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NOVAS ARMAS, VELHA AFIRMAÇÃO

No primeiro dia de março de 2018, o presidente russo, Vladimir 
Putin, desafiou os Estados Unidos e os seus aliados europeus.  
No discurso anual do Estado da Nação, revelou toda uma série de 
novas armas e de sistemas balísticos dotados de capacidades mun-
dialmente inéditas. E fê -lo sem uso da vanglória e sem recurso à 
ameaça, limitando -se a apelar aos EUA e respetivos aliados para 
que desistissem de medidas que estavam a aproximar -nos a todos 
de uma guerra — uma guerra da qual resultaria uma tragédia 
indescritível para a humanidade.

O momento escolhido não foi aleatório. As tensões entre os 
Estados Unidos e a Rússia vinham a agravar -se a um ritmo alar-
mante. Os conflitos na Síria, nos países bálticos e na Ucrânia 
ameaçavam transformar -se numa guerra entre as duas superpotên-
cias. A crise na Península Coreana, provocada pela reação belige-
rante do presidente Donald Trump aos testes com mísseis e 
bombas nucleares da Coreia do Norte, mantinha o mundo num 
estado de ansiedade. As promessas de Trump no sentido de rasgar 
o acordo nuclear com o Irão só vieram agravar a situação.  
Em janeiro, os especialistas tinham avançado o Relógio do Juízo 
Final do Bulletin of the Atomic Scientists para dois minutos antes 
da meia -noite, porque consideravam que estávamos agora mais 
próximos de um Armagedão nuclear do que durante a Guerra  
Fria. O Conselho de Ciência e Segurança do Bulletin advertiu: 
«Qualificar a atual situação nuclear como grave é atenuar o perigo 
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— e a sua iminência.» Na semana anterior, o secretário da Defesa, 
James Mattis, anunciara que, após quase duas décadas a tratar a 
luta contra o terrorismo como a maior prioridade defensiva da 
nação, os EUA passavam a dar primazia ao combate às ameaças 
militares russa e chinesa. E em fevereiro a Administração Trump 
publicou a sua extremamente provocadora Nuclear Posture Review 
[Análise da Situação Nuclear (ASN)]. A reação do líder russo 
chocou peritos militares de todo o mundo. Putin reconheceu que 
a Rússia tinha mantido uma postura defensiva desde o colapso da 
União Soviética, o qual acarretara a perda de 23,8 por cento do 
território russo, de 48,5 por cento da sua população, de 41 por 
cento do seu produto interno bruto, de 39,4 por cento do seu 
potencial industrial e de 44,6 por cento do seu poder militar.  
A Rússia — e Putin reconheceu -o — tornara -se um caso compli-
cado do ponto de vista económico: dependente do Fundo Mone-
tário Internacional e do Banco Mundial para simplesmente 
sobreviver. Com a esperança média de vida e os padrões de vida 
em queda, e com o caos a fragmentar a sociedade, o Ocidente 
explorou a fraqueza russa e fez o que bem entendeu pelo mundo 
inteiro. Em 2001, os Estados Unidos anunciaram a sua retirada 
do Tratado sobre Mísseis Antibalísticos, também conhecido como 
Tratado ABM, que a Rússia via como «o pilar do sistema de segu-
rança internacional» desde a sua assinatura em 1972. O tratado 
baseava -se no entendimento de que, se o escudo defensivo de uma 
superpotência se tornasse cada vez mais impenetrável, a outra 
responderia fomentando as capacidades ofensivas dos seus mísseis, 
o que conduziria a uma corrida sem fim ao armamento. Alexei 
Arbatov, vice -presidente do Comité de Defesa da Câmara Baixa 
do parlamento russo, descreveu a retirada americana como um 
«acontecimento sumamente negativo à escala histórica». A Rússia 
objetou com veemência, mas, como lamentou Putin, os seus apelos 
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foram ignorados, já que os EUA optaram por buscar «a derradeira 
vantagem militar unilateral, a fim de ditar os termos futuros em 
todas as esferas».

Em junho de 2002, os EUA retiraram -se oficialmente do  
Tratado ABM e começaram a pôr em marcha um elaborado sistema 
de defesa antimíssil global, com instalações no Alasca e na Cali-
fórnia, e também na Roménia.

Os checos acabaram por abandonar o programa de defesa, mas 
há outro sistema na Polónia, e está quase concluído. Os EUA incre-
mentaram as bases no Japão e na Coreia do Sul, e mobilizaram  
5 cruzadores e 30 contratorpedeiros, estacionando -os ameaçadora-
mente perto das fronteiras russas. Putin rejeitou as alegações dos 
EUA de que pretendiam proteger -se de um qualquer ataque lançado 
pelo Irão ou pela Coreia do Norte. O objetivo americano, argumen-
tou Putin, era intercetar todos os mísseis russos e deixar a Rússia 
sem defesa possível. Os especialistas compreenderam que a porosidade 
de tal sistema poderia revelar -se eficaz na defesa dos EUA ante um 
contra -ataque russo, se os americanos lançassem um poderoso pri-
meiro ataque contra a Rússia. Putin acusou que, fora do âmbito do 
Tratado New START, de 2010, os EUA tinham resistido aos apelos 
russos no sentido da realização de negociações para o controlo do 
armamento e tinham adotado uma estratégia nuclear mais agressiva.

Vendo o que estava a acontecer, a Rússia deu início, em 2004, 
a um programa para contornar o sistema defensivo americano, 
concebido, na sua essência, para destruir armas estratégicas que 
seguissem trajetórias balísticas de grande altitude antes de atingi-
rem os alvos. Desta feita, Putin anunciava ao mundo que o seu 
país desenvolvera cinco novas armas capazes de tornar os sistemas 
de defesa americanos obsoletos. Tratava -se de um míssil de cruzeiro 
nuclear de baixa altitude e de alcance ilimitado, que Aleksandr 
Golts, analista militar russo independente, descreveu como «uma 
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proeza colossal»; de um míssil balístico intercontinental RS ‑28 
Sarmat, com uma carga de 15 mísseis e um alcance quase ilimitado, 
destinado a substituir os SS ‑18 soviéticos; de um míssil de cruzeiro 
hipersónico de velocidade extraordinária; de um torpedo nuclear 
Status ‑6, lançado por submarino; e de um planador hipersónico 
Avangard RS ‑26, capaz de chegar ao espaço sideral num míssil a 
uma velocidade 20 vezes superior à do som e de escapar aos siste-
mas de defesa antimíssil1.

A Rússia já tinha deixado transpirar os seus planos de cons-
trução de um submarino -drone, que se comportaria como um 
torpedo nuclear submarino capaz de atingir cidades costeiras  
e de provocar uma nuvem radioativa que as tornaria inabitáveis. 
As ideias com vista à obtenção de tal submarino não tripulado 
remontam à década de 1960. O novo sistema, chamado Status ‑6, 
veio a público quando as câmaras de televisão russas, ao cobrirem 
uma reunião em Sochi entre Putin e um grupo de generais,  
em 9 de novembro de 2015, mostraram a página de um documento 
que mencionava a existência do torpedo. O documento revelava 
não só que o torpedo seria lançado por submarino, mas também 
que teria um alcance de 5400 milhas náuticas. A arma prejudica-
ria «componentes essenciais da economia do adversário em áreas 
costeiras e [infligiria] danos intoleráveis ao território do país ao 
criar áreas de ampla contaminação radioativa, tornando -as incom-
patíveis com atividades militares, económicas ou outras, durante 
um longuíssimo período»2.

