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 Entre os Estados nacionais do hemisfério Sul se destaca a República 

Popular da China que, atualmente, ocupa o segundo lugar entre os pesos 

pesados da economia mundial. No que diz respeito à sua recente ascensão 

político-econômica, qualquer comentário sobre esta façanha precisa se 

relacionar com as extraordinárias singularidades histórico-culturais de um país 

que, no dizer de Paul Kennedy (1989, p. 16), revela uma notável   "precocidade 

tecnológica", considerando que,  já no século XI:  

 Utilizou o papel moeda como meio facilitador do comércio,  

 Implantou "uma enorme indústria de ferro no norte da China, produzindo 

cerca de 125.000 toneladas por ano principalmente para o uso militar e 

governamental", tendo sido "muito maior que a da Inglaterra nas 

primeiras fases da Revolução Industrial, sete séculos depois" (ibid.) e,   

 Responsável pela invenção da bússola magnética, organizou, entre 

1405 e 1433,  expedições marítimas que chegaram "até as entradas do 

mar vermelho e Zansibar" (ibid.) e, diante do "poder, tamanho e 

navegabilidade"(ibid.p. 17) de  sua marinha, poderiam  "ter navegado em 

volta da África e "descoberto" Portugal várias décadas antes que as 

expedições de Henrique o Navegador  começassem a aventurar-se 

ousadamente ao sul de Ceuta"(ibid. p. 17),  

 Mas que acabou não se aproveitando do potencial político- econômico 

dos seus  avanços   ultramarinos, uma vez que o  seu sistema interno  

de dominação bloqueava o surgimento de uma burguesia comercial  que 

pudesse fazer da conquista dos mercados externos um projeto de 

estado.   

No que concerne aos impactos do enfoque eminentemente  isolacionista 

da burocracia confuciana para a segurança e o futuro  do Império  do Meio,  

estes   vieram  a tona especialmente  no decorrer do  século XIX, quando os 

tratados desiguais  com  os principais estados europeus, a América do Norte e 

o Japão transformaram a China num simples joguete das potências 

imperialistas, mas, ao mesmo tempo,  multiplicavam no interior de sua  

sociedade   grandes  movimentações políticas,  tendo suscitado, no período de 

1924 ate 1949,  uma   guerra civil entre os nacionalistas da Guomindang e os 

comunistas, liderados pelo grupo de Mao Tse Tung. Se neste confronto foram 



os últimos que acabaram se impondo pela voz das armas, era porque tinham 

entendido a importância da massa camponesa no processo revolucionário, 

adotando uma política de self-reliance que estava norteada por ingredientes 

como a rejeição da atitude mimética, a insistência no estudo minucioso da 

realidade concreta, a compensação da precariedade dos disponíveis meios 

técnicos e bélicos pela organização  dos recursos humanos  e a  procura de um 

equilíbrio entre  diretrizes  centralizadas  e  movimentos de massa e   sua 

energia potencialmente transformadora. Ingredientes que, por sua vez,  tinham 

fortalecido nos territórios libertados durante os 25 anos da guerra civil a 

unidade entre as forças rebeldes  e o povo,  cimentada, por sua vez, por  

códigos de  hierarquia que  associavam  a disciplina militar com um regime 

igualitário, transformando, desta maneira, o exercito vermelho visivelmente  

num exercito popular1.  

Foi exatamente a partir desta experiência  que  a fração maoísta dentro 

do Partido Comunista procurava  implementar  uma política desenvolvimentista  

no  país   que privilegiava   o interesse comum  e  o estabelecimento de uma 

nova relação  entre  trabalho manual e intelectual, baseada numa  crítica 

sistemática da posição privilegiada dos experts nas unidades  produtivas  que, 

por sua vez,  acabou  alcançando  o seu ponto máximo  durante os anos da   

Revolução cultural. Mas já que o próprio Mao Tse Tung (cit. in: Martin 1977, 

tradução T.M) e os seus seguidores  não abriam  mão da   ideia de que a China  

precisava   “alcançar e  superar os  países ocidentais nas áreas econômica e 

cultural”, eles se tornaram vulneráveis perante os seus críticos dentro do  

partido que duvidavam  que este objetivo pudesse ser colocado em prática  

com campanhas e mobilizações de  massa  que zombavam de indicadores 

técnicos  como eficiência administrativa, competência técnica e empenho 

econômico, denunciando, inclusive,  os seus defensores como revisionistas ou 

                                                           
1
 “Do comandante maior até  as  praças,  – escreve   Edgar Snow (1974, p. 265,tradução T.M.),  

cidadão norte-americano e o primeiro jornalista ocidental que visitou nos anos trinta as zonas 
vermelhas  -  todos recebem a mesma comida e vestem o mesmo uniforme.  Somente  os 
oficiais que alcançaram  a posição de líder de batalhão, podiam  dispor de um cavalo ou de 
uma mula. Eu constatei que mesmo os poucos petiscos disponíveis foram distribuídos de 
maneira justa – como tais foram encarados durante a minha estadia melancias e ameixas. 
Havia poucas  diferenças nas  condições de moradia entre os oficiais e os soldados comuns e, 
entre eles, se relacionavam sem qualquer formalidade.” 

