo seus vínculos com a Rússia, o que podia 

vir a comprometer os interesses americanos na Ásia, sobretudo em função de uma 

complexa articulação de cooperação e conflito entre os dois países e os rogue states no que 

diz respeito à proliferação de ADM´s. Essa situação dificultaria a implementação de uma 

política de combate as ADM´s pelos Estados Unidos, pois ao mesmo tempo em que China 

e Rússia fornecem tecnologia, são ameaçadas por ela. 

Entretanto, mesmo sendo uma tendência de ciclo histórico, a bipolaridade não 

precisava ser inevitável. Aos líderes americanos caberia atrair as grandes potências, como 

as próprias Rússia e China, para impedir que elas componham e liderem, juntas ou não, 
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uma coalizão contra os Estados Unidos, em virtude das tendências polarizantes. A idéia é 

que os Estados Unidos reduzissem seu envolvimento em crises humanitárias causadas por 

conflitos étnicos, por exemplo, e promovessem a máxima inclusão das potências regionais 

em sua esfera de poder e liderança, pressionando-as a alinharem-se no caminho da 

democratização e da globalização.  

Essa não é a opinião de Huntington (2000), que tem uma interpretação diferente 

acerca da natureza do sistema. Para o autor, a política internacional pós-bipolaridade 

transformou-se fundamentalmente em dois sentidos: 1) reconfigurou-se em termos 

culturais e civilizacionais e, nesse sentido 2) está se transformando em torno da questão 

crucial da luta pelo poder. A estrutura de poder emergente no período pós-Guerra Fria não 

é unipolar, como querem os Estados Unidos, e tampouco multipolar, como preferem as 

potências regionais, mas unimultipolar, ou seja, composta por uma única superpotência 

hegemônica e algumas potências regionais importantes.  

As tendências polarizantes às quais Binnendijk se referia dão a falsa impressão de 

estarmos vivendo em um contexto multipolar. Na verdade, as iniciativas anti-hegemônicas 

para a formação de uma coalizão ativa e de base ampla contra os Estados Unidos, esbarram 

em certos empecilhos : 1) a ameaça americana é menos imediata e mais difusa que as 

antigas potências européias; 2) os Estados Unidos conferem benefícios aos países que 

colaboram com eles; 3) as diferenças culturais e ausência de igualdade jurídica entre os 

atores do sistema; e 4) não interessa às potências regionais secundárias, tais como o Japão, 

por exemplo, uma coalizão contra os Estados Unidos, já que a intervenção americana é um 

recurso de segurança contra a principal potência regional, que neste caso seria a China.  

O momento unimultipolar não seria propicio à formação de uma coalizão formal 

anti-Estados Unidos principalmente devido à natureza multicivilizacional da política global 

pós-Guerra Fria. Nesses termos, rivalidades históricas e diferenças culturais representam 

um sério obstáculo a certas iniciativas bilaterais, que poderiam frustrar perspectivas de 

alianças regionais de perfil como a sino-russa, já que não é muito difícil imaginar uma 

rejeição russa a qualquer submissão integral à liderança chinesa como parceiro secundário. 

Segundo Huntington, os padrões de aliança e antagonismo entre os países seriam 

fortemente influenciados pela interação entre poder e cultura dali adiante. Assim, existiam 

maiores chances de cooperação entre países com características culturais comuns, e 

conflito entre aqueles de culturas distintas. Haveria também uma tendência de alinhamento 
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entre a superpotência e as potências secundárias para limitar a predominância da principal 

potência regional.

Nessa argumentação, a intenção do autor é a do “compartilhar [o poder] para 

conservá-lo”. O que Huntington faz é sugerir um equilíbrio de poder sem a perda da 

liderança pelos Estados Unidos. Para que isso aconteça, ou seja, a liderança não seja 

contestada e comprometida, seria preciso que os Estados Unidos parassem de pensar e agir 

unilateralmente. Essa postura só inflamaria os ânimos, contribuindo para intensificar a 

preferência das potências, de uma forma geral e não só da China, por um sistema 

multipolar para desbaratar a hegemonia americana. Para o próximo momento multipolar, a 

melhor estrutura de segurança para a manutenção da ordem e da liderança americana seria 

o estabelecimento de um policiamento comunitário, de base regional. A idéia é que as 

responsabilidades pelo equilíbrio de poder regional sejam divididas entre os Estados 

Unidos e as principais potências regionais, sem descuidar de ao mesmo tempo acertar e/ou 

reforçar alianças com as potências secundárias para limitar o poder das principais, numa 

espécie de triangulação, do tipo Japão – EUA – China. 

Por mais que as novas ameaças à segurança internacional fossem percebidas com 

bastante evidência, e se impusessem de forma cada vez mais imperativa, forçando a 

introdução de mudanças substanciais nos conceitos de segurança dos países, por sua 

natureza, mais funcionais, ou estruturais, que geopolíticas, elas ainda não eram suficientes 

para afastar de todo as preocupações tradicionais, que envolviam a manutenção do 

equilíbrio de poder e da primazia americana. O combate às ameaças difusas, como o 

terrorismo, o narcotráfico, a proliferação de armas de destruição em massa, enfim, era 

tratado como uma questão de geopolítica, de concertos regionais de parcerias e alianças 

para a defesa comum. Sendo assim, não era de se estranhar que tanto a política externa 

chinesa quanto a americana houvessem se tornado aparentemente muito controversas ou 

duais, e até mesmo problemáticas e perigosas, depois dos ajustes político-estratégicos 

impostos pelos atentados de 11/9. 

O verdadeiro desafio chinês à Pax Americana, afirmava Feigenbaum (2001), ia 

muito além de uma predisposição anti-hegemônica. O desentendimento que caracterizava 

as relações sino-americanas no pós-Guerra acerca de questões específicas sobre a 

manutenção da paz e segurança na Ásia era reflexo de um desentendimento maior, quanto 

aos princípios fundamentais que organizavam e conduziam a política internacional, e 
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quanto ao status de Taiwan. É em torno da questão de Taiwan que se desenvolve a política 

externa e de segurança da China, e isso teria ficado evidente durante os exercícios militares 

no Estreito, em 1996.  

A China teria uma preocupação constante em associar a questão de Taiwan às 

grandes questões de segurança internacional, e o mais provável é que essas idéias 

estratégicas se tornassem cada vez mais sistemáticas na política externa do país.  A nova 

visão estratégica chinesa, afirmava o autor, subordinada aos destinos da ilha, influenciava e 

até mesmo determinava as escolhas e decisões estratégicas do país. Esse modelo 

estratégico chinês tende a desafiar as preferências e os interesses americanos na esfera 

internacional, minando-os a partir da base, ou seja, contestando as regras da ordem 

mundial estabelecida.

Dentro de muito breve os Estados Unidos não poderiam mais ignorar o status de 

potência global da China, e conseqüentemente a apreciação de seus interesses em um 

momento de crise internacional. Nesse sentido, as questões internacionais estarão cada vez 

mais conectadas às relações sino-americanas, ou seja, haveria uma tendência a que a 

resolução de contendas internacionais dependessem de uma iniciativa ou decisão conjunta 

entre os dois países, daí a ênfase na moderação e flexibilidade por ambas as partes. 

Assim, mesmo que a estratégia diplomática da China esteja diretamente ligada ao 

problema de Taiwan, ela abrange questões essenciais das Relações Internacionais. As 

perspectivas chinesa e americana divergiriam em 6 questões fundamentais: 1) quanto aos 

princípios que deveriam organizar o sistema internacional. Para a China é o da 

inviolabilidade do princípio de soberania, e sendo assim se opõe ao intervencionismo da 

doutrina anglo-americana; 2) às regras de comportamento internacional dos Estados. Para a 

China, o único interesse vital que legitima o uso da força por um Estado é a defesa de seu 

território. Fora isso, é intervencionismo, expansionismo ou agressão; 3) quanto à estrutura 

de alianças regionais. China e Estados Unidos divergem quanto a importância das alianças 

para a segurança regional. Enquanto para os Estados Unidos elas são a base da manutenção 

da paz,  para a China as alianças são fonte de instabilidades. Por terem como objetivo 

impedir que a China use de força para reaver Taiwan e disfarçar um possível rearmamento 

do Japão, elas suscitam desconfianças mútuas; 4) quanto à estrutura internacional de 

legitimação das ações militares. Para a China sem o consentimento unânime do Conselho 

de Segurança da ONU, qualquer ação militar é considerada ilegítima. As decisões sobre 
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intervenção militar devem ser tomadas mutilateralmente, e não de forma unilateral, como 

foi o caso do Kosovo; 5) quanto à estratégia mais adequada para sustentar os esforços de 

desarmamento e a contraproliferação nuclear. Para a China, a estratégia mais eficiente 

continuava sendo a deterrence, e não a defense, como pareciam preferir os Estados Unidos, 

ao proporem o sistema antimísseis; e 6)  quanto às regras de livre comércio e globalização. 

Alguns chineses não se sentem muito à vontade com a constante associação do globalismo 

à política comercial americana, e insistem que é possível conciliar abertura de mercado 

interno e atração de investimentos sem abrir mão da soberania estatal. 

Esses pontos de divergência entre os Estados Unidos e a China, no que diz respeito 

à elaboração e condução da política global, teriam suas raízes na “obsessão” chinesa pela 

reunificação de Taiwan, que acaba influenciando e orientando a política externa do país. 

Os planejadores chineses já prevêem uma intervenção americana em Taiwan num 

momento de crise, daí a ênfase nos princípios de soberania e não-interferência.  

O problema de Taiwan e o potencial de conflito entre China e Estados Unidos que 

ele representa, e que pode afetar a estabilidade regional, é uma questão que não será 

resolvida tão cedo. E esse potencial de conflito teria suas condições criadas mais pela 

política americana de “ambigüidade estratégica” no trato da questão do que por uma 

“obsessão chinesa” pela reunificação. Essa ambigüidade consistiria na contradição 

expressa  através dos compromissos firmados entre Estados Unidos e China, de um lado, e 

Estados Unidos e Taiwan, de outro. Paralelamente aos três comunicados conjuntos 

(1972,1979, 1982), e em 1995, o estabelecimento da política dos “Três Não´s” com a 

China, os Estados Unidos mantém o Taiwan Relations Act (1979). Ao mesmo tempo em 

que os Estados Unidos sustentam a venda de armas à ilha e o possível envolvimento direto 

do país em caso de crise militar, ou para resistir a uma possível coerção da ilha, também 

está sempre renovando e assegurando a Pequim seu compromisso com o principio de “uma 

só China”. Aos Estados Unidos interessariam impedir a reunificação para conservar um 

grau de tensão e justificar, por exemplo, a presença militar americana na região. Além 

disso, a intenção dos Estados Unidos com a promoção de uma corrida armamentista entre 

os dois lados do Estreito seria também provocar a estagnação econômica da China, já que 

esta, por esgotamento, seria forçada a abandonar o projeto de construção econômica 

(Nathan, 2000; Ma Ying, 2001; Xin Benjian, 2001). 
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O problema de Taiwan tendia a extrapolar os limites das relações sino-americanas, 

repercutindo no contexto internacional e envolvendo-se com outras demandas, muito além 

da segurança no Leste Asiático. Se a previsão estivesse certa, destacava Feigenbaum, os 

Estados Unidos deveriam se preparar para um futuro de confronto com a China. Na melhor 

das hipóteses, um equilíbrio nas divergências formará um padrão de colaboração e 

competição na relação entre os dois países, numa tensão que exigirá dos líderes chineses e 

americanos muita habilidade para separar as questões e prevenir contra problemas 

desnecessários. Como todo raciocínio estratégico chinês enxerga quase todas as questões 

internacionais sob o prisma de Taiwan, aos Estados Unidos caberia seguir o caminho 

oposto, ou seja, o da desvinculação2.

Seguindo o mesmo raciocínio, para Kurlantzick (2002) a política externa e de 

segurança da China parece estar se tornando cada vez mais unilateralista e perigosa. A 

China é uma potência econômica em ascensão, sem dúvida, e não há mistério algum 

quanto a sua política econômica de reformas para atração de tecnologia e capital, 

atendendo seus interesses mais específicos e beneficiando a economia global como um 

todo, o que é muito positivo. Mas não se pode dizer o mesmo da diplomacia chinesa, até 

mesmo após o 11 de setembro.  

Kurlantzick identifica uma importante bifurcação no comportamento chinês, 

separando o econômico do diplomático – tornando-se cada vez mais responsável 

comercialmente, depois da admissão na OMC, mas ignorando as repercussões globais da 

sua busca por seus interesses nacionais – , e os próximos 10 anos de relações sino-

americanas dependerão da resposta dada pelos Estados Unidos a essa dualidade chinesa. 

Mais do que compreendê-la, os Estados Unidos precisam lidar com a desconexão 

entre o comportamento econômico e o diplomático. Somente quando os Estados Unidos 

reconhecerem e aceitarem essa distinção é que eles poderão, argumenta o autor, aplicar 

uma política mais equilibrada e conveniente à China que, 1) reconheça que o país é uma 

potência muito importante; 2) ajude Pequim a consolidar suas reformas econômicas; e 3) a 

convença dos benefícios de comprometer-se e contribuir com as determinadas estruturas da 

política internacional. Para Kurlantzick, a falta de uma política equilibrada para a China 

2 O debate político interno acerca da melhor estratégia para a China durante a década de 1990 girou em torno 
das vantagens da linkage, e a administração Clinton optou por esta estratégia até 1993, vinculando comércio 
a direitos humanos. Se à liderança americana fosse importante conservar o equilíbrio entre cooperação e 
rivalidade com a China, seria interessante então cautela e o abandono da linkage como política para o país, 
pois só contribuiria para acirrar as tensões.
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talvez explique a dualidade chinesa. Os próprios Estados Unidos agem de forma 

extremista: ora de forma permissiva, ora de maneira intransigente. O marco diferencial é 

sem dúvida o antes e o pós-11 de setembro. Antes, a administração Bush decidiu optar por 

uma posição mais confrontacionista em relação a China; depois optou pelo reverso, de 

quase adulação, como na administração Clinton.   

Assim, na opinião de Kurlantzick seria importante que os Estados Unidos 

compreendessem a dualidade chinesa para desenvolver uma política mais realista e 

adequada ao perfil da China moderna, cuja estratégia política está focada em interesses 

nacionais de médio/longo prazo, e aqui o diagnóstico do autor parte da mesma suposição, a 

de que a China é o maior desafio à ordem americana.  

A retórica da China de apoio à guerra contra o terrorismo e outras iniciativas de 

segurança na esteira do 11 de setembro contradiz uma prática política diplomática bem 

diferente. Mais do que isso. A postura política chinesa é dual, ora colaboradora e aliada, 

por exemplo, trocando informações sobre grupos terroristas islâmicos ou ajudando os 

Estados Unidos a lidar com as crises no Paquistão; ora como empecilho e desafio à política 

americana.  

Apesar das palavras de solidariedade os chineses pressionaram os membros do 

Conselho de Segurança a frustrar as ações antiterroristas americanas, continuam vendendo 

tecnologia nuclear ao Paquistão, violando acordos feitos com os próprios Estados Unidos, 

construindo novas bases de mísseis próximos a Taiwan e recusam-se a restringir as 

incursões de sua Marinha nas águas regionais, notadamente as missões muito próximas às 

ilhas Spratly e ao Mar do Japão. Além disso, a China também estaria se aproveitando da 

guerra contra o terrorismo para justificar a repressão à minoria muçulmana no Xinjiang. 

Apesar de muitos países no Sudeste Asiático temerem mais a China do que aos Estados 

Unidos, a economia da China, cada vez mais ampla e dinâmica, pode exercer um poder de 

atração sob os países menores no Sudeste da Ásia, e os Estados Unidos devem desconfiar 

das iniciativas de cooperação da China, como manobras para dominar a região.  

O nacionalismo chinês, sobretudo entre os jovens, pode sustentar uma política 

chinesa mais unilateralista, e isso é um fato do qual os Estados Unidos não poderiam 

descuidar. O eixo da política externa chinesa é um ascendente nacionalismo, que norteia 

toda uma postura de desafio ao “hegemonismo” americano. Por mais insignificante que 
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seja a contribuição chinesa à campanha antiterror dos Estados Unidos, ela está ajustada a 

esse nacionalismo. 

Mas há uma “janela” que os Estados Unidos precisavam aproveitar a abertura antes 

que se fechasse. No contexto atual, a China é um grande parceiro comercial dos Estados 

Unidos – um dos mais importantes – , mas ainda não é uma aliada. A oportunidade de 

alinhar a China em um padrão de “comportamento geopolítico aceitável” é agora, enquanto 

ela é bastante dependente da tecnologia e dos investimentos americanos. Para o autor, a 

China não possui uma visão formada e bem definida de seu papel internacional, e os 

Estados Unidos ainda poderiam moldar o comportamento político/diplomático do país, 

antes que ele se tornasse poderoso o suficiente para impedir qualquer tipo de influência no 

futuro.

O confrontacionismo, mesmo não sendo descartado de um todo, adquire tons mais 

brandos, contudo, após os atentados de 11/9. A emergência do terrorismo como principal 

ameaça à segurança internacional introduziu mudanças significativas em ambas as políticas 

chinesa e americana, e suscitou a perspectiva da abertura de uma nova fase de acomodação 

e maior cooperação entre Estados Unidos e China no combate ao terrorismo e à 

proliferação de armas de destruição em massa. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que a China dispõe-se a colaborar ativamente, ela 

não deixaria de aproveitar a situação para expandir sua influência regional. Assim, a 

Organização de Cooperação de Shangai, por exemplo, uma iniciativa sob a liderança 

chinesa, teria a dupla finalidade de reunir esforços para combater o extremismo, o 

separatismo e o terrorismo na Ásia Central, além de ampliar e aprofundar a cooperação 

econômica, política e securitária regional. Atentos a isso, os Estados Unidos estariam 

tentando encontrar um denominador comum para o desafio de conciliar as premências do 

contraterrorismo e do combate à proliferação de armas de destruição em massa, que 

exigem mais flexibilidade e concessão, e a manutenção do status quo regional3.

3 “EUA preocupados com força militar da China, diz Rice” – 15/032005; “Condoleezza pede que Europa não 
venda armas para a China” – 20/032005; “Rice diz, na China, que venda de armas ao país afeta equilíbrio” –
21/03/2005 – agência Estado on-line. 
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1.4 - De Competidora a [Potencial] Parceira Estratégica 

Discordando veementemente de Kurlantzick, para alguns autores já não seria mais 

possível “moldar” a China, mas tentar assegurar uma convivência pacífica com ela e tentar 

acentuar os níveis de convergência.  

  É o caso de Sutter (2003-2004). Apesar de não descartar de um todo a 

possibilidade, ele não acredita em uma China dedicada a desafiar e confrontar os Estados 

Unidos. Sutter considera que ao contrário de ser uma ameaça em potencial à estabilidade 

regional e internacional, em virtude de sua crescente importância econômica global e 

conseqüente projeção de poder e influência, como crêem alguns, é evidente que, dentro de 

sua prioridade de consolidação do desenvolvimento econômico,  a China caminha para a 

acomodação com os Estados Unidos, exatamente pelas mesmas razões, ou seja, crescente 

poder e influência. O tamanho da sua economia e da sua influência política regional, pesos 

que se traduzem em uma diplomacia cada vez mais moderada e pragmática, reforçam a 

tendência à cooperação e à acomodação.  

O atual poder da China não repousa no aparato ou na coerção militar, apesar de 

estar crescendo muito, mais rápido do que qualquer outra nação asiática, e particularmente 

Taiwan, Japão e Índia. Seu poder é maciçamente atribuído à crescente e relevante 

influência que exerce sob o comércio mundial, e graças  a uma diplomacia mais habilidosa 

a China tem conseguido expandir sua influência política regional, especialmente em áreas 

as quais os Estados Unidos e o Japão, entre outras potências, dispensaram pouca atenção. 

A China é influente e quer ampliar ainda mais esse poder, regional e globalmente, mas não 

estaria disposta a desafiar a hegemonia americana nos próximos 20 anos.  

A liderança chinesa seria realista e à procura de meios que viabilizem suas 

prioridades políticas, econômicas e sociais, as quais não quer por em risco. São elas: 1) a 

manutenção do regime comunista no país, ou mais propriamente o monopólio do poder 

pelo PCC; 2) manutenção da integridade territorial chinesa, e o destacado empenho para 

solucionar a questão de Taiwan; 3) modernização da economia e do Exército; 4) obtenção 

de maior proeminência regional e 5) acentuação da influência internacional do país.  Nesse 

sentido, uma confrontação com os Estados Unidos seria desfavorável a essas prioridades, 

inclusive por comprometer a necessária estabilidade para a modernização econômica da 

Ásia, forçando os países asiáticos a escolherem um alinhamento político entre Estados 
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Unidos e China. Apoiada nesse julgamento, de que uma afronta aos Estados Unidos não 

seria nem um pouco útil a seus interesses, é que se percebe um maior desejo de 

acomodação e colaboração da China com os Estados Unidos4.

No entanto, destaca o autor, não se poderia ignorar que mesmo não estando 

disposta no momento a desafiar seriamente os Estados Unidos, em função das prioridades 

expostas acima, a crescente influência política chinesa, sobretudo a que ela exerce 

regionalmente, é um desafio indireto à hegemonia americana. É à conquista dessa liderança 

regional que se deve a atual mudança da política diplomática chinesa, de uma postura antes 

mais unilateral e belicosa, para outra aparentemente mais multilateral e flexível. A 

preferência dada a arranjos multilaterais no teatro asiático, à semelhança da ASEAN, seria 

uma estratégia no sentido de restringir a influência política americana, assegurar um nível 

de estabilidade que garanta seu desenvolvimento econômico e isolar Taiwan dos outros 

países asiáticos, e esses esforços estariam ancorados em, além desses, outros objetivos de 

longo prazo, como promover o intercâmbio econômico que ajude o desenvolvimento da 

economia chinesa, acalmar os ânimos de seus vizinhos asiáticos, tranqüilizando-os sobre 

seus planos futuros, e garantir a aquisição de armas e tecnologia militar avançadas, para 

superar o embargo ocidental imposto em 1989.  