Putin não se pôs com rodeios. Avisou que os russos considera-
riam um ataque nuclear a qualquer um dos seus aliados como um 
ataque à própria Rússia, pelo que ripostariam imediatamente. 
«Espero que tudo o que foi dito hoje acabe por refrear os potenciais 
agressores», declarou, antes de acrescentar: «Antes, ninguém nos 
ouviu. É melhor que agora o façam.»3
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Houve, de facto, quem passasse a ouvi -lo. Golts descreveu o 
estado de espírito de todos os especialistas em armamento com 
quem falara: «[Estavam] chocados, tal como eu.» Edward Geist, 
perito da RAND Rússia, admitiu que ainda estava «um pouco 
abalado» relativamente ao míssil de cruzeiro nuclear. «A meu ver», 
disse, «não estão a fazer um bluff. Já devem ter testado aquilo». 
Dmitri Trenin, diretor do Centro Carnegie de Moscovo, avisou 
que «as relações com os EUA estão num ponto em que a única 
coisa que importa fazer em todos os minutos de todos os dias é 
evitar um conflito». James Acton, perito em assuntos nucleares da 
Fundação Carnegie para a Paz Internacional, recordou aos que 
ficaram aterrados com as novas capacidades russas que «a Rússia, 
mesmo sem estas armas, tem meios para reduzir os EUA a uma 
pilha de fuligem radioativa». Geist alertou: «Estão a enviar -nos 
uma mensagem em que dizem que não aceitam a postura defensiva 
americana. Parecem estar mesmo dispostos a desencadear uma 
guerra nuclear.» No The Washington Post leu -se que o «tom agres-
sivo [de Putin] parecia, em parte, ser uma resposta à abordagem 
mais beligerante da Administração Trump no que se referia às 
armas nucleares»4, mas o melindre russo era muito mais profundo. 
Em tom de desafio, Putin afirmou: «E àqueles que nos últimos  
15 anos têm tentado acelerar uma corrida ao armamento e obter 
uma vantagem unilateral contra a Rússia, e que têm implementado 
restrições e sanções ilegais do ponto de vista da lei internacional, 
com o objetivo de limitar o desenvolvimento do nosso país, inclu-
sivamente na esfera militar, digo apenas isto: tudo o que tentaram 
evitar já se realizou. Ninguém conseguiu limitar a Rússia.»5

O renascimento da Rússia era, de facto, notável, tendo em 
conta o estado em que o país se encontrava quando Putin tomou 
posse no dia 1 de janeiro de 2000. Por algum tempo, as perspeti-
vas futuras americanas não tinham parecido muito positivas. 
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Apenas 14 anos antes, em 1986, Gore Vidal escrevera o seu «Requiem 
pelo Império Americano», no qual estabelecera que a queda do 
império se dera em 16 de setembro de 1985, quando o Departamento 
do Comércio anunciou oficialmente que os Estados Unidos se 
tinham tornado uma nação devedora. O império, observou Vidal, 
tinha chegado aos 71 anos de vida, mas estava doente desde 1968. 
E apontou 1914 como a data do nascimento do império, momento 
em que os EUA substituíram Londres como centro da finança 
mundial. A decadência devia -se, em parte, aos gastos excessivos 
na área militar, justificados pela extravagante representação da 
União Soviética como um «inimigo temível». Vidal escreveu: 
«Nunca, desde a invenção de O Feiticeiro de Oz, os publicitários 
americanos criaram algo tão extravagante como a ideia de que a 
União Soviética é um império monolítico e omnipotente, com 
tentáculos espalhados por todo o planeta, obcecado com a nossa 
destruição, o que certamente há de acontecer se não o imitarmos 
constantemente no que se refere a maquinaria bélica e serviços 
secretos.»6 Vidal via uma aliança entre os EUA e a URSS como a 
única esperança de os antigos rivais da Guerra Fria conseguirem 
enfrentar os desafios emergentes apresentados pela China e pelo 
Japão. Num ensaio publicado dois anos mais tarde, qualificou os 
americanos e os soviéticos como «os dois imbecis do [hemisfério] 
Norte, ambos incapazes de construir um carro que qualquer pes-
soa deseje conduzir»7.

O império americano, contudo, ganhou uma nova vida em 26 de 
dezembro de 1991, quando a União Soviética, que Vidal adequada-
mente descreveu como «um país do Segundo Mundo com uma 
capacidade militar de Primeiro Mundo», chegou abruptamente ao 
fim, deixando os Estados Unidos como o colosso global, como a 
incontestável potência hegemónica do palco mundial. Olhando em 
retrospetiva a partir de 2004, o importante estratega neoconservador 
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Charles Krauthammer, que morreu em 2018, elegeu a «Irving Kristol 
Lecture» no Instituto Económico Americano como o fórum ideal 
para elucidar o que isto tinha significado:

Por essa altura acabou num dos maiores anticlímaxes da História. 
Sem um único tiro disparado, sem uma revolução, sem sequer um 
comunicado de imprensa, a União Soviética simplesmente rendeu-
-se e desapareceu.
 Era o fim de tudo — o fim do comunismo, do socialismo, 
da Guerra Fria, das guerras europeias. Mas o fim de tudo era 
também o início. Em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética 
morreu e algo novo nasceu, algo completamente novo — um 
mundo unipolar dominado por uma única superpotência, incon-
tida por qualquer rival e capaz de alcançar decisivamente todos 
os cantos do globo.8

A visão triunfalista de Krauthammer, apresentada pela primeira 
vez em setembro de 1990 na sua «Henry M. Jackson Memorial 
Lecture», foi publicada na revista Foreign Affairs sob o título  
«O Momento Unipolar». Menosprezava aqueles que previam e 
recebiam de braços abertos um mundo multipolar pós -Guerra Fria 
e antecipava com alegria que os EUA seriam «o único polo do 
poder mundial» durante décadas, pois eram «o único país com 
capacidade militar, diplomática, política e económica para ser um 
agente decisivo em todos os conflitos, em qualquer parte do mundo, 
nos quais decidisse envolver -se». Temia, no entanto, que os EUA 
estivessem a entrar «num tempo de maior, e não menor, ameaça 
de guerra». A ameaça não viria de uma superpotência rival. Viria 
de «pequenos Estados agressivos, dotados de armas de destruição 
maciça e de meios de as utilizar». «A melhor esperança de segurança» 
nestes «tempos anormais», nesta «era de armas de destruição maciça», 
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concluía, era «a força e a determinação dos americanos […] para 
liderar um mundo unipolar, sem qualquer vergonha de estabelecer 
as regras da ordem mundial e com a devida preparação para as 
aplicar»9.

Neoconservadores de destaque no seio e em torno da Admi-
nistração de George H. W. Bush — Dick Cheney, Paul Wolfowitz, 
I. Lewis «Scooter» Libby, Zalmay Khalilzad, Richard Perle e Albert 
Wohlstetter — traçaram em conjunto o que poderia ser a política 
externa adequada a esse mundo unipolar musculado e militarmente 
imposto.