 



inimigos de classe. A resposta, dada pelo Partido Comunista à esta luta  em 

suas próprias fileiras  depois da morte do Grande Timoneiro é bem conhecida:  

Procurando avançar nas “grandes modernizações” da agricultura, da indústria, 

da ciência,  da tecnologia e do setor militar, viabilizou uma política de reformas, 

implantando  as assim chamadas  Zonas Econômicas Especiais  como   ponto 

de partida  de uma  reintegração gradual e  seletiva no mercado mundial. De 

qualquer modo, transformou o país numa potencia mundial  e  ao criar  um 

capitalismo com valores asiáticos (Lew Kuan Yew)2, em que o Estado mantém 

na mão as rédeas do regime de acumulação, acabou despachando o axioma  

ocidental sobre uma suposta sinergia  entre mercado e democracia para o 

reino das ideias fantasmagóricas.  

 Ou como escreve o filósofo esloveno Slavoj Zizek (2011, tradução T.M.):  

É uma ironia extraordinária que, depois do trunfo do capitalismo sobre 
o comunismo, aqueles comunistas que mantiveram o poder, se 
revelam como os melhores gerentes do capitalismo. Trinta anos 
depois de  Deng Hsiao Ping ter falado que apenas o capitalismo 
estaria em condições para   salvar a China, os líderes políticos do 
Ocidente transmitem  a ideia de que é só     a China que   salvará   o 
capitalismo. Hegel teria amado essas   inversões

3
. 

 Para um país como o Brasil o futuro desenvolvimento do gigante 

chinês é, sem sombra de dúvida, de fundamental importância. Por diversas 

razões, aliás. Abre para os dois emergentes no âmbito do grupo dos assim 

chamados BRICS (Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul) chances 

promissoras   para incentivar   os protagonistas do  Sul  se articularem em 

torno da formulação e implementação de  alternativas para um sistema político-

econômico   global que continua sendo dominado pelos  Estados Unidos, pela 

Comunidade Europeia e pelo Japão. Uma tríade que, por sua vez, abocanha 

54% de toda a riqueza internacionalmente contabilizada e   ao  abrigar  apenas 

14% população mundial   pode se dar o luxo de tratar o debate sobre o futuro 

                                                           
2
 Primeiro ministro  depois da independência política de Singapura  que  criou as bases do 

milagre econômico nesta cidade-estado,  localizada, por sua vez,  na ponta Sul da Península 
Malaia. Conta a história que Deng Hsiao Peng, após  sua visita à  Singapura nos anos 70 do 
século passado, definiu as modalidades do seu desenvolvimento como um modelo a ser 
seguido pela  China toda.   
3
 Faz parte  dessas    inversões que o latecomer  asiático tem se tornado  o maior credor dos 

Estados Unidos: Em novembro de 2014, conforme o Departamento do Tesouro 
Norteamericano,  o montante da dívida do país detida pela China  somava US$ 1.3 trilhões, 
representando  um valor que, no mencionado ano,   se aproximava   ao tamanho do  Produto 
Interno Bruto   de um Newly Industrialized Country (NIC)  como a  Coréia do Sul.   



desta assim chamada vila global como uma “controvérsia sobre o programa 

musical no Titanic”(Amery, cit.in: Mitschein 2010, p. 48)  

Neste contexto, é preciso realçar que não falta vontade ao grupo dos  

BRICS  de influenciar de uma maneira mais substancial os rumos da política 

internacional. Criou em 2014 durante a sua quinta Reunião de Cúpula, 

realizada em Fortaleza, com o New Development Bank (NDB) e o Contingency 

Reserve Arrangement (CRA) duas alternativas próprias ao Banco Mundial e ao 

Fundo Monetário Internacional (FMI), conduzidos ate hoje  pelos Estados 

Unidos e  seus aliados europeus.  E, ainda, em outubro do mesmo ano, a 

China, pelo seu próprio peso econômico uma espécie de frontrunner entre os 

BRICS, lançou a Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) que, em tempo 

recorde, conseguiu integrar neste projeto mais de 57 países, entre eles a 

França, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha. Entretanto, por mais que tais 

iniciativas possam contribuir, no dizer de Celso Amorim (2015), para a 

“formação de um mundo multipolar, menos dependente de um único poder ou 

de uma fonte de poder.” Elas obviamente não mudam em nada a lógica 

reprodutiva de um sistema econômico global que reproduz dentro do próprio 

Sul a troca desigual entre produtores de matérias prima com baixos níveis de 

valor agregado e produtores de bens industrializados.  

Um exemplo paradigmático disso é o próprio intercambio comercial entre 

o Brasil e a China que, entre 2009 e 2013, passou de US$ 36,9 bilhões para 

US$ 83,3bilhões, registrando um superávit favorável ao Brasil no valor de $US 

8,7 bilhões. Porém, quanto às exportações brasileiras à China, estas estão 

compostas fundamentalmente por insumos básicos que representavam  85,4% 

do total no período de janeiro ate novembro de 2014 com destaque para soja e 

minério de ferro.  (dados Ministério de Relações Exteriores 2014). E se, diante 

deste quadro, considerarmos a demanda efetiva da China para o  minério de 

ferro que sai  em quantidades expressivas da Serra dos Carajás na Amazônia 

Oriental, ela se revela literalmente como uma faca de dois gumes  para o atual 

desenvolvimento do  Brasil. Garantiu, sem sombra de dúvida,  a viabilidade 

econômica dos investimentos da Vale S/A em Carajás no Sudeste Paraense 

que, além de favorecer o acionistas da empresa, aliviou   os constrangimentos 

da balança comercial do país. Mas, ao mesmo tempo,  acabou perpetuando  



um processo de destruição socioambiental que tomou conta desta mesorregião 

do Estado do Pará a partir de   sua forçada  colonização  no decorrer dos anos 

70 do século passado (Mitschein, Chaves 2013).  De qualquer maneira, trata-

se de um quadro que  justifica plenamente a proposta  dos governos de ambos 

os emergentes integrarem sistematicamente  em sua relação comercial  o 

campo da ecologia através do estabelecimento conjunto de  um Fundo de 

Desenvolvimento Regional, concebido  para promover projetos de 

desenvolvimento que apostam no aproveitamento  da biomassa terrestre e 

aquático dos múltiplos espaços locais nesta ecoregião tropical. É uma proposta 

que, primordialmente,  se  justifica pelo fato de que a esmagadora maioria  dos 

habitantes do Sudeste Paraense continua carregando  os impactos nocivos de 

uma política nacional que encarava a exploração dos recursos naturais da 

Amazônia como  meio cabal para completar definitivamente a matriz 

tecnológica do Brasil. Mas se  ambos os países chegassem  a um 

entendimento nos  termos levantados, poderiam dar   um passo importante 

para preparar as bases de uma aliança tricontinental entre os países tropicais 

da América Latina, da África e da Ásia que  hospedam  quase a metade de 

todo o estoque florestal  deste planeta, proporcionando  serviços ambientais 

que são de fundamental importância para a humanidade toda. E, devido às  

especificidades reprodutivas dos  seus ecossistemas, não  se coadunam às 

soluções universalizantes   do vigente  desenvolvimentismo mimético  que ao  

castigarem   primordialmente as classes populares do hemisfério Sul precisam 

ser enfrentadas e desafiadas  com vigor e determinação pelos protagonistas 

sociais e políticos justamente desta parte do mundo.  

Mas será que os herdeiros de MAO TSE TUNG que, nas quatro décadas 

passadas apostaram com um enorme êxito as suas fichas na aceleração da 

industrialização retardatária do seu país, estariam dispostos para entrar numa 

empreitada que visa a criação de um Sul global como insumo essencial  para 

enfraquecer as lógicas predadoras das dominantes  relações de poder em nível 

internacional?   

Trata-se de uma questão,  cujo debate  exige a disponibilização de   

insights e abordagens  que focalizam de uma  forma mais aprofundada  o  

desenvolvimento interno  da sociedade do Império do Meio. Partindo desta 



preocupação oferecemos aos leitores do nosso site no decorrer deste ano 

regulamente informações e ideias que dizem respeito ao futuro da China.  

Iniciamos este trabalho com as seguintes contribuições:   

(a)  Artigo de Johan Heilbron e Philippe Pataud Célérier sobre A China na 

objetiva dos Chineses, publicado em janeiro de 2013 na Le Monde 

Diplomatique, 

(b) Artigo de Han Danfong sobre Na China, a raiva persegue os 

sindicatos, publicado em setembro de 2014 na Le Monde Diplomatique 

(c) Artigo de Michel Aglietta sobre O que escondem os sobressaltos 

financeiros da China, publicado em outubro de 2015 na Le Monde 

Diplomatique, 

(d) Artigo de Martine Bulard sobre Chineses, entre a colheita e a Internet, 

publicado em novembro de 2005 na Le Monde Diplomatique, 

(e) Entrevista com David Harvey sobre As Capitais do Capitalismo, 

publicado in Le Monde Diplomatique em novembro de 2015, 

(f) Entrevista com a bilionária chinesa Zhang Xin sobre  The Old Model 

doesn`t work anymore, publicada   na  revista alemã Der Spiegel em 

23 de janeiro 2016 e  

(g)  Artigo de Nabil Alsabah  sobre Beyond Censorship – how China`s 

former Internet Tsar shaped information control, publicado em 9 de 

agosto de 2016 pelo  MERICS, Mercator Institute for China Studies.         
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