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"A China e um gigante que est.! dormindo.

Quando despertar, 0 mundo tremera".

fmperador NapoleSo Bonaparte I
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RESUMO

o presente trabalho propoe-se ressaltar a conjuntura da concep~o neorealista na

constru~o de um sistema de rela,Oes internacionais crescentemente atetado pela
globalizac;ao nas atividades economicas, assim como, verifiear a constante
moderniza,ilo das rela95es economicas e sociais da china. Silo teitas, inicialmente,

analises sobre a adaptac;ao da teoria realista ao contexto internacional vigente de

alguns termos e conceitos proprios do tema; a seguir, observac;oes sabre as aspectos
histericoscontemporilneos da China de cada governo a partir de Mao Tse Tung ate os

dias atuais; Em seguida, discussao do dualismo politico sabre 0 pensamento guia do

enigma chin~s , aqui denominado, sociafismo de mereado; finalmente, silo registrados

as resultados da abertura economica nos cenarios interna e externo que vern

provocando profundas transforma¢es nas relac;:Oes externas da China, ressaltando

alguns impactos produzidos par essas constantes transformac;6es.



ABSTRACT

The present work is considered to stand out the conjuncture of the neorealista

conception in the construction of an international reception system increasingly affected

by the globalization in the economic activities, as well as, to verify the constant

modernization of the economic and social relations of China. They are made, initially,

analysis on the adaptation of the realistic theory to the effective international context of

some terms and proper concepts of the subject; after comments on the historical

aspects contemporaries of the China of each government from Mao Tse Tung until the

current days; to follow, comments of the dualism politician on the thought guide of the

Chinese enigma, called here, socialism of market; finally, they are registered the results

of the economic opening in the scenes internal and external that come provoking deep

transformations in the external relations of China, standing out some impacts produced

for these constant transformations.



RESUMEN

EI presente trabajo propanerse resaltar la coyuntura de la concepcion neorrealista en la

construcci6n de un sistema de relaciones internacionales crecientemente afectado par

la globalizaci6n en las actividades economicas, as; como, verificar la constante

modernizacion de las relaciones econ6micas y socias de la China. San hechas,

inicialmente analisis sabre la adaptacion de la Teorfa Realista el 10 contexto

internacional vigente de algunos terminos y conceptos propios del tema; En seguida

observaciones sobre los aspectos hist6ricos contemporaneos de la China de cada

gobierno la partir de Mao Tse Tung hasta los d;as actuales; La seguir, observaci6n de 10

dualismo politico sobre el pensamiento guia de 10 modelo Chines, aqui denominado,

socia/ismo de mercado; Finalmente, san registrados los resultados de la apertura

econ6mica en los escenarios interno y externo que viene provocando profundas

transformaciones en las relaciones extern as de la China, resaltando algunos impactos

producidos por esas constantes transformaci6n.



INTRODUc;:AO

Hoje, a China e considerada como uma superpot~ncia e tern uma influ~ncia crescente

especial mente na esfera econ6mica - apesar de duas decadas de regime maoista, que

estagnaram 0 desenvolvimento do pais.

No inicio dos anos 80, a China desmantelou a sistema agnlrio coletivo e abriu

novamente 0 caminho para os empreendimentos privados. Atraves da estrategia do

socialismo de mercado, hoje, 0 pais e urn dos maiores exportadores do mundo e atrai

grande montante de investimentos estrangeiros.

o sistema comunista, implementado no pais em 1949, contrasta com a adesao a OMC.

A China encontra~se numa fase critica, em que as transforma90es que ela vern

enfrentando, tern provocado profundas mudany8s na sua estrutura polftica e

econOmica. Assim, com a entrada para a Organiza9l\o Mundial do Comercio, em 2001,

a China preparou 0 terrena para mais uma transforma~o importante. Ao passar a

integrar a OMC, a China passou a gozar de acesso mais tacil para seus produtos nos

mercados estrangeiros. Por outro lado, 0 pais abriu-se rna is it competic;Ao com produtos

vindos de outros paises.

o resultado vai provavelmente dar urn grande impulso it iniciativa privada e, ao mesmo

tempo, apressar 0 colapso das industrias estatais. Muitos chineses temem que estas

mudan~s VaG ter altos custos sociais tais, como 0 desemprego e a instabilidade.

o ritmo das mudan9as economicas, porem, na.o se compara ao das reformas politicas

levadas a cabo pelo Partido Comunista, que ainda detem 0 monop61io sobre 0 peder e

tenta manter 0 centro Ie sobre as cidadaos. As autoridades continuam a nao tolerar a

oposic;ao, e os dissidentes que se manifestam sao levados para campos de trabalhos

torl"'dos.

A China e centinuamente criticada pelos defensores de direitas humanos pelas

execuc;6es de centenas de pessoas par ano e pela incapacidade de por tim a tortura. 0

dominic chines sobre a Tibet e tambem um ponto de controversia.
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Os grupos defensares de direitoshumanos acusam as autoridades chinesas de destruir
sistematica mente a cultura budista tibetana e de perseguir os monges Mis ao Dalai

Lama - 0 fider espiritual que vive em exilio e promove uma campanha a favor de maior
autonomia para 0 Tibet.

o govemo chin~s nao 56 mantf~m um contrale rigoroso sobre as empresas de
comunicacaa nacionalscomo tambem tenta restringir0 acesso da populacao aos meios
estrangeiros,atraves da interfe~ncia nas transmissOesde radio vindas do exterior e do
bloqueiodos acesso a internet.

Em Hong Kong, as temores de que a imprensa fosse perder sua independ~ncia em
1997, quando 0 territ6rio voltou a ser controlado pela China, nao se confirmaram.

Apesar disso, a risco de uma interven~o na ex-colonia brita-nieacontinua sendo real.

A imprensa chinesa pade fazer reportagens sabre hist6rias de corrup~aoe de ineficacia
no governo, mas em geral a rnidia n~o se atreve a criticar 0 monop61io de poder
mantido pekl Partido Comunista. No passado recente tem havido uma prolilera\OAo de

jomais e revistas que apelam ao gosto popular.

A televisao e 0 meio mais utilizado como fonte de notfcias. Existe muita competh;.ao
entre as emissoras de TV, especialmente nas cidades, onde e possivel assistir a 15

canais diferentes. Nas zonas rurais, a media par lar e de 6 canais. Apesar disso, em
algumas regioes mais remotas ainda n~o existe nern fornecimento de energia.

o radio nao e 0 principal mekl de comunica9ao do pais, mas a internet esta em grande

expansao, apesar das restri90es. Centenas de jornais chineses jii tem edi<;Oes on-line.

Atraves deste assunto, 0 presente trabalho propoe-se a discutir no capitulo I, a partir

da Teoria Realista e tra98da a trajet6ria da moderniza\OAo do pensamento que loi

reformulado com os trabalhos de Waltz, denominado Teoria Nearealista. Essa teeria
caracteriza-se pelos seguinte apontamentos: pela adapta9iio ao contexto das rela<;Oes

internacionais, aceitando outros atores, fora 0 Estado, como ator principal, pel a
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importancia da economia e pela aceitac;:ao da lnterac;Ao entre 0 espac;:o domestico e

internacional, considerados, per ele, independentes;

No capitulo II, a Constilui~o da China Socialista, enfoeando aspeclos hisloricos

conlemporaneosa partir de MaoTse Tung ale 0 dirigenle alual;
No capitulo III, para a Constru~o IdeolOgica do Sociaiismo de mercado, sao

analisadas as caracteristica politlcas de cada governo, enfatizando as refermas

implantadas com Deng Xiao Ping que deram origem a constru~o da China com

peculiaridades chinesas, a partir da pratica do socialismo de mercado. Esse mecanisme

politico permitiu retirar 0 imenso Mpais do centro~ do atraso e da miseria, pois a China

modernizou-se principal mente em suas relac;:6es econOmicas internacionais. No final

deste mesmo capitulo e feita uma discussao sobre a questao da ocidentalizal'ao em

seus variados aspetos.

Finalmente, no capitulo IV, sao relacionados os Resultados da Abertura Econ6mica

apes mais de 10 anos de relacionamento ativo com 0 Ocidente. Essa abertura

economica tornou a China alvo dos olhares internacionais, inclusive, pelo

estabelecimentodas ZEE que constituiram urn verdadeiro laboralorio para a introdu~o
de uma economia de mercado na China que atraiu atenc;:Oesde muitos investidores

estrangeiros para 0 pais. Ainda no final do mesmo capitulo, e discutido a nova

diplomacia chinesa, inclusive com a diaspora chinesa - Sudeste Asiatico - , algumas

modifical'oese evolul'oes das condil'6es de mercado na China.