QUERO, POSSO, QUANDO

Segundo o seu relatório, os EUA não só não permitiriam que 
surgisse um rival capaz de desafiar a hegemonia global americana, 
como também não permitiriam que um rival dominasse «qualquer 
região cujos recursos [fossem] suficientes para gerar um poder 
global». A capacidade militar teria de ser poderosíssima, para assim 
dissuadir «potenciais concorrentes de sequer aspirarem a um papel 
mais importante ao nível regional ou global». Preventivamente, os 
EUA impediriam qualquer país de obter armas de destruição maciça; 
além disso, precisavam de desenvolver a capacidade de combater 
o Iraque e a Coreia do Norte enquanto impediam a incursão da 
Rússia na Europa10.

Em março de 1993, alguém fez chegar esta nova «Orientação 
de Planeamento de Defesa» ao The New York Times, desencadeando 
uma vaga de críticas e forçando Cheney, Wolfowitz e outros a retratar-
-se publicamente. Os neoconservadores, no entanto, não baixaram 
os braços. Em 1997, constituíram o Projeto para Um Novo Século 

Estados Desunidos da América_ 5754_dp_MIOLO AF.indd   16 06/08/2020   15:03



17

Estados Desunidos da América

Americano (PUNSA). Em 2000, o Supremo Tribunal dos EUA, 
para sua perpétua vergonha, contrariou o voto popular e ofereceu 
a presidência a George W. Bush. Os defensores do PUNSA ocu-
param os cargos da nova administração e começaram imediatamente 
a promulgar a sua mundividência. Uma semana após a tomada de 
posse de Bush, Robin Wright, jornalista do Los Angeles Times, 
descreveu com grande precisão a sua corrosiva unipolaridade:  
«A premissa da nova doutrina é a de que os EUA podem fazer  
o que bem entenderem, porque a sofisticação da sua democracia 
os torna política e moralmente superiores ao resto do mundo — e, 
nalguns casos, até isentos de respeitar normas e tratados interna-
cionais.» Oito meses mais tarde, os atentados do 11 de Setembro 
deram -lhes o «novo Pearl Harbor» com que sonhavam11. Um mês 
depois, os EUA invadiam o Afeganistão. Passado um ano e meio, 
era a vez do Iraque. E os neoconservadores começaram a celebrar 
abertamente o império americano.

Krauthammer não esperou pela destruição do regime baathista 
de Saddam Hussein para se maravilhar com o inigualável poderio 
americano. Publicou um ensaio no final de 2002 no qual revisitou 
a sua defesa da unipolaridade em 1990 e admitiu que tinha subes-
timado a amplitude do domínio dos EUA. «Nunca houve nada 
comparável a esta disparidade de poder, nunca», bradou. O Kosovo 
correra bem. A invasão do Afeganistão, porém, era algo verdadei-
ramente belo — confirmação de que os EUA eram, de longe, a maior 
potência hegemónica da História. Já não haveria hesitações ou 
preocupações com o direito internacional, nem obsessões com estra-
tégias de retirada. Em 1990, Krauthammer escrevera que «a unipo-
laridade [podia] durar 30 ou 40 anos», o que «parecia arrojado 
naquela altura». Agora, no entanto, tal projeção parecia «bastante 
modesta», pois «o momento unipolar transformou -se na era uni-
polar» e podia durar indefinidamente. «A escolha é nossa», concluía. 
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«Parafraseando sacrilegamente Benjamin Franklin, a História deu-
-nos um império, e só nos cabe a nós mantê -lo.»12

Em 2003, o triunfalismo neoconservador não conhecia limites. 
Só se falava do império. Os estrategas neoconservadores debatiam 
que países deveriam seguir -se no âmbito da mudança de regime. 
O Iraque, a Síria, a Líbia, o Irão, a Coreia do Norte, o Líbano,  
a Somália e o Sudão integravam a lista. Norman Podhoretz, editor 
da revista Commentary, também acrescentou a Arábia Saudita,  
o Egito e a Autoridade Palestiniana.

A euforia, contudo, viria a revelar -se efémera. Derrubar o regime 
iraquiano fora fácil, mas não o governo do país. Em setembro de 
2004, o líder da Liga Árabe, Amr Moussa, declarou: «No Iraque 
abriram -se as portas do Inferno.»13

Charles Krauthammer ainda precisou de mais dois anos para, 
também ele, compreender. No ocaso de 2006, redigiu a necrologia 
da era unipolar. Anunciou que a unipolaridade americana atingira 
o auge em 2005 e que agora os EUA já tinham «deixado para trás 
o apogeu» da hegemonia14. A era unipolar voltara a ser um momento 
unipolar, e mesmo este último não tardaria a estar em risco15.

O fiasco de Bush teve enormes e negativas consequências na 
liderança e no prestígio americanos. O declínio iniciado na era de 
George W. Bush prosseguiu, mais lentamente, na era de Barack 
Obama e ganhou novo ímpeto no início da presidência heterodoxa 
de Donald Trump. Em 18 de janeiro de 2018, a Gallup publicou 
os resultados de uma sondagem segundo a qual, em 134 países,  
a aprovação média da liderança americana caíra 18 pontos percentuais 
desde que Trump tomara posse, uma queda dos 48 por cento do 
último ano de Obama para o ponto mais baixo de sempre, 30 por 
cento, agora com a Administração Trump. A desaprovação da 
liderança americana subiu 15 pontos, atingindo os 43 por cento, 
7 pontos a mais do que a desaprovação da Rússia e 13 pontos a 
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mais do que a da China. A maior queda da aprovação da liderança 
americana — 25 pontos — verificou -se na América Latina, onde 
a desaprovação subiu 31 pontos, alcançando os 58 por cento.  
A queda também se revelou especialmente acentuada na Europa e 
no Canadá, com Portugal a evidenciar um decréscimo de 51 pon-
tos. A Alemanha, cujas classificações de aprovação internacional 
no ano anterior tinham ficado 7 pontos abaixo das dos EUA, agora 
chegavam ao topo da tabela, com 41 por cento. A China, que ficara 
17 pontos abaixo, registava agora 31 por cento, com um ponto a 
mais do que os EUA. E a Rússia, que ficara 22 pontos atrás dos 
EUA, mostrava -se agora a apenas 3 pontos de distância16.

Em fevereiro de 2018, Javier Solana, ex -secretário -geral  
da NATO, fez eco da cada vez maior consciencialização de que  
«a multipolaridade voltou e trouxe com ela a rivalidade estratégica 
entre as grandes potências». Observou que «a reemergência da 
China e o regresso da Rússia ao primeiro plano da geopolítica são 
duas das mais importantes dinâmicas internacionais do século até 
agora». Solana sublinhou que, «durante o primeiro ano de Donald 
Trump na Casa Branca, a tensão entre os Estados Unidos e estes 
dois países aumentou de forma considerável. A deterioração do 
ambiente político doméstico americano foi acompanhada da dete-
rioração das relações dos EUA com as nações vistas como suas 
principais adversárias»17.

«O processo de criação de uma ordem mundial policêntrica é 
uma tendência objetiva», declarou Sergei Lavrov, ministro dos 
Negócios Estrangeiros russo, perante a Assembleia -Geral das Nações 
Unidas, em setembro de 2017, no âmbito da «semana dos líderes». 
«Trata -se de algo», declarou ele de forma contundente, «a que todos 
terão de se adaptar, inclusivamente aqueles que estão habituados 
a comportar -se com arrogância». Esta opinião foi partilhada pelo 
homólogo chinês de Lavrov, Wang Yi, que disse aos representantes: 
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«Vivemos numa era definida por uma tendência cada vez mais forte 
de multipolarização do mundo […], em que assistimos a mudanças 
profundas na paisagem internacional e no equilíbrio de poderes.» 
Assim, apelou às Nações Unidas para que desempenhassem um 
papel central nessa transformação, «a fim de que os países possam 
estar em pé de igualdade e gerir os assuntos globais em conjunto»18.

POTÊNCIAS REEMERGENTES

As políticas da Administração Trump relativamente à China e à 
Rússia têm sido, no melhor dos casos, erráticas, mas as relações 
com ambas as potências regionais já tinham começado a degradar-
-se com Obama. Os dois ex -gigantes comunistas, que tinham sido 
mais vezes antagonistas do que aliados nos 60 anos anteriores, 
acabaram por estreitar laços. A China tornou -se o principal parceiro 
comercial da Rússia, representando 15 por cento das trocas comer-
ciais desta última, valor que os russos esperavam ver chegar aos 
cem mil milhões de dólares em 2018. A China aceitou recentemente 
aumentar, na ordem dos 50 por cento, as importações de petróleo 
russo. Os novos laços também se manifestaram em exercícios navais 
conjuntos (ostensivamente em resposta aos exercícios militares 
americanos realizados com a Coreia do Sul), na oposição comum 
ao uso americano de sanções punitivas e até no lançamento de um 
novo tipo de «turismo vermelho», no qual os turistas visitam locais 
emblemáticos dos primórdios do comunismo em ambos os países.

Em 1997, Zbigniew Brzezinski avisara que uma tal «grande 
coligação da China, da Rússia e talvez do Irão, uma coligação 
“anti -hegemónica” sustentada não numa ideologia mas num 
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ressentimento complementar», constituiria «o cenário mais perigoso» 
para os interesses securitários americanos. Além disso, seria «seme-
lhante, em escala e em alcance, ao desafio outrora apresentado pelo 
bloco sino -soviético, embora desta vez com a China como líder e 
a Rússia como seguidora»19.

A reemergência dos dois países assumiu formas diferentes.  
A da Rússia foi largamente militar. A da China foi marcadamente 
económica, mas dotada de um reforço da esfera militar. Com uma 
economia em crescimento nas últimas quatro décadas, a China 
começou a rivalizar com o predomínio americano na Ásia. O país, 
outrora profundamente agrícola, tornara -se um líder industrial. 
Muitas vezes se esquece que o seu PIB per capita sofreu um aumento 
acentuado entre 1953 e 1978, a uma média anual de 6 por cento, 
apesar dos reveses ocorridos durante o Grande Salto em Frente 
(1958–1962) e no início da Revolução Cultural (1966–1968).  
O seu PIB cresceu a um ritmo anual ainda maior, de quase 10 por 
cento, entre 1978 e 2009, passando de 147,3 mil milhões para  
4,9 biliões de dólares. Em 2009, ultrapassou a Alemanha como o 
maior exportador mundial. Já tinha substituído os EUA como 
primeiro parceiro comercial das nações asiáticas, e as trocas comer-
ciais com África superaram os 200 mil milhões de dólares, excedendo 
em larga medida os valores relativos aos Estados Unidos e aos 
países europeus20.

A ascensão da China e o declínio dos EUA eram parte daquilo 
a que Laza Kekic, da Unidade de Inteligência da The Economist, 
prognosticou como «uma mudança espantosa da distribuição da 
produção global» das próximas décadas. Kekic previu que a quota 
do PIB mundial relativa aos EUA e à Europa Ocidental cairia dos 
40 por cento em 2012 para os 21 por cento em 2050, enquanto a 
quota da Ásia mais do que duplicaria, alcançando os 48 por cento21.
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É o ritmo da expansão económica chinesa que é verdadeiramente 
impressionante. Como nota o historiador Al McCoy, as Estimati-
vas de Informação Nacional de 2012 indicavam que, durante o 
seu período de ascensão, de 1820 a 1870, a Grã -Bretanha aumen-
tara a sua quota do PIB mundial 1 por cento. Entre 1900 e 1950, 
os EUA aumentaram a sua quota 2 por cento. O Japão, entre 1950 
e 1980, aumentara a sua quota 1,5 por cento. Comparativamente, 
a quota chinesa do PIB mundial subiu uns extraordinários 5 por 
cento entre 2000 e 2010, e podia voltar a fazê -lo entre 2010 e 
202022. O Banco Mundial descreveu a taxa de crescimento da 
China como «a mais rápida expansão sustentada de uma grande 
economia da História»23. Nas projeções de crescimento económico 
que publicou em fevereiro de 2017, a PriceWaterhouseCooper 
previu que em 2050 a China seria a maior economia mundial, 
seguida da Índia, dos EUA, da Indonésia, do Brasil e da Rússia24.

O campo em que isto mais se evidenciava era o das atividades 
de capital de risco, que os EUA tinham dominado de forma dura-
doura. Em 2008, a China tinha sido responsável por apenas 5 por 
cento dos investimentos com capitais de risco nas startups globais. 
Porém, através daquilo a que o canal CNBC chamou «vaga de 
dinheiro chinês a entrar em novas e promissoras startups», o inves-
timento chinês em Pesquisa e Desenvolvimento estava a crescer a 
uma taxa de 18 por cento, o que significava que a China se prepa-
rava para superar em 2019 os gastos americanos nessa área25.

Pouco desejosos de abdicar da supremacia de que gozavam 
desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos 
dispuseram -se a reafirmar a sua hegemonia regional e a conter a 
China. Em 2011, Hillary Clinton proclamou o século xxi «o Século 
Americano no Pacífico», anunciando que os EUA deslocariam as 
suas atenções do Médio Oriente e da Europa para a Ásia, estraté-
gia que Obama prontamente confirmou.
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ONZE ANOS PARA O CAOS

A mudança de postura estimulou as alianças defensivas e a presença 
militar americana em toda a região, mas a situação sofreu um 
enorme revés quando Donald Trump voltou atrás na Parceria 
Transpacífico [TPP, na sigla inglesa], acordo concebido para des-
locar o eixo das trocas comerciais asiáticas da China para os EUA. 
Onze países assinaram a TPP em março de 2018. Os Estados 
Unidos não foram um deles26.

A decadência da hegemonia americana manifestou -se igualmente 
no Médio Oriente e na Ásia Central, onde anos de uma extrema-
mente dispendiosa intervenção militar produziu pouco mais do 
que caos, instabilidade e a inimizade de milhões de muçulmanos. 
Na era de Obama, o número de ataques com drones revelou -se dez 
vezes superior ao verificado durante a Administração Bush, com 
a expansão dos alvos a abranger países como o Iémen e a Somália. 
Trump veio aumentar ainda mais esse número. Embora se mostrasse 
desejoso de destruir o legado de Obama na maioria das áreas, não 
foi o que fez neste domínio em particular. No primeiro ano do seu 
mandato, Trump duplicou o número de ataques com drones na 
Somália e triplicou -os no Iémen. Os três presidentes tinham outra 
coisa em comum: a sua contabilidade falsificada informava, de 
forma consistente e deliberada, números de baixas civis muito 
inferiores aos reais27.

Trump também duplicou o número de ataques com drones no 
Afeganistão em 2017. A invasão americana daquela nação empo-
brecida, iniciada em 2001, ganhara o duvidoso título de mais longa 
guerra da História dos EUA. Numa tentativa desesperada de mani-
festação de força, a Administração Trump, em abril de 2017, 
lançou a «mãe de todas as bombas» — a GBU ‑43, com uma tone-
lada e guiada por GPS — sobre um complexo subterrâneo 
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pertencente ao Daesh, na província de Nangarhar, provocando, 
nas palavras do historiador Jeremy Kuzmarov, «um nevoeiro infla-
mável capaz de obliterar o equivalente a nove quarteirões de uma 
cidade e de gerar uma nuvem de cogumelo como a de Hiroxima». 
Gersh Kuntzman, do New York Daily News, criticou a cobertura 
noticiosa resultante como uma «sede de sangue» pouco diferente 
da «necropornografia» na sua «repugnante» fetichização celebrató-
ria e voyeurística da poderosa arma de 16 milhões de dólares.  
O ex -presidente afegão Hamid Karzai tweetou posteriormente: 
«Isto não é a Guerra Contra o Terrorismo, mas o abuso do nosso 
país como terreno de testes para armas novas e perigosas.»28

Trump esforçou -se por diferenciar a sua política afegã da de 
Obama: «Vão ver que há uma enorme diferença, uma enorme dife-
rença.»29 Na verdade, a situação só se tornara mais desesperada. 
Laurel Miller, cientista política da RAND e ex -representante espe-
cial interina para o Afeganistão e o Paquistão do Departamento de 
Estado, reconheceu, no verão de 2017: «Não me parece que haja um 
único analista da situação no Afeganistão a acreditar que é possível 
vencer esta guerra.»30 No início de 2018, os talibãs estavam a operar 
abertamente em 70 por cento do país. O controlo governamental 
resumia -se a apenas 30 por cento do território nacional, uma redu-
ção drástica relativamente aos 72 por cento verificados em 2015.

Obama compreendera que não era possível ganhar aquela guerra, 
apesar de ter aprovado um aumento da mobilização militar que fez 
as tropas americanas alcançarem o número de 101 mil soldados, que 
se juntavam aos 40 mil pertencentes à NATO. Em 2014, o presidente 
anunciou que todas as forças de combate americanas seriam retira-
das até ao final de 2016. «Os americanos aprenderam que é mais 
difícil pôr fim às guerras do que iniciá -las», observou sensatamente31. 
Porém, mais uma vez, Obama cedeu à pressão dos militares e do 
establishment da política externa: voltou atrás e anunciou que 
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permaneceriam 5500 soldados no Afeganistão depois de o seu man-
dato acabar. No fim, acabou por deixar praticamente o dobro desse 
número. Em setembro de 2016, Obama reconheceu que a tentativa 
americana de construir nações com baionetas e drones se revelara 
um enorme falhanço. «Antes de lá chegarmos, o Afeganistão», admi-
tiu ele, «era um dos países mais pobres do mundo, com os mais 
baixos níveis de literacia. Hoje, a situação continua a mesma. Antes 
de lá chegarmos, o país estava dilacerado por vários tipos de divisões 
étnicas e tribais. Hoje, a situação continua a mesma.»32

Em 2013, Trump tinha tweetado: «Temos de sair já do Afega-
nistão. Chega de desperdiçar vidas. […] Reconstruam primeiro os 
EUA.» No entanto, apesar dos tweets e das promessas eleitorais, 
em 2017 Trump aumentou a presença das tropas americanas no 
Afeganistão de 11 mil para mais de 15 mil soldados, além de ter 
expandido as missões de combate. Até àquela altura, os EUA tinham 
gastado mais de um bilião de dólares e perdido mais de 2350 
soldados, com mais de 20 mil feridos, muitos dos quais com gra-
vidade33. As estimativas quanto às baixas civis afegãs iam das 
dezenas de milhares às centenas de milhares. Mais de 1,5 milhões 
de pessoas tinham sido deslocadas.

A mudança de posição de Trump acerca do Afeganistão pode 
ter sido reflexo do seu cada vez maior apreço pela vasta riqueza 
mineral do país, a qual, segundo o The New York Times, «podia 
ser lucrativamente explorada por empresas ocidentais, como lhe 
explicaram os seus conselheiros e alguns oficiais afegãos». Os mili-
taristas da administração, desejosos de convencer o cético presidente 
a não só manter mas também aumentar a presença militar ameri-
cana, juntaram -se ao presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, 
para aliciar Trump com a exploração dos metais preciosos afegãos.  
A perspetiva tornava -se ainda mais aliciante pelo facto de a China, 
que vinha amplamente a monopolizar o fornecimento global de 
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metais preciosos, já dispor de um contrato de três mil milhões de 
dólares para explorar cobre no Afeganistão. Contudo, a atração 
dos potenciais biliões de dólares a ganhar com a exploração dos 
recursos naturais afegãos viu -se diminuída pela circunstância de 
os preços dos bens estarem a cair na ordem dos dois terços desde 
2010 e de os depósitos mais apetecíveis se encontrarem em partes 
da província de Helmand controladas pelos talibãs34.

As condições de vida dos afegãos continuavam deploráveis. Em 
2018, o Índice de Estados de Direito do Projeto de Justiça Mundial 
classificou o Afeganistão, responsável pelo fornecimento de 70 a 
80 por cento do ópio ilegal mundial, em 111.º lugar no âmbito dos 
113 países avaliados. Segundo a UNICEF, ainda havia 3,5 milhões 
de crianças afegãs não escolarizadas. E tanto na educação quanto 
no resto da sociedade afegã, a corrupção era omnipresente.  
A obtenção de um emprego no sistema de ensino podia depender 
de subornos na ordem dos cinco salários mensais35.

UMA FORÇA PACIENTE E DISCRETA

Enquanto observava pacientemente os Estados Unidos a malbara-
tarem recursos, a China usou incentivos em vez de força para 
discretamente ampliar a sua própria esfera de influência. Em setem-
bro de 2013, o primeiro -ministro chinês, Xi Jinping, anunciou um 
plano que viria a tornar -se a iniciativa «Um Cinturão, Uma Rota» 
— um gigantesco empreendimento que fez da China o centro do 
comércio e do desenvolvimento económico mundiais. O objetivo 
era ligar a República Popular da China ao resto do continente 
eurasiático e a África. O projeto, no valor de um bilião de dólares, 
abrange mais de 68 países, 65 por cento da população mundial e, 

Estados Desunidos da América_ 5754_dp_MIOLO AF.indd   26 06/08/2020   15:03



27

Estados Desunidos da América

em 2017, 40 por cento do PIB global. A China juntou -se à Alema-
nha e à Rússia para lançar a Nova Ponte Continental Eurasiática, 
e ao Paquistão para formar o Corredor Económico China -Paquistão. 
Começou a construir uma rede de oleodutos e gasodutos trans-
continentais. Em janeiro de 2016, fundou o Banco Asiático de 
Investimento em Infraestruturas, a fim de fazer frente ao Banco 
Mundial (controlado pelos EUA) e de financiar projetos de desen-
volvimento chineses de grande envergadura noutros países. A China 
detém 28 por cento das ações do banco. Nem os EUA nem a União 
Europeia participam. Os EUA pressionaram os seus aliados a não 
se associarem, mas muitos deles, como a Coreia do Sul, a Grã-
-Bretanha, a Alemanha e a Austrália, ignoraram a indicação. 
Muitas nações também preferiram as políticas chinesas de comér-
cio e investimento «sem contrapartidas», em detrimento da abor-
dagem ocidental, que requeria, como formulou o analista em 
assuntos chineses Duncan McFarland, «políticas neoliberais, 
ajustamentos estruturais e orçamentos de austeridade»36.

No dia 14 de maio de 2017, o presidente Xi fez o discurso 
inaugural do Fórum «Um Cinturão, Uma Rota» para a Coopera-
ção Internacional, evento de dois dias que decorreu em Pequim.

Xi declarou que a iniciativa «Um Cinturão, Uma Rota» era  
«o projeto do século» e prometeu que beneficiaria pessoas de todo o 
mundo. Destacou vários projetos de grande envergadura já inicia-
dos e destinados a melhorar a conetividade infraestrutural, como a 
ferrovia de alta velocidade Jacarta -Bandung, a ferrovia China -Laos, 
a ferrovia Adis Abeba -Djibuti e a ferrovia Hungria -Sérvia. Sublinhou 
a necessidade de paz para a realização da iniciativa. «As antigas 
Rotas da Seda prosperaram em tempos de paz, mas perderam  
vigor em tempos de guerra», observou. «O êxito da iniciativa  
“Um Cinturão, Uma Rota” requer um ambiente pacífico e estável.» 
Num desafio direto mas tácito ao império americano, Xi afirmou: 

Estados Desunidos da América_ 5754_dp_MIOLO AF.indd   27 06/08/2020   15:03



28

Oliver Stone e Peter Kuznick

«Devemos estimular um novo modelo de relações internacionais, 
caraterizado por uma cooperação mutuamente benéfica; e devemos 
forjar parcerias de diálogo sem confronto e de amizade, em vez de 
alianças.» Todos os países deveriam respeitar a integridade territo-
rial, as soluções de desenvolvimento e os sistemas sociais uns dos 
outros. Também deixou claro que era necessário reduzir o fosso 
entre ricos e pobres37.

A China tem feito igualmente grandes avanços no plano interno. 
Apoia entusiasticamente o Acordo de Paris sobre as alterações 
climáticas e lidera o desenvolvimento na aplicação de energia verde, 
dando prioridade às energias renováveis e reduzindo o uso de car-
vão. Esta postura já mostrou melhorias na qualidade do ar nas suas 
cidades notoriamente poluídas. Não tem sido fácil, contudo, lim-
par o ar. No início de janeiro de 2017, 32 cidades atingiram os 
níveis mais elevados de alerta de poluição, no seguimento de dois 
alertas vermelhos em Pequim no mês anterior, obrigando ao fecho 
de escolas e de fábricas, e à proibição da circulação diária de metade 
dos automóveis da capital38. A China está empenhada em gerar 20 
por cento da sua energia a partir de fontes renováveis até ao ano 
de 2030. Do ponto de vista das infraestruturas, o seu desenvolvi-
mento é espantoso. O país constituiu -se igualmente como líder 
mundial no âmbito das ferrovias de alta velocidade, área em que 
é responsável por mais de 60 por cento do total mundial.

GUERRA COMERCIAL DECLARADA

Durante a campanha, Trump acusou virulentamente a China de 
manipular a sua moeda e de exercer práticas comerciais injustas,  
o que resultaria num enorme défice comercial americano e na 
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hemorragia dos postos de trabalho fabris nos EUA. Ameaçou decla-
rar a China um país manipulador de moeda assim que tomasse posse 
e prometeu impor uma taxa de 45 por cento às importações chinesas. 
Chegou a ignorar a Política da China Única ao aceitar um telefonema 
de felicitação do presidente de Taiwan, Tsai Ing -wen. Quando Rex 
Tillerson, primeira escolha de Trump para o cargo de secretário de 
Estado, defendeu que se deveria proibir a China de aceder aos seus 
recifes no Mar da China Meridional, a retórica bélica agravou -se. 
Trump hostilizou ainda mais os chineses ao nomear Peter Navarro 
— autor dos livros The Coming China Wars e Death by China — 
presidente do Conselho de Comércio da Casa Branca.

Depois de tomar posse, todavia, Trump começou por suavizar 
a sua retórica, aparentemente dando ouvidos aos decisores que viam a 
China mais como uma oportunidade de investimento do que como 
um competidor perigoso, e que compreendiam o facto de a China 
deter um grande volume da dívida americana. O período de mode-
ração, porém, não durou muito. Na primavera e no verão de 2018, 
Trump deu início a uma verdadeira guerra comercial com a China, 
além das guerras comerciais de menor dimensão que já encetara com 
vários países europeus, com o Canadá e com outras nações. Come-
çou pelas importações de aço e alumínio, antes de anunciar taxas 
de 25 por cento sobre 1333 produtos chineses, responsáveis por quase 
50 mil milhões de dólares em importações. No dia 6 de julho 
aplicaram -se leis tarifárias a importações no valor de 34 mil milhões 
de dólares. A China retaliou imediatamente com medidas idênticas, 
relativas a 106 produtos americanos, no valor de 50 mil milhões de 
dólares. Em setembro, Trump agravou a situação aplicando uma 
taxa adicional de 10 por cento a mais produtos, no valor de 200 mil 
milhões de dólares. A tarifa deveria chegar aos 25 por cento no dia 
1 de janeiro, mas Trump aceitou adiar o aumento por 90 dias, 
durante um jantar com Xi em 30 de novembro, realizado durante 
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a cimeira do G20 em Buenos Aires. No seu conjunto, as taxas 
aplicavam -se a quase 50 por cento de todas as importações oriundas 
da China. Como se isso não bastasse, Trump ameaçou aplicar novas 
taxas no valor de 267 mil milhões de dólares. O presidente americano, 
em declarações aos jornalistas, afirmou: «Trinta e quatro, e depois 
temos outros 16 daqui a duas semanas, e depois, como sabem, 
temos 200 mil milhões em suspensão temporária, e depois dos  
200 temos 300 mil milhões em suspensão temporária. OK? Assim, 
temos 50 mais 200 mais quase 300.» A China acusou Trump de 
inaugurar «a maior guerra comercial» de sempre e retaliou com uma 
subida tarifária sobre 60 mil milhões de dólares em exportações dos 
Estados Unidos, fazendo o total ascender a 110 mil milhões de dólares39.

Os chineses chegaram a acreditar que fora alcançado um acordo 
com os americanos em maio, quando os negociadores liderados pelo 
vice -primeiro -ministro Liu He acederam a aumentar as importações 
de bens alimentares e de energia e permitir que empresas estrangei-
ras comprassem participações maioritárias em firmas chinesas. 
Todavia, os apoiantes de Trump exigiram a manutenção da ameaça 
de guerra comercial. Um deles foi o senador Steve Daines, do Mon-
tana, que admoestou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, 
durante audições no Senado: «Não podemos ver isto como uma 
simples guerra comercial com os chineses. Temos de ter em mente 
a abordagem estratégica de longo prazo da China, bem como o seu 
objetivo de longo prazo de se tornar a maior potência mundial, tanto 
militar quanto economicamente.» Trump alinhou com os sinofóbi-
cos e rejeitou o acordo que Mnuchin tinha ajudado a elaborar40.

Ambos os países começaram a sentir a pressão da guerra comer-
cial de Trump. Cui Tiankai, embaixador chinês nos EUA, lembrou 
que, em 2015, as trocas comerciais com a China tinham feito bai-
xar os preços para os consumidores americanos até 1,5 por cento, 
o que representava uma poupança média de 850 dólares por 

Estados Desunidos da América_ 5754_dp_MIOLO AF.indd   30 06/08/2020   15:03



31

Estados Desunidos da América

família41. A Walmart, por exemplo, recebia 80 por cento dos seus 
produtos da Ásia, grande parte dos quais oriunda da China. Antes 
mesmo de a guerra comercial com a China ter começado a revelar 
efeitos, os dirigentes empresariais que representavam a Câmara do 
Comércio dos EUA e 51 grupos comerciais tinham implorado aos 
legisladores que impedissem o comportamento inconsequente de 
Trump através de um projeto de lei que fizesse o Congresso aprovar 
previamente quaisquer novas taxas que o presidente desejasse impor.

A China também começara a investir em empresas americanas 
multimilionárias e passara a ser dona do Hotel Waldorf -Astoria  
de Nova Iorque, dos AMC Theatres, da Motorola, da Divisão de 
Aparelhos Domésticos da General Electric e da Smithfield Foods. 
Em 2015, a China anunciou a sua estratégia «Made in China 2025», 
destinada a encorajar investidores privados a comprar empresas 
tecnológicas americanas. Trump, contudo, acusou os chineses de 
tentarem «roubar» a tecnologia nacional e impediu múltiplas vezes 
que empresas chinesas comprassem organizações americanas. Che-
gou a alimentar a ideia de evitar que empresas com mais de 25 por 
cento de quotas estrangeiras comprassem empresas americanas na 
área da tecnologia industrial42, mas acabou por decidir fomentar 
o escrutínio do já existente Comité para o Investimento Estrangeiro 
nos Estados Unidos, o que lhe permitiria alcançar o mesmo obje-
tivo de limitar as aquisições chinesas43.

PREENCHER A LACUNA NA LIDERANÇA

Enquanto a sua economia florescia, a China mostrara -se disponí-
vel para se acomodar ao domínio americano do sistema global. 
Mais recentemente, todavia, os chineses decidiram enfrentar a 
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hegemonia americana na Ásia. Vendo os EUA como uma potência 
decadente, os líderes chineses deram passos no sentido de preencher 
o vácuo de liderança daí resultante. O presidente Xi deu início a 
um rápido programa de modernização militar, concebido para 
enfrentar o poderio militar americano no Pacífico. O orçamento 
militar estimado pela China, 233 mil milhões de dólares até 2020 
— o dobro do que gastara em 2010 —, excederia a soma do orça-
mento de todos os países da Europa Ocidental, segundo a revista 
Jane’s Defense Weekly. Sob a liderança de Xi, os gastos militares 
dispararam, com a China a constituir uma marinha de guerra 
oceânica, a fazer grandes investimentos em tecnologia de mísseis 
de inteligência artificial e a desenvolver mais armas espaciais de 
grande sofisticação. Em 2017, a China tinha a maior marinha  
de guerra do mundo.

Nas palavras de Jane Perlez, do The New York Times, «Xi orde-
nou aos militares chineses que fizessem frente ao Pentágono com 
a sua própria modernização no âmbito das armas aéreas, subma-
rinas, espaciais e cibernéticas […] parcialmente em resposta aos 
planos do presidente Trump no sentido de revitalizar as forças 
nucleares americanas». Os chineses temem que a modernização 
nuclear, aliada a tecnologias de defesa contra mísseis balísticos, 
ofereça aos EUA uma hipótese credível de ataque preventivo. Assim, 
a China tem adaptado os seus mísseis de longo alcance a fim de 
transportarem múltiplas ogivas e até já considerou pôr as suas 
forças nucleares em estado de alerta, tal como a Rússia e os Esta-
dos Unidos. Tem igualmente desenvolvido tecnologias hipersóni-
cas, boost ‑glide e de orientação de precisão. A China testou pela 
primeira vez uma arma hipersónica boost ‑glide em janeiro de 2014. 
Enquanto cai, a ogiva desloca -se erraticamente a mais de 1,5 qui-
lómetros por segundo, o que a faz escapar aos sistemas de defesa 
antimíssil. A capacidade das armas hipersónicas de mudarem de 
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direção durante o voo, associada à velocidade que atingem (entre 
mach 5 e mach 10 — 12 mil quilómetros por hora —, se não mais), 
torna -as praticamente impossíveis de atingir.

Os avanços chineses no campo da tecnologia bélica hipersónica 
acarretaram uma nova corrida ao armamento da parte da Rússia 
e dos EUA. Neste momento, é difícil dizer quem vai à frente. Putin 
declarou ter desenvolvido ambos os tipos de armas hipersónicas 
— mísseis de cruzeiro e veículos planadores — com o objetivo de 
responder à defesa antimíssil americana. Os EUA, que já trabalha-
vam nisso há mais de uma década, testaram um míssil de cruzeiro 
hipersónico em 2010. A China testou várias vezes com êxito a sua 
arma planadora hipersónica, mas ainda precisa de alguns anos para 
desenvolver um míssil capaz de a transportar. O sistema americano 
requer grande precisão, pois foi concebido para transportar ogivas 
convencionais. Os sistemas chinês e russo requerem menos preci-
são, já que foram criados para transportar ogivas nucleares. Temendo 
ter ficado para trás, os EUA começaram recentemente a investir 
mais no armamento hipersónico44.

De resto, a China estabeleceu a sua primeira base estrangeira 
em 2016, no Djibuti, onde os EUA já tinham a sua maior base 
africana. O fomento da sua força militar em África ofereceu à 
China uma proteção ao crescente investimento feito em fábricas, 
ferrovias e minas em todo o continente. Também haveria de ajudar 
a proteger o estreito de Babelmândebe, que liga o Mar Vermelho 
e o golfo de Áden, constituindo uma passagem do Mediterrâneo 
ao Índico. Metade das importações petrolíferas chinesas passam 
por esse estreito.

De acordo com o The New York Times, a decisão do Djibuti 
de permitir que a China construísse a base apanhou as autoridades 
americanas desprevenidas. Susan Rice, conselheira de Segurança 
Nacional, deslocara -se a África dois anos antes para evitar uma 
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tentativa similar dos russos, no que foi bem -sucedida. O The Times 
mencionou que a China emprestara milhares de milhões de dóla-
res ao «profundamente endividado» governo djibutiense45.

DESCONFIANÇA ENTRE VIZINHOS

A nova autoconfiança e firmeza da China tem criado alguns atri-
tos com as nações vizinhas, que não esquecem séculos de um 
domínio que só chegou ao fim quando os britânicos derrotaram 
os chineses na Primeira Guerra do Ópio, em 184246. O «século de 
humilhação» a que a China veio a ser sujeita ofereceu pouco descanso 
a essas nações, pois foi marcado por um período de colonização 
europeia muito mais intrusiva e indesejada. Já recuperada, a China 
tem revelado ambições expansionistas nos mares da China Meri-
dional e Oriental, provocando consternação em toda a região.  
A China reclama 90 por cento do primeiro destes mares, com as 
suas reservas inexploradas de petróleo e gás natural, os seus bancos 
de pesca (os quartos maiores do mundo) e as suas rotas comerciais 
(que representam 30 por cento do comércio mundial).

Em 2013, os filipinos levaram os chineses ao Tribunal Perma-
nente de Arbitragem em Haia, que decidiu em julho de 2016 que 
a China não tinha razão em reclamar direitos históricos sobre a 
região com base na sua «linha das nove raias». Além disso, conde-
nou a China pela construção de sete ilhas artificiais naquele mar, 
incluindo o recife Mischief, onde os chineses tinham construído 
uma pista de aterragem militar e ancoradouros navais. A decisão 
a favor das Filipinas estimulou a posição do Vietname, da Indo-
nésia, da Malásia, de Taiwan e do Brunei contra a China. Paul 
Reichler, advogado principal das Filipinas no processo, anunciou: 
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«Trata -se de uma vitória esmagadora. Ganhámos em todos os 
pontos essenciais.» Philippe Sands, que representou as Filipinas, 
chamou -lhe «o mais importante processo judicial internacional 
dos últimos 20 anos, desde o julgamento de Pinochet».

A China reagiu colericamente à decisão. O Ministério dos 
Negócios Estrangeiros chinês desvalorizou -a dando -a como «invá-
lida» e desprovida de «caráter vinculativo». «A China», declarou o 
organismo, «não a aceita nem a reconhece.» O Global Times, con-
trolado pelo Partido Comunista Chinês, atacou a decisão descre-
vendo -a como «mais radical e escandalosa do que muitos tinham 
esperado», antes de acrescentar que «os direitos marítimos e a 
soberania territorial chinesa foram descaradamente violados»47.

Os esforços americanos a fim de aproveitar o agravamento da 
situação sofreram um revés quando o novo presidente filipino, 
Rodrigo Duterte, decidiu subitamente mudar de postura. Em 
outubro de 2016, Duterte, que tomara posse em maio, anunciou 
durante uma visita de quatro dias a Pequim: «A América perdeu. 
Agora estou alinhado com o vosso campo ideológico e talvez vá à 
Rússia dizer a Putin que somos três contra o resto do mundo:  
a China, as Filipinas e a Rússia. É a única forma.»48 O homem forte 
das Filipinas viria a matizar as suas declarações, explicando que se 
referira apenas a «uma separação de políticas externas» e não a «um 
corte de relações». Isto fazia sentido à luz das realidades demográ-
ficas e económicas. Havia mais de 2,6 milhões de filipinos a viver 
nos Estados Unidos, que eram responsáveis por cerca de um terço 
dos 17,6 mil milhões de dólares que os filipinos a trabalhar no 
estrangeiro enviavam para o seu país de origem, segundo dados de 
2016. Além disso, em 2015, as relações comerciais entre os dois 
países totalizaram mais de 18 mil milhões de dólares, e as empre-
sas americanas tinham investido mais de 4,7 mil milhões de dóla-
res na ex -colónia dos EUA49. As declarações de Duterte, no entanto, 
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não deixaram de chocar, dada a proximidade com que americanos 
e filipinos tinham vindo a cooperar nas décadas anteriores na guerra 
contra os islamitas radicais nas Filipinas e noutras regiões do mundo.

Este não foi o primeiro ataque de Duterte contra os Estados 
Unidos. Quando era presidente da câmara de Davao, ganhara a 
sua reputação de dureza no seguimento de execuções extrajudiciais 
de traficantes de droga, prática a que deu seguimento em maior 
escala ao chegar à presidência e que resultou em milhares de mor-
tes. Em resposta às críticas, moderadas, de Obama, Duterte exaltou-
-se: «Quem pensa ele que é? Não sou uma marioneta americana. 
Sou presidente de um país soberano e não respondo perante nin-
guém, com exceção do povo filipino. Putang ina mo [Que filho da 
puta], a sério.»50 Obama cancelou o encontro que tinham marcado 
durante a Cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático, 
no Laos. Em outubro, os filipinos cancelaram exercícios navais 
futuros no Mar da China Meridional.

Com Trump no poder, as relações entre os dois países melho-
raram. Trump elogiou o «incrível trabalho [de Duterte] quanto ao 
problema das drogas» e Duterte ganhou a alcunha de «Trump do 
Oriente». Ainda assim, persistem algumas tensões entre os dois 
ex -aliados51.

CONFRONTO QUASE INEVITÁVEL

Uma China cada vez mais confiante e determinada parecia prepa-
rada para defender militarmente as suas pretensões no Mar da 
China Meridional, aumentando a parada para os EUA e tornando 
um confronto quase inevitável. Em 2018, os EUA acusaram a 
China de não respeitar a promessa feita em 2015 de não militarizar 
os territórios em disputa ao construir pistas de aterragem e ao 
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mobilizar mísseis e radares em três ilhas artificiais do arquipélago 
das Spratly. Em maio, a Força Aérea do Exército Popular de Liber-
tação chinês anunciou que tinha mobilizado bombardeiros — 
incluindo o seu poderoso H ‑6K, com capacidade nuclear — para 
a ilha Woody, a maior base da China nas ilhas Paracel.

Em 30 de maio de 2018, o secretário da Defesa americano, 
James Mattis, anunciou que o Comando do Pacífico dos Estados 
Unidos (PACOM) passaria a chamar -se Comando Indo -Pacífico 
(INDOPACOM). Como observou Michael Klare, tratava -se de 
muito mais do que uma alteração cosmética ou simbólica. Quando 
vista no contexto da retórica e das ações crescentemente hostis de 
Mattis em relação à China e da declaração de guerra comercial 
proferida por Trump ao gigante asiático, a mudança revestia -se de 
um significado especial. Ameaçando «consequências futuras muito 
mais pesadas» para as ações chinesas no Mar do Sul da China, 
Mattis já tinha revogado um convite para os chineses participarem 
no «Orla do Pacífico», o maior exercício naval internacional, com 
27 nações envolvidas, além de ter declarado que os EUA estavam 
a prever «um ritmo constante» de operações navais em torno das 
ilhas cuja ocupação pelos chineses era contestada. Numa demons-
tração de força, os EUA enviaram um contratorpedeiro e um cru-
zador a fim de conduzirem «operações de liberdade de navegação» 
naquele mar. Era a primeira vez que os EUA enviavam mais de um 
navio para tal operação. Quando os navios ficaram a 20 quilómetros 
das ilhas reclamadas pela China, os chineses enviaram os seus 
próprios navios de guerra para confrontar os americanos e obrigá -los 
a retirar -se. Um oficial chinês acusou os EUA de terem «gravemente 
violado a soberania chinesa».

O confronto ocorreu no seguimento de uma reorganização  
das chefias militares do Comando do Pacífico dos EUA, que resul-
tou na chegada de oficiais mais bélicos a posições de liderança.  

Estados Desunidos da América_ 5754_dp_MIOLO AF.indd   37 06/08/2020   15:03