Mas apesar de demonstrar firmeza e segurança, inspirada no crescente poder e 

influência do país, a abordagem do governo chinês ainda seria bastante cautelosa. 

Desconfiada, a China prefere evitar demonstrações explicitas de competição/conflito com 

os Estados Unidos, para não desencadear uma polarização pela liderança regional, que 

oporia os dois países, levando as nações asiáticas à percepção de uma necessidade 

premente de escolha em que lado se alinhar. Contrariando as impressões de uma China 

disposta ao confronto, o grande trunfo chinês, salienta Sutter, é um conceito de segurança 

concluído e exposto em 1997, com o intuito de desfazer qualquer má impressão sobre as 

intenções político-militares da China, provocadas pelos exercícios militares no Estreito de 

Taiwan durante a crise em 1995-6. Esta estratégia, reforçaria a influência política regional 

da China, e teria boa receptividade entre os países asiáticos, alinhando-os sutilmente, sem 

afrontar diretamente os Estados Unidos.  

4 Apesar de essa preferência ter sido ressaltada após os ataques terroristas aos EUA, em 2001, ela já é 
evidente já na primeira fase das reformas. O traço distintivo entre a Era Mao e a Era Deng é exatamente a 
ênfase numa postura externa mais moderada, para que a abertura ao exterior fosse bem sucedida. Veremos 
mais adiante.  
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A China ainda não é uma rival dos Estados Unidos, mas também não é uma aliada. 

Essa aparente indefinição, ou melhor, dualidade sentida pelos americanos, pois ambas as 

tendências encontram respaldo na realidade do relacionamento entre as duas nações, é 

muito funcional para a China, conveniente as suas condições e prioridades, ao menos por 

enquanto. Para Sutter, a escolha da China entre apoiar ou opor-se aos Estados Unidos ainda 

não esta clara5, mas é preciso não perder de vista que apesar de evidências contrárias,  há  

uma tendência atual à acomodação e cooperação, como demonstra o novo conceito 

estratégico chinês, que apenas pode vir a ser suplantada por uma confrontação. Assim, 

sugere o autor, preparar-se para enfrentar dificuldades criadas por uma possível hostilidade 

chinesa no futuro seria apenas uma questão de prudência, como aconselha toda boa política 

de segurança, que cuida de prever situações de paz e guerra, cooperação e conflito. 

Para Hoge (2004), a transformação do sistema internacional, com a transferência do 

pólo de poder político e econômico internacional do Ocidente para o Oriente (Ásia–

Pacífico), acarretava a transformação não só do contexto para a resolução dos desafios 

internacionais, mas também a própria natureza dos desafios. O crescente poder econômico 

da Ásia estava se traduzindo em maior poder político e militar, implicando em um aumento 

no potencial de conflitos, com destaque para Taiwan, a Península Coreana e a Cashemira. 

As potências asiáticas em ascensão aspiravam a um papel de maior proeminência e eram, 

como Japão e Alemanha foram no passado, nacionalistas e buscavam a reparação pelos 

agravos sofridos no passado.

A China era sem dúvida alguma a potência asiática em ascensão de maior evidência 

e o principal desafio à política americana para a Ásia. Isso por que, além de a China ser o 

centro da integração econômica asiática, dinamizando a economia global, ela  passou a ser 

o centro, e não o Japão, do novo arranjo de poder na Ásia com a mudança na direção da 

política dos Estados Unidos, focada no combate ao terrorismo internacional após o 11/9. 

Para o autor, como o momento era o de reacomodação e adaptação, a tendência era que os 

Estados Unidos abandonassem ainda mais a inicial postura de confrontação, explicitada no 

começo da administração Bush, e investissem em um engajamento construtivo com a 

China. Era preciso garantir à China condições para a superação de uma série de problemas 

internos, como o êxodo rural, altos níveis de desemprego e corrupção. Se a China não for 

5 A sugestão deixada por Sutter é para que a liderança americana pare de tratar a China como se ela já fosse 
uma ameaça ou rival, numa precipitação que só contribui para o acirramento das tensões entre os dois países, 
e tal estado de ânimo é, a seu ver,  prejudicial e totalmente dispensável por enquanto, uma vez que a China 
ainda não é um problema para os Estados Unidos.  “A cada dia basta o seu mal”.   
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bem-sucedida em seu processo de transição a uma economia de mercado, o país corria o 

risco de entrar em colapso, o que poderia levar à interrupção do processo de crescimento 

da economia regional asiática, da qual ela é a alavanca.

Se de um lado os Estados Unidos deixam de acusar a China de ser sua principal 

rival, colocando-a agora numa posição central na nova configuração da estratégia de 

segurança regional, a China, por sua vez, deixou de retratar os Estados Unidos como uma 

poder hegemônico agressivo, e estaria investindo numa política externa mais pragmática, 

adequada aos novos desafios internacionais, a partir de uma leitura mais realista do mundo, 

e que sobretudo procuraria evitar assumir posturas que desafiassem diretamente os Estados 

Unidos.  Ambos os países, conscientes da dependência um do outro, estariam esforçando-

se ao máximo para conciliar competição e cooperação, superarando as contingências mais 

difíceis, e infundir na relação o maior nível de “normalidade” e equilíbrio possível 

(Brzezinski, 2003), e o imediato pós-11/9 teria sido percebido por ambos como uma 

oportunidade para reforçar essa inclinação.  Essa reciprocidade seria um ponto de 

convergência que abriria novas perspectivas sobre um futuro de maior acomodação e 

colaboração entre os dois países, que relembraria as circunstâncias da reaproximação 

diplomática em 1969-1972.  

Para Ikenberry (2002-2003), entre os sete elementos que compõe a escala dos 

ajustes gerais na política externa dos EUA, em face da mudança na natureza das ameaças, 

é a relativa perda de importância que as coalizões sofreram. Apesar de a administração 

Bush não ter sugerido sua dissolução, as alianças dos Estados Unidos com a Europa e com 

o Japão tornaram-se menos eficientes em virtude de seus novos propósitos e demandas, e 

os pactos e alianças na Europa e na Ásia passaram a depender das contingências, estando 

menos presos à busca da segurança comum. A estratégia seria “(...) afrouxar os vínculos 

com seus parceiros e com as regras e instituições globais, ao mesmo tempo em que passam 

a exercer um papel mais unilateral e preventivo, que se traduz em ataques a ameaças 

terroristas e no confronto com Estados considerados malévolos que procuram obter armas 

de destruição em massa” (Ikenberry, 2001. P. 27). A nova estratégia encerraria 

oportunidades, mas também riscos. 

Em comparação com os discursos afiados dos neoconservadores, o abrandamento 

desse tom só poderia causar entusiasmo. Xinbo (2004), entretanto, prefere ser mais 

cauteloso e salienta que a parceria estratégica sino-americana pós-11/9 encerra muitas 
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promessas, mas também limitações. Ele considera que apesar de o momento ser favorável 

a uma parceria sino-americana mais ampliada e aprofundada, existiriam ainda muitas 

limitações a isso. Se os atentados representaram uma oportunidade para a expansão da 

cooperação, focada sobretudo no contraterrorismo e no combate à proliferação de armas de 

destruição em massa, a relevância dada pelos Estados Unidos a uma “preemption 

diplomacy” não surte efeitos muito positivos para a relação, já que a China perceberia esse 

ajuste como uma ameaça a sua própria segurança. 

Os ataques levaram a China a também reformular seu conceito de segurança, e 

conseqüentemente sua política externa, e nesse sentido teria desenvolvido maior 

compromisso com o multilateralismo. Vítima do terrorismo dentro de suas fronteiras, 

como acontece no Xinjiang, a China teria profundo interesse em participar de iniciativas bi 

e multilaterais, como a Organização de Cooperação de Shanghai (OCS), fundada em 2001 

com o intuito de lutar contra o separatismo, o extremismo e o terrorismo.  

A natureza transnacional das ameaças terroristas reforçaria a importância da 

estabilidade regional, que segundo o governo chinês só pode ser obtida pelo 

desenvolvimento econômico. Para os chineses, as raízes do terrorismo são pobreza, 

desigualdade e subdesenvolvimento, e sendo assim, a maneira mais eficaz para o 

banimento do terrorismo é a promoção da cooperação econômica, daí a ênfase na 

construção de vínculos econômicos entre os membros da OCS, e no aprofundamento da 

cooperação econômica com os Estados-membros da ASEAN.  

Até aqui teríamos então uma convergência de interesses, que aproximaria os dois 

países. Antes dos atentados terroristas, continua Xinbo, os neoconservadores consideravam 

a China a principal ameaça a segurança e aos interesses nacionais americanos. Os 

atentados desviaram a atenção deles para a Al Qaeda e os “rogue states”, notavelmente o 

Iraque, o terrorismo e a não-proliferação de armas. A China deixa de ser uma competidora 

para ser uma potencial aliada, e aos Estados Unidos passa a interessar o desenvolvimento 

de um diálogo mais “franco, direto, construtivo e cooperativo” com a China.  Dessa forma, 

como a contenção da China deixou de ser a principal prioridade estratégica americana, 

houve um favorecimento maior à cooperação.  

Essa revisão de prioridades e os ajustes dados foram encarados positivamente pelo 

governo chinês. Outros ajustes, como a doutrina de ação preventiva (preemption doctrine)

e suas ramificações, entretanto, seriam mais preocupantes. O unilateralismo da proposta 
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americana de proceder sempre deliberadamente quando seus interesses estivessem em 

jogo, seria uma afronta ao papel e importância da Organização das Nações Unidas, a qual 

deveria estar à frente da guerra contra o terror, e não os Estados Unidos. Para o autor seria 

muito cedo ainda para julgar até que ponto as mudanças, algumas permanentes, outras 

provisórias, na política americana serão benéficas e/ou prejudiciais às suas relações com a 

China.

Todavia, tal como Sutter e Brzezinski, Medeiros e Fravel (2003) apostam na nova 

diplomacia da China. Do leque de possibilidades que se constitui o futuro diplomático do 

país, aquela que aponta para a manutenção da moderação é muito forte, pelo dispêndio de 

energias em uma participação mais ativa em relação aos assuntos internacionais. Na última 

década a política externa chinesa tornou-se mais engajada e responsável, com uma 

abordagem mais flexível e sofisticada, e muito mais institucionalizada e descentralizada, 

em contraste com a abordagem estreada por Deng, que era sobretudo bastante centralizada.

Hoje, a política externa da China seria tripartite, concentrada na promoção do 

engajamento com a comunidade internacional, da moderação e da transparência. Seu 

objetivo é “quebrar o gelo” do isolamento imposto ao país pelo episódio de Tiannamen e 

refazer sua imagem; promover e proteger seus interesses econômicos, garantir a 

sobrevivência do regime de partido único e melhorar sua segurança. Mesmo que as 

mudanças também demonstrem um esforço para resguardar-se da influência americana ao 

redor do mundo, uma motivação persistente nos cálculos do país, e condene o 

“unilateralismo” e o “comportamento hegemônico” americanos, tanto o governo quanto os 

analistas chineses reconheciam que a China não poderia e nem desafiaria os Estados 

Unidos. A diplomacia chinesa tende a continuar desenvolvendo-se nesse sentido, e 

representará desafios e oportunidades. A participação da China junto às instituições 

internacionais favorece o diálogo e a cooperação sobre questões-chave, e esse engajamento 

deve ser incentivado. Contudo, na medida em que ela se torna mais engajada, ela se torna 

naturalmente mais propensa, e preparada, a defender a todo custo seus interesses. Nada 

mais óbvio.  

A China é, e será por muito tempo ainda, uma importante potência regional, 

bastante independente, mais até do que a Europa, e com crescente influência política, mas 

não uma potência global, capaz de desafiar a hegemonia americana, pois lhe faltariam 

certos atributos de poder de alcance global, todos necessários simultaneamente, isto é, o 
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econômico, político, militar, tecnológico e cultural. Sobretudo, ela precisa superar o seu 

mais sério dilema doméstico, que é a incrível distância que separa a trajetória das 

mudanças sócio-econômicas, das mudanças políticas. Enquanto as mudanças econômicas 

se processam de forma dinâmica, as mudanças políticas são quase inexpressivas. E é para 

este fim que a política externa chinesa estaria concentrada, ou seja, promover o 

desenvolvimento econômico e assegurar a sobrevivência do atual regime. 

 É possível observar que as percepções sobre a China e sobre o futuro das relações 

sino-americanas ficaram demarcadas em antes e depois do 11/9. Até então, uma linha 

muito tênue separava as percepções de um confronto iminente, por razões econômicas e 

estratégicas, e aquelas que percebiam uma tendência à acomodação e à cooperação.  De um 

modo geral, cada um dos dois grupos têm uma percepção diferente do poder da China: 1) 

potência regional capaz e desejosa de desafiar e contestar a hegemonia americana; e 2) 

potência regional ainda não capaz (e talvez nunca capaz) e talvez não desejosa de encarnar 

esse papel. Nenhuma das duas descarta de todo a possibilidade de a China assumir esse 

papel a médio/longo prazo. Isso dependeria, contudo, da política praticada em relação à 

China. Enquanto para uns ainda é possível cercear o país asiático, e impedir que ele se 

torne desafiador, para outros isso já não é mais possível.  

As análises deixam entrever que o desenvolvimento das relações sino-americanas é 

marcado por fases alternadas de crise e estabilidade, as quais estão diretamente 

relacionadas à postura dos Estados Unidos em relação à China. Com o 11 de setembro, e a 

nova prioridade de segurança dos Estados Unidos focada no combate ao terrorismo 

internacional, a relação bilateral teria sofrido uma guinada de 180 graus, e que teria aberto 

novas perspectivas de cooperação, que pareciam ameaçadas na década de 90, apesar de a 

questão de Taiwan ainda permanecer o principal obstáculo a um aprofundamento das 

relações entre China e Estados Unidos. Dentre as demandas regionais, a questão de Taiwan 

é a que continua projetando um conflito de grande proporção, pois envolveria duas grandes 

potências6. Com os atentados, as prioridades e as percepções de ameaça mudaram aos 

olhos americanos, e o perigo da China declina de forma notável. A mudança também 

poderia ser observada na China, que passaria a concentra-se mais em seu desenvolvimento 

6 Entretanto, isso pode estar sendo superado, com a recente aprovação da lei que garante à China o direito de 
intervenção caso Taiwan declare independência. O interesse da China seria mais econômico do que político-
militar. 
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doméstico e na ampliação de seus vínculos políticos e econômicos com seus vizinhos 

asiáticos.  

Contudo, a despeito de as mudanças na conjuntura internacional do pós-Guerra Fria 

terem levado os Estados Unidos à reavaliar suas prioridades e interesses, a fim de 

encontrar novos parâmetros para nortear sua política externa e suas relações bilaterais, no 

que diz respeito à sua relação com China a política dos Estados Unidos permanece a 

mesma, a de “integrar para conter”.  
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CAPÍTULO II 

A POLÍTICA EXTERNA DOS ESTADOS UNIDOS PARA A CHINA DE NIXON A 

BUSH: À PROCURA DE UMA ACOMODAÇÃO 

Além de ter ampliado o teatro da rivalidade entre a União Soviética e os Estados 

Unidos para a Ásia, o principal desdobramento da Guerra da Coréia (1950-1953) foi o 

estabelecimento da “quarentena da China”. A guerra levantou uma muralha de 

“incompreensão e ódio” entre os dois países, numa indisposição que durou mais de duas 

décadas, e são precisamente as decisões de junho/julho de 1950 que esclarecem a política 

estratégica dos Estados Unidos para a Ásia nos 20 anos seguintes. Do armistício que pôs 

fim ao conflito coreano até a détente de Nixon, a política americana em relação à China 

Popular havia sido a do isolamento e da contenção, cristalizando todo um período de 

hostilidades entre a República Popular da China e os Estados Unidos. 

A quarentena da China só chegou ao fim com a administração Nixon, que precisava 

formular uma política externa capaz de superar um duplo desafio: primeiro, capaz de 

reverter as tendências isolacionistas dentro do país pelo envolvimento no Vietnã, e tentar 

chegar a um novo consenso interno; e segundo, ser mais apropriada à nova conjuntura 

internacional. Entre outras questões, o novo contexto político interno e externo exigia uma 

reavaliação da política dispensada à China Comunista pelos Estados Unidos até ali.  

Entre fins da década de 1950 e primeira metade da de 1960 vieram à tona algumas 

dúvidas sobre os méritos e viabilidade da política americana para a China, do ponto de 

vista dos interesses nacionais, articuladas principalmente a partir de dentro do Congresso e 

de alguns setores da administração Kennedy e Johnson, mas também entre o público 

informado de uma maneira geral. Havia um relativo, mas disseminado, consenso de que a 

China não poderia mais ser mantida em seu “isolamento ressentido”. Por razões de ordem 

global e interesses políticos e securitários nacionais, muitos desses críticos americanos 

acreditavam que Pequim precisava ser novamente integrada à comunidade das nações. 

Nesse capítulo, tentaremos expor as principais condicionantes que levaram os 

Estados Unidos a mudarem sua postura de hostilidade em relação à China Comunista no 

final da década de 1960. Nosso objetivo é, primeiro, mostrar como essa nova política, de  
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“contenção sem isolamento” (ou contenção pelo engajamento) desenvolveu-se e evoluiu, e 

como os Estados Unidos conduziram suas relações com a China, desde a reaproximação 

diplomática, em 1972. Veremos que os sinais contraditórios são uma marca das relações 

sino-americanas. Ao mesmo tempo em que há uma busca pelo estreitamento dos vínculos 

de compromisso e reciprocidade, não é menos verdade afirmar que a mesma predisposição 

à cooperação convive com posturas de firmeza e até intransigência de ambos os lados, 

explicando assim as fases alternadas de crise e estabilidade.

Isso nos conduz a nosso segundo intuito, demonstrar que apesar de não tentarem 

conciliar seus pontos de vista sobre a formulação e a condução da política internacional, 

ambos procuram manter um diálogo moderado e conciliador em torno de questões cruciais, 

como o status de Taiwan, única questão capaz de projetar um conflito entre eles. A 

intenção é demonstrar que as relações entre os Estados Unidos e a China adquiriram ao 

longo desse período um certo grau de equilíbrio e estabilidade, e que a tendência é a de que 

haja a expansão e o aprofundamento da cooperação entre os dois países. 

2.1 – O fim das hostilidades: a mudança da política americana para a China

Entre os estágios finais da guerra civil chinesa até a entrada da China no conflito 

coreano, em outubro de 1950, ainda não havia se estabelecido um consenso entre a opinião 

pública informada, a burocracia e o Congresso americanos acerca do futuro das relações 

dos Estados Unidos com a China sob o regime comunista. Para uma parte, a perspectiva 

era a de uma inevitável acomodação entre os dois países, e o reconhecimento do regime 

chinês pelos Estados Unidos, mesmo que à República Popular da China (RPC) fosse 

exigida a satisfação de certas pré-condições. Para uma outra parte, a China já dava sinais 

claros de estar se tornando uma adversária dos Estados Unidos, e defendia uma postura 

mais enérgica no combate ao comunismo na Ásia. Entre outubro de 1949 e junho de 1950 

os traços que comporiam a política americana em relação à China ainda não estavam 

totalmente delineados, e a definição por qualquer uma dessas duas tendências era possível. 

É em meio a esse debate interno que se dá a deflagração do conflito coreano. 

Nada sugeria que os Estados Unidos voltariam a intervir no conflito civil da China, 

apesar de o Partido Republicano defender a criação de um programa de assistência aos 
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nacionalistas no caso de a China invadir Taiwan. Para o presidente Truman, a melhor 

política a ser adotada pelos Estados Unidos em relação à questão era a de desengajamento, 

e assim ele se referiu à questão de Taiwan, em uma declaração de 5 de janeiro de 1950: 

“Os Estados Unidos não têm propósitos predatórios em relação à Formosa ou qualquer 

outro território chinês. Os Estados Unidos não desejam obter direitos especiais ou 

privilégios ou estabelecer bases militares em Formosa neste momento. Nem têm intenção 

alguma de utilizar suas forças armadas para interferir na situação atual. O governo dos 

Estados Unidos não seguirá um caminho que leve ao envolvimento no conflito civil da 

China. Da mesma forma, o governo dos Estados Unidos não fornecerá ajuda ou assessoria

militar ás forças chinesas em Formosa. Na visão do governo dos Estados Unidos, os 

recursos em Formosa são adequados a permitir-lhe obter os itens que considerem 

necessários para a defesa da ilha” (Citado em Spence, 2000, p. 500-501). 

Enquanto isso, o Departamento de Estado demarcava os limites dos interesses estratégicos 

dos Estados Unidos no Pacífico, traçando uma linha defensiva que ligava as Aleutas, o 

Japão, Okinawa, as Ryukyu e as Filipinas, e excluía Taiwan. O caminho estava livre, ao 

que parecia, para a China Popular reintegrar a ilha ao continente e ocupar seu assento de 

direito na ONU.  

Antes dessa declaração de Truman, o Departamento de Estado havia publicado, em 

agosto de 1949, o China White Paper, no qual os Estados Unidos explicavam as razões 

porque a derrota dos Nacionalistas para os Comunistas na China era inevitável, e porque 

não estavam dispostos a envolver-se nos estágios finais da guerra. Para Acheson, “os 

exércitos nacionalistas não tiveram de ser derrotados; eles se desintegraram”, e qualquer 

ajuda americana seria inútil. A certeza de Acheson com relação à derrota dos Nacionalistas 

era a mesma com relação ao reconhecimento da RPC pelos Estados Unidos, acreditando 

ainda que o relacionamento entre os dois países se daria no mínimo no mesmo nível do que 

era mantido com o bloco comunista. Sua expectativa era a de que a China, de forte 

sentimento nacionalista iria, mais cedo ou mais tarde, buscar maior independência da 

URSS. Para ele, parecia razoável que os Estados Unidos investissem no desenvolvimento 

de políticas com o fim de acelerar a “desilusão” de Pequim com Moscou (Foot, 1997, 

p.86).

Enquanto por um lado os Estados Unidos “lavavam as mãos” acerca do destino dos 

Nacionalistas, todas as atenções da China estavam voltadas para a situação doméstica, 
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como a reconstrução da economia e a consolidação do território nacional, em especial o 

caso de Taiwan. Preocupada com a defesa de sua independência, liberdade, integridade 

territorial e soberania, a China Comunista opunha-se “a práticas imperialistas de agressão e 

de guerra”7, optando por uma atuação externa mais reduzida.   

Contudo, a assinatura do Tratado Sino-Soviético de Amizade, Aliança e Mútua 

Assistência, em 14 de fevereiro de 1950, além dos pronunciamentos de Mao de fidelização 

à URSS e a Stalin, salientando que a solidariedade só poderia vir dos países socialistas, 

fornecia um argumento às suspeitas americanas sobre a formação de um “eixo subversivo” 

na Ásia, apesar de o interesse chinês ter sido provavelmente mais econômico do que 

estratégico. A primeira  providência de Foster Dulles quando assumiu o cargo de consultor 

do Departamento de Estado, em abril daquele mesmo ano, foi procurar reunir indícios e 

argumentos para o desenvolvimento de uma política anticomunista mais ativa para a Ásia, 

com o propósito de prevenir futuros ganhos comunistas na região, e “garantir o status quo 

de Formosa”. 

Qualquer possibilidade de acomodação dos Estados Unidos com o regime chinês 

foi definitivamente afastada com a invasão da Coréia do Sul pelas tropas norte-coreanas 

em 25 de junho de 1950, pela conseqüente reconsideração americana em deixar Taiwan às 

forças da história, decidindo intervir e enviando a Sétima Frota para patrulhar o Estreito 

numa operação de “neutralização” da ilha, e pela entrada da China Comunista no conflito, 

em outubro de 1950. 

Embora o relacionamento entre Moscou e Pequim já não se desse mais sem 

reservas muito antes do conflito coreano, remontando à guerra civil chinesa, o episódio 

havia impedido que a China adotasse de imediato qualquer outra política que não fosse a 

de “inclinação para um lado”, já declarada por Mao em 19498, ou seja, para o lado 

soviético, diante da hostilidade dos Estados Unidos, que passaram a dedicar-lhe uma 

política de isolamento e contenção (ou exclusão e não-reconhecimento). O conflito 

reforçou a percepção chinesa do imperialismo ocidental como um grande ameaça à 

humanidade, e sobretudo a dos Estados Unidos como principal inimigo da China. A Guerra 

7 Programa comum adotado em 1949 pela Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, citado em Abi-
sad, Sérgio Caldas Mercador – “A Potência do Dragão – A Estratégia Diplomática da China”, editora UNB,  
1996. 
8 Durante a 2° Sessão Plenária do 7° Comitê Central do PCC, em março, e logo mais, em setembro, na 1° 
Sessão da Conferência Política Consultiva do Povo Chinês. Os outros dois princípios que norteariam a 
política externa chinesa na década de 1950 eram “começar da estaca zero” e “pôr a casa em ordem antes de 
receber convidados”. 
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da Coréia forçou a China Comunista a reconhecer que os russos eram, ao menos naquele 

momento, o único escudo contra as ameaças de poder nuclear dos Estados Unidos, e a 

única fonte provável de investimentos para a reestruturação do país.

Para os chineses, o envolvimento americano na guerra havia-lhes deixado evidente 

as ambições americanas nutridas pelo Leste Asiático. O deslocamento da Sétima Esquadra 

para patrulhar o Estreito de Taiwan era uma prova de que o imperialismo americano não 

tinha mudado sua política de dominação do continente asiático, a despeito da hesitação em 

reiniciar suas atividades militares logo após o fim da guerra civil chinesa, e de que nunca 

havia aberto mão da China. Para os chineses, os americanos queriam simplesmente 

aniquilar a China: “a atual política de ‘contenção’ da China é uma continuação, com 

recursos militares muito mais formidáveis, da política que não fora abandonada depois de 

1949, mas unicamente suspensa. Não contente com a periferia insular, a América está 

avançando para enclaves no continente, donde possa manter a China em sujeição. Em 

termos do Pentágono, isso significa a posse de bases para o bombardeio das indústrias da 

China, para a destruição, numa guerra química e bacteriológica, da população chinesa, 

sabotagem e subversão, a ‘liquidação’ da revolução na China, a substituição do atual 

governo comunista, forte e independente, por um governo frouxo, corrupto e disposto a 

vender os interesses nacionais”(Han Suyin, 1968, p.216-217). Todos os ocidentais 

residentes no país, como homens de negócios e missionários, foram obrigados a deixar a 

China, muitos deles sob a acusação de espionagem para os americanos.  

A percepção da opinião pública americana acerca do que acontecia na China 

também sofreu uma transformação notável, abandonando a postura inicial de total 

indiferença, para adotar uma outra, de incompreensão e hostilidade. O anticomunismo 

contagiou o país, influenciando das leis de imigração aos roteiros hollywoodianos, 

atingindo seu clímax com as denúncias de subversão feitas pelo senador Joseph McCarthy, 

as quais impediram que por mais de uma década fosse feita qualquer tentativa de uma 

abordagem séria das relações sino-americanas. Muitos especialistas em temas asiáticos e 

chineses do Departamento de Estado foram submetidos a rigorosos inquéritos e depois 

demitidos ou transferidos para postos de menor importância, além de professores, 
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jornalistas e estudantes terem ficado proibidos de manter contatos, pessoais ou não, com a 

China9.

Em suma, duas circunstâncias haviam condicionado o envolvimento americano no 

conflito coreano e a conseqüente extensão da contenção para a China: 1)a influência do 

reduzido, mais bem articulado, “lobby da China” nos Estados Unidos10, o qual, por sua 

vez, foi em grande parte responsável pela 2) percepção americana de que uma expansão 

comunista estava se consolidando na Ásia, apoiada no que os Estados Unidos 

consideravam o “sólido” bloco sino-soviético11. Ao grupo é atribuída a responsabilidade 

pela política de exclusão e não-reconhecimento dos Estados Unidos em relação à China 

Popular. Essa política explica o veto americano ao ingresso do país nas Nações Unidas de 

1951 até outubro de 1971.

9 Spence, 504-505. Em 1960, Ross Y. Koen concluiu uma dissertação intitulada  “The China Lobby in 
American Politics”, mas que não foi publicada e sofreu censura da Embaixada da China Nacionalista à época, 
atestando o quanto o lobby da China (nacionalista) ainda era bastante impressivo no governo Kennedy. Ver: 
Warren I. Cohen, “The China Lobby”, in: “Encyclopedia of American Foreign Policy – studies of the 
principal movements and ideas”, vol. I, Alexander Deconde editor, Charles Scribners Sons, NY, 1978. 
10 Ou “Bloco da China”, do qual McCarthy é uma referência, como Walter H. Judd e William F. Knowland. 
O lobby dizia respeito a um grupo de direitistas americanos, do qual participavam também alguns chineses, 
como o renomado escritor Lin Yutang [um de seus livros mais conhecidos no Brasil é “Momento em Pequim 
- Romance da Vida Chinesa de Hoje”, Companhia Editora Nacional, 8° edição, 1967, em dois volumes] e a 
família Soong, da esposa de Chiang Kai-shek, Soong Meiling (a “Madame Chiang”), empenhados em 
estimular o anticomunismo nos Estados Unidos em benefício da China Nacionalista.  
11 O ataque comunista norte-coreano à Coréia do Sul foi percebido como o arremate final de uma série de
outros eventos semelhantes na região, inspirados pelo sucesso da resistência das forças comunistas de Mao 
Zedong às de Chiang Kai-shek. Por trás de cada insurgência de inspiração comunista, ou aparentemente de 
inspiração comunista, os Estados Unidos distinguiam um claro conluio entre Pequim e Moscou. Na tentativa 
de impedir uma nova Coréia, os Estados Unidos incluíram os países costeiros da Ásia em um circulo de 
contenção, reunindo-os numa rede de alianças militares sob a liderança americana. Focando o lado chinês do 
bloco, os Estados Unidos acertaram um tratado de defesa mútua com Taiwan (1954), assumindo 
publicamente a responsabilidade pela defesa da ilha; passaram a fornecer apoio logístico aos países que 
combatiam o comunismo em seus territórios, e encorajaram a formação de pactos regionais de segurança que 
incluíssem os Estados Unidos, como a ANZUS (EUA, Austrália e Nova Zelândia), em 1951, e 
principalmente a SEATO (EUA, Inglaterra, França, Paquistão, Austrália, Nova Zelândia, Filipinas e 
Tailândia), criada em 1954, como uma resposta direta à percepção de uma expansão do comunismo no 
Sudeste Asiático, e principalmente a de uma expansão da influência chinesa na região (apesar de a Guerra da 
Coréia ter dificultado à China Comunista o restabelecimento de seu prestígio internacional, bastante 
depreciado nos últimos anos, de Yuan Shikai e os senhores guerreiros ao Guomindang, esse prestígio cresceu 
entre alguns Estados asiáticos na década de 50, em virtude da flexibilidade da nova política externa 
arquitetada por Zhou Enlai. Sob o princípio da “Coexistência Pacífica”, Zhou procurou estreitar os laços com 
os outros Estados comunistas que faziam fronteira com a China (Mongólia, Coréia do Norte, com os 
insurgentes do Vietnã), além de Índia e Birmânia (desde de 1989, União da Mianma).  O premiê chinês 
observou que enquanto a China lutava para conquistar a paz mundial, os Estados Unidos estavam apoiando 
os nacionalistas em Taiwan e planejando rearmar o Japão. Em resposta ao crescimento das tensões na região 
Índia, Birmânia,  Indonésia, Paquistão (que também fazia parte da SEATO) e Ceilão, convidam a China para 
participar da Conferência de Bandung (1955), na Indonésia). O lobby da China é um elemento que também 
lança luzes sobre o envolvimento americano no conflito e a política desenvolvida pelos Estados Unidos em 
relação à China Comunista. 
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Apesar do grau de consenso doméstico (em 1954, 78% da população se opunha ao 

reconhecimento da China pelas Nações Unidas), ainda havia aqueles que dentro e fora da 

administração Eisenhower se opunham a essa política. Para eles, o regime comunista na 

China permaneceria por muito tempo ainda, e Chiang Kai-shek não era capaz de vencer o 

continente sozinho, e insistiam na redução dos controles sobre comércio com a China, pelo 

menos ao mesmo nível que o praticado com a URSS. Em um artigo publicado pela Foreign 

Affairs, em outubro de 1957, o então senador, e futuro presidente, John F. Kennedy 

defendia uma “reavaliação” da “rígida” política para a China. Todavia, apesar de esses 

posicionamentos serem importantes e prescientes, eles eram ainda muito isolados.  

Em 1961, a admissão de especialistas como Edward Rice na burocracia do governo 

americano representou uma diferenciação crítica que contribuiu significativamente para a 

flexibilização da política para a China. No entanto, a reação dos Nacionalistas à possível 

redução do embargo comercial e à oferta de venda de grãos para sanar os efeitos 

dramáticos do “Grande Salto Adiante”, a guerra sino-indiana, a crise dos mísseis em Cuba 

e, finalmente, a preferência de Kennedy em negociar com Moscou, frustraram as tentativas 

de reorientação da estratégia para a China. A preferência dada nessa conjuntura à relação 

com a URSS, na expectativa de usar a rivalidade sino-soviética para uma distenção com 

Moscou, excluía qualquer possibilidade de uma política alternativa para Pequim(Foot, 97-

98).

Essa situação começou a reverter-se a partir de 1965-66, nos primeiros momentos 

da Guerra no Vietnã. Nesse momento começam a vir à tona sérias críticas à contenção. Em 

1968, após a ofensiva Tet, já não há mais o mesmo consenso doméstico que havia 

sustentado a estratégia desde 1947. O momento parecia propicio ao investimento numa 

reavaliação da política para a China. Entretanto, essa mudança seria protelada por mais um 

pouco ainda, desta vez pelos reveses da Revolução Cultural. 

A preocupação com o eixo sino-soviético só começou a ser amenizada no começo 

da década de 1960. Os Estados Unidos começaram a perceber o flagrante afastamento 

entre os dois Estados comunistas, que se dava, primeiramente, por divergências 

ideológicas, quanto à interpretação feita por Khruschev da doutrina de “Coexistência 
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Pacífica”12, e que depois transformou-se em rivalidade explicita após os choques militares 

em março de 1969 nos limites do Ussuri. O cisma marcaria o inicio do fim do isolamento 

da China. 

Após os primeiros resultados da Revolução Cultural, a preocupação com a 

crescente tensão nas fronteiras leva Mao, apesar da oposição e das bravatas 

antiimperialistas de Jiang Qing e outros líderes da Revolução Cultural, a discutir a idéia de 

uma reaproximação com os Estados Unidos. A reaproximação, e principalmente, a 

cooperação com os Estados Unidos exigiam dos chineses um retorno aos padrões clássicos 

da política de Estado, como observara Kissinger. A crise com Moscou e as decisões 

tomadas durante o XII Pleno (13 a 31 de outubro de 1968) deram à China a oportunidade 

de definir uma nova postura em relação aos Estados Unidos, vencendo as forças de 

oposição interna à política de normalização das relações com o país, muito embora, como 

veremos mais adiante, isso não significasse que elas tivessem sido eliminadas.  

Até o outono de 1968 a China ainda não tinha definido uma política externa 

coerente, a qual, durante os últimos 20 anos, alternava-se entre duas linhas diferentes de 

abordagem: uma de apoio aos movimentos revolucionários ao redor do mundo, 

predominante entre 1965 e 1967, e outra mais realista, preocupada com as relações de 

potência com os regimes nacionais instalados. A partir de 1968 é que a política externa 

chinesa torna-se mais precisa, progredindo no compasso das mudanças internas, de 

depuração partidária, desencadeadas pela Revolução Cultural. A nova linha de abordagem 

externa foi definida graças à rejeição dos modelos soviéticos, e depois da tensão gerada 

pelo golpe de Praga (agosto de 1968), a percepção do perigo externo tornou-se mais anti-

soviética que antiamericana. Em agosto de 1970, Mao determinou a reconstrução do 

partido sob novos critérios, deixando de lado aqueles de fervor revolucionário e pureza 

ideológica, tão apaixonadamente disseminados por Lin Biao e o ELP no começo da década 

de 1960.

Durante as reuniões do XII Pleno, um projeto cujo esboço reunia os principais 

temas e direções que comporiam o IX Congresso do PCC (a 1° sessão plenária deu-se entre 

01 e 24 de abril de 1969, e a 2° entre 23 de agosto e 06 de setembro de 1970), os chineses 

haviam se decidido por uma atuação mais flexível em suas relações exteriores, 

12 A proposta de Khruschev era estabelecer uma forma de relacionamento mais “distentido” com o Ocidente, 
o que para a China era a possibilidade de acomodação entre os Estados Unidos e a URSS, e um risco à sua 
segurança. 
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abandonando a linha militante, de retórica revolucionária e provocativa. A opção pela 

diplomacia clássica, mais realista, de relação de Estado a Estado e que prevaleceria sobre 

aquela mais ideológica, foi uma das condições que tornaram possível o fim do isolamento 

chinês. A outra condição satisfeita, e que dependia da primeira, foi a reaproximação com a 

potência capitalista. Contudo, a decisão de tentar uma aproximação com os Estados Unidos 

não veio antes de a redefinição da política americana para a Ásia e para a China ter-se 

figurado, ou seja, não antes da formulação da “doutrina Guam”, em julho de 1969. Nessas 

considerações feitas por Nixon estão os elementos-chave que orientarão tanto a política 

para a Ásia quanto para o desenvolvimento da détente.

A formulação da “Doutrina Guam”, que logo mais se consolidaria como “Doutrina 

Nixon”, numa sessão improvisada com jornalistas durante uma viagem à Romênia 

passando pela Ásia, foi uma resposta à disseminada demanda interna por “sem mais 

Vietnãs” e ao dilema de como preservar a liderança mundial americana sem incorrer em 

um intervencionismo que conduzisse o país a equívocos como o Vietnã. Nessas 

considerações, Nixon prognosticava que a Ásia continuaria sendo “a maior ameaça” à paz 

mundial. Entretanto, destacava ele, não seria pela retirada que os Estados Unidos 

deixariam de se envolver em novos conflitos ou guerras na Ásia, mas sim, continuando a 

desempenhar um papel importante na região. Contudo, os Estados Unidos evitariam o tipo 

de política que transformaria os países asiáticos tão dependentes dos Estados Unidos que 

atrairiam o país para os conflitos regionais, como aconteceu com o Vietnã. Ao contrário, a 

política americana seria a da assistência, mas sem ditar ordens sobre  o que deveria ou não 

ser feito (Nixon, 1969).

Segundo Nixon, a política dos Estados Unidos para a Ásia pós-Vietnã obedeceria a 

três critérios básicos: 

“Primeiro, os Estados Unidos manteriam todos os seus tratados de 

compromisso. 

Segundo, nós forneceremos uma proteção caso uma potência nuclear 

ameace a liberdade de uma nação que aliada a nós ou de uma nação cuja 

sobrevivência considerarmos vital à nossa segurança. 

Terceiro, em casos envolvendo outros tipos de agressão, nós forneceremos 

assistência econômica e militar quando solicitada de acordo com nossos 

tratados de compromisso. Mas nós olharemos a nação diretamente 
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ameaçada a assumir a primeira responsabilidade de fornecer o efetivo para 

sua defesa” (Nixon, 1969). 

A contenção das ameaças à paz na região deveria ser uma iniciativa de defesa primeiro dos 

países asiáticos, e só envolveria a intervenção das grandes potências em último caso. A 

regionalização da segurança, ou melhor, da contenção, não implicava no fim dos acordos e 

compromissos firmados entre os Estados Unidos e seus aliados asiáticos, mas na redução 

do envolvimento americano. Em outras palavras, a Doutrina poderia ser resumida em três 

princípios: auto-ajuda, primeira responsabilidade regional e, por último, a responsabilidade 

residual dos Estados Unidos (Jordan, Taylor e Mazarr, 1999, p.81). A responsabilidade 

residual é particularmente importante, pois é o esteio da doutrina. Por esse principio os 

Estados Unidos manteriam uma presença mínima, amigável e pacífica na região, só 

intervindo se interesses vitais americanos fossem ameaçados, o que condizia com a 

tentativa de Nixon de estabelecer os interesses nacionais como o critério básico que 

sustentaria a política externa de longo prazo dos Estados Unidos.

A redefinição da estratégia para a Ásia baseava-se no reconhecimento de que os 

Estados Unidos precisavam reduzir seus compromissos externos e encontrar maneiras  de 

dividir as responsabilidades com o equilíbrio regional. Além de a pressão doméstica contra 

o envolvimento militar no Vietnã ter-se tornado massivo, pondo fim ao consenso que 

sustentou as administrações anteriores desde 1947, basicamente em torno do 

anticomunismo, outros fatores, de caráter externo, forçavam os Estados Unidos a 

reavaliarem o papel do país na Ásia até e a partir de então. A redução dos compromissos 

externos era uma via para o desenvolvimento de uma contenção com ênfase na moderação, 

no sentido de adaptá-la a uma nova relação de forças. Nixon e Kissinger estavam 

convencidos de que a estrutura das relações internacionais havia se modificado 

significativamente desde o estabelecimento da contenção, e que os Estados Unidos haviam 

falhado em criar uma estratégia capaz de lidar efetivamente com as mudanças. 

Para Nixon, em 1969 a Guerra Fria havia terminado, e o Comunismo estava 

“perdendo a batalha ideológica com a liberdade na Ásia, África, América Latina, bem 

como na Europa”. O novo mundo abandonava os velhos “ismos” para apoiar-se em um 

novo “ismo”, o senso de pragmatismo. Estabilizada, graças a sua notável recuperação 

econômica, a Europa não precisava mais da assistência e da proteção americana, e o 

monolito comunista havia deixado de existir – China e URSS haviam tornado-se 
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adversários.  Essa nova era que se abria encerrava tanto desafios quanto oportunidades a 

paz, e nesse sentido era importante tomar uma visão de longo prazo (Nixon, 1967). 

O alinhamento anti-soviético da China, pensavam Nixon e Kissinger,  ajudaria a 

restaurar o prestígio global e regional dos Estados Unidos, que iniciam a década de 1970 

em declínio relativo, e a percepção externa era que o país havia se tornado o mais fraco 

entre as duas superpotências. No momento em que Nixon lançava essa estratégia, a 

discussão acadêmica crescia em torno da emergência de uma ordem mundial multipolar, 

ou de estrutura pentagonal (em virtude de o poder estar dividido entre Estados Unidos, 

União Soviética, Europa, Japão e China), no qual as bases de poder se davam em formas 

variadas. 

Assim, a administração Nixon precisava não só elaborar uma política externa capaz 

de reverter as tendências isolacionistas dentro do país, exaurido pela guerra, mas também 

uma que fosse apropriada a esse novo contexto das relações internacionais(Melanson, 

1996, p. 64). A liderança dos Estados Unidos, ou melhor, o prestígio e influência do país 

como árbitro político e militar mundial, dependia da superação desse duplo desafio. À 

tarefa mais imediata e urgente de por fim a uma guerra extremamente impopular e iniciar 

uma retirada honrosa das tropas americanas do Vietnã, somava-se uma outra, de longo 

prazo, a de “restaurar” um sistema internacional de equilíbrio de poder semelhante ao 

europeu, isto é, um sistema baseado em relações tradicionais entre todas as potências, 

incluindo também as revolucionárias.(Aron, 1977, p.150-151). O restabelecimento do 

diálogo de alto nível com a China Comunista era imprescindível para facilitar e viabilizar 

essa redireção, e ao mesmo tempo deter as ambições expansionistas da URSS. Mas não 

somente por isso: Nixon percebia a China Comunista  como a “próxima superpotência”. 

Nixon havia feito algumas considerações acerca do papel dos Estados Unidos na 

Ásia pós-Vietnã, em um cenário que começava a figurar-se como multipolar e de crescente 

dinamismo econômico, e principalmente sobre o perigoso isolamento da China em seu 

famoso artigo para a Foreign Affairs, em 1967. Nixon observava que o fim do consenso 

interno a respeito da política externa do país era um dos efeitos “amargos” da guerra, e que 

isso limitaria o envolvimento militar, e sobretudo a intervenção unilateral dos Estados 

Unidos em guerras e conflitos no exterior. Nesse sentido, e no que dizia respeito à Ásia, 

era vital aos interesses americanos que os países asiáticos providenciassem o 

desenvolvimento de uma estrutura regional de segurança que os habilitasse a lidar com as 
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“guerras de libertação nacional” e com as “ambições da China”. A recomendação não 

queria sugerir o desengajamento dos Estados Unidos dos esforços de contenção das 

ameaças comunistas, salientava, mas refletia apenas um dado da realidade, a de que o 

papel dos Estados Unidos como policial mundial seria limitado no futuro. Dessa maneira, 

para assegurar que a resposta americana aos chamados por ajuda estivesse disponível 

quando necessário, seria preciso que as nações asiáticas criassem um mecanismo capaz de 

reunir duas condições: 1) os esforços coletivos das nações para lidar e conter elas mesmas 

as ameaças à paz; e, no caso de essa medida falhar, 2) um pedido coletivo por assistência 

aos Estados Unidos. Os pactos de defesa regional, funcionariam como um buffer (Estado 

tampão), diminuindo os riscos de um envolvimento das grandes potências e, por extensão, 

os riscos de uma colisão nuclear.  

Segundo Nixon, qualquer discussão sobre o futuro da Ásia precisava levar em conta 

o papel da Índia, do Japão, dos Estados Unidos e da China Comunista, e “qualquer política 

americana para a Ásia deve enfrentar urgentemente a realidade da China”. Encarar a 

realidade da China era reconhecer seu “atual e potencial perigo”. Uma política para a Ásia 

e mais precisamente para a China, precisava fazer uma distinção bem nítida entre 

interesses de longo prazo e interesses de curto prazo. Numa perspectiva de longo prazo, 

não era possível “manter a China para sempre fora da família das nações, nutrindo 

fantasias, acalentando rancores e ameaçando seus vizinhos”.  Não era possível manter por 

mais tempo ainda a China em um “isolamento ressentido” (Nixon, 1967). Mas a China 

também precisava mudar, e nesse sentido o objetivo dos Estados Unidos deveria ser 

induzir essa mudança, persuadindo a China de “que ela não pode satisfazer suas ambições 

imperiais, e que seu próprio interesse nacional requer afastamento do aventureirismo 

externo e um retorno para si para a solução de seus próprios problemas domésticos”. Para 

tanto, era necessário criar as condições para que essa transformação se operasse, no sentido 

de uma acomodação com o Ocidente, a começar pela abertura diplomática13.

13 Além de o Japão ter-se tornado uma força política e econômica na Ásia, o aprofundamento do cisma sino-
soviético havia transformado o equilíbrio do arranjo regional estabelecido após o conflito coreano. Com a 
explosão de sua primeira bomba atômica, em outubro de 1964, a China Comunista elevou exponencialmente 
sua importância no tabuleiro geoestratégico da Ásia, apesar de seu dramático isolamento diplomático. Esse 
fator, a emergência de uma China Comunista com potencial nuclear, modificou o equilíbrio de poder, 
desarticulando a rede de contenção estabelecida pelos Estados Unidos. A China não podia mais ser ignorada 
e excluída das considerações globais sobre equilíbrio estratégico. O teste nuclear chinês coincidia também 
com a fase mais tensa e violenta da Revolução Cultural, o que intensificou a inquietação externa no que dizia 
respeito aos propósitos de afirmação nacional do país. O isolamento da China em um “cerco hostil” (URSS; 



60

A idéia era combinar “contenção sem isolamento” com “pressão e persuasão” para o 

engajamento da China Popular à comunidade internacional. A segurança e estabilidade da 

Ásia e do mundo dependiam da evolução e do sucesso dessa iniciativa de atração da China 

Comunista. Nixon comparava a situação do país, numa escala ampliada, a de um gueto, à 

semelhança dos que existiam nos Estados Unidos. Como os guetos, a China Comunista era 

um elemento “fora da lei”, que precisava ser constantemente refreado em seus impulsos 

destrutivos, e reconduzido para o regime da lei, mas que com o qual o diálogo deve ser 

preservado sempre aberto. 

Embora se torne mais sofisticada ao longo dos anos, essa percepção americana da 

China Comunista se conservará essencialmente a mesma dali em diante, 

independentemente da administração ser republicana ou democrata,  e, muito importante, 

será a base de cálculo para a política externa dos Estados Unidos para o país, de contenção 

pelo engajamento.

Em suas considerações, Nixon refere-se à China Comunista como uma potência em 

ascensão, e é esta classificação que leva os chineses a apostarem numa reaproximação com 

os Estados Unidos. A percepção de uma disposição americana em reconhecer a China 

Popular como um Estado e como uma potência regional, e abrir o diálogo para negociações 

acenava como a oportunidade à interlocução que a China esperava desde 1949. Em seu 

discurso de posse da presidência Nixon havia sido ainda mais direto, enfatizando que a sua 

administração inaugurava uma nova era de negociação ao invés de confrontação, e que a 

partir daquele momento os canais de comunicação estariam abertos a todas as nações. “Nós 

buscamos um mundo aberto – aberto às idéias, aberto à troca de bens e pessoas – um 

mundo em que nenhuma nação, grande ou pequena, viverá em isolamento ressentido ... 

Aqueles que seriam nossos adversários nós convidamos a uma competição pacífica ...” 

(Nixon, First Inaugural Address, January 20, 1969). Os Estados Unidos estavam dispostos 

a negociar não apenas com a União Soviética, mas “com os líderes da próxima 

superpotência, a China Comunista” (Nixon – Citado em Foot, p.104). 

Assim, apesar de a détente de Nixon-Kissinger não deixar de ser uma “contenção 

por outros meios”, a mudança da postura americana em relação à China Comunista vai 

além de um arranjo para cercear a URSS ou recuperar o prestígio e a influência dos 

Japão e Taiwan; Índia; Vietnã) não poderia ser mantido por muito tempo, e a maneira mais eficaz de conter a 
China Comunista era integrá-la ao sistema internacional, submetendo-a a suas regras. 
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Estados Unidos na Ásia, abalados com a decisão de retirada das tropas do Vietnã. Ela foi 

resultado de uma reavaliação mais objetiva, e menos ideológica, das reais forças e 

fraquezas da China Comunista, enquanto potencial ameaçadora dos interesses nacionais 

americanos. O fim do consenso interno acerca dos méritos da estratégia de contenção pôs 

em dúvida os reais benefícios aos interesses nacionais americanos da política de 

isolamento para a China. Em 1969, a política de contenção e isolamento para a China era 

amplamente considerada um verdadeiro fracasso. 

A mudança da postura americana em relação à China Comunista foi fundamental à 

decisão de Mao Zedong de mudar o perfil da política externa da China. Desde de sua 

fundação a República Popular, hipersensível ao poder hegemônico após os “séculos de 

humilhação” que a submeteu às potências ocidentais, tinha a política externa dos Estados 

Unidos como centro de seus cálculos estratégicos. As declarações e atitudes de Mao em 

relação ao “imperialismo”, dependiam em grande parte da percepção que os chineses 

tinham das intenções e dos interesses americanos. Está aí a importância das declarações de 

Nixon para a China. Foi a mudança de atitude por parte dos Estados Unidos que 

condicionou a mudança da China em relação aos Estados Unidos, e não o contrário, como 

queria Kissinger. Foi a iniciativa de Nixon que funcionou como pré-condição à 

reorientação política da China, muito embora o cisma sino-soviético tivesse fornecido aos 

Estados Unidos um argumento para o apoio interno a essa iniciativa.
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2.2 – Da Reaproximação à Normalização (1972-1979) 

 Assim, preenchidas as condições para uma iniciativa de reaproximação, começam 

as articulações de ambos os lados para o estabelecimento dos contatos de alto nível. Em 

abril de 1971, os chineses convidam repentinamente a equipe de tênis de mesa dos Estados 

Unidos, em competição no Japão, para uma visita de “boa vontade” ao país. Kissinger, por 

sua vez, viaja à China em julho do mesmo ano para encontrar-se com Zhou En-lai e acertar 

os detalhes da visita de Nixon no ano seguinte. Esses acertos foram mantidos em segredo 

do público, do Congresso e do Departamento de Estado até o anúncio da visita, em 15 de 

julho, para antes de maio de 1972.  

A visita, entre 21 e 28 de fevereiro de 1972, concentrou-se em questões cruciais como 

o status de Taiwan e o expansionismo soviético. A declaração resultante do encontro foi 

publicada em forma de “comunicado conjunto” em 28 de fevereiro, e resumia em 16 

pontos as visões chinesa e americana sobre política internacional, de forma objetiva e 

direta, e sem tentar concilia-las. “O lado chinês” declarava que “onde há opressão, há 

resistência”, e que “todas as nações, grandes ou pequenas, deveriam ser iguais”, e por isso 

“opunha-se  à hegemonia...de qualquer tipo”. O lado chinês afirmava ainda que “os povos 

de todos os países tem o direito de escolher seus sistemas sociais de acordo com seus 

próprios desejos e o direito de salvaguardar a independência, soberania e integridade 

territorial de seus próprios países”. O lado americano reafirmava, por sua vez, seu 

compromisso com a “liberdade individual e o progresso social”, e a necessidade de “cada 

país (...) reexaminar suas próprias atitudes para o bem comum”.  

Sobre o problema de Taiwan não era possível um acordo completo entre os dois países, 

em função dessas “diferenças essenciais” quanto aos “sistemas sociais e políticas externas” 

de cada um. Enquanto o lado chinês colocava o problema como “um assunto interno da 

China em que nenhum outro país tem o direito de intervir”, e que por isso “todas as forças 

e instalações militares americanas devem ser retiradas de Taiwan”, os Estados Unidos 

reconheciam a existência de uma só China, e que Taiwan era parte dela, mas que reduziria 

“progressivamente suas forças e instalações militares em Taiwan, à medida que a tensão na 

área diminua”. Entretanto, o ponto de concordância, e que se destacava em relação aos 

pontos de diferença entre os dois lados, era quanto a oposição à hegemonia na Ásia. Os 

dois lados declaravam que: 
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a) “O avanço em direção a normalização das relações entre China e Estados Unidos é 

de interesse de todos os países; 

b) Ambos desejam reduzir o perigo de conflitos militares internacionais; 

c) Nenhum dos dois deve buscar a hegemonia na região Ásia-Pacífico e cada um 

opõe-se aos esforços de qualquer outro país ou grupo de países a estabelecer tal 

hegemonia; 

d) Nenhum dos dois está preparado a negociar em nome de um terceiro partido ou  

entrar em acordos ou entendimentos com o outro direcionados a outros Estados”. 

O comunicado concluía enfatizando que a China e os Estados Unidos “acreditavam que a 

normalização das relações entre os dois países...contribuiria para o relaxamento das tensões 

na Ásia e no mundo” (Shanghai Communiqué, 1972). O Comunicado de Xangai abriu 

novas perspectivas para o relacionamento entre os dois países, fornecendo a diretriz para a 

condução da relação bilateral até a normalização diplomática. Ele estabeleceu uma 

estrutura que permitia aos dois países apoiarem-se mutuamente, quando “os interesses 

nacionais fossem coincidentes” (Kissinger, 1997, p. 869). A prioridade dada pelos dois 

países aos interesses nacionais explica a resistência da estratégia aos grupos de oposição 

interna à reaproximação.  

Nixon foi recebido em Pequim de maneira muito discreta (o trajeto feito pela 

comitiva de Nixon do aeroporto até onde ficaria alojada percorreu ruas vazias, e 

Tiananmen estava deserta), em parte porque o encontro em si já causava bastante impacto, 

dispensando qualquer apelo para atrair a atenção internacional sobre si, mas também, como 

Mao observara a Nixon, para evitar algum tipo de manifestação negativa por parte do 

grupo “reacionário” de Lin Biao, que se opunha ao contato oficial com os Estados Unidos. 

Apesar de a reaproximação ter sido bem sucedida, a instabilidade política na China, 

onde a oposição a essa política continuava mesmo após a prisão da “gangue dos quatro”, 

juntamente com a posição da opinião pública nos Estados Unidos de continuar apoiando a 

manutenção dos vínculos com Taiwan, os escândalos de Watergate e o fim do consenso 

entre executivo e legislativo sobre a condução da política externa, tornou a consolidação do 

processo de normalização, entre 1971 e 1979, bastante tumultuada.  
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A China ainda estava mergulhada na Revolução Cultural, e a disputa pelo comando do 

país na cúpula do partido ainda não havia terminado14. Os dois grupos em disputa tinham 

estratégias de desenvolvimento nacional totalmente diferentes, e se dividiam entre os 

radicais de Jiang Qing ou “Gangue dos Quatro” (que além dela era composto ainda por 

Wang Hongwen, Zhang Chunqiao e Yao Wenyuan), que rejeitavam a abertura ao 

Ocidente, e os mais moderados (ou “direitistas”, como eram acusados pelos radicais), de 

Zhou En-lai, Chen Yun e Deng Xiaoping, que apoiavam vigorosamente a abertura. Por trás 

disso havia ainda a rivalidade política e pessoal entre Mao e Deng (Mezzetti, 2000; 

Spence, 2000, p.604-606), que também muito influenciou o rumo político da China durante 

aquele período. Em fevereiro de 1976, a campanha de oposição a Deng, que começou no 

final de 1975, cresceu significativamente, e em abril Mao destituiu Deng de seus cargos, 

mas sem tê-lo expulso do Partido. Em seguida, Mao nomeia Hua Guofen15 primeiro-vice-

presidente do Comitê Central, posto que ficava abaixo apenas do próprio Mao, e primeiro-

ministro do Conselho de Estado. A morte de Mao e a prisão da Gangue dos Quatro não 

puseram fim a disputa pelo poder, que agora toma um novo ímpeto, configurando-se em 

torno de Hua e Deng, que consegue ser reabilitado em julho de 1977. Com o apoio do 

general Xu Shiyou, governador militar de Cantão, Deng consegue ter de volta os seus 

cargos de vice-primeiro-ministro, no Politburo e na Comissão de Assuntos Militares. Ao 

longo de 1977 e 1978, a orientação política interna e externa da China foi bastante 

ambígua, tendo em vista as diferenças de opinião entre Hua e Deng sobre uma estratégia de 

desenvolvimento nacional, dada a opção de Hua pelo caminho “maoísta” para as quatro 

modernizações.

Essa divisão na cúpula do poder na China, dificultando a definição de um plano 

claro de abordagem externa, e a divisão política interna também nos Estados Unidos em 

relação à política externa do país somavam-se para perturbar as negociações para a 

completa normalização das relações diplomáticas entre os dois países. Essa parceria para 

prevenir o hegemonismo, dependia da coordenação de uma estratégia coerente entre eles. 

14 Quanto a isso, depois da campanha de expurgo contra Lin Biao ficou difícil aos líderes chineses sustentar a 
credibilidade do PCC entre o povo chinês. Lin fora sucessor de Peng Dehuai no Ministério da Defesa, em 
1958, e em 1969 ele fora designado sucessor de Mao. Lin foi acusado de tentar montar um suposto golpe 
contra Mao, e teria morrido em um acidente de avião, em 13 de setembro de 1971, quando fugia para a 
URSS.
15 Hua era ex-secretário do partido em Hunan. Com a morte de Mao, em 09 de setembro de 1976, Hua torna-
se presidente do Comitê Central e da Comissão de Assuntos Militares 30 dias depois, em 7 de outubro.  Para 
assegurar seu poder, manda prender a Gangue dos Quatro, acusando o grupo de uma lista interminável de 
crimes políticos. 
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Entretanto, desde 1974 que Deng havia substituído Zhou como principal interlocutor da 

China com os Estados Unidos. Para Deng, a reaproximação e o estreitamento dos vínculos 

com os Estados Unidos não era avaliada apenas do ponto de vista geoestratégico, como 

faziam Mao e Zhou, mas também do ponto de vista interno, como um elemento 

indispensável à política de modernização chinesa.  

A China de Deng Xiaoping buscou no Ocidente, isto é, nos Estados Unidos, não 

somente uma parceria contra a União Soviética, mas também a cooperação para estimular 

seu desenvolvimento econômico e tecnológico, e para isso adotou uma linha política 

externa que se distanciava daquela durante o período maoísta.  

Ford visitou a China em 1975 e reafirmou o interesse dos Estados Unidos em 

normalizar as relações com a China, e em 1977, logo após assumir a presidência, Carter 

confirma essa intenção. Em dezembro de 1978 o Secretário de Estado, Cyrus Vance, e o 

conselheiro de Carter para a Segurança Nacional, Zbigniew Brzezinski visitam a China e 

anunciam o estabelecimento das relações diplomáticas para janeiro de 1979. O anúncio, 

entre 15 e 16 de que os Estados Unidos estabeleceriam relações diplomáticas com a China 

a partir de 1° de janeiro de 1979, e que a troca de embaixadas estava prevista para logo 

depois, em março, a China acelerou a apresentação do conjunto de reformas políticas e 

econômicas para a “modernização socialista” da China, durante o 3° Pleno do 11° Comitê 

Central do Partido, em dezembro de 1978 (Spence, 612-613). 

Dentro desse mesmo período, enquanto a maior parte da opinião pública nos 

Estados Unidos aprovava a viagem de Nixon a China (o que não impediu que 70% da 

população ficasse também a favor da manutenção dos vínculos culturais e comerciais com 

Taiwan16), deslumbrada com a desenvoltura de Kissinger no exterior, muitos no 

Congresso, ao contrário, começavam a agitar-se por causa das fraudes por trás da política 

de Nixon para o Vietnã, e sentir-se cada vez menos à vontade com o extremo sigilo que 

envolvia a diplomacia e a centralização da tomada de decisões na Casa Branca. A queixa 

era contra uma “presidência imperial”, e por uma política externa mais transparente, moral 

e democrática.  

Quando Nixon assumiu a presidência o distanciamento entre o executivo e o 

legislativo já estava em andamento. Entre o período final da década de 1940 e a metade da 

década de 1960, a política externa dos Estados Unidos foi sustentada por um certo grau de 

16 Foot, 107-108. 
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harmonia entre o legislativo e o executivo, caracterizado pela liderança da presidência e o 

consentimento do Congresso nos assuntos externos. Um dos objetivos da política de 

Nixon-Kissinger de abertura para a China, além de recuperar a autoridade internacional 

dos Estados Unidos e ganhar vantagem competitiva em relação a URSS, era restaurar a 

autoridade doméstica, através do estabelecimento de um novo consenso. Entretanto, Nixon 

não foi capaz de restaurar esse “consenso procedimental” (Melanson, p.78-84), e nem 

tentou formular novas bases de acordo entre os dois. Depois de Watergate as ações do 

Congresso a partir de então se voltam para legislar no sentido de restringir o poder 

presidencial. Quando Carter assumiu a presidência a condução da política externa entre o 

executivo e o legislativo estava longe, portanto, de ser consensual, e essas dificuldades 

políticas internas afetaram o curso das negociações sobre a normalização. 

  Além disso, existiam dentro da própria administração duas correntes que não 

conseguiam conciliar seus pontos de vista e nem formular uma política estratégica 

integrada. Os conselheiros de Carter estavam divididos entre aqueles que, como 

Brzezinski, consideravam a normalização das relações com a China uma meta estratégica 

chave para obter vantagem sob a URSS, e os que, como Vance, preferiam dar prioridade ao 

SALT II, ao fortalecimento da OTAN e às negociações sobre o Panamá, por exemplo. 

Contudo, Carter estava convencido da necessidade de prosseguir com as negociações com 

a China, muito embora a base de apoio à posição de Vance fosse maior, e articulou-se para 

isso.

Em relação à normalização das relações sino-americanas o Congresso era percebido, 

de fato, como um obstáculo a ser superado, e Carter preferiu não consultá-lo durante as 

negociações. Para aqueles que apoiavam os Nacionalistas chineses nos Estados Unidos e 

dentro do Congresso, os acordos entre Carter e Deng pareciam extremamente perigosos à 

Taiwan. Os termos de Carter apresentados ao Congresso para um acordo com Pequim, que 

exigia o fim dos vínculos diplomáticos entre Taiwan e os Estados Unidos e a revogação do 

tratado de defesa mútua entre os dois para normalizar suas relações com os Estados 

Unidos, sugeriam a continuação dos vínculos culturais e econômicos não-oficiais com 

Taiwan, e a continuação também da venda de armas à ilha.  

Dessa forma, a anulação do Tratado de Defesa Mútua com Taiwan pelo Comunicado 

Conjunto de janeiro de 1979 terá sua reparação no mês seguinte, quando o Congresso faz 

“as mudanças necessárias na lei doméstica para permitir que tais relações não oficiais com 
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Taiwan prosperassem” (Background Note – China , 2003), aprovando o Taiwan Relations 

Act. Tratava-se de uma medida política para resistir a coerção de Taiwan, e que garantia à 

ilha não só a venda de armas para sua própria defesa, mas o possível envolvimento militar 

direto dos Estados Unidos em caso de crise militar no Estreito. O TRA expressou o 

dissenso entre o Congresso e o Executivo sobre as bases em que se estabeleceriam as 

relações bilaterais dos Estados Unidos com a China Comunista, refletindo as preocupações 

das forças pró-Taiwan no momento em que ela reafirmava o compromisso dos Estados 

Unidos com o futuro da ilha. Isso conferiu uma certa ambigüidade (estratégica) à política 

americana em relação à China e à questão de Taiwan, funcionando como principal fator de 

desentendimento entre a China e os Estados Unidos dali em diante. Não surpreende, 

portanto, que o status de Taiwan ainda seja o principal empecilho a uma acomodação entre 

eles.

Apesar de querer ressaltar a distância entre a administração Nixon-Kissinger e a sua, 

enfatizando seu desejo de imprimir um sentido mais moral e democrático à política externa 

dos Estados Unidos, Jimmy Carter tinha uma visão muito semelhante à de Nixon àquela 

época, a de um mundo de “interdependência complexa” e em constante transformação, e se 

a Guerra Fria já não estivesse morta, estava moribunda. De fato, as iniciativas de Carter 

refletiam uma postura mais idealista. Focadas sobre temas como a democracia, os direitos 

humanos e demais assuntos relacionados, elas se diferenciavam em muitos aspectos não só 

das iniciativas de Nixon-Kissinger, cuja reformulação estratégica não se distanciou  muito 

da contenção, mas da própria estratégia da Guerra Fria, ao defender uma postura menos 

intervencionista no sistema, optando por tentar promover um cenário mais cooperativo, na 

tentativa de romper com os padrões da bipolaridade. Com relativa exceção de Brzezinski, a 

administração Carter tendia, de uma maneira geral, a culpar a política global de contenção 

pelo envolvimento americano no Vietnã, e desejava reconstruir o consenso doméstico  em 

torno da política externa sob novas bases, diferentes das que a haviam sustentado até ali. 

Da mesma forma que Nixon, Carter precisava reverter as tendências isolacionistas de 

uma sociedade abatida e mergulhada no pessimismo, e recuperar sua confiança. 

Convencido de que os Estados Unidos deveriam continuar exercendo um papel 

internacional de liderança, Carter tentou articular uma estratégia que ao mesmo tempo que 

focasse esse objetivo, refletisse também os valores americanos. É exatamente isso o que 

Brzezinski faz em seu memorando de 1977, ou seja, conciliar o ideal de Carter de 
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estabelecer uma ordem internacional mais justa, estável e democrática, com os interesses e 

objetivos concretos dos Estados Unidos. Para o Conselheiro de Segurança Nacional, o 

alinhamento tácito com a China contra a URSS deveria ser mantido. Assim, a quinta, entre 

as dez metas enumeradas no memorando elaborado por Brzezinski a serem executadas 

durante os quatro anos do governo, referia-se à normalização das relações sino-americanas 

“como um elemento estabilizador central em nossa política global. A administração deve 

tentar e estabelecer vínculos diplomáticos plenos em 1979 e então estabelecer as bases para 

uma relação cooperativa de longo prazo”(Citado em Melanson, p. 98-99). O documento foi 

entregue no final de abril a Carter, que só o transformou no referencial da política externa 

da administração em 1979, com a invasão soviética do Afeganistão, as revoluções iraniana 

e sandinista e a segunda crise do petróleo. Esses distúrbios externos, somados aos 

problemas domésticos – a disparada da inflação, o crescimento das taxas de desemprego e 

a crise energética – contribuíram para aumentar entre os americanos as dúvidas sobre a 

capacidade de liderança de Carter, e fortaleceram a influência de Brzezinski na política 

externa dos Estados Unidos, muito embora essa influência já viesse se consolidando desde 

meados de 1978, como vimos a respeito da China.  

Além da agressão soviética ao Afeganistão, o seqüestro de diplomatas americanos no 

Irã havia forçado Carter a concluir que a construção de uma comunidade global mais 

cooperativa era um projeto que teria de ser adiado.  A nova estratégia de contenção de 

Carter, que previa punir a URSS por sua agressão ao Afeganistão e detê-la em outras 

futuras tentativas, compunha-se de cinco elementos principais, entre eles, a adoção de 

medidas para proteger o Golfo Pérsico e o Sudeste Asiático, e a formação de uma coalizão 

anti-soviética, que incluiria a China e os membros da Conferência Islâmica e do 

Movimento dos Não-Alinhados (menos Cuba). Essa mudança representou a efetiva 

superação da détente, cujo fim já havia começado com os escândalos de Watergate e a 

queda de Nixon, e o inicio do posterior endurecimento da era Reagan. 

A administração Carter acreditava que a estratégia de promover a integração (ou 

atração) da China à comunidade internacional ajudaria a solucionar a questão de Taiwan de 

maneira pacífica, por exemplo, além de outras questões de política externa. Para Carter e 

seus colaboradores, embora a contenção do expansionismo soviético permanecesse uma 

prioridade, a importância da China para a estratégia global americana ia além disso. Apoiar 

os esforços de modernização da China era percebido quase como uma missão, ancorada na 
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convicção de que o aprofundamento dos vínculos com o país asiático contribuiria para 

minimizar suas tensões internas, e aquelas relacionadas às desigualdades políticas e 

econômicas entre os povos. 

Entretanto, com o restabelecimento da contenção esse postulado sofrerá sérias 

críticas. 

2.3 – Reajustes e Aprofundamento dos Vínculos (1981-1989) 

A percepção da China como elemento central à estratégia global americana é 

estremecida e começa a declinar em meados de 1982, quando a administração Reagan 

decide reavaliar as bases da relação. Mais conservadora, ao contrário de sua antecessora, a 

administração Reagan considerava que apesar da boa-vontade da China em colaborar com 

os Estados Unidos, e das diversas demonstrações dadas nos últimos anos de que o trabalho 

conjunto (Reagan evitava usar o termo parceria) entre os dois era bastante promissor, havia 

diferenças essenciais entre a China e os Estados Unidos que não poderiam ser 

negligenciadas. Por exemplo, apesar das reformas políticas e econômicas que estavam 

sendo empreendidas, a China continuava sendo um país “não-democrático” e “não-

alinhado”, e isso impunha limitações ao relacionamento dos Estados Unidos com ela. Em 

seu primeiro discurso, em março de 1983, George P. Shultz, então Secretário de Estado do 

governo, também evitou utilizar termos como “estratégico” ao se referir à China, e 

observou que os dois países tinham sistemas sociais diferentes, e que por isso “frustrações 

e problemas” marcariam o relacionamento no futuro (citado in Foot, 1997, p. 230-231).  

O período de maior turbulência com a China correspondeu exatamente ao período 

de retorno da dimensão anti-soviética da política de contenção, entre 1981 e 1985. Durante 

essa primeira fase, que corresponde ao primeiro mandato de Reagan, há uma retomada da 

disputa com a União Soviética. Entre 1981 e 1984, o mesmo se dará com a liderança 

chinesa, que devido a fatores de ordem externa, mas sobretudo os de caráter doméstico, 

também irá reavaliar as bases dos vínculos com Washington. Essa fase será uma de 

reconhecimento e acomodação das diferenças entre os dois países, e irá estabelecer as pré-

condições para o aprofundamento da cooperação no segundo mandato de Reagan, entre 

1986 e 1989.
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A despeito da fase de relativa tranqüilidade e recuperação na metade dos anos 70, 

os Estados Unidos terminaram a década da mesma forma em que começaram, isto é, 

perdendo espaço e poder para o comunismo. Entre 1974 e 1979, uma “terceira onda de 

revoluções” pelo mundo parecia ter alterado o equilíbrio de poder entre as duas 

superpotências de forma desfavorável aos Estados Unidos, com a conversão de vários 

regimes na Ásia, África (Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e Etiópia) e América 

Central para o lado soviético. Essas revoluções coincidiram com o desprestígio 

internacional dos Estados Unidos e a autoconfiança da União Soviética, e juntos, esses 

fatores convergiram para produzir a “segunda Guerra Fria” (Hobsbawn, 2002, p.242). Essa 

fase de conflito renovado condicionou a retomada da política de contenção pelos Estados 

Unidos, como vimos, já no final do governo Carter . Além disso, em 1980 a administração 

Reagan precisou encarar uma opinião pública tomada por um profundo pessimismo. Os 

americanos preocupavam-se com as dificuldades econômicas domésticas, mas sobretudo 

com o aumento do arsenal soviético, sentindo-se vulneráveis a esse poder militar, e ao 

mesmo tempo em que se mostravam desinteressados ou contrários acerca de novos 

envolvimentos militares dos Estados Unidos em conflitos externos, desejavam, contudo, 

ver o país assumindo a liderança mundial (Melanson, p.142). Por força dessa pressão 

interna, e também por influência da convicção dos internacionalistas mais conservadores, a 

prioridade de Reagan torna-se então retomar a estratégia do confronto e interromper o 

avanço soviético. Aos Estados Unidos tornava-se imperativo reafirmar a supremacia 

ocidental através de uma demonstração de força (Hobsbawn, p.243), e a idéia era derrotar 

o comunismo de uma vez por todas, e não simplesmente contê-lo. A política de Reagan 

pode ser entendida, de certo modo, também como uma tentativa de sarar as feridas da 

população americana, “cansada de recuar”, na expressão de Kissinger. 

Assim, as prioridades do governo Reagan mostraram-se as mesmas de Nixon e 

Carter: revitalização da economia, recuperação da auto-estima dos americanos e do 

prestígio da América no mundo (Melanson, p.134). A diferença estava na maneira como 

Reagan percebia a União Soviética e como tentou lidar com ela, e essa mudança 

determinou a estratégia a ser usada para alcançar esses objetivos.

Para Reagan e seus assessores, o mundo não havia mudado tanto quanto pensavam 

Nixon e, principalmente, Carter. Embora muitas mudanças tivessem ocorrido, Reagan 

salientava que a rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos permanecia, e 
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continuava definindo as relações internacionais. Eles estavam convencidos de que apesar 

da proeminência de seu poder político e militar, a União Soviética sofria, contudo, de 

graves deficiências sociais e econômicas internas, e que por isso estava vulnerável às 

pressões externas, e concluía que os esforços de détente continuariam se mostrando inúteis 

enquanto o regime soviético não fosse convertido. A lógica de Reagan era a de que a 

União Soviética havia chegado ao limite de seu poder e expansão, e por isso poderia ser 

minada em suas bases de sustentação. Com base nesse cálculo, a estratégia era, por um 

lado, reverter os ganhos políticos e militares do adversário soviético e força-lo a recuar, por 

outro, impedir novos avanços no Terceiro Mundo, procurando apoiar os movimentos 

anticomunistas dos “defensores da liberdade”. Essa dimensão ideológica da estratégia, a 

defesa da democracia e dos direitos humanos como medida para solapar o regime 

comunista, acabaria atingindo, por extensão, o relacionamento do país com a China. 

O anticomunismo renovado, e sobretudo a defesa da democracia e dos direitos 

humanos, no Terceiro Mundo, e as declarações pró-Taiwan de Reagan, na tentativa de 

alterar a política dos Estados Unidos em relação à China implicaram no primeiro grande 

desentendimento entre os dois países. A tendência a um endurecimento da postura em 

relação à China será interrompida pela crise da venda de armas a Taiwan, a qual obrigou 

Reagan a recuar e a reformular a retórica para a China, com base nos parâmetros pré-

estabelecidos por Nixon, e sustentados por Ford e Carter até ali, ou seja, a de ênfase na 

moderação, no engajamento e na expansão e aprofundamento da cooperação com a China 

como prioridade estratégica. Em sua avaliação do Comunicado Conjunto sobre as relações 

não oficiais com Taiwan e a venda de armas à ilha, Reagan reconhecia que a “construção 

de uma relação forte e duradoura com a China tem sido uma importante meta de política 

externa de quatro administrações americanas consecutivas. Tal relacionamento é vital a 

nossos interesses de segurança nacional a longo-prazo e contribui para a estabilidade da 

Ásia Oriental”. Na tentativa de justificar a ambivalência da política, Reagan sublinhava 

que as proposições contidas no Comunicado atendiam não só aos objetivos de política 

externa, como também as “obrigações” dos Estados Unidos com Taiwan. A política 

americana de relações com a China, “claramente exposta no comunicado, é totalmente 

consistente com a Lei de Relações com Taiwan. A venda de armas continuará de acordo 

com a Lei e com a ampla expectativa de que a abordagem do Governo Chinês para a 

resolução da questão de Taiwan continuará a ser pacífica”, ressaltando que “a questão de 
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Taiwan é um assunto para o povo chinês, de ambos os lados do Estreito de Taiwan, 

resolver” (Reagan, 1982).

Contudo, a possibilidade de uma deterioração das relações sino-americanas em 

virtude da retórica anticomunista e confrontacionista de Reagan só seria verdadeira se 

existisse algo em comum entre a China e a União Soviética, além do regime comunista e 

autoritário. Era preciso que existisse um interesse comum e de longo prazo semelhante ao 

que existia entre a China e os Estados Unidos. Por isso, é importante ficar estabelecido que 

até a metade da década de 80 a China esteve inserida em um processo de transformação 

política e doutrinária, de revisionismo e anti-sovietismo. A China sob a liderança de Deng 

já não se fiava mais em dogmas ou ideologias, de maneira que o discurso anticomunista era 

encarado como uma questão periférica em sua relação com os Estados Unidos. Mais 

importante, e o que mais preocupava a liderança chinesa, era a posição desfavorável dos 

Estados Unidos no equilíbrio militar, e o que parecia um recuo americano diante da 

ofensiva soviética. Assim, apesar da retórica anticomunista e das declarações favoráveis a 

Taiwan, e de todos os problemas que elas implicariam (e implicaram), a eleição de Reagan, 

por sua determinação em combater o expansionismo soviético, seria muito bem recebida 

pela liderança chinesa.  

Muito embora a militância anticomunista no mundo em desenvolvimento e a 

inclinação pró-Taiwan de Reagan fossem tratadas pela China como questões secundárias 

diante do interesse maior de conter o expansionismo soviético, esses aspectos da postura 

americana não deixaram de ter importância e de influenciar a percepção e as iniciativas da 

liderança chinesa, sobretudo durante e depois da crise sobre o nível de armas americanas 

vendidas a Taiwan, numa indisposição que quase ameaçou a estabilidade da relação. Como 

era previsível, a inclinação favorável à Taiwan traria problemas com a China, e depois de 

mais ou menos 10 meses de negociações (desde outubro de 1981), americanos e chineses 

chegam a um consenso sobre a questão das relações não-oficiais entre os Estados Unidos e 

a ilha. A crise implicou no lançamento do terceiro Comunicado Conjunto, em agosto de 

1982, e na “política externa de independência” de Pequim em relação a Washington, 

durante o 12° Congresso do Partido, em setembro do mesmo ano.  

Para os chineses, a tendência dos fatos começava a apontar para a definição de uma 

conjuntura mais favorável aos Estados Unidos, e eles começaram a perceber também a 

reafirmação da supremacia pelos Estados Unidos por um prisma menos positivo, como 
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uma ameaça em potencial, não muito distante da União Soviética. Para a liderança chinesa, 

o poder soviético começava a dar sinais de declínio, com Moscou atolada em uma guerra 

custosa e impopular no Afeganistão (como os Estados Unidos no Vietnã uma década 

antes), com suas relações com aliados-chave no Leste Europeu decompondo-se 

irremediavelmente, e seu apoio econômico e militar a Cuba e Vietnã tornando-se a cada 

dia um fardo mais difícil de suportar, através dos quais escoavam seus recursos. Além 

disso, os soviéticos haviam dado sinais em 1982 de querer estabelecer uma relação mais 

produtiva com a China, e Brezhnev sugeriu abandonar sua doutrina em favor de uma 

retomada dos vínculos culturais, econômicos e políticos entre os dois países. Uma vez que 

os Estados Unidos anunciavam um anticomunismo mais ativo no mundo em 

desenvolvimento, a proposta do líder soviético parecia bastante atraente. 

A essas considerações pertinentes ao plano externo havia, para usar uma expressão 

mais moderna, o problema da governabilidade na China. Para garantir o avanço das 

reformas Deng, embora se sobressaísse como o líder máximo, precisou de muita habilidade 

para mover-se entre as quatro categorias de liderança do Partido e a complexa relação de 

forças entre o poder central e o provincial. Entre 1977 e 1982 os esforços de Deng 

concentraram-se não só em assegurar o progresso das quatro modernizações e preparar a 

China para competir internacionalmente nos setores do comércio, da tecnologia e da 

diplomacia, mas em impedir também que o país caísse novamente no maoísmo. Assim, a 

razão precípua do 12° Congresso, além de estabelecer o desenvolvimento econômico como 

a tarefa prioritária do Partido, “era, por um lado, eliminar os últimos maoístas em diversos 

níveis e, por outro, manter controladas as correntes ‘liberais’” (Mezzetti, p.322). Em 1983 

e 1984 essa tarefa torna-se ainda mais delicada: afastadas as resistências mais 

conservadoras à política de reformas e abertura, restava ainda conciliar os ímpetos de 

renovação de um outro grupo que desejava maior abertura e liberdades econômicas e 

políticas no âmbito interno. Deng precisava manter-se numa posição de mediação entre 

esse grupo, que defendia reformas mais aceleradas, e um outro grupo, que defendia uma 

maior cautela, a fim de conservar a autoridade central do Partido e minimizar os efeitos da 

influência ocidental sob os valores marxistas chineses (Spence, p.648). A tarefa não era 

nada fácil, uma vez que ambos os grupos tinham forte e elevada representação dentro 

Partido.
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Esse dissenso no alto escalão do governo era reflexo, em parte, de alguns 

fenômenos sociais que se desenvolveram na esteira das reformas: a erosão dos modelos 

revolucionários pela “crise de fé” no marxismo, como o segundo grupo destacava; essa 

crise era ampliada por uma evolução dos costumes – a aceitação do crescimento 

econômico como um objetivo fundamental e a redescoberta da vida privada; as mudanças 

na cultura e nas artes; e por fim, a “contracultura”, isto é, a reação à censura, percebida 

como um produto das “tendências liberais”. É contra a “inclinação espiritual” provocada 

pela influência do “decadentismo burguês” ocidental que é lançada então a “campanha 

antipoluição espiritual” (1983-84), cuja configuração já se vislumbrava no final de 1981 

(Mezzetti, p.313-14; Spence, p.648-50). Essas tensões políticas domésticas eram 

associadas cada vez mais a uma crescente empatia com o Ocidente, notadamente com os 

ideais políticos e sociais dos Estados Unidos. 

Esse dissenso na cúpula do Partido, quanto à velocidade e intensidade das reformas, 

acabou conferindo uma certa ambivalência às iniciativas da China em todas as áreas, 

explicando os recuos e saltos bruscos na política, e assim, a ambigüidade do país em suas 

relações bilaterais com os Estados Unidos e a União Soviética. Em 1985, ao mesmo tempo 

em que a China acenava para a possibilidade de restabelecer vínculos com a União 

Soviética e de adotar, em contrapartida, uma postura mais cautelosa em relação aos 

Estados Unidos, as atitudes chinesas eram, contudo, contraditórias, ora confirmando essas 

tendências, ora desmentindo-as completamente. Com relação à União Soviética, apesar de 

ter havido um certo melhoramento, com a expansão dos contatos comerciais e culturais, e a 

reabertura dos consulados em Shanghai e Leningrado, a China desconfiava que o 

relaxamento das tensões pudesse ser algum tipo de manobra política, e por isso continuou a 

insistir que o estabelecimento de um diálogo mais construtivo entre eles dependia da 

satisfação de três exigências: a retirada das tropas soviéticas da fronteira entre os dois 

países, e da mesma forma das tropas que ocupavam o Afeganistão, além do fim do apoio 

soviético aos vietnamitas no Camboja. 

Em relação aos Estados Unidos, em meio a rusgas como a recusa dos americanos 

em contribuir com o Fundo para Atividades Populacionais das Nações Unidas, alegando 

que a China estava obrigando mulheres a abortar; a prisão pelos chineses de um americano 

responsabilizado pela morte de dez pessoas em um incêndio acidental, que na versão 

chinesa fora criminoso; além do embaraçoso caso de dupla espionagem de Larry Chin, um 
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analista e tradutor que servira à CIA de 1952 a 1981, mas que havia passado uma parte 

desse tempo transferindo informações confidenciais para a China (Spence, p.666), podia-se 

distinguir sinais mais positivos e extremamente significativos, como a venda pelos 

americanos de armas tecnologicamente avançadas aos chineses, além do acordo que 

forneceria à China a aparelhagem necessária para acelerar o programa nuclear do país.  

Assim, mas sem desprezar a conjuntura internacional, a flexibilização da política 

externa da China, e principalmente da postura do país em relação aos Estados Unidos, se 

deverá em grande parte a razões de política interna. Semelhante aos Estados Unidos, a 

China havia engatado um processo de reavaliação da sua relação com o país, e apesar de 

ameaçar estremecer as bases do relacionamento ela contribuiu, de alguma forma, para 

reforçar os pontos de convergência entre eles.

Essa reavaliação não era resultado apenas de reflexões acerca dos 

desenvolvimentos da política global, mas das contradições internas da própria China, as 

quais, muito embora influenciassem as atitudes da liderança, não forçarão uma mudança na 

política em relação aos Estados Unidos. Embora o alinhamento estratégico tácito estivesse 

menos evidente nesse momento, pela flexibilização da postura externa chinesa, explorando 

uma possibilidade de reaproximação com a União Soviética e sendo mais cuidadosa e 

seletiva na hora de apoiar ou criticar as iniciativas políticas americanas, a parceria 

estratégica com os Estados Unidos permanecia como o referencial para os cálculos de 

política externa da China. Inquirido em abril de 1980 por um jornalista italiano se as 

relações com os Estados Unidos eram temporárias ou de longo prazo, Deng respondeu que 

“para nós, manter relações amigáveis com os Estados Unidos não é um expediente 

contingente, mas uma política de caráter estratégico a longo prazo”(Mezzetti, p. 234). 

Embora a administração Reagan marcasse o inicio de uma fase de maior fricção 

entre a China e os Estados Unidos, por todos os fatores apontados acima, e por isso tomada 

como ponto de partida por muitos autores para contextualizar o inicio de uma deterioração 

das relações sino-americanas, as atitudes e reconsiderações do presidente americano 

revelaram-se no final como um estágio de ajustes essenciais. Elas contribuíram para que as 

relações entre os dois países se desenvolvessem sob bases mais sólidas, e à medida que a 

estratégia em relação à União Soviética ia dando seus primeiros resultados, Reagan tratará 

de estreitar ainda mais as relações com Pequim. 
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É durante sua viagem à China, em abril de 1984, que Reagan confirma não só a 

continuidade da política de engajamento e de incentivos ao desenvolvimento para a China, 

mas também estabelece o reconhecimento das diferenças entre os dois países como uma 

condição para a expansão e o aprofundamento da cooperação. Ao contrário da União 

Soviética, a China e seu regime não foram demonizados. Em relação aos Estados Unidos, a 

China era apenas diferente, e embora essas diferenças entre eles não devessem ser 

negligenciadas ou minimizadas, os dois países não deveriam se deixar dominar por elas. 

Era preciso apenas “ser realista sobre nossa relação, reconhecendo francamente as 

diferenças fundamentais em ideologia e instituições entre nossas duas sociedades”, 

destacou ele em uma de suas conferências no Grande Salão do Povo, durante sua visita à 

Pequim. Feitas essas considerações, Reagan concluía que apesar da divisão ideológica 

entre eles, a China estava do lado americano, pois ambos haviam condenado o 

expansionismo militar (soviético) e a agressão ao Afeganistão (Reagan, 1984). Seu 

objetivo era chamar a atenção para o fato de que tão importante quanto apreciar os acordos 

era compreender os desentendimentos, pois aí estava a chave para  “o mútuo respeito e o 

mútuo benefício”.

 A intenção de Reagan, ao que parecia, era retificar o que considerava uma 

precipitação de Carter, o qual havia definido a relação com a China como uma parceria 

crucial à estratégia global dos Estados Unidos. Reagan não negará a premissa, uma vez que 

ela é absolutamente verdadeira, mas temia que a declaração estabelecesse um compromisso 

unilateral e fragilizasse a posição americana, com a possibilidade de estimular uma 

autoconfiança exagerada em sua contraparte chinesa, ancorada na certeza do apoio 

incondicional dos Estados Unidos, e que isso comprometesse não só a harmonia da 

cooperação entre eles, mas sobretudo, do ponto de vista americano, o equilíbrio entre os 

interesses e os princípios americanos. Assim, Reagan limitar-se-á a afirmar, o que não era 

pouco, que a China e os Estados Unidos “têm uma responsabilidade especial pela 

preservação da paz mundial” (Reagan, 1984). 

A política externa americana sob a administração Reagan concentrou-se 

inicialmente nos fatores que estavam contribuindo para o desgaste natural do Império 

Soviético, através de um acirramento da competição para acelerar sua derrocada. De fato, 

as iniciativas de Reagan eram guiadas pelo conjunto das circunstâncias que marcavam as 

relações internacionais no inicio da década de 1980,  e indicavam ao presidente o caminho 
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a seguir. Quando a ascensão de Gorbatchev à liderança da União Soviética muda os rumos 

do país, do regime soviético e do comunismo mundial, os Estados Unidos são levados a 

rever sua própria política externa, e a agenda bilateral recupera as prioridades da détente. 

Mesmo sem abrir mão da posição de força, a retomada do diálogo com o adversário 

soviético abriu um novo caminho no sentido da conciliação e da cooperação entre eles, 

preparando o fim da Guerra Fria, simbolizado pela queda do Muro de Berlim, em 1989, e 

finalmente, pelo desmembramento da União Soviética na Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI), em 1991.  

Quanto às relações sino-americanas, entre 1985 e 1989 elas passam a experimentar 

também uma fase extremamente produtiva, com a assinatura de uma ampla variedade de 

acordos sobre comércio e cooperação nuclear, além da expansão dos intercâmbios 

científicos, tecnológicos e culturais, e outros tantos programas de intercâmbio acadêmico. 

Nessa nova fase, de aprofundamento dos vínculos, tanto a China quanto os Estados Unidos 

assumirão uma postura mais realista e pragmática em relação um ao outro, exatamente por 

levarem em consideração não apenas as perspectivas mais promissoras da relação, mas 

também seus pontos de conflito e suas limitações, como previra Reagan. Além disso, a 

perda de importância da contenção do expansionismo soviético como elemento 

geoestratégico central da relação, diante das transformações que estavam ocorrendo na 

União Soviética com Gorbatchev, acelera e intensifica o engajamento da China em várias 

formas de intercâmbio com os Estados Unidos, e também com seus aliados ocidentais 

(Foot, 1997, p.234).

O aumento da interdependência entre Estados Unidos e China entre 1985 e 1989 

deveu-se em grande parte ao fortalecimento do programa de reforma econômica e à nova 

política externa chinesa. A ênfase na parceria com os Estados Unidos para o 

desenvolvimento econômico estava associada à percepção chinesa das mudanças sócio-

econômicas mundiais, e que os futuros conflitos não seriam mais por razões de poder 

político ou militar, mas devido às diferenças nos níveis de desenvolvimento econômico e 

científico-tecnológico. Mais interessada em promover a redução das tensões, a estabilidade 

política e o progresso econômico, a China adotará, a partir de 1986, uma “política externa 

de paz”, assegurando que nenhum melhoramento nas relações com a União Soviética seria 

às custas dos interesses americanos.  
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Na segunda metade da década de 1980 o comportamento internacional da China 

poderia ser descrito como de “manutenção do sistema”. Na era Deng, a preocupação da 

China não era com a estabilidade do sistema mundial capitalista, visto como uma condição 

imperativa para a continuidade de sua política de modernização, e não com a elaboração de 

novas regras, normas ou princípios, no sentido de construir uma nova ordem internacional 

mais justa. Esse começava a ser o novo interesse comum entre os Estados Unidos e a 

China, e que aos poucos ia substituindo o de contenção do expansionismo soviético, à 

medida que as reformas na União Soviética prosseguiam e a China tornava-se cada vez 

mais engajada. Entre 1984 e 1988 as relações sino-americanas alcançaram um alto nível de 

desenvolvimento e passaram a contribuir fundamentalmente  para a manutenção da ordem 

internacional. 

O aprofundamento da cooperação sino-americana coincide, entretanto, com o fim 

da Guerra Fria e o massacre de estudantes em Tiannamen, fatos que lançaram os dois 

países numa nova temporada de reavaliações. Entre os muitos pontos de discórdia entre os 

novos parceiros, os principais envolviam a defesa dos direitos humanos e a não-

proliferação de armas.  

2.4 – As relações sino-americanas no pós-Guerra Fria

Durante as décadas de 1970 e 1980 a triangulação estratégica havia fornecido uma 

estrutura muito conveniente, embora tênue, de relações na Ásia Oriental. Como vimos,  

durante esse período a China mudou de uma direção inicialmente focada exclusivamente 

no estreitamento dos vínculos com os Estados Unidos, entre 1972 e 1982, para uma postura 

mais “eqüidistante” ou de “independência” entre as duas superpotências a partir de 1985, 

muito embora a expansão dos vínculos com Washington permanecesse a prioridade 

principal da política externa chinesa. 

Do ponto de vista dos Estados Unidos, da normalização das relações diplomáticas, 

em 1979, até o fim da década de 80, a relação com a China surtia o efeito esperado, ou 

seja, contribuiu para frear o aventureirismo soviético. Do lado chinês, a relação com os 

Estados Unidos, cujo fortalecimento deu-se mais facilmente a partir do fim da Revolução 
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Cultural e da ascensão de Deng Xiaoping à liderança da China, entre o mesmo período de 

1979 a 1989,  tinha uma dupla finalidade: estratégica, a de contenção do expansionismo 

soviético, e econômica, a de viabilizar a política de reformas e estimular o 

desenvolvimento econômico, comercial, diplomático, tecnológico e científico do país. 

Contudo, da mesma forma como foi ocorrendo aos poucos com a política de contenção, a 

triangulação estratégica esgotou-se e acabou perdendo sua funcionalidade diante das 

transformações que vinham ocorrendo na União Soviética e da crescente interdependência 

entre os Estados Unidos e a China. 

Embora a política externa americana houvesse entrado em um período de transição 

e de redefinição de seus parâmetros com o fim da bipolaridade, a prioridades dos Estados 

Unidos no pós-Guerra Fria eram basicamente a manutenção da ordem do sistema e a 

prevenção do surgimento de potências regionais hegemônicas na Eurásia, com o intuito de 

preservar a estabilidade internacional e a liderança do sistema pelos Estados Unidos. Nesse 

sentido procuraram preservar o relacionamento com as grandes potências européias e 

asiáticas (status quo plus). No que dizia respeito à Ásia, entre 1989 e 1991, Bush procurou, 

antes de tomar qualquer iniciativa mais específica, reafirmar seu engajamento na região e a 

manutenção das alianças bilaterais com o Japão e a China. Com relação à China a tarefa 

era garantir que o país se mantivesse na trilha do engajamento para promover sua 

integração total ao sistema (Pecequilo, 2003, p. 292-304). A eleição de George H. Bush 

para a presidência americana prometia minimizar os efeitos mais danosos dos pontos de 

conflito entre os dois países. Por ter vivido e trabalhado na China, Bush tinha maior 

familiaridade com a realidade chinesa, mantendo contato direto e regular com a liderança 

do país. Ele acreditava que apesar de todas as deficiências a China estava no caminho certo 

e que os Estados Unidos continuariam a investir na relação.

Contudo, no inicio da década de 1990, o progresso atingido durante os anos 80 

começava a dar sinais de declínio. As perspectivas da continuidade e do aprofundamento 

dos vínculos entre a China e os Estados foram abaladas pela violenta repressão ao 

movimento pró-democracia na Praça da Paz Celestial em 1989, que ocupou as manchetes 

do mundo inteiro, apesar de a cobertura jornalística dos eventos ter sofrido a implacável 

censura do governo chinês. Os desdobramentos externos e internos do episódio levaram as 

relações sino-americanas a uma crise.  
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O movimento começou com as manifestações em homenagem a Hu Yaobang17,

morto em 15 de abril de 1989.  Assim que a morte foi anunciada os estudantes, muitos 

deles membros do partido ou filhos da velha guarda, tiveram a permissão do partido para 

expressarem publicamente sua admiração e tristeza pelo revolucionário morto, de acordo 

com a tradição confuciana, a qual recomenda, diante da morte, o mais extremo dos rituais 

chineses, chore-se o pranto ritual e extravagante. A tradição tolerada transformou-se em 

oportunidade aos mesmos estudantes de expressarem suas mais sinceras preocupações 

quanto ao futuro da China. Essa expressão popular de condolências pela morte de Hu, 

afastado do poder pelos conservadores por seu “liberalismo” e apoio à reforma política, 

não podia ser mais emblemática e sugestiva da intenção dos manifestantes. Os cartazes 

murais eram mais diretos: elegiam Hu o herói da democracia. O objetivo da concentração 

dos pranteadores era pressionar o governo a acelerar e aprofundar as reformas, sobretudo a 

abertura política interna, apelando pelo fim da corrupção e do nepotismo, além de 

melhores condições de ensino nas universidades. O movimento pacifista por democracia 

terminaria com o massacre dos manifestantes pela linha dura do partido onde se 

concentravam, em Tiannamen.  

A manifestação ofuscou a tão aguardada visita de Gorbatchev à China para uma 

reunião de cúpula com Deng naquele mês, que marcaria o fim de um afastamento de 33 

anos, desde o rompimento entre Mao e Kruschev, em 1956. Em 20 de maio é declarada a 

lei marcial, e algumas unidades do Exército de Libertação Popular (ELP) são  enviadas até 

a Praça, que deveria ser esvaziada imediatamente. Entretanto, as tropas nada conseguiram 

em 2 semanas de mobilização, não só pela iniciativa dos populares, que solidarizados com 

os estudantes, ou dissuadiam os soldados a desistir de sua missão, ou os impediam de 

avançar, erguendo barricadas, esvaziando os pneus dos carros; mas também porque as 

tropas, aparentemente confusas ou constrangidas, agiam com certa hesitação, facilitando as 

manobras reativas dos manifestantes. Dentro da sua estratégia de conciliar as duas 

vertentes opostas do Politburo, Deng manipula o apoio da linha dura e envia as tropas do 

27° Exército, mais experiente, bem armado e composto por unidades veteranas fiéis a ele 

para a Praça, na madrugada do dia 3 para 4 de junho.

17 Hu era o secretário-geral do partido e membro do Comitê Permanente em 1980, e fora demitido do cargo 
em 1987 por ter supostamente apoiado os protestos estudantis pró-democracia em Hefei, em dezembro de 
1986. Sua morte serviu de pretexto para que os estudantes fizessem novos protestos, que culminaram no 
massacre de junho de 1989. 
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A investida ficou marcada pela brutalidade e aleatoriedade. Os soldados 

disparavam as metralhadoras para todos os lados, não discriminando os alvos. Tanques de 

guerra  atropelavam e esmagavam pessoas nas suas bicicletas. Apesar de a repressão ter 

sido bem-sucedida em relação a seus propósitos, e da confiança e otimismo que Deng 

tentou transmitir em seus discursos depois dos episódios, ele próprio tinha consciência de 

que aquele havia sido um momento de ruptura. Entretanto, apesar de a necessidade de 

mudanças nas regras políticas se imporem a cada dia de forma mais altiva, a liderança 

chinesa insistiu em separar os objetivos de desenvolvimento econômico da reforma 

política, dissociando-os enquanto fenômenos de naturezas distintas (Spence, p. 693). 

Nos Estados Unidos, a onda de horror e comoção que atingiu a opinião pública 

nacional, levou a administração Bush a tomar medidas punitivas imediatas, como proibir a 

venda de armas a Pequim. À medida que a repressão continuava, com mortes e prisões de 

estudantes e outros civis, e a liderança chinesa esquivava-se de oferecer qualquer tipo de 

esclarecimento ou de manifestar algum pesar pelos eventos (depois do encontro de cúpula 

com Gorbatchev, em 16 de maio, Deng só reapareceu em público no dia 9 de junho), outras 

sanções e boicotes foram impostos, e como líderes das organizações internacionais e das 

alianças ocidentais, os Estados Unidos forçaram outros países a tomarem medidas 

semelhantes. No final de junho, a Comunidade Européia cortou os contatos de alto nível e 

a ajuda econômica à China, e em julho, na reunião dos G7 em Paris, o Japão alinhou-se aos 

governos ocidentais. 

Por outro lado, retomando a idéia básica de Nixon em relação à China, Bush 

compreendia que era contraprodutivo promover o isolamento total do país, e que os 

Estados Unidos não poderiam cometer novamente esse erro. Apesar de Tiannamen, a 

China ainda era um ator estratégico muito importante e que precisava continuar sendo 

engajado. Dentro dessa lógica pragmática e realista, Bush envia duas missões a Pequim, 

uma em julho e outra em dezembro de 1989. Contudo, além do desejo anunciado de 

manter o engajamento, a missão tinha como objetivo tratar de um assunto extremamente 

delicado: a necessidade da conversão política da China. A mensagem de Bush era a de que 

as relações com os Estados Unidos só poderiam ser plenamente restauradas se a China 

mudasse. Tiannamen havia acentuado os aspectos mais negativos sobre a China, os quais, 

apesar das considerações de Reagan, os Estados Unidos haviam ignorado durante a década 

de 1980.
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A estratégia de Bush procurava preservar os vínculos com a China e ao mesmo 

tempo aplacar as pressões do Congresso, cada vez mais contrariado com a inclinação à 

conciliação do Executivo com o governo chinês. Os Estados Unidos são forçados a 

incorporar a questão da democracia e dos direitos humanos à agenda bilateral, apesar dos 

protestos chineses. Bush é pressionado pelo Congresso a condicionar a concessão do status 

de Nação Mais Favorecida à China, em 1991, à garantia do respeito aos direitos humanos.  

Contudo, as iniciativas de Bush eram dificultadas ainda pelos distúrbios na  própria China, 

notadamente o embate interno em torno das reformas.  

A repressão aos estudantes havia isolado a China internacionalmente e fortalecido a 

oposição interna à Deng e às reformas. Seguiu-se ao episódio uma fase de retração 

econômica, por dificuldades internas, pela suspensão da assistência internacional e a 

interrupção dos investimentos estrangeiros. Além disso, o desabamento do bloco socialista 

gerou um clima de tensão na liderança chinesa, que acompanhava com atenção os 

acontecimentos na Europa e na União Soviética. Para a facção linha dura do Partido o 

colapso soviético e socialista era o resultado das reformas e das manobras furtivas do 

imperialismo para engatar uma “evolução pacífica ao capitalismo” e assim minar o 

socialismo. O alvo principal, e preferencial, dessas denúncias eram os Estados Unidos, a 

parceria internacional fundamental às reformas de Deng. A propaganda antiamericana 

acusava os Estados Unidos de agirem dissimuladamente e de tentar desestabilizar a China, 

e atacar os Estados Unidos era uma maneira de atacar Deng Xiaoping.    

Aos poucos, as relações sino-americanas começaram a voltar à estabilidade, embora 

restasse a questão dos direitos humanos, um tema espinhoso que o episódio da repressão 

aos estudantes havia introduzido e que se juntava à questão de Taiwan como fator de 

conflito entre a China e os Estados. Depois do meio termo alcançado com os Estados 

Unidos sobre a situação de Fang Lizhi18 e sua mulher (1990), refugiados na Embaixada 

americana desde o inicio da repressão, mediante um acordo segundo o qual os dois 

ficavam autorizados a deixar a China, desde que fixassem residência na Inglaterra e não 

nos Estados Unidos, e não se envolvessem mais em protestos contra o governo, a crise do 

Golfo (1990-1991) foi outro fator que contribuiu para a reconciliação do país com as 

potências ocidentais, afastando a ameaça de isolamento da China. a crise fora a 

oportunidade de a China retomar o diálogo com os dirigentes europeus e americanos, 

18 Astrofísico e professor acusado pelo Partido de ser o mentor intelectual dos protestos pró-democracia. 
Fang tinha muito prestigio entre os ocidentais. 
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favorecendo os interesses da coalizão ocidental no Golfo ao abster-se de votar a resolução 

678, que sancionava o uso da força para obrigar a retirada das tropas iraquianas 

estacionadas no Kuwait.

O fim da bipolaridade e a chegada a um consenso depois de solucionada a crise de 

Tiannamen trouxeram um novo padrão de conflito e cooperação entre os Estados Unidos e 

a China, pela natural expansão da agenda bilateral. Os Estados Unidos reafirmaram a 

parceria com a China como fundamental à manutenção da ordem e do equilíbrio 

internacional, e nesse sentido a preservação da política de engajamento (para a contenção) 

em relação ao país asiático. Contudo, essa tarefa torna-se extremamente delicada por não 

haver mais, nem entre os líderes políticos e nem entre a opinião pública informada, um 

consenso sobre qual a melhor forma de manter o engajamento global da China e forçar a 

liderança chinesa a cooperar segundo os interesses mais prementes dos Estados Unidos. 

Esse dissenso se deve a percepções diferenciadas acerca dos interesses e da postura externa 

da China. Apesar da mudança operada em sua política externa e do seu empenho em 

demonstrar sua disposição à cooperação, o desempenho da economia chinesa começava a 

ser visto com crescente pessimismo, pois não era fácil distinguir com clareza se a China 

utilizaria seu poder e influência de maneira benéfica e pacífica nas esferas doméstica, 

regional e global, lançando dúvidas sobre um futuro de cooperação com os Estados 

Unidos. No inicio da década de 90, e principalmente a partir de 1992, a China começa a ser 

percebida como o gigante que começava a despertar depois de ter passado muitos longos 

anos adormecido, e acomodá-lo era um novo desafio à política externa americana.  

Depois dos primeiros resultados da Guerra do Golfo, e de ter constatado que a 

operação com as forças da ONU havia sido liderada pelos Estados Unidos, a liderança 

chinesa passou a calcular os riscos da preeminência americana na configuração então 

unipolar do mundo, e em especial a probabilidade de os americanos tornarem a China o 

alvo preferencial de sua militância democrática. Além de ter fortalecido o papel da ONU, a 

ação coletiva contra a agressão do Kuwait havia deixado evidente também que os Estados 

Unidos e os outros países europeus aliados tinham tomado a dianteira em meio às 

transformações do cenário internacional e promovido seus valores e interesses dentro da 

Organização. A partir dessa conclusão a China retoma a defesa dos princípios de soberania 

e não-intervenção. Na Assembléia Geral da ONU, em outubro de 1993, a respeito da 

intervenção na Somália, a China manifestou-se contrária ao uso indiscriminado de sanções 
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ou da força em nome das Nações Unidas, e que as missões humanitárias não deveriam ser 

transformadas em operações militares. Essa postura da China levantou a hipótese de a 

China estar assumindo uma liderança de contestação da ordem e da hegemonia americana, 

e por isso estar se tornando uma rival a curto-médio prazo.  

O objetivo da China era resguardar sua posição, procurando consolidar uma 

imagem própria, mais independente e evitando um imediato alinhamento com o Ocidente, 

o que poderia comprometer seus interesses de longo prazo. Idéia semelhante a essa sobre o 

caso da Somália havia embasado sua decisão de abster-se de votar a resolução sobre a 

imposição de sanções econômicas à Líbia, no Conselho de Segurança, em março de 1992. 

uma estratégia ambivalente que busca o engajamento com o Ocidente mas sem abrir mão 

da independência e da autonomia política e diplomática. Sua intenção era combater um 

“hegemonismo” que pudesse subordinar as demandas globais e as próprias relações 

internacionais aos interesses de um determinado grupo, concentrado nas principais 

instâncias decisórias do mundo, como a ONU. Contudo, sua posição não tem pretensões 

reformistas, dada a sua postura moderada e interessada no engajamento.   

A prioridade da política externa chinesa é impulsionar o projeto de 

desenvolvimento nacional, o que implica no aprofundamento das parcerias com as grandes 

potências, notadamente os Estados Unidos, e a preservação da estabilidade externa e 

interna. Para assegurar o avanço das reformas, Deng precisou travar uma árdua batalha 

dentro do Partido. Rebatendo as críticas da cerrada oposição interna às reformas, Deng 

declarara em 1992 que “a pureza ideológica não faz crescer o arroz. Não importa que as 

reformas sejam de natureza socialista ou capitalista, o essencial é que façam com que as 

pessoas vivam melhor. Não são as reformas que põem em perigo a estabilidade, e sim o 

problema no interior do partido”(citado em Mezzetti, 456). Nesse sentido, “é preciso, no 

seio do Partido, sobretudo entre os quadros dirigentes, manter-se alerta contra desvios 

direitistas, mas o principal é resguardar-se da ‘esquerda’. O desvio direitista segue na sua 

expressão essencial a negação dos quatro princípios fundamentais e a prática da 

liberalização burguesa, inclusive a incitação da desordem política. A ‘esquerda’, por seu 

turno, manifesta-se principalmente na negação da reforma e abertura, na crença de que o 

perigo de evolução pacífica rumo ao capitalismo provém essencialmente do domínio 

econômico, e inclusive na utilização da idéia de ‘tomar a luta de classes como alavanca’ 

para descompor e menosprezar a tarefa central de construção econômica”. Acerca da 
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política externa “a China aplica invariavelmente a política exterior de paz, independência e 

autonomia. O Objetivo fundamental da política diplomática da China é salvaguardar a 

independência e soberania do nosso país e fomentar a paz e desenvolvimento no mundo. 

(...) Jamais buscará a hegemonia nem a expansão , enquanto combate o hegemonismo, a 

política de força, a agressão e a expansão, seja qual for sua forma” (Zemin, 14° Congresso 

Nacional do Partido Comunista da China,1992). 

Mas apesar dessas divergências de nível mais conceitual, a China procurou dar 

mostras de moderação e prudência, preocupando-se em preservar suas relações comerciais 

com os Estados Unidos. A despeito de suas objeções ao universalismo que o ocidente 

queria imprimir a seus valores e a sua concepção de democracia, a China reconhecia que 

um confronto direto com os Estados Unidos era contraprodutivo. Para os Estados Unidos, 

mesmo recusando-se a apoiar o regime de direitos humanos, havia a possibilidade de que o 

crescimento econômico da China continuaria a aquecer e a estimular a economia global. 

Nesse sentido, tanto Bush quanto Clinton procuraram investir nessa condicionante do 

comportamento chinês, aumentando progressivamente suas pressões sobre Pequim para 

alcançar objetivos específicos, como a diminuição das barreiras às exportações americanas 

e a proteção a propriedade intelectual. Entretanto, aos poucos foi ficando claro que a 

aplicação exagerada desse recurso, e mais do que isso, o impulso de querer transformar a 

China conforme os padrões sociais, políticos e econômicos ocidentais, tinha o potencial de 

minar as bases dos vínculos bilaterais. Foi o que aconteceu durante o governo Clinton.  

A estratégia de engajamento e expansão de Clinton, apresentada por Anthony Lake 

em setembro de 1993, tinha como prioridade, ou tema principal, a promoção da 

democracia e dos livres mercados. “Os Estados Unidos trabalharão para proteger, 

consolidar e expandir a comunidade de democracias de livre mercado ao redor do globo” 

(DoD – Department of Defense, 1995). A priorização da promoção da democracia levava à 

exacerbação do internacionalismo e dos compromissos externos, e ao risco de 

intervencionismo. Além disso, a ausência de uma ordenação de prioridades e a 

concentração em temas e regiões periféricas comprometia a agenda de suas relações 

bilaterais. Durante o primeiro  mandato de Clinton, os Estados Unidos acumularam 

inúmeros atritos com as principais potências, entre elas o Japão, a Rússia, a Europa 

Ocidental e a China. A crescente ênfase nos temas de democracia e direitos humanos quase 

prejudicou a parceria econômica com a China.  
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O braço externo para a recuperação econômica dos Estados Unidos, objetivo 

nuclear de seu programa de governo, era a estratégia de aprofundamento do engajamento 

entre os Estados Unidos e os “grandes mercados emergentes” (ou BEM – big emerging 

markets), percebidos como detentores de um enorme potencial para a expansão do 

comércio americano em bens e serviços. A estratégia BEM, apresentada por Jeffrey E. 

Garten, então subsecretário de comércio internacional, em setembro de 1993 ao congresso, 

e depois em mais dois discursos no inicio de 1994, identificava dez “condutores 

econômicos regionais” (regional economic drivers) que tinham uma relação razoavelmente 

estável e amigável com os Estados Unidos. Entre os dez países que atendiam a esse critério 

inicial estavam a China (incluindo Hong Kong e Taiwan), Índia, Indonésia, Coréia do Sul, 

México, Brasil, Argentina, Polônia, Turquia e África do Sul. Contudo, a fragilidade dessa 

estratégia é que seu sucesso dependia de uma relação não só estável e relativamente 

amigável entre as parcerias, mas de interesses e posicionamentos políticos convergentes, o 

que não era possível em todos os casos, como o da China, por exemplo, uma violadora dos 

direitos humanos.  

As negociações com a China foram particularmente penosas, com débeis ganhos 

econômicos e altos custos políticos no primeiro mandato. O conflito com a China envolvia 

a vinculação as políticas de direitos humanos da China à renovação do seu status de Nação 

Mais Favorecida. Os óbvios problemas que surgiram levaram Clinton a recuar e a 

abandonar suas exigências, mas depois de encontrar um meio-termo. Ele estendeu o status 

de NMF justificando a decisão por um conveniente reconhecimento da importância da 

China para a economia mundial e de que o crescimento econômico encorajaria as reformas 

políticas, mas estabelecendo que as futuras renovações estariam vinculadas ao desempenho 

da China nessa área. As relações comerciais com a China continuaram predominantes na 

agenda durante o segundo mandato, e no final do governo Clinton venceu a batalha com o 

Congresso sobre o status de NMF à China, estabelecendo a normalização das relações 

comerciais entre os dois países. 

O mais importante para o que estamos discutindo é que apesar de os Estados Unidos 

terem tentado substituir a estratégia de contenção por um novo paradigma de política 

externa durante a década, e nessa trajetória tivessem empregado táticas contraditórias e 

polêmicas, não se pode perder de vista que a prioridade nuclear da política externa dos 

Estados Unidos no pós-Guerra Fria manteve-se clara. Essa prioridade é a manutenção da 
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ordem do sistema e da liderança americana dentro dela. A política externa americana 

continuou dando precedência à estabilidade internacional para maximizar seus interesses e 

consolidar sua liderança no sistema (Pecequilo, 2003, p. 289-332). 

Assim, a continuidade da política de engajamento para a China permanece totalmente 

válida, na medida em que ela satisfaz duas prioridades de política externa que são extensão 

do interesse de preservação da ordem e da liderança americana: 1) a prevenção da ascensão 

de uma potência hegemônica na Eurásia e 2) a manutenção da estabilidade regional. Entre 

as medidas preventivas estabelecidas pela Estratégia de Segurança dos Estados Unidos 

para a Região da Ásia-Pacífico, voltadas para esses dois objetivos, estava a busca de um 

“amplo engajamento com a China”. A fim de manter a estabilidade regional, o documento 

previa a continuidade da construção dos “fundamentos para uma relação de longo-prazo 

com a China baseada no amplo engajamento”. Entretanto, a “segurança duradoura na 

região da Ásia-Pacífico não é possível sem um papel construtivo desempenhado pela 

China”, o que significava dizer que “apesar de Estados Unidos e China compartilharem 

muitos interesses regionais e globais comuns”, como a conservação da estabilidade para 

promover a continuidade do desenvolvimento econômico da região, a “paz e a 

prosperidade” dependiam do “papel da China como um membro mais responsável da 

comunidade internacional”(DoD –1998; grifo nosso). Nesse sentido, o documento fazia 

questão de destacar, citando o documento chinês sobre a política de Defesa Nacional da 

China (julho de 1998), que a China estava dando “passos positivos no sentido de uma 

maior abertura”, mostrando interesse em aderir aos regimes internacionais de não-

proliferação e controle de armas, além de estabelecer a construção econômica como 

prioridade de política externa. 

Assim, ao que parece a contenção do expansionismo soviético na Guerra Fria fora 

substituída pela manutenção da ordem e do equilíbrio regional asiático para o 

desenvolvimento econômico como o principal interesse comum entre os Estados Unidos e 

a China, interesse que já vinha se definindo no final dos anos 80. E embora permaneçam 

pontos de conflito, e muitos deles permaneçam inconciliáveis, como é o caso do status de 

Taiwan, ambos “têm uma clara apreciação dos interesses de segurança regional um do 

outro”.

Fazendo um balanço das relações entre a China e os Estados Unidos durante os oito 

anos do governo Clinton, o Ministério das Relações Exteriores da China considerou que 
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elas tinham enfrentado “vento e chuva”, mas tinham avançado de uma maneira geral, 

sobretudo na esfera das relações comerciais, com a conclusão das negociações sobre a 

entrada da China na OMC e a normalização das relações comerciais entre os dois países.  

Na esfera da estratégia e da segurança, as relações sino-americanas “têm promovido a paz, 

a estabilidade e a prosperidade na região da Ásia-Pacífico. Confiamos em que sempre 

quando os líderes da China e dos Estados Unidos, em particular os Estados Unidos, tratem 

as relações bilaterais desde uma perspectiva estratégica, se aderir aos três Comunicados 

Conjuntos China-Estados Unidos e tenham muito claros os interesses comuns e básicos dos 

dois países, as relações sino-americanas podem progredir de forma sadia e estável no novo 

século” (Beijing Informa, n° 49, diciembre 5, 2000; grifo nosso). 

Apesar de no primeiro mandato Clinton ter se mantido ocupado em continuar e 

aprofundar a estratégia de Bush, de uma nova economia e de uma política de segurança 

econômica, priorizando os acordos comerciais, como a Rodada do Uruguai e o Nafta, e a 

criação de mecanismos de segurança para os ativos americanos, transformando o dólar em 

referencial financeiro e instrumento seguro de acumulação de riqueza, a estratégia de 

engajamento e expansão foi considerada exageradamente idealista em seus objetivos de 

disseminação dos valores e princípios democráticos e de cumprimento de uma agenda 

humanitária voltada aos menos favorecidos, atraindo críticas que a consideravam bem 

intencionada mais inadequada aos desafios da liderança americana.  

O melhoramento das relações sino-americanas durante o segundo mandato de Clinton 

deu-se depois que o presidente aproximou-se das propostas conservadoras do Partido 

Republicano, mais bem acolhidas pela opinião pública americana, abandonando os temas 

periféricos. É nas eleições presidenciais de 1995/96 que se percebe uma notável 

aproximação entre democratas e republicanos no que diz respeito à política externa. Os 

dois partidos passaram a dividir a mesma agenda de política externa, defendendo o 

internacionalismo, o fortalecimento das relações com as grandes potências e a ênfase na 

liderança para a conservação da ordem.  Entre 1992 e 1997 a administração Clinton foi 

evoluindo de uma postura mais cooperativa e multilateralista para uma postura estratégica 

mais unilateralista, investindo em um maior envolvimento do país em assuntos externos e 

fazendo uso de seus recursos de poder, priorizando a preservação da liderança dos Estados 

Unidos e combinando três alternativas estratégicas numa única medida: a do engajamento 

seletivo, a da segurança coletiva e a da primazia.  
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2.5 – A revolução neoconservadora

Para os neoconservadores, os Estados Unidos estavam diante de oportunidades 

históricas, as quais eles deveriam aproveitar para moldar o mundo e o sistema 

internacional, convenientemente aos seus interesses nacionais. Em virtude dessa influência 

então cada vez mais incisiva na formulação e condução da política externa dos Estados 

Unidos, a relação entre os Estados Unidos e a China parecia deteriorar-se numa 

preocupante escala progressiva, pela identificação da China como a principal rival do país 

e potencial desestabilizadora do equilíbrio regional.

Durante a campanha eleitoral para a presidência em 2000, o eixo da crítica 

republicana à administração Clinton fora a incapacidade da sua administração de 

desenvolver uma estratégia de política externa que gerasse as condições ideais para os 

Estados Unidos preservarem sua hegemonia e a consecução de seus objetivos de interesse 

nacional no século XXI. Os republicanos identificavam 5 debilidades da administração 

Clinton, e entre elas uma falha no estabelecimento de uma política estratégica apropriada 

aos “competidores estratégicos” dos Estados Unidos, destacadamente a Rússia e a China. 

Na opinião dos neoconservadores republicanos, o governo Clinton havia sido por demais 

complacente com os desvios e desmedidas da China, permitindo seu avanço político, 

econômico e estratégico, além de ter deixado Taiwan em segundo plano.  

A China era percebida de duas maneiras, que a primeira vista pareceriam 

contraditórias, e essa percepção refletia-se na política proposta para o país. De um lado, 

havia o interesse de fortalecer a tendência de uma maior integração da economia chinesa à 

economia mundial, o que significava maior abertura interna e possibilidades econômicas, 

principalmente para os grupos empresariais americanos; e de outro, o risco que essa 

política implicava, o de a China utilizar-se de todos os recursos então obtidos pelo 

desempenho econômico para expandir sua influência regional.

Dessa forma, apesar do potencial de uma interação econômica ampliada com 

Pequim ser muito atraente e possível, era preciso não perder de vista que a China 

representava uma ameaça em potencial à estabilidade na Ásia-Pacífico. “(...) a China é 

uma grande potência com interesses vitais ainda não solucionados, (...). A China ressente-

se do papel dos Estados Unidos na região da Ásia banhada pelo Pacífico. Isso significa que 

a China não é uma potência de status quo, mas sim uma potência que gostaria de alterar o 
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equilíbrio de poder na Ásia a seu favor. Somente esse aspecto já torna a China um 

concorrente estratégico, (...)”. E sendo assim, ela “fará tudo o que estiver a seu alcance 

para melhorar sua posição, seja mediante o roubo de segredos nucleares, seja pela 

intimidação de Taiwan”(Rice, 2001, p. 93). A sorte da China dependeria da reação dos 

Estados Unidos, os quais deveriam, para enfrentar o desafio, reiterar seus compromissos 

regionais e reforçar sua presença militar na região. 

Dentro de uma lógica de equilíbrio de poder, a China, como a Rússia e a Índia, 

precisava ser integrada aos sistemas econômicos, políticos e de segurança que os Estados 

Unidos promoviam junto com seus aliados democráticos do Pacífico. Para Zoellick 

(2000/2001), por exemplo, a idéia era fazer com que o Japão assumisse gradualmente 

maiores responsabilidades para a manutenção da segurança regional, começando por um 

maior estreitamento dos laços de cooperação para a defesa comum entre Japão, Estados 

Unidos, Coréia do Sul e Austrália, e depois com um reforço no suporte militar japonês aos 

Estados Unidos, para formar uma estrutura de segurança mais “tranqüilizadora”. Uma 

política externa revigorada precisava confirmar e reforçar suas alianças regionais, uma vez 

que tais parcerias poderiam “aumentar a capacidade [americana] (...) de abordar a 

insegurança do futuro que ronda a China e a Rússia”. Como estes são “produtos em 

processamento”, e que certamente “não são amigos e certamente não são parceiros, mas 

não precisam ser inimigos”, era necessário que os Estados Unidos e seus aliados 

estivessem  preparados para protegerem-se deles caso a integração idealizada não fosse 

possível (2001, p. 78-79). Para que os Estados Unidos formulassem uma estratégia de 

segurança realmente nova, capaz de  enfrentar os três principais desafios que despontavam 

com o novo século, a saber, a defesa interna, a manutenção da paz (policiamento 

internacional) e a ascensão da China, e rompessem com os princípios da Guerra Fria, era 

preciso concentrar-se na reformulação das Forças Armadas e em garantir a superioridade 

militar dos Estados Unidos (Cohen, 2000), através de investimento maciço. 

Assim, quando George W. Bush foi eleito presidente dos Estados Unidos isso 

representou, para a maioria dos observadores internacionais, uma ameaça à distenção pós-

Guerra Fria na Ásia, ainda tão incipiente e frágil (Cumings, 2001). A perspectiva era a de 

que a política do governo Bush, principalmente se prevalecessem as posições mais 

conservadoras como as da vice-presidência e as do Departamento de Defesa, criaria sérios 
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problemas políticos e estratégicos na região, e abalaria os relacionamentos mais estáveis, 

comprometendo ainda outros que tendiam à estabilização.

A postura de Bush nos primeiros meses do seu governo marcava um claro 

rompimento com a postura tática de Clinton, embora sustentasse a manutenção da 

estabilidade internacional por meio da preservação e expansão da hegemonia (ou primazia) 

americana no centro dos interesses nacionais. A diferença essencial entre as duas 

administrações estava nos meios, e não nos fins, de forma que se mantinham os mesmos 

interesses, e por extensão, a mesma agenda de política externa, mas mudava-se o padrão 

tático. Clinton investia numa postura mais liberal e cooperativa, para assim camuflar o 

exercício da dominação, “facilitando os intercâmbios e prevenindo coalizões anti-

hegemônicas” (Pecequilo, 2003, p. 360). Cumprindo fielmente as promessas da campanha 

eleitoral de 2000, Bush, ao contrário de seu antecessor, assumiu uma postura menos 

cooperativa e mais unilateral, confrontando seus principais aliados e potências, como a 

Rússia e a China, a partir de iniciativas como a rejeição ao Protocolo de Kyoto, e o anúncio 

de revisão do Tratado ABM e da construção do sistema de defesa antimísseis, com ou sem 

a aquiescência da Rússia e dos aliados da OTAN. 

O governo Bush parecia indicar uma mudança radical no desempenho da liderança 

em relação a seu antecessor, Bill Clinton, em função do perfil mais unilateral, 

confrontacionista e beligerante de sua política externa (Vigevani, 2001, p. 84), e o plano de 

implementação do sistema antimísseis (National Missile Defense – NMD), bem como do 

seu braço asiático, o TMD (Theater Missile Defense), era uma demonstração disso. O 

projeto “Guerra nas Estrelas” foi extremamente criticado por representar uma séria ameaça 

à estabilidade internacional. As objeções feitas contra o TMD alertavam para o potencial 

que essa medida tinha de reconduzir o mundo a uma nova corrida armamentista e de 

aumentar a “sensação de vulnerabilidade” dos países que dele estivessem excluídos, como 

era o caso da China. Apesar de os Estados Unidos terem usado como justificativa para a 

implementação do sistema a intenção de inibir a ação dos rogue states, entre eles, no caso 

da Ásia, a Coréia do Norte, havia muitos indícios importantes que levavam a crer que o 

alvo era a China. Bush e sua equipe pretendiam levantar uma estrutura regional de 

segurança na Ásia com o intuito de conter a China, e era com esse propósito que ao Japão 

seria conferido um papel de maior destaque na gestão da segurança na Ásia, sobretudo para 

vigiar a China.
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Bush e sua equipe estavam convencidos de que a sua missão no âmbito da política 

externa era a de definir uma nova estratégia global que fosse mais coerente com o status de 

única superpotência do mundo, o que implicava numa identificação das ameaças à 

hegemonia do país. A agenda de prioridades dos Estados Unidos passaria a ser organizada 

em torno dos interesses nacionais americanos. Um dos pilares dessa estratégia global, 

determinada a promover um “internacionalismo distintamente americano”, era a “nova” 

política para a Ásia, que se ancorava, por sua vez, em duas percepções: 1) a de que a região 

da Ásia-Pacífico era (e continuaria sendo nos próximos anos) um foco de conflitos, devido 

a sua instabilidade estrutural (a já referida ausência de uma estrutura de segurança 

regional); e 2) a de que a China havia se tornado o mais novo desafio econômico e 

estratégico dos Estados Unidos. A nova estratégia americana para a Ásia estaria buscando 

redesenhar o mapa do continente, colocando a China no centro do cerco estratégico. Bush 

estaria revertendo a linha de Clinton, passando a perseguir uma estratégia de contenção, 

para impedir  que a China se transformasse em uma força regional dominante. 

A reunião de algumas declarações feitas por Bush em discursos e entrevistas antes 

de ser eleito presidente sugeriam como a China era percebida e como seria tratada em sua 

administração. Segundo ele, a relação dos Estados Unidos com a China não era a de 

parceiros, mas de “competidores estratégicos”. Nesse sentido, Bush apoiou a 

independência de Taiwan (e do Tibet), e não afastou a possibilidade de os Estados Unidos 

venderem armas tecnologicamente avançadas à ilha, bem como a intenção de defendê-la 

militarmente no caso de uma intervenção chinesa.  A percepção dos neoconservadores, 

responsáveis pela linha estratégica dominante dos Estados Unidos, formulada não no 

Departamento de Estado, mas no Departamento de Defesa e no Conselho de Segurança 

Nacional por Rice, Cheney e Rumsfeld, era a de que a China era o principal desafio à 

hegemonia americana, e que precisava ser contida antes que se tornasse uma ameaça de 

fato. Mesmo que a realidade das relações sino-americanas fosse estável e bem-sucedida, os 

EUA não deveriam perder de vista o potencial desafiador da China à liderança norte-

americana, tanto global quanto na região da Ásia-Pacífico.

Assim se explicava a importância de se ter assegurado o poderio militar americano, 

estabelecendo quais as prioridades coibitivas para o exército, para que este fosse capaz de 

“tratar com firmeza da questão do surgimento de qualquer potência militar hostil na região 

da Ásia banhada pelo Pacífico, no Oriente Médio, no Golfo Pérsico e na Europa – áreas em 
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que não só os interesses dos EUA, mas também de nossos principais aliados estão em 

jogo”(Rice, 2001, p. 89). Na perspectiva neoconservadora, a política de engajamento do 

governo Clinton apresentava uma série de brechas, e continha erros que a curto/médio 

prazo poderiam ameaçar a segurança dos EUA, por perseguir a conversão política da China 

e a abertura de seu mercado, sem investir no cerceamento de suas ambições de “poder e 

segurança”. Dessa forma, era premente a necessidade de “contenção” da China, antes que 

ela alcançasse as condições de desafiar os EUA e contestar sua hegemonia. 

A beligerância demonstrada pelo governo da maior potência do planeta, 

determinado a instalar um estado de guerra sob a justificativa de estar garantindo sua 

segurança e defendendo seus interesses vinha na contramão da História, ameaçando a 

estabilidade mundial e suscitando expectativas de conflito, sobretudo na Ásia-Pacífico. A 

postura dos Estados Unidos sob o governo Bush ameaçava acirrar ainda mais as tensões da 

relação bilateral do país com a China. 

Para a maioria dos observadores internacionais essas iniciativas (tornar a aliança 

com o Japão a base da política de segurança dos Estados Unidos para a Ásia, a 

implementação do TMD e a garantia de ajuda militar a Taiwan) tornavam a qualificação 

dada à China, de concorrente estratégico, mais do que apenas figura retórica. A tensão 

entre Estados Unidos e China tendia a agravar-se em função da intenção de Bush de tomar 

uma postura mais inclinada à Taiwan, questão extremamente sensível para os chineses, 

rompendo com a “ambigüidade estratégica” que marcava a política americana em relação 

ao status de Taiwan. Tudo indicava que, a despeito da oposição da China, a ilha receberia 

dos Estados Unidos quatro destróiers da classe Arleigh Burke, equipados com sistema 

antimísseis ultra-sofisticados Aegis, do qual o fornecimento não havia sido aprovado por 

Clinton.

As intenções americanas eram interpretadas pelos chineses como elementos de uma 

estratégia voltada para sabotar a China. Mais do que uma mudança de tática apenas, a 

intenção de Bush era de fato alterar a orientação estratégica da política americana em 

relação à China, e seria “ingênuo considerá-la uma mudança temporária”, apenas com fins 

eleitorais (Lingfei e Tao, Beijing Informa, 2000, p.11). 

2.6 – O episódio do avião-espião
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As análises das relações sino-americanas que partiam apenas de conclusões 

baseadas nas iniciativas de Bush naturalmente previam um futuro de disputas e confronto 

entre a China e os Estados Unidos por diversas razões, e entre as mais citadas, pela  

hegemonia ou liderança regional asiática. A rivalidade crescente entre a China e os Estados 

Unidos assumia notáveis contornos de Guerra Fria19, e era uma ameaça à segurança e à 

estabilidade regional, indispensáveis ao desenvolvimento sadio da dinâmica economia 

asiática. Entre os países do Sudeste Asiático, a abordagem adotada pelos Estados Unidos 

em relação à China sob a administração Bush havia gerado um tremendo mal-estar. Apesar 

de desejarem que a presença americana na região continuasse a atuar como contra-peso à 

China, preocupavam-se com o custo de uma estratégia de confrontação  com um país com 

o qual precisavam, por razões ao mesmo tempo de proximidade geográfica e de correlação 

de forças, conviver, e da melhor maneira possível. Os países temiam que uma política de 

“Big Stick” pudesse provocar, entre outros problemas, uma explosão do nacionalismo 

chinês.

O choque entre a aeronave da Marinha norte-americana, um modelo EP-3, que 

sobrevoava os céus do Mar do Sul da China em uma missão de reconhecimento, com dois 

jatos F-8 da Força Aérea chinesa, que faziam o patrulhamento da região e haviam 

interceptado o avião americano, em abril de 2001, parecia comprovar o que até então eram 

apenas conjecturas a respeito de um conflito iminente entre a China e os Estados Unidos 

por questões estratégicas e militares na Ásia. Um dos pilotos chineses desapareceu, e o 

avião-espião foi forçado a aterrissar na ilha de Hainan. A aeronave americana, junto com 

os 24 tripulantes a bordo, foi retida pelas autoridades chinesas. A colisão foi a primeira 

grande polêmica que envolveu os dois países no governo Bush. Os componentes que 

envolviam o episódio pareciam comprovar as suspeitas de que a relação entre os dois 

países não ia nada bem, sendo o prenúncio de uma provável crise internacional.

As análises que partiam do governo Bush tendiam a conclusões erradas acerca do 

futuro da relação bilateral não só por isso, mas sobretudo por que também ignoravam os 

fundamentos da política americana para a China, a qual supunham que a administração 

Bush estivesse suplantando. O episódio do avião-espião, conhecido como o caso EP-3, 

19 Em março de 2001, uma socióloga chinesa, Gao Zhan, de cidadania americana e residência permanente nos 
Estados Unidos havia sido presa na China, acusada de espionagem. 
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acabou contrariando todas essas expectativas de conflito, pois demonstrou de uma só vez a 

solidez da política americana para a China e da aliança estratégica entre eles.   

Um elemento que justificaria a desavença e o clima de confronto na fase inicial da 

crise seria a diferença de estilos diplomáticos entre a China e os Estados Unidos. A falta de 

liderança, ou de realismo, de ambos China e Estados Unidos durante a condução da crise 

também explicava, de certa forma, o impasse diplomático que se seguiu, sobre as 

responsabilidades pelo acidente. Afinal, o incidente envolvia duas potências de relações 

estáveis, de maneira que a crise poderia ter sido solucionada em algumas horas. 

Declarações como “esse acidente tem o potencial de minar nossas esperanças de construir 

relações frutíferas e produtivas entre nossos países”, do presidente americano, e “os EUA 

foram arrogantes, confundiram o que é certo com o que é errado e fizeram acusações 

infundadas contra a China”, pelo chanceler chinês Tang Jiaxuan, pareciam demonstrar que 

a relação experimentava um elevado grau de deterioração, como sugeria a tensão que 

envolvia a questão. Quanto a uma possível represália dos EUA em função da prisão da 

tripulação do avião, o porta-voz da chancelaria chinesa, Sun Yuxi, advertia aos EUA que 

era melhor “abster-se de qualquer atitude que possa complicar e intensificar o problema”. 

A rusga acabou resumindo-se a um deliberado dissenso semântico a respeito da versão 

final sobre o fato: enquanto a China exigia que o documento conjunto contivesse um 

pedido de desculpas pelo incidente, ao que ela condicionava a liberação dos tripulantes, os 

Estados Unidos insistiam em um lamentamos muito pelo acidente.

Entretanto, mais do que apenas um despreparo das duas lideranças para lidar com a 

situação, ou diferenças de estilos diplomáticos, a crise foi em grande parte também o 

resultado das pressões internas de cada lado. Ambos, China e Estados Unidos, precisavam 

lidar com a opinião pública e com grupos de oposição. Do lado americano, a atitude 

chinesa só confirmava o conceito que os neoconservadores faziam da China, validando a 

estratégia de confrontação e fortalecendo a influência dos grupos pró-Taiwan no 

Congresso, e Bush era pressionado a não ceder em nada aos chineses. Na China, o 

nacionalismo da população foi um dos elementos que condicionaram a postura do país 

diante do caso, além dos interesses políticos e estratégicos mais específicos.  

Uma das preocupações centrais do governo chinês é aquela que diz respeito à 

preservação da estabilidade doméstica, a qual depende da maneira como o governo lida 

com a população e suas perspectivas. O governo sabe o quanto é delicado lidar com as 
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emoções do povo, e foi com essa precaução que a intenção inicial do governo chinês com 

relação ao caso do avião foi de tentar manter o caso longe da opinião pública (no sentido 

de evitar possíveis embaraços com os Estados Unidos).  A principio, as autoridades 

chinesas tentaram fazer o incidente passar despercebido pela opinião pública nacional, com 

o intuito de prevenir prováveis manifestações de repúdio, as quais viessem a forçar o 

governo a um endurecimento no trato do problema. Contudo, os posicionamentos e 

opiniões nacionalistas que circulavam pela internet na China, acabaram frustrando os 

planos da liderança, forçando-a a volta atrás na decisão anterior, e endurecer sua posição 

para demonstrar firmeza à população. 

Apesar de a mídia chinesa ser manipulada pelo governo, o qual incentiva ou 

reprime, convenientemente aos seus interesses, o nacionalismo chinês através dessa 

imprensa, esse nacionalismo não é, e nunca foi, tão facilmente manobrável quanto parece, 

e não deve ser subestimado, já que suas expressões não são totalmente orquestradas pelo 

governo. Se o governo chinês parecesse fraco no manejo da controvérsia com os Estados 

Unidos, ele poderia correr o risco de ter de enfrentar um descontentamento geral da 

população, e provocar até uma crise política. Apesar de o nacionalismo ter sido 

identificado com o comunismo, e atualmente ser a fonte a de legitimidade do PCC no 

poder, ele também poderia (como pode) ser manipulado por forças conservadoras, uma 

evolução daquelas vencidas por Deng, ou seja, contrárias à abertura ao Ocidente, que 

sabotariam a entrada da China na OMC, reformas econômicas importantes e as chances de 

Pequim organizar os jogos olímpicos de 2008.  

Por outro lado, o incidente envolvendo a espionagem norte-americana tornou-se 

também uma oportunidade para Pequim pressionar o governo americano e denuncia-lo 

como o principal agente responsável pelas tensões que afligiam a região, e portanto, a 

principal ameaça à estabilidade asiática. Logo após a aprovação da plataforma de governo 

do Partido Republicano na convenção da Filadélfia, em julho/agosto de 2000, o governo 

chinês publicou em outubro do mesmo ano o plano de “Defesa Nacional da China em 

2000”, numa reação direta aos projetos políticos da agenda de política externa dos Estados 

Unidos. Neste documento, a China denunciava que “os fatores passivos que influem 

negativamente contra a segurança da região da Ásia-Pacífico estão alcançando novas fases 

em seu desenvolvimento. [Os] Estados Unidos fortalecem sua presença militar e suas 

alianças militares bilaterais nesta região, promovem o estudo e o desenvolvimento do 
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sistema de teatro de defesa antimísseis e planejam instala-lo na Ásia Oriental. (...) [Os] 

Estados Unidos vendem com freqüência armas e equipamentos militares avançados à 

Taiwan. Certa gente do país trata de levar seu congresso a aprovar a chamada Lei Sobre o 

Fortalecimento da Segurança de Taiwan e de incluir a ilha no sistema de teatro de defesa 

antimísseis. (...) Estas ações têm dado asas à arrogância das forças separatistas de Taiwan, 

prejudicando gravemente a soberania e a segurança da China, e tem posto também em 

perigo a paz e a estabilidade da região da Ásia-Pacífico”(p.12-13).

A estratégia chinesa, que o acidente tornou possível, era colocar os Estados Unidos 

na defensiva, o que de fato acabou acontecendo, e provocar um embate político interno nos 

Estados Unidos e a reversão da estratégia americana para a China. Esta sabia que as 

iniciativas do governo Bush partiam de setores mais conservadores da administração, que 

acreditavam na necessidade de contenção da China, e que não eram compartilhadas por 

outros grupos. A idéia era também ganhar tempo, até que o segundo grupo, que aposta na 

“conversão política” da China pudesse agir em sua defesa. Outro grupo poderoso que 

poderia pressionar o governo via a China como uma grande oportunidade de negócios, e 

tinha grandes expectativas comerciais com relação ao país.  

Era a esse respeito que Powell se referia quando enfatizava que a intransigência 

chinesa estava causando sérios danos à relação. O secretário de Estado referia-se ao 

fortalecimento dos grupos de oposição à República Popular da China no Congresso 

americano, o que dificultaria qualquer medida conciliativa entre as duas partes. Se os 

chineses não colaborassem para solucionar o problema de forma rápida, o Congresso teria 

argumentos para concluir que os Estados Unidos “não têm um relacionamento estável com 

um país que age desta forma”. Entretanto, apesar da precisão de suas considerações, o que 

aconteceu foi exatamente o inverso, apesar de o desfecho pacífico ter sido em grande parte 

devido ao perfil moderado de sua mediação. 

O objetivo da China foi alcançado, forçando os Estados Unidos a retrocederem ao 

padrão mais moderado e conciliador do trato com o país, mesmo que os Estados Unidos 

tenham conseguido, por outra parte, forçar a China a incluir a questão dos direitos 

humanos na agenda de prioridades da relação bilateral.  

Quando o avião foi liberado (a tripulação já havia sido em abril) Powell declarou 

que o presidente Bush desejava estabelecer relações “construtivas” com a China, e 

“ampliar e aprofundar as áreas de cooperação” entre ela e os Estados Unidos. “A China e 
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os Estados Unidos têm um forte interesse comum em ver uma Ásia estável, e um mundo 

onde economias possam se desenvolver e necessidades de segurança possam ser satisfeitas. 

Em nossas discussões, também enfatizei o interesse do meu governo em continuar a ter um 

diálogo em áreas importantes, tais como direitos humanos, não-proliferação e outras 

questões globais, e nós estaremos perseguindo este diálogo ativamente. Estou satisfeito que 

nossos dois países estarão reassumindo nosso diálogo sobre direitos humanos...”. Powell

enfatizou que a China e os Estados Unidos “não são inimigos” e que ambos estão 

“procurando caminhos de cooperação”, apesar de não tentarem conciliar seus pontos de 

vistas sobre determinadas questões. A respeito da venda de armas à Taiwan e a 

implementação do sistema de defesa antimísseis, Powell destacou que no primeiro caso a 

política dos Estados Unidos permaneceria a mesma, a de “Uma China”, e dentro desta 

política “a obrigação de fornecer armas à Taiwan”, de natureza convencional e defensiva; 

no caso do sistema antimísseis, haviam pontos de discordância, mas que seriam tratados 

nas muitas negociações que viriam pela frente, “porque amigos conversam uns com os 

outros e consultam um ao outro”.  

Mesmo que se possa criticar a retórica americana, argumentando que não há 

respaldo na realidade da prática política do país, o próprio Secretário reconheceu, e de 

maneira bastante realista, que os dois países têm pontos de discordância e conflito óbvios, 

mas que não procuram conciliar. Ao invés disso, a estratégia é manter os canais de 

cooperação abertos, e buscar meios e caminhos de amplia-los. Esse é o espírito do 

Comunicado de Shangai e o princípio que norteia as relações sino-americanas desde a 

reaproximação diplomática. Sempre que os Estados Unidos rompem, de alguma forma, 

com o equilíbrio da contenção pelo engajamento surge uma crise entre os dois países. Foi 

assim com a crise dos exercícios militares no estreito de Taiwan, em 1996, e estava sendo 

com caso EP-3, em 2001.  

Apesar da retórica e da relutância em fazer um pedido formal de desculpas pela 

colisão, já que isso significaria aceitar a responsabilidade por um acidente que eles 

julgavam não ter provocado, os Estados Unidos afastaram a possibilidade de retaliação, em 

resposta a retenção do avião e da tripulação, e investiram em “intensa negociação” com as 

autoridades chinesas. Questionado numa entrevista ao “Face the Nation”, da CBS, sobre as 

críticas feitas à forma como Bush vinha conduzindo a crise, que se referiam ao 

comportamento do presidente como uma “humilhação nacional”, Powell destacou a 
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responsabilidade do presidente, que reconhecia que a crise envolvia questões estratégicas 

importantes e uma “ampla relação” com a China, ao que o presidente era bastante 

“sensível”.

O episódio do avião-espião é importante, como um estudo de caso, por ter ocorrido 

no auge de um período de crescente deterioração das relações sino-americanas, entre os 

nove primeiros meses da administração Bush, mas antes dos ataques terroristas ao World 

Trade Center, em 11 de setembro, momento histórico que recobriu de novas perspectivas e 

oportunidades de cooperação a relação entre os dois países. O caso EP-3 não só 

demonstrou a solidez da aliança estratégica entre a China e os Estados Unidos, como 

forjou a reversão da postura que o governo Bush vinha definindo para as relações do país 

com a China. O episódio com o EP-3 representou um “sinal amarelo” para os Estados 

Unidos, forçando-os a reconsiderarem a inconveniência e os riscos representados aos seus 

interesses por uma estratégia de confrontação para China.  Antes mesmo de a crise do 

avião terminar, Bush e sua equipe concordaram em retomar uma postura de iniciativas 

mais “construtivas”.  
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A normalização das relações com a China foi o resultado de uma mudança na 

postura dos Estados Unidos em relação à China, baseada no reconhecimento de que a 

política de contenção e isolamento em relação ao país asiático era altamente 

contraprodutivo a seus interesses. Ao longo desse período, a política de acomodação tomou 

três medidas de engajamento: 1) definir e articular interesses estratégicos que sirvam para 

comprometer os dois países um com o outro, sem entretanto perder de vista os pontos de 

conflito; 2) costurar o tecido da interdependência econômica, o que torna o conflito dada 

vez mais custoso para ambos; e 3) cultivar vínculos culturais e burocráticos que promovam 

a estabilidade na relação e a mudança progressiva da China (Lampton, 2003). A política de 

engajamento é funcional não só aos interesses dos Estados Unidos, mas aos da própria da 

China, que desde o final da década de 70 tem como prioridade nuclear da sua política 

externa, que é o desenvolvimento econômico da China e a expansão das suas parcerias 

internacionais, sobretudo com os Estados Unidos. De Nixon a Bush foi longa e difícil a 

jornada, e durante essas sete administrações houve, como vimos, fases de recuo e avanço 

na cooperação, fases de crise e de estabilidade.

Ao assumir a presidência, a administração Bush considerava que a iniciativa de 

Clinton, de trabalhar no sentido de estabelecer uma “parceria estratégica construtiva” com 

a China era ingênua, e procurou redefinir os moldes da relação. Contudo, depois da crise 

com o EP-3 e os atentados de 11/9, Bush foi forçado a recuar de sua posição inicial, que 

acenava para uma competição geopolítica com a China, e a retomar o diálogo construtivo. 

A postura de Bush tornou-se mais inclinada à cooperação com Pequim, mas até do que 

Clinton havia sido. Entretanto, Bush apenas voltava a realinhar-se aos parâmetros da 

política para a China, e em A Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele a 

reafirma, lembrando Reagan depois da crise da venda de armas a Taiwan: “o 

relacionamento dos Estados Unidos com a China é parte importante de nossa estratégia de 

promoção de estabilidade, paz e prosperidade na região Ásia-Pacífico. Saudamos o 

surgimento de uma China forte, pacífica e próspera. O desenvolvimento democrático da 

China é de importância crucial para esse futuro. (...) Os Estados Unidos buscam um 



102

relacionamento construtivo com uma China em transformação. (...) Iremos trabalhar no 

sentido de reduzir nossos desentendimentos, onde eles porventura existam, mas não iremos 

permitir que esses desentendimentos impeçam a cooperação, nas questões nas quais 

tenhamos chegado a um acordo” (Bush, 2002). A política para as relações com a China na 

atual administração Bush combina, além do engajamento, mais duas abordagens 

preventivas: 1) fortalecimento das alianças regionais dos Estados Unidos na Ásia e 

manutenção da sua presença militar na região como contrapeso à China (Caution); e 2) 

pressão (Threat), mas confrontativa, para forçar a mudança do regime da China, 

considerado uma ameaça aos interesses americanos e um empecilho ao estabelecimento de 

uma relação construtiva com a China (Dumbaugh, Congressional Research Service, 2004, 

p. 22). Apesar de o enfoque sobre o engajamento ter sido predominante desde a 

administração Nixon, essas duas abordagens também estiveram presentes nos últimos 

dezesseis anos, desde o episódio em Tiannamen.  

O relacionamento entre a China e os Estados Unidos é, apesar dos interesses 

comuns e de longo prazo, ambivalente, comportando tanto elementos de acomodação e 

cooperação quanto de competição e conflito, e talvez o mais importante é que aos poucos 

eles estão aprendendo a conviver com essa ambivalência e a “transformar adversidades em 

oportunidades”. “Hoje, (...), as relações dos Estados Unidos com a China é a melhor que 

eles têm tido desde a primeira visita do presidente Richard Nixon à Pequim a mais de 30 

anos atrás” (Powell, 2004). 

A tendência que vem se definindo, na hipótese de que o padrão histórico de 

equilíbrio na relação entre a China e os Estados Unidos permaneça, é a de expansão e 

aprofundamento da acomodação e da cooperação, o que não quer dizer que isso implique 

numa subtração dos atritos. Para os Estados Unidos a China é o maior fator na política do 

século 21 “(Nye, 2005), e a longo prazo eles têm na China uma importante parceria no 

Leste Asiático, pelo seu potencial de ascender ao status de poder global.
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