Os recursos metodol6gicos utilizados para a constituic;:ao deste trabalho, em sua

maioria, sao bibliografias e obras com fins de instrumentaliza~o politica de lradul'6es
norte-americanas ou europeias que apesar de honestas, baseiam-se numa 16gica que

n~o a da nossa regiao, adotando uma visao diferente ou tenctenciosa.
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I - Teoria Neorealista - A trajetoria

o realismo politico e uma das mais antigas e influentes teorias entre as conceP90es e
anaiises sabre as fenomenos internacionais au tambem chamados de paradigma

tradicional au classico.
Durante 0 periodo de forma,ao dos Estados nacionais europeus, surgiram alguns

pensadores modern os que inspiraram 0 realismo, como: Nicolau Maquiavel - 0

Principe - e Thomas Hobbes - 0 Leviat:i: . 0 contrario do primeiro que se preocupava
em aconselhar as governantes. 0 segundo sempre esteve interessado em explicar 0
funcionamento do sistema politico:

~Abase do pensamento /)obes3Jano e que 0 ser humano VNe num estsdo de natureza. onde

nao ha fegras. r)em leis. nem igusldads n~mjustil;a imparcial. E! 0 famose "cada urn par si e
Deus por Ux1os· • 0 imperio dll fo~ bruCa. As rel1exOes de Hobbes servilOm como lima luva
para os rea/iSlas 5ustentarem suas jdeias aa:uea do funcionamento da! relaqOes
intem8cion,,;s. Somente os mai! fort~s tefiam miJis po$Sil,)ifidades ~ sobreviYenciCl num
mundo anarquico por natureza. "0 fJomem ej lobo para 0 outro homem~e a conlMK;ida frase
que resume 0 pens;:!mento de Hobbes $Obre l'lS rela¢jes socjais I.~.

Entre Qutros, os autores que podemos classificar como realistas (Hans Morgenthau,
Arnold Wolfers, Kenneth Thompson, E. H. Carr, George Schwarzenberger, Raymond

Aron) t~m em comum a concepya.o da politica internacional fundada na vontade de
considerar 0 homem e as relacaes sociais tal como elas sao e nao como eles gostariam
que elas fossem2

A conceP9ao realista foi melhor sistematizada por Hans Monrgenthau em 1945, no

alvorecer da Guerra Fria, atraves do classico: Politica entre as Na,Oes. A luta pelo

poder e pela Paz, que tentou elaborar uma teoria que pudesse dar conta das rela9<')es

internacionais no seu conjunto, ou seja, que pudesse ser aplicada a toda rela9ao
poHticainterna e intemacional, send a a plano de aplica9ao urna diferenc;a de grau e na~

1 Rodrigues,2000 piQ.20
~ 8raillard, 1990 - cep.2



de natureza, pais Morgenthau consagra a ideia da separa9<3o entre palftica interna e

externa do Estado, sendo somente 0 Estado reconhecido como ator internacional. 0

sistema internacional, para ele, e totalmente anarquico e desprovido de qualquer

regulac;ao supranacional: e a lei dos mais fortes que atuam a luz de seus interesses.

As forcas reais que operam na cena internacional, segundo a vistilo de Morgenthau,

com base no seu conhecimento realista da natureza humana e da essencia da rela~o

politica sao contestadas por Braillard:

"A tt!Oria rea/ista 8S5ent3, antes de mais, numa visIkJ das rel~6es intemacionBis limifada a
configura~'o de5tas mla¢cJs no skula XVIII e XIX, com um sisJema intemacional

reidtivamellle homorJ~neo. Este leona f)~O pode, verdadeiramente. aplic~"r-M ao sistema

inlEmaciortBi contemporalleo3-

Surge entao, Olltra interpreta9llo sobre a adapta9llo da teoria realista as rela<;Ges

internacionais, explicada par Raymond Arcn, autor frances do livre Paz e guerra entre

as Nac;6es, 1962 que tambem considerava a politica interna e internacional duas areas

distintas e independentes entre si. Ele procurou esclarecer as relac;oes internacionais

no seu conjunto e nao apenas uma zona limitada. Adotou um procedimento que se

situ a na encruzilhada da sociologia e da hist6ria, procurando a especificidade das

relac;.6es internacionais que e encontrada na legitimidade e na legalidade do recurso a
forI'" armada, qlle e a conduta diplomatico - estrategica'-

Sendo os Estados atores principais, soberanos e livres num ambiente internacional -

considerado urn mundo aninquico - a maior preocupac;a.o do Estado, segundo Arcn,

deveria ser com a seguranc;a nacional. Ja que numa situayao essencialmente conflitiva,

entendidas como uma luta constante pelo dominio do poder, mediante 0 usa da forya, a

paz e a seguranrya 56 podem ser asseguradas e alcancadas, segundo 0 realismo.

atraves de urn equilibria de poder entre os Estados - balance of power7

J BraiUard, 19'90 PllQ. 117
, Rodrigues,2000 cap 2
$ idem 2

14



o conjunto de criticas ao realismo e muito rico e variado, tendo aberto 0 campo de

estudas das Rela,oes Internacianais para uma ampla gama de questOes. Mas, lange

de significar um declinio da vis~o realista da politica internacional, essas criticas

encorajaram um depuramento conceitual daquela escola.

o realismo sofreu, nos anos 70, varias criticas principal mente quanto ao fato de nao

dar importancia suficiente a economia, de nao aceitar a interac;ao entre 0 espac;o

domestico eo espac;o internacional, e par nao aceitar outros atores, fora 0 estado, nas

relac;6es internacionais. Kenneth Waltz conseguiu responder a essas criticas, criando 0

neorealismo ao retomar 0 pensamento estrutural, adaptando-o ao contexto das

relac6es internacionais.

Este autor nao aceitava reduzir 0 sistema a soma das unidades e, pelo fato de Waltz

querer fazer uma teoria de relac;6es internacionais atemporal, ele nao fala de estados e,

sim, unidades. Para os realistas, 0 ator nas relaQ6es internacionais seria 0 estado

unitario e racional que age com base num calcuto custo-beneficio.

Waltz faz uma analise estrutural, baseando-se em tres elementos para definir esse

sistema:

1- A organizacao das unidades;

2- A distribui9!ia das fun¢es das unidades; e a

3- Distribui9!ia das capacidades das unidades.

Quanta a organizac;ao do sistema, podemos distinguir entre hierarqu;ca e anarquica. A

primeira existe quando urn centro manda 0 que deve ser obedecido e tern monop6lio do

usa legitimo da forca. A segunda ocorre quando nenhuma parte tem 0 monop6lio

legitimo do usa da forc;a, como ocorre nas relac;oos internacionais. Quanto a fun90es

das unidades, 0 autor percebe que no nlvel internacional nao existe divisao do trabalho,

pois cada estado deve garantir sozinho sua seguranca (sistema de auta-ajuda). oesta

forma, todas as unidades sao similares quanta a func;a.o, todas devem garantir sua

seguran," sazinha. Quanta Ii distribui9!ia das capacidades, ela pode ser bipolar au

15



multipolar. Ao passo que as capacidades sao atributos do estado, a distribui~ao das

capacidades e um atributo do sistema6

Segundo a teoria neorealista de Waltz, existiriam dois mecanismos para a perpetua~o

do sistema internacional. Urn deles seria a socializac;.ao, cnde as estados seriam

enquadrados dentro de certas formas e 0 sistema se encarregaria de deixar todos os

atores agindo de forma similar. 0 Dutro mecanisme seria 0 da competh;ao. Neste casa,

as unidades imitariam 0 comportamento das unidades que obtl!m sucesso7.

Waltz criou 0 neorealismo, dizendo que na polftica internacional e preciso enfatizar a

area politica e que 0 autor mais importante e 0 Estado. Assim, este autor realista aplica

sua teeria a assuntos da economia internacional, mostrando que e 0 interesse nadonal

que prevalece, pois 0 estado e 0 ator central nas relac;Oes internacionais.

Entretanto, autores liberais, criticam a posic;ao Waltz, afirmando que existem outros

atores alem dos estados, e que a economia tern urn papel fundamental nas rela<;6es

internacionais. Negam assim, os liberais, a divisao de alta polftica e baixa polftica feita

pelos realistas. Esta outra teoria ainda afirma que existe um pluralismo domestico, e

desse pluralismo nasee a interesse nacional. Com isso, nAo se pede falar de interesse

nacional e de politica internacional sem falar de politiea domestica, conectando assim a

espa90 domestieo e 0 espa90 internacional.

Com as criticas liberals dentro deste contexto, a teoria realista fai reformulada,

principalmente com os trabalhas de Waltz. Com isso, 0 neorealismo fez algumas

concess6es ao liberalismo, retirando de sua analise a enfase nos estados e

transferindo-a para 0 sistema. Todos os outros atores s6 podem agir no sistema

internacional se for atraves do estado, portanto este tern um papel central nas relac;6es

internacionais. Em relayao a eritica liberal de que a economia tem um papel

fundamental para as relayOes internaeianais, alguns neorealistas afirmam que este

papel pede ate existir, perem se manifesta atraves da polftica e outros neorealistas

afirmam que as instrumentos da analise reatista se aplicam tambem aos assuntos

econ6micos. Desta forma, a economia s6 e importante do ponto de vista polftico.

I Waltz,2003 _ cap. 5
7 HaliidaY,1999 _ cap.1, Waltz ,2002 - cap.4
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Quanta a crftica liberal de qLle existe rela9Bo entre 0 ambito domestico e internacional,

os neorealistas continuam afirmanda que, apesar das rela90es domesticas existirem,

elas sao irrelevantes para 0 estudo das relat;l5es internacionais, ou seja, 0 sistema

econornico nao deve interferir no politico sao independentes entre si. Podernos

conferir,conforme relata Waltz:

'" [...] a estrutura politica intern a tern de ser examinada de forma a

estabe/ecer a distinr;~o entre expectativas sobre 0 comportamento e suas

res(Jltantes nos domfnios interno e externo. [..J A politica nacional consiste em

unidades diferenciadas. desempenhando fungOes especlficas. As re/ar;Oes

intemacionais consistem em unidades semelhantes dup/icando as a/ividades

umas das outras''''.

Quanto ao fato da separayAo do sistema politico do economica, e explicado ainda no

livro do autor acirna citado'

·Os sislemas politicos intemac;onais. como merr:ados econ6micos, sao fOlmados pela

cooperayao de unidltdes ~jstdS. {. ..] Os $slemas politicos ifltemaciona;s. como os

mercados econ6mh""O..'S. silo originariamente indMduBlistas, gefilOOs espontaneamente e

invo/untarios {. ..j As economias de men:::ackJ e't~o orgltniladas de farma a cana/izar as

energias cofl!itrutiv8m~nte. f...j As re/a¢es ill(emlJeiotUJis s.!o estrutul'almente similares a

uma econom~ de metCado desde Que SlSja pemlilido 0 principia de i'JUfO~fjjuda operar no

mercado"

Apes analisar a trajet6ria do paradigma do Realismo Politico, e possivel chegar a

conclusao de que vivemos em uma sociedade na qual as rela90es estao em constante

transformacao. os valores e os interesses dessas sociedades tambem mudarn na

mesma velocidade 10.

Portanto, sob a 6tica da teoria neo-realista, 0 presente trabalho pretende explicar como

a China esta se modernizando, crescendo em rltmo invejavel, diminuindo

significativamente a desigualdade social e se integrando a globalizacao, mas de modo

•Waltz, 2002 pag. 1'15,137
• Waitz, 2002 pag. 129
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autOnomo e soberano. E tambem, questionar como a China consegue manter 0 regime

do sistema politico interne -socialista- ao mesmo tempo em que esta aberta para 0

mercado externo, participando ativamente das trocas comerciais?

Uma explicayao introdutoria e que os chineses estao praticando 0 que chamam de

usocialismo de mercado": literal mente, aprendendo a ganhar dinheiro com os

capitalistas para gast.3.-los como socialistas. Pode ate ser que os chineses aceitem uma

economia de mercado, mas certamente nao admitiriam uma sociedade dominada pelo

mercado ou que 0 mercado decida em nome da sociedade. Vejamos essa discussao

no capitulo III.

10 Weltz,2002 _ cap.6
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11- CONSTITUI<;:AO DA CHINA SOCIALISTA

Para que se possa compreender as caminhos da revoluc;ao chinesa, deve-se levar em

considerac;ao a sua milenar cultura, conformando ao long a dos tempos LIma civilizac:;ao

com caracteristicas muito peculiares. Assim 0 processo revolucionario que va; se

constituindo e chegando aDs dias atuais nao pede ser dissociado de onde se originau.

Oesta forma, pode-se tirar ensinamentos grandiosos no que se refere a combina~o

entre economia planificada e 0 denominado ~socialismo de mercado"

No inlcia do secura XX a China encontrava-se com parte do seu territ6rio ocupado par

oito potencias - Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Franc;a. RLlssia Czarista,

Japao, H-alia e Austria. Retalhada e humilhada perc imperialismo, havia se tornado um

pais atrasado, com centenas de milhOes de famintos. Suas riquezas pertenciam a elite

e aos exploradores estrangeiros.

Em 1911, a resist~ncia dos nacionatistas chineses, comandados par Sun Yatsen IIder

do Kuomitang - KMT" considerado avan9'ldo, levoll a queda do imperio e a
proclama~o da Republica, mas 0 pars nao encontrou estabilidade poHtica porque

estava mergulhada nas disputas dos senhores da guerra: latifundiarios que reuniam um

banda de capangas armados para dominar uma regi~o 12.

Dez anos depois, 19211 foi fundado com apaio da Internacional Comunista 13,0 partido

comunista chines - PCCh que obteve como aliado 0 KMT juntos decidiram lutar par

reformas democraticas. Inicialmente, 0 PC da China nao lutava diretamente pelo

socialismo. A ideia era apoiar a burguesia nacionalista para veneer os senhores da

guerra, fortalecer 0 governo central e desenvolver a eeonomia, tirando 0 pais do atraso

e da submiss~o.

11 Kuomitang -KMT, partido nacionati)ta que propunha crier um Estado moc\erno, dinarnizador do
capilalisfTlO.
12 Pomar,2000 caps.1,2,4
U Mao Tsetung er~ urn dos jovens fundadore:s do partida
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Ap6s a morte de Sun Yatsen, 1925, 0 KMT passou a ser liderado por Chiang Kai-chek.

Em 1927 ordenou 0 Massacre de Xangai, matando e prendendo milhares de

comunistas. A partir dar, comecava em Agosto desse mesma ana a primeira guerra

civil entre 0 PCCh e 0 KMT.

A partir de enllio, Mao (PCCh) comelA' a organizar bases de apoio revolucionarias no

campo contra Chiang Kai-chek (KMT) que comelA' a empreender gran des campanhas

de cerco e aniquilamento contra as bases de apoio.Derrotados no Sui, as comunistas

tiveram de fugir em direvao as montanhas de Kiansi. La fundaram, em 1931, a
Republica Sovi,jjica.

Na Quinta campanha, conhecida como a Longa Marcha, 1934, liderada por Mao Tse

Tung foi uma caminhada de 6000 Km que 86 mil retirantes marcharam perseguidos

pelo exercito KMT, desafiando rios, p~ntanos,deserto, neve e montanhas.

Ao final da longa marcha, 0 Japao ja ocupara uma parte da China e preparava outras

invasOes para chegar II Beijing, declarando guerra total com 0 objetivo de domina-Io

completamente em 1937. Para enfrentar as invasores, 0 PCCh e 0 KMT estabeleceram

uma tregua, fazendo uma frente antijaponesa. Entretanto, enquanto 0 KMT. dominado

pela corru~o, desenvolvia campanhas de aniquilamento contra os comunistas e

pouco fazia contra as violentos QCupantes, 0 pee mostrava aD pavo que era mais

dedicado e leal combatente, acumulando forca e prestfgio. Na luta contra as japoneses

fei criado a exercito vermelhe e em pouco tempo ser patrieta era sin6nimo de ser

comunista 14.

Em 1945, quando 0 Japao se rendeu na II Guerra Mundial, a luta entre 0 PCCh eo

KMT recome9Qu, tendo inicio a Segunda guerra civil, conhecida como Guerra de

Libertagao que se estendeu ate 194915.

,,, Hobsbowm, 1989 vol,e - pags. 375--471
'5 Vizentini,2000 cap. 1,3
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A ajuda dos EUA nao foi suficiente para garantir que Chiang Kai-chek permanecesse no

poder, enta~, juntamente com seu exercito foge para a ilha de Formosa - Taiwan -,

onde cria um novo Estado, protegido pelos EUA

Entao, no dia l' de Outubro de 1949 na pra<;a, Tianamen, Mao Tse Tung prcclama a

Republica, dizendo: "Esta proclamada a Republica Popular da China. De hoje em diante

o pove chines vai se erguer". E 0 inicio da primeira etapa da constru~aodo socialismo

na China 1e

Proclamada a ReplJblica, 0 partido iniciam novas tarefas para grandes transforma<;oes,

come<;ando pela orienta,ao do Estado popular para lan,amento das bases de um

sistema socialista no pais, que se concretizQu em 1956. Os chineses tentaram construir
o sccialismo de acordo com a influencia da receita da URSS, entretanto, eles sempre

fcram originals e conscientes de que del/iam seguir seus pr6prios caminhos17.

Em 1953 e lancado 0 primeiro plano qOinquenal que implantava urna radical reforma

agraria, abolindo as privilegios feudais e criando as bases para urna rapida

industrializacao.

No ano de 1956 0 PCCh lan90u a Campanha Cern Flores, concedendo grande

liberdade para debates publicos. Mao Tse Tung disse: "Deixai que as flores

desabroc/Jem e que floresr;am as discussOes", As crfticas foram maiores do que se

esperava. Preocupado com a estabilidade, 0 PCCh censurou as criticas: A liberdade

nao sera total.

Em 1958 e lan,ado 0 projeto Grande Safto para a Frente que mobilizeu tada a China

para transformar 0 pais em poucos anos em uma potencia econOmica, cr;ando as

Comunas Rurais, param, foi um fracasso, a industria cresceu pouquissimo, causou

desperdfcios financeiros par falta de recursos e fah~ncia das Comunas. Como agravante

a China perdeu a ajuda da URSS, gerando situa,Oes extremamente confilitivas, na

qual, as chineses passaram a acusar a URSS de social-imperialismo 18

\I Vizenlini,2001 _ cap. 1
17 Filho, 1891
II Vizenlini,2001- cap.1,3 e F~ho,1981



o ano de 1966 a 1976 e importante para a historia da China porque registra um

periodo de grande instabilidade politica conhecido como RevoluqiJo Cultural Proletaria

que visava a expurga980 de opositores no governo e logo transformou-se numa luta
pelo poder empreendida pelo grupo maolsta, sustentada pelo EPL(exercito popular de

Iiberta9aO), liderado par Lin Piao, contra a grupo de Liu Shaoqui e Deng Xia Ping,

opositores de Mao no PCCh. As grandes vitorias alcan9adas levaram a grandes

transformacoes socialistas na base economica, educar;8:o, literatura e arte. Nessa
epoca crieu-se a Guarda Vermelha 19

Em 1971 a China reata rela9aes diplomaticas com os EUA e ingressa na ONU,

passando a ocupar urn assento como membra permanente do Canselha de Seguranc;a

da ONU em substituic;ao a Taiwan. 0 ingresso da China na comunidade mundial

estimulou as politicas de desenvolvimento econ6mico e a abertura aDs investimentos
estrangeiros, iniciados sob a influemcia de Deng Xiaoping, nos anos oitenta, e
continuadas desde entaD.

Em Setembro de 1976, morre Mao Tse Tung com 83 anos, abrindo-se um novo

caminho na disputa do poder na China.

A constru~ao do socialismo na China inieia sua segunda etapa, tendo como marco

inicial em 19780 periodo de "desmaoiza9ao" do pais, comandado por Deng Xiao Ping,

agora IIder do governo chines. A renovar;ao da estrutura polltica iniciada estava Iigada a

renova<;aoda estrutura economica nurn processo em que uma dever;a promover a
Dutra e da edificacao do ensina superior altamente nacionaiista20

Deng Xiao Ping iniciou 0 programa de reforma e abertura da China dirigindo as

chineses ao caminho do enriquecimento. Como ele mesma afirmou "ser rico e gloriosow:

Deng fez com que fechassem as livrinhos, desmantelou as casernas, escancarou as

19 Coggiola, 1985
20Kobsbawm, 1989 vot11 - pag.281-283
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portas do con vento e transformou os habitantes em corsar;os do capitalismo ao grito de

"enriquecamfM21

Essas transformac;ees come<;aram a ocorrer inicialmente no campo com a liberalizayao

da produ,ao e adequa~o dos pre90sdos produtos ao mercado, porem com uma linha

inspiradora da "responsabilidade de brigada" e do "contrato de responsabilidade
familiar>',2:I"

A prioridade do governo Deng era a politica da moderniza~o da agricultura, da

industria, da defesa e das areas de conhecimento, conhecidas como as quatro

moderniza¢es.

A primeira medida de cunha territorial introduzida pela equipe denguista para p6r em

p":itica a marcha das quatro moderniza<;oesfoi a cria,ao, logo em 1979, de quatro

zonas econ6micas especiais (Shenzhen, Zhuhai, Shantou e Xiamen). Essas medidas

atrairam para a China uma imensa onda de investimentos externos, fazendo com que 0

pais intensificasse a inicio da reversao agraria da epoca de Mao, passando na decada

de 1980 a ter uma popula,ao rural abaixo de 80%. Nesse mesmo ana foi introduzida a

lei sabre as joint ventures, com facilidades especiais para investidores estrangeiros24

A III Sessao Plen;:iriado XII Comite Central do Partido Comunista da China realizada

em 1984, adotou a ~ResoIUl;:ao sabre a reforma da estrutura econ6mica~ e a reform a e a

abertura passaram do campo para a cidade. A politica de abertura do geverno chin~s

permitiu maiores investimentos estrangeiros, incentivou 0 desenvolvimento de uma

economia de mercado e do setor privado25

o governo de Beijing, continua 0 processo de reunificaca.o nacional como uma missa.o

historica. A atual politica de reunificacao nacional toi pela primeira vez formulada sob 0

21 Mezzetli,2000 pag.15
=2 Significa em geral que a familia 5e comprometia a entregar ao Estado uma parcela da colheita em
forma de imposto in natura, ou uma quota oj pre9Qs politicos.
:!:lOliveira,2001 _ cap 9, Vizentini,2000 cap.3
!A Oliveira, 2001 cap.1, Vizenlini cap.3
IS Zemin,2001 _ discursos
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modelo ~um pais, dois sistemas" em 1984. Qualquer insinuac;ao sobre a existencia de

duas ~Chinas~ era, tal como hoje, inaceitavel para os lideres comunistas. A expressao

dais sistemas significa a coexist~ncia do socialismo no continente chines e do

capitalismo em Hong KOng'2G, Macau17 e Taiwan1l$ territ6rios reintegrados sob forma de

regioes administrativas especiais29

Um pais dois sistemas teve uma escolha par causa pr6pria:

~Por quenos comprometemos a fllo mudsr a $.istema capitalisiade Hong Kong durante50
aoos? Simplesmente porque nesse pefiodo con/amos prO(Jredir e atingir 0 niveldos palseS

desenvotv;aos, continuando a aMr·nos cada Vf!Z rnai$. Se isso ocorrer. entao lenoo du ..••idas
de que ocarrera, quando dentrode 50 anos 8 China for como os demais paises

de$.envolvido$, teremos ainolf rnais razoo para m{mler Hong Kong romo 6. e rJ~ fana

sentido mudar»~.

1989, 0 incidente ocorrido em Tiananmen (Praca da Paz Celestial) afirma a

transformat;ao silenciosa Dcorrida p6s marte de Mao e foi ainda mais agravado pela Lei

Marcial31 decretada pelo premier Li Pengo Os mil hares de jovens na prac;a eram 0

resultado das mudanyas do regime que ate entaD haviam ocorridas sem sabressalto.

Protestos estudantis a favor da democracia, que haviam comeyado ha tres anos,

atingiram 0 apicel2:

,. A illla de Hong Kong Ioi cedida pela china A G~-Bretanh8 pelo Iralado de Nanquim. de 1842. que p6s
rim a Guerra do6pio de 1839-1B42.Atrclves de um acorrfo dedevo/u<;;8o entre as partes, ~tabeleceu-.se a
devolUt;;Aode /oda a ooI6nia a soberania cIlinesa em 1~de Julho de 1997. assin,ado em Pequim em19B4
Seti;undo os termos. 8 Cllina ob,iga\'a-Si9 a frans(ormar Holla Kong numa enldade administrativa
especial com alro grau de au/onamia. Em Hong Kong 0 sistema capitalista e 0 estilo de vida

W~~:;::/:::;o~':fJ::~:r/::Z~;':t~;:~;;::a~lelo. Em 26 de ma~ de 1987, os
dois paises puolicaram decJaratyAo conjunta 8egundda qual Macau voItaria a soberania cflinesa em 20
de dezembfO de '1999. Difelente de Hong Kono. Usboa garantia pasSlJpolte portugu~s 80S chineses de
MaCifu podendo inare.ssar em outro:s parses. da CE, como suditos portuguese!. (Mezzettf,200 pa9.361)
:::t ~um pars dois !istemas'eril a linha que [)eng lanq.aoo diversas veres a Taiwan com 0 obje/No de urna
reuni~o pacifica. Poffim Tain-dn ~haqa-la ;3 em termos politicos. (Mezzetti,200 pAg.351).
Z'iOliveira,2001 _ ClIp 9
XI Mezzetti,200 ptlg.360
SI Medida que levou a uma repressQo violente contra 25 manifestaQ6es a favor da democracis.
» Salisbur)', 1969
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-Mudarafll-se os costumes, os comporl8menros coIetivos: os }ovens mostrom-S!e seguros de

si e as r7'lClqas, bonitlJS e bem vescidas, jil "00 sofrem /'TIllis a wpreS$Ao de SUi! feminilidade

como OCIJffeU a :fUSIf m~es1.-l A trtJnsronnw;Ao ocorrida liberou mecltnismos de

protagornsmo e 6ntCf9onismo pollt;oo .,t6 ent~ impensa\reis. Tiananmen como contradil;30

f;dlal de urn regime po/iticamente llutorit~rio. porem ,!5Q mesmo tempo desejoso de abn·r-se BO

mundo e modernizar-se eta ~inglSssar na tJist6rja. Tisllamen como fewltado inevitilvel de

tirnnia da hiscoria e de hisloria da tirania. num pais opiimido pela hist6ria~·.

o XIV Congresso Nacional do Partido Comllnista da China, realizado em 1992,

estabeleceu a pasic;:aa diretiva na China da teoria sobre a constru9~0 socialista com

peculiaridade chinesa, de Deng, e determinoll 0 estabetecimenta de uma estrutura de

economia de mercado como meta de reform a a estrutura econOmica do pars. Nascia

uma curiosa e , aparentemente, paradoxa I, experi~ncia econOmica: 0 socialismo de

mercado. sem duvida alguma, uma contradic;ao em termos: a economia de mercado,

por defini~o, nega 0 dirigismo estatal a socialismo, segundo cAnones ortodoxos,

sempre pregou a elimina<;ao da irracionalidade da economia de mercado. Duas ~ma,os··

em conflito: a ~mao visiver do Estado versus a Mmtlo invisrvel" da economia liberalJ.!.

A estrategia de Deng e seus companheiros, cansistiu na forma<;~o de uma economia

progressivamente menos dirigida, pacem sob absoluto controle politico par parte do

Estado. Ciente de que a transi<;ao de uma economia centralizada para uma mais aberta

implicava em pesado custo social. 0 PCC preservou 0 autoritarisma gavernamental

temendo eventuais contesta<;Oes. Outro aspecto da nova orienta<;8o chinesa e
aprimorar 0 sistema educacional. objetivando inserir a China na moderniza<;ao

tecnologica que hoje caracteriza 0 mundo desenvolvida.

No final de 1995, enquanto a China apresentava uma popula<;ao proxima de 1,2 bilhao

de habitantes, a seu PIB alcanc;ava as 2,8 bilhOes de d6lares, consolidando lim

cresci menta econ6mico superior aos 10% anuais. Exito alcanc;ado tambem peto fato da

n Mezzelti. 2000 pag 25 e 26
)( Zemin,2001 - discUr50. pags.2S 2. 75
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China suprimir a taxa de cambio ofieial do renminbi (RMB) e pela primeira vez desde

1949 estabelece uma taxa ftutuante"'.

o modelo chines, enfrenta, no entanto. alguns obstaculos. Em primeiro lugar. a

contraste entre uma estrutura econOmica altamente produtiva e os constantes deficits

estatais. Alem disso ha areas. principalmente no litoral, marcados por uma rapida

modernizac;ao. enquanto outras, nas regiOes interioranas, ainda tradicionais e

tecnologicamente arcaicas. Par fim. agrava-se a desequilibrio economico e cultural

entre a populac;ao urbana, numericamente minoritaria, e a enorme massa rural, ainda

presa aos vel has habitos e costumesJII

Durante os an os 1990 a China ampliou sua remodela<;a:o para abertura economica, mas

manteve sem altera~o sua estrutura politica. ou seja, a condi~o de ~uma Perestroika

sem glasnosr, fortalecendo a incOgnita do rumo historico Chines para 0 seculo XXI. A

abertura financeira da China tern andado passo a passo. Esse foi um dos motivos, entre

outros, pelo qual a China evitou 0 prejuizo da Crise Financeira da Asia em 199731

o idealizador da ~economia socialista de mercado~, "pai das reformas capitalistas' que

transformaram a China numa das principais potencias econom;cas do planeta, mas que

manteve a ferro e fogo. a ditadura de partido unico, Deng Xiao Ping", sofria de mal de

Parkinson em estagio avanryado e morreu em decorr~ncia de complica<;6es pulmonares

aos 92 anos em Fevereiro de 1997. deixando 0 espfrito de urna China moderna, sem

ideologia e romantismo revolueionario. Com certeza materialista, mas com objetivo final

de fazer com que 0 homem viva um pouco melhor3'.

z Vizentini,2000. cep.3
,. Pomar.2000 - cap.5
:r.Vizentini,2000, cap.3 e Oliveira, 2001 cap.9
• 0 corpo de Oeng 10i cremado e SlA cinZ8S e5palhadas pe!os ITlfHi!S de China. Um gesto simb6lico

W~~~,~~~e_t~I:~~derrnircar fronteiras.
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Deng viveu 0 bastante para testemunhar na estera econOmica, a fim do sistema

herdado, construindo outro aut6nomo e impessoal, de autoritarismo institucionalizado,

construindo um pais que representa um desafio a todo a resto do mundo:

-As cifras. as <1ridas ~.stati5tic8s do !bifo econ6mCo, oonsbwem 0 b3lany"O hist6rico para Den

Xiao Ping: a China pr6~pera,0 colO$5o sardo de seus males 5eCfJlams, seu monumento. 0

peqtu:mo homem. que Mao fJM enl'elIlilv8, entfO(l na /list6ria como um aiaClnta,4th

Ap6s a morte de Deng Xiao Ping, em Fevereiro de 1997, e a ascensao de Jiang Zemim

como secretario-geral, as passos dados pela nova dire9~o colegiada do Partido

comunista Chin~s tem manifestado firmes prop6sitos de continuar a processo de

reformas.

Nascido em 1926 na provincia de Jiangsu, Jiang Zemin e a terceiro lider da Republica

Popular da China. 0 sucessor de Mao Zedong e Deng Xiao Ping nao tern, contudo. 0

mesmo carisma dos seus antecessores que participaram na construc;ao da RPC.

Engenheiro eletrotecnico de forma~ao, liderou nos anos 80 a clImara de Xangai e a

estrutura local do partido comunista chin~s.

Jiang Zemin e chamado para Beijing depois dos acontecimentos de 04 de 1989. 0

herdeiro politico foi escolhido pelo pr6prio Deng e em pouco tempo Jiang consegue

ascender aos mais altos cargos do pais. E desde 1993 Chefe de Estado, Secretario-

Geral do PCC e Presidente da Comissao Militar Chinesa, urn orgao que na China tern

muita influencia.

Jiang Zemin nao tern a status de chefe supremo como tinha Mao e Deng. Ete nao e
vista como um estadista inovador, e 0 papel dele tern sido simplificar a transic;ao para

urn cenario polftico mais estavel, num momenta em que a velha guarda esquerdista

cede lugar a quarta gera9<'lo de IIderes, com mentalidade mais aberta.

Enquanto se da a processo de abertura da China, fen6menos como a desemprego, a

insatisfa9<3o no campo e a invasa.o da religi~o e da cultura ocidentais tornaram-se as

mais novas preocupayoes para 0 governo chines.
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A prioridade para Jiang tern sido manter a estabilidade social, introduzindo reformas

econOmicas graduais e garantir a perman~ncia do Partido comunista no pader.

Jiang ganha forI'<' no 15° Congresso do PCCh, em Setembro de 1997, quando raufica 0

caminho das reformas econ6micas planejadas par Deng e afasta seus rivais politicos. 0

Congresso rompe urn principio basico do cornunisrno (a propriedade estatal dos meios

de produc;ao) e anuncia urn gigantesco programa de privatizac;ao que incluira a maioria

das 370 mil estatais chinesas, responsaveis por cerca de 70 milhoes de postos de

trabalho.

Como secreta rio geral do PC Jiang Zernin ja se manifestava atraves da carta -

programa:

"A refonna da estrotura poIitica dave acompanhar e ser coordanada com a refonna

econ6mica - urns deve promover a outra. Ambas tem sido introduzidas como necemrias a
propria me/horia e ao desenvotvimen/o dO sistema socialista (. ..)

A reestruturaylo pofitica da China est~ prevista no democracia socialista e no sistema leoa/

em vigor, para assegurar as pessoas 0 efetiva gozo de seus direitos como ddadAos (. ..) A

concJusAo basica derivada de anos de experilmci3s hisf6ricas, e que devernos sempre

observar as nossas rea/cades, para constroir 0 socialismo de maneira independente a com

caracteristicas chinesas.41"

No mes seguinte, Jiang faz a primeira visita de um presidente chines aos EUA em 12

anos. Negocia com 0 presidente Bill Clinton a amplia,ao da abertura econOmica de seu

pais em troca do apoio norte.-americano a entrada da China na OMC<42.

A China conseguiu resistir com relativo sucesso a crise econ6mica asiatica, iniciada em

meados de 1997. Apesar da queda nas exporta<;Oes - motor econ6mico chines - , a

governo nao cedeu as press6es para desvalorizar 0 Yaun (moeda nacional) e

prossegue com as restriC;oos a entrada de capitais especulativos. A recuperac.;:ao

.41) Mezzetti, 2000 ~. 499
41 Oliveira, 1990 pags. 39 e 40
.~ Zemin, 2001 - Biografia
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come93 a ser sentida em 1999. quando 0 PIB cresce a uma faixa de 7%, mesma assim,

o governo admite que ha milhOes de desempregados nas zonas rurais e urbanas.

Neste mesmo ano 0 regime come,a a afrouxar a politica de um filho s6 por casal,

adotada no inicio dos anos 80 e que, desde entao, reduziu em 300 milhOes de pessoas

a expectativa de crescimento demografico.

Finalmente, ap6s 15 anos de negociac;ao,em 11 de dezembro de 2001 a China foi
admitida como membra da Organizac;ao Mundial do Comercio - OMC, sob 0 numero

143. Como membra da OMC. a China se compromete a adequar sua politica comercial

em conformidade com os acordos internacionais vigentes. Isto significa, dentre outras

coisas, que devera rever suas tarifas de importac;ao e respeitar a propriedade

intelectual, nos termos da Conven,3o de Berna" para a Protec;aoda Propriedade

Uteraria e Artistica e 0 Acordo de Comercio dos aspectos Relacionados aos Oireitas da

PropriedadeIntelectual- TRIPS"

Nanegocia,30 para entrar na OMC, a China respeila os regulamentos desta institui,ao

internacional. mas ao mesmo tempo cuida com prudti:ncia dos sellS beneffcias

nadonais. Face a globalizac;ao,a China investe na educa,ao do patriotismo e torna

intrinseco no seu pavo 0 Espirito Nacional. Estes preparativos mentais sao

fundamentais para tratar a globalizac;ao.A China, junto com a aplicac;aoda politica de

reforma e abertura, fortalece a educayAo do patriotismo e une 0 seu pova para

conseguir a gloria do Pais45

A china inieia transi~o de poder. Essa iniciativa marca 0 inieio de uma transferencia de

peder, cuidadosamente orquestrada, para a chamada 'quarta gerac;ao' de lideres. As

mudanc;as foram discutidas durante a congresso do Partido Comunista Chines,

destacando-se aten,ao especial para os esforcos do partido em acabar com a

4) Con\feny&o de Bema ~ urn tmtlldo inlemac.ional sobre a protec;OO dos direitos 3ulorais relativos 2S
f{opriedade titerarias e ~rtfsticaS.

E urn tralado intemaoonal sobre as direitos da propriedade intelectual, induindo-.se nesta categtlria
~atentese pre~ sans6e.1 para os paises que desOJffiprirem SUIIS regras

Observador Legal, 200'1.
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corrupc;ao'" e manter 0 controle da pelitica do pais, ao mesmo tempo em que adapta

uma sociedade cada vez mais plural e capitalista47,

o presidente Jiang Zemim, entregou 0 cargo, juntamente com Qutros dirigentes com

mais de 70 anos em 0312003. Jiang preservou seu peder ao instalar aliados em postos

importantes e ao ver transformada em doutrina oficial do partido suas diretrizes

peliticas.

Hu Jintao, 0 homem que substituiu Jiang na tarefa monumental de administrar a China,

tornau-se 0 unico dos lideres a ser reeleito para 0 Comite Central do partido. Foi 0 sinal

mais evidente ate agora de sua ascensao ao topa da maior e de maior cresci menta
na~o da Asia·!!

Hu juntou-se ao PCCh em 1964. Em 1982 tomou-se 0 membro mais jovem da Comite

central do PCCh teve muitas experiencias ao longo do tempo, envolvendo-se em

trabalhos tecnicos ligados a sua area de formac;ao em engenharia hidraulica e com

assuntos econOmicos.

Ele foi eleito membro do secretariado do Comite Central do PCCh em outubro de 1992

e membro do Comite Permanente de assuntos Politicos e em 1997 reeleito. Ele e visto

como um simbolo da nova geray.ao de lideres da China, mais jovens e melhores

farmadas·$!

Posteriorrnente a long a negociac;ao para a transi9Ao de peder lui aprovada uma ampla

reestruturalYaO do gabinete ministerial da China, aproxirnando-o de modelos ocidentais

que seja transformar a lenta burocracia de seus ministerios - legado das decadas de

planejamento e controle estatal do regime comunista - em uma operac;ao dinamica,

.••0 PCCh aprovou OJ expulsAo do banqueiro W~ng Xuebing, acusado de COITU~O .
•7 CNN, 14/11/2002
41 Jornal Ultimo Segundo, 1511112002
.•, Jomal Estadoo, 15/0312003
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que vai elaborar politicas financeiras para coibir a corruP9ao na abertura do mercado

nacionalso

Zemin, deve, porem, manter uma grande influencia nos rumos do pais. Cinco de seus

aliados foram indicados para a Iideran9CI do Politburo e ele reeleito chefe da comissao

que controla as forc;as armadas

Alguns analistas dizem que, na verdade, a troca de lideran9a nao dever. provocar

reformas polfticas de muito peso, mas Hu Jintao devera incentivar os novos

empresarios, ao mesmo tempo em que tentara evitar uma instabilidade social51

A aprova9aO pelo congresso da teoria das Ires represenla>IJes, de Jiang Zemim, como

nova diretriz a ser adotada pelo PCCh e mais um indicio de que a China esta mudando.

10 Jomal ° Globo, 1611112002
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III - A CONSTRUCAO IDEOLOGICA DO SOCIALISMO DE MERCADO

Durante as anas da maaisma (1949 - 1976), as dais grandes pHares da sua palitica

foram a planificac;a.o estatal da economia e 0 contrale social. A doutrina vigente, nessa

epoca, e a maoismo, que e a aplicayao do marxismo as condic;oos particulares da

sociedade chines a, de caracteristicas agrarias marcantes que destaca-se com a

criaryao das comunas: era a estrat~gia maoista de fazer cereD as cidades a partir dos

campos52.

o maoismo buscava intensificar a preservac;ao de valores socialistas, a valorizayao do

trabalha manual para lodas, a celetiviza~a da produl'aa, a elimina~a da apasil'aa

campo - cidade, salarios iguais, nenhuma propriedade.

Mao recebeu criticas pelo devido excesso de idolatria dos principais enunciados do

Livro Vermelho de Maa, a repressaa da sexualidade e a exalta~o da ardem, mas um

dos seus meritos foi eliminar uma tradi<;::io autoritaria milenar de submissao aos

mandarins (senhores feudais) inclusive atraves da educac;aoSl.

Uma das caracteristica marcantes do -imperio do centro- e marcado pela politica

fechada que Mao praticava e pelo autoritarismo:

·W..ao fizera dd China ums imensa CBsems e oonvento, sem a fiJncionBfidade ds primeira e a
espiritu~lidade do segundo; seus habitantes estavam condenados 8 miseriD verme/fIB pela

soJdMlesca prlvile9iada au peJos QuardiOes trogJoditss da ideoIogis oondensada nos fivrinhos

~gitados per toda a parte Com a orr:Jem de buscar a verdade nos fatos, nlo nos

preceftos'[ ...f.

o PCCh centrolou tatalitariamente a vida dos individuas em seus minimas detalhes,

com maior ~nfase em urn ou outro aspecto, dependendo do momento. Uma das

manifesta¢es mais perversa deste fenomeno foi a cataloga~o da populac;a.o em

grupos em que Ihes ratulavam atraves de etiquetas politicas pasitivas au negativas,

51 Revis!a Islo e 2811112002
~ Hobsb ••••vm, 1989 - vol.11, pags.290-295
U Idem anlerior e Tse Tl.Ifl(J,2002 - cap.27
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dependendo da origem social e da posicao assumida antes da revolutyao, 0 contra Ie

que se exercia sobre decis6es muitas vezes pessoais, como a escolha do cOnjuge, do

posto de trabalho au 0 lugar para residir, afetou a todos e a cada urn do grande

continente chin~s, Caracterfstica do governo Mao conhecida como economia

controlada55

o maior legado de Mao, como nota 0 historiador Jonathan Spence, e ter unificado um

territ6rio varias vezes retalhado e humilhado por rebeli6es e inimigos estrangeiros em

cinco milenios de hist6ria, Apes essa conquista, percebeu-se que seria necessaria

elabarar paliticas para regulamentar a sociedade e 0 Estado'

5Depois de 10 anos de ~revolucJo cu/turar - 1966-1976 - 0$ iltuais dirigentes do PC prop6e-

se a fetomaro "espirito de lan'nanfA, Entre 1982 e 1985desenvolveram uma nova campanha

de retificayAo do esh'fo de trabalho nos escalCSes central e provinciais, considerando que as

direq(jes devem dar 0 exempJo e ret/ficar primeiro do que as bases dos reus proprios

(}efeitos··',

Um dos maiores acontecimentos do seculo XX foi a revolu9ao chinesa em 1949 que

conferiu 0 axita da descoberta de urn caminho libertador aos oprimidos e a tomada de

consciencia da necessidade de libertarem-se do atraso e da servidao tanto interna

quanta externa, 0 carater do processa libertador do pais insere-se no contexto da

vitoria do campesinato, Os conteudos programatico e teorico, fundamentados no

marxismo, enriquecidos e atualizados por Lenin, contribuirarn com a formulat;ao do

Partido Comunista da China na estrategia de sua luta transformadora5e:

Sol Mezzetti, 2000 pag, 15
~ Idem 7
51 lan'nan 10i a base central revoluciofHlria para oode se transferiam as fol'9QS principais do exercito
vermelho e 0 Comile Central do PC no final da Grande Milrcha, em 1935. Foi a partir de lan'nan que Mao
Zedong , elaborou as principais polita, e diretivas do PC e do Exercito para a guerra contra a Japa.o e,
depois, para a gueml civil revolucionaria contra Chiang Kili..shek, Foi tamMm em lan'nan que a "linha de
massn", foi sistematizada como linha a set" aplicada par lodos 03 militantn do PC e em que surgiram os
~rimeiros movimentos para 8 reafiza\=io de peri6dicas retiflC8<;Oes no estil0 de trabalho partid2rio.
1Pomar, 2000 pag, 315
M Hobsbawm, 1989 - vol.8
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.'0 pensamento guia da revolu9Ao chinesa induia ainda uma serle de outras poIiUcas

estrategicas e i8ticas, inclusive no terreno mifitllr, sistematizadas em SUB maior pl1rle por Mao

Zedong. A tlValiaQSo histOriea reBlizada peJo PC reiiera que essas poIitioas 580 ~ultlJdos

da ap/icac;lo dos principias m(tr.tistas A fealidade concreta del revoluc;lo chinesa. Em outras

pa!avras, eles criticBm as tentalivas da aplicat;'o ~n~ dos principias mtJr.tistas I}erais e
consideram inc/ispensavel compreender as leis pilrlicufares da revoluqAo para, a/raves delas,

elaborarem a leoria da revoJuqfJo concreta de que se frata e chegarem a reafiza-ia. Sem esse

pensamento guia eles oon!iderOlm que jama;s teriam conqu;stado a vil6ria da revolut;fJo··. {... J
o pensamento Mao Zedong, ou pensamento guia da revoluc;40 chines8, inspirou-.se no

marxi!(J'"KJ-lenismD. No perfodo revolucionSrio. esse penSl:lmento auia fol elaborado atraves

d~ pratica, da 8xperi(mcia concreta da luta de dasses, oom 0 auxilio do mar.tismo-M

A teoria de constru~o do socialismo tipo chin~s e uma sintetiza~o da pmtica de

reforma e abertura realizada ha mais de 10 anos. Segundo a qual, para desenvolver-se,

a China deve levar adiante a reforma e abertura e abandonar as regras rotineiras. A

tarefa fundamental na constru~o socialista e libertar e desenvolver a forc;a de prodU9aO

para realizar, passo a passo, a moderniza<;ao do pais:

"Quando 0 PC da China compreendeu estar numa eta~ pnrmin"a de construcoo do

sodlJlismo 0 fez, principalmente, pelO atrasa dBS condir;6es intemas do pais, mas nM sO,

tamMm pela situlJt;Ao em que se encontrava 0 sociafismo em plano mundiaf, em crise,

circunscrito a expe~ncia que n~ iBm bem, e que depois em grande parte desapareoeram.

o conteudo dessa etapa primMa terminou sendo B consiru98o de uma eronomia socialista

de mercado'""'.

Sob 0 comando de Deng Xiao Ping a partir dos anos 80, abriu-se aos investimentos

estrangeiros com a cria<;Ao das lEE (zonas economicas especiais) e incentivou a

propriedade privada no campo. Esse modelo, denominado "economia socialista de

mercadoM

, proporcionou ao pais um vigoroso crescimento econ6mico.

Deng Xiao Ping abriu 0 seu imenso pals as ideias ocidentais conciliando a pratica da

ideologia comunista com um certo liberalismo numa economia planejada, sempre

,. Pomar, 2000 pag. 310,311
., Haroldo Lima em Classe operaria, nO 203 - pag.1B
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defendendo urna concepc;ao propria da cultura chinesa . A nova ideia desse movimento

teria como 0 principal objetivo a modernizacao da economia, e nao a luta de classes~1,

mas tambem pregava a ideologia:

"0 marxismo deve ser (jesenvolvido em relat;Ao it re.alidade do tempo presente. Se nosso

pensamento permanecer (oS$ilizado, S6 nAo desenvotvermos rerormas e abertura, nlfo

con~uiremos demonstrar a superioridade do socialismo, favorecendo assim 0

desenvolvimentodo liberalismo burpU~S.·2~

Era como dizer: 0 socialismo das escritas sagradas nao conseguiu desenvolver a pais e

dar bem-estar ao povo. EntAo, fa\<lmos 0 ·Sociaiismo com caracteristicas chinesas·'·.

As importantes reformas economicas introduzidas em fins da decada de 70, tin ham 0

propos ito de ativar a economia de mercado na China e com a criaCao das ZEE (zonas

especiais de comercio) 0 governo pretendia oferecer m~o·de-obra barata e disciplinada,

alem da isenc;a.o de imposto a investidores estrangeiros.

Essa politica fiexivei e iiberaiizante no ~mbito da economia estimuiou grupos de

oposiCao a se mobilizar em defesa de reformas democn3ticas. Porem, ao contrario do

que ocorreu na URSS, na China a liberaiizayao economica n~o foi acompanhada de

medidas de iiberaiiza9~0 politica.

A China pass au por uma revolucao em camera lenta enos seus 20 primeiros anos

aprendeu a controlar 0 fogo do capitalismo, permitindo que 0 pais continuasse num

certo isolamento.

Deng gostava de dizer que a China estava tateando as escuras em busca de seu

caminho. Mas hoje a maiaria dos economistas ocidentais acredita que ele sabia 0 que

estava fazendo. Deng percebeu uma verdade basica da economia que os defensares

do livre mercado, ate enta.o, nao conseguiam enxergar: a reforma econOmica nao

ocorre no vacuo.

" Tse Tung,2002 - cap.2
Q Mezzetti,2000 pag.385
n Mezzetti,2003 _ cep.23
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Deng tinha em mente alga mais que economia, crescimento industrial e
modernizayao do pais: A Politica, que por sinal e conhecida pela agressividade que

tem caracterizado a politica chinesa, desde que os comunistas chegaram ao poder,
parece derivar de quatro causas distintas. Em primeiro lugar, eles triunfaram em
conseqOenciado poderiomilitar. Em segundo, 0 espfritoexpansionistaque foi refon;ado
pela doutrina comunista nega a ideia do capitalismo. Terceiro, 0 imperialismo e da
tradi<;aochinesa: cada nova dinastia procuravaampliar seus domfnios alem das limites.
Quarto as prolong ad as tentativas de ajuda dos Estados Unidos de ajudar Chiang Kai-

shek criaram profundaressentimento contra a Ocidente nas mentes comunistasl54

Deng Xiao Ping exerceu urna politica extremamente severa dirigindo a povo de todas
as etnias (90% Han) para a salvaguarda da independ~ncia e a seguran,a do pais para

desenvolver de modo planifieadoe em grande eseala a construc;aosocialista, fazendo
que a economia e a cultura da China eonsigam urn desenvolvimento sem
precedentes65

No plano externo Deng p6s em pratica sua heresia comunista que tanto irritou Mao:
reatou rela<;Oes diplomaticas com os EUA, concluiu urn tratado de paz com 0 Japao e

costurou urn acordo com a Gra-Bretanha para devoluyao de Hong Kong"'. Mas, foi no

plano interno que Deng ousou desafiar a cartilha maofsta ao introduzir reformas
econOmicas capitalistas. "Nao importa a cor do galo, desde que cace os ralos·,

costumavadizerlS7.

Para acelerar 0 creseimento da agricultura, acabou com as fazendas coletivas e
permitiu aos camponeses venderem seus produtos no mercado. "Abriu· 0 pars ao
capital estrangeiro, criouZEE. 0 resultadomudou a face da China. A contra partida foi a
crescimento da desigualdade social e da corrupgao oficial. Deng jil advertia para 0 fato

de que ~quando se abre urna janela para entrar oxig~nio, tambem eniram os mosquitosN

'" Grffilhis,1961 -cap.10
C5 Hobsbawm, 1989 - vol.11 , pags_ 281-283
-Idem 4
17 Hobsbawm, 1989 - vol.11 , pags. 283-290
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e alertara para a garantia fundamental que 0 socialismo na China teria, a de que ~nao
surgira em nosso pais uma nova burguesfa .. porque as bens bas/cos sSo propriedade

do Es/ado. do povo ..•••

Em resposta as severas crfticas, referente a polftica das reformas iniciadas em 1978,

apresentadas por parte dos opositores, que desejavam a democracia, Deng reiterava

que a repressao e necessaria para impedir que 0 partido seja avassalado e eliminado:

~Existe alga de equivooBdo "a poITtica de refotmas e abertura? Ndo. Sem ela. teriamos 0 que

femes hoje? Os resultados positivos desses anas Clevem !ler avahadoS cot'retamente, ainda

que tenham surgido pro~mtJs como a inn8Qkl. Se hi algo errado, & qlle nito fizemos

sufk.ie"tes refonm'ls e !iUficieflte aberlum. Na (ase de lJ}Uste que devemos enftentar.

podemos ddr maior (mfase a pJanificay&>, e em outtO momenta dar urn papef mais amplo ao

mercado. 0 Importante e que a China nul1Ci! mSis voIte a ser um pais techado. que n30

SlloorrJinemos mais a economis a um c;ontrole rlgic1o, como fizemos no passado."~

Deng. assim como Mao, refon;ara com intensidade ideol6gica 0 senbdo da preservac~o

da identidade chinesa e do nacionalismo. Novos e cada vez mais poderosos agentes

economicos fatalmente buscarao represental'ao politica. E com isso 0 proprio contrale

do partido politico sofrera profundas transformac;6es em seu interior1G

Desde a decada de 90, a Partido Comunista da China fez duas revisoes nos seus

estatutos com 0 objetivo de uniformizar os pensamentos e a90es de todos os seus

militantes, fazer 0 Partido avantyar acompanhando a tendencia de epoca e impulsionar

o desenvolvimento do pais:

"Na Conferencia Nadanal do PC, em selembrn de 1985, Deng Xiao Ping reteriu~se a
exist~ncia de urns boa situBf;Ao na China, de estabilidade e unidade, ,,{rdves da C'OIl"e9do do.s

eoos ultra.esquerdista. No entanto ale apontou al\7u"$ problemas e perigos trdzidos com a

oampanha de re/ificaqllo. em especial a tend/mati de retific.ar 0 sQCidJiwlO e 0 msntismo·

• Classe operarie, 18106101
• Mezzetli, 2000 pig. 43Q
~ Pinto, 2000 aapA
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lenismo, reiterando a necessidade de 0 PC continuar aderindo firmemente aos quatros

principios fundamentals de sua fX.llitica: socialismo, dire<;lJo do PC, marxismo·/enismo e

penSllmento maozedong e centra/ismo democmtico. rf -

o ana de 1992 loi de significado historico para 0 partido e para 0 povo da China. 0 14'

Congresso Nacional do Partido Comunista realizado em outubro do mesmo ana fez

duas importantes revisoes nos seus estatutos: primeiro a teoria da construc;ao do

socialismo tipo chines, escJarecendo os problemas basicos na construc;:ao,

consolidac;:ao e desenvolvimento do socialismo, herdando e desenvolvendo 0 Marxismo.

Em segundo, inclui a substituic;ao do sistema da economia planejada que funcionava ha

dec~nios pelo sistema da economia de mercado socialistan.

A incluslio da teoria de construcao do socialismo tipo chin~s nos estatutos do Partido

esta desempenhando importante papel no cumprimento de suas lun90es. Desde 1978

quando a China deu inieio it abertura de sua economia, iniciou a pratica do socialismo

com 0 mercado, isto e, significa que 0 pais mant~m 0 regime socialista de partido unico,

sob 0 contrele do PCCh e ao mesma tempo passui ZEE onde existe a livre iniciativa

que se destaca pela atuac;:a.ode empresas transnacionais e pelo acelerado crescimento

economico73

Os estatutos da Partido revisados e aprovados pelo 15' Congresso Nacional,

outubro/1997, estipulam que 0 partido Comunista da China toma 0 Marxismo-Lenismo,

pensamento de Mao Tse Tung e a Teoria de Deng Xiao Ping como guia de a9Ao,

dizendo que a leoria de Deng e 0 resultado da combina~o dos principios basicos do

marx:ismo~lenismo com a pratica e as caracteristicas da epoca na China, heranca e

desenvolvimento do pensamento de Mao Tse Tung nas novas condi¢es hist6ricas7.-.

"Para elaborar seu pensamento guia, 0 PC da China empregou de fonna popular 0 metodo

do conhecimento marxists, denominando-D de "fin/Ill de maS-S8S~ AtrBves desS8 linfla, todos

11Pomar, 2000 pjg. 318
n Zemin, 2001 - Discurso 12/10119Qo2
71 Net Work, vot8
7~POffilIr, 2000 _ cap.S e Zemin, 2001.
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os militlJntes. do lTllJisbairo ao mitis alto esca/Ao, efllm /evados a praticar uma sene de

atividades em seu traba/flo concfeto, que os conduzissem 0 mais perto passivel de um

conhecimento real da situa¢o. TS~

Ainda no mesmo 15' Congresso Nacional (outubro/1997) do PCCh, ficou decidido que a

teoria de Deng Xiao Ping seria aceita como pensamento orientador da construc;ao

socialista na China sob a estrah~gia de admjnistrar 0 pais pel a lei, construindo um pais

socialista legalizado e pelo sistema de economia de mercado que desenvolver-se a sob

um sistema de propriedade de multiplas formas.

A partir desse perfodo 0 imperio do centro e governado por Jiang lemin que manteve

firme 0 propesito de continuar com a abertura e reformas economicas, gradualmente.

Desta forma, e possivel identificar que a politica de lemin difere do governo anterior,

inclusive, pela insen;Ao e atuacAo nas trocas comerciais que par sinal intensificaram -

se.

A doutrina de Jiang, chamada as "Ires represenlar;{Jes· pode parecer indecifravel, mas

isso nAo e necessariamente uma desvantagem na paUtica chinesa. 0 partido diz que

para construir 0 chamado Msocialismo com caracteristicas chinesas" em urn mundo em

processo de globalizac;ao, ele deve estar a altura dos tempos e ser receptiv~ as novas

ideias.

A teoria de Jiang determina as seguintes obrigar;{Jes para 0 PCCh:

1- Representar as forc;as produtivas mais avanc;adas, inclusive a iniciativa privada;

2- Representar a cultura rnais avanc;ada;

3- Representar as interesses fundamentais das grandes massas.

o partido entrou em uma nova etapa de desenvolvimento da construc;ao de uma

sociedade em urn sentido geral no qual 0 povo possa levar uma vida bastante

c6moda76.

1$ Pomar, 2000 psg. 313
" Zemin, 2001 - 8iogllllfia
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Jiang Zemin, considerado muito competente, porem, indiferente, sem a fama de

agita,Ao de uma Mao au sequer de urn Deng, governa , segundo muitos, par decis~o

coletiva do partido.

Mas, essa caracteristica de indiferenc;a pede ser justa mente 0 que busca 0 partido

porque de maneira geral na China de hoje a palavra chave e estabilidade: no governo,

no mercado e na sociedade. Segundo lem;n, as pessoas se interessam mais em

ganhar dinheiro do que em tazer revolucOes77

As revis6es nos estatutos do Partido e na Constituicao aumentaram a determinayao do

partido e do povo na persistencia de reforma e abertura. Elas foram a base te6rica da

adcx;ao de uma serie de medidas na reforma e a grande fOfca motriz do

desenvolvimento s6cio - econOmico do pais nos LJltimos cinco anos"s

Existe uma critica marxista que na.o aceita compatibilidade entre mercado e socialismo.

Para ela, 0 mercado nao pode ser superior a planificayao, nem pade servir ao

socialismo da mesma forma que serve ao capitalisma. as socialistas que sup6e a

mercado como mecanismo econ6mico ideal para induzir a inova<;::a.o,ao contra rio do

planejamenta centralizado, estariam incorrendo em erro te6rico ao confundirem 0

planejamento centralizado dos antigos parses socialistas do leste europeu com a

economia planificada prellista por Marx para a transiy~o socialista1".

A economia prellista por Marx teria como pressuposto 0 complete desenvolvimento

anterior de uma ecenomia capitalista ou de mercado. As fon;:as produtivas do

capitalismo teriam atingido um nfvel em que ja nao caberiam no inv61ucro capitalista e

s6 encontrariam condi<;::6es para continua rem se desenvolvendo na economia

planificada do socialismo. Com muita razao, ela afirma que a economia planificada

prevista par Marx nao pade estabelecer-se a menos que a economia de mercado tenha

n Diario Vermelho _ PC do 8,19/1112002
.,. Z-emin, 2001 - discurloS
11Marques, 1991 pags.23-42 e Malina,1989
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se desenvolvido suficientemente e se tornado uma trava ao desenvolvimento das foryas

produtivas80 .

No caso especifico da China, diante da impossibilidade te6rica exposta pela critica ao

socialismo de mercado e constatado a fracasso das tentativas extremadas de

planifica~o centralizada com participat;ao popular massiva, iniciaram-se as reformas

que levaram a China conformar-se com 0 socialismo de mercado com caracteristicas

chinesas. Entao, no Estado socialista chin~s, convivem e disputam relacOes de

produc;a.o capitalistas e socialistas81

Na politica externa a China vem realizando modificac;6es importantes, sem muito

alarde. Em primeiro lugar, reatou as relacOes com os Estados Unidos e Unia.o Sovietica

como superpotencias e em seguida conseguiu pacificar a relac;ao com 0 Sudeste

Asiatica. Todas essas modifica¢es na politica exterior chinesa s~o reflexo, da atual

avatia~o do PC sobre a situa<;ao internacional e das proprias mudam;:as introduzidas

em suas relac;6es com os demais partidos comunistas.

Ap6s todos os ziguezagues conhecidos, 0 PC da China decidiu estabelecer uma

politica internacional na qual as discrepancias e diferenc;as entre partidos comunistas

na.o constituam obstaculos para 0 relacionamento e mesmo para coopera~o entre

eles:

"Como sempre qUlJntificando 5US' orienta¢es, 0 PC de China e3tabe/eceu quatro principios

para as rela¢es com partidos de outros paises: independencia. igun/dade complete. respeito

mutuo e nAo ;nterve~o nos assuntos intemos. [. ..} significa que os chineses consideram

que os problemas da revoluq60 e dlJ construc;80 econOmica, social e poIiti~ de cada pais

devem ser decklidos independentMTJente pelos partidos desses paises. n"

A China e a novo quadro estrategico que se forma no mundo, deve-se as bruscas

mudanvas ocarridas nas ultimas decadas do final do seculo, pois 0 novo mundo,

alicerc;ado em rela<;:6es econOmicas crescentes e caracterizado pela livre concorr~ncia,

III Pomar, 2000 - cap.S e Visentini,2001.1 Marques, 1991 pags.23-42 e Malina. 1989
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deixa de lado as tradicionais concepcOes realistas, que ate recentemente embasaram

as polfticas estatais. 0 comercio passou a assumir. ness a perspectiva, papel

fundamental nas relac6es internacionais, de modo que todos os atares - alguns

prejudicados em um primeiro momenta - sairao ganhando neste processo globalizante

e cooperativo, logo interdependente03.

o mllndo hoje e lima aldeia global, com sellS meios de comlinica<;:Ao socia is e

tecnologia atingindo instantaneamente fronteiras fisicas dos Estados. Ao longo do

tempo, conforme os momentos historicos. as instituic6es surgem, desaparecem. e sao

substituidas par outras. principalmente em periodo de crise, adaptando-se modificando-

se quando necessario, buscando prolongar 0 m<liximo sua sobrevivenciaa4.

o mundo esta configurando uma nova macroestrutura sobre a constituir;Ao da nova

ordem mundial que provoca muitas incertezas. exemplo: que papel a China

desempenhara na Asia nas pr6ximas decadas, considerando seus recursos naturais,

populayao e investimentos na industria militar.

Essas questoes, alem de outras igualmente importantes, como a moeda (mica

europeia, necessitam percorrer ao longo do tempo de maturac;ao ate encontrarem

respost.as adequadas que satisfayam a todas as partes diretamente envolvidas no

processo.

Por isso, 0 neorealismo e outras vertentes assumiram farya explicativa para as

mudancas em curso no cenario mundial, alterando a ordem bipolar para uma

multipolar'"

Atualmente, a China que conhecemos caracteriza-se pela ideologia implantada ,desde

1976 com Deng Xiao Ping, pela abertura econOmica e centralizal'ao politica pelo partido

unicc - PCCh.

o reflexo dessas refarmas caracterizou-se com a melharia dos niveis de vida na China

e 0 crescimento econ6mico extraordinario.

,:;: Pomar, 2000 pbg. 333
as Miyamotto, 1997
~ casteUs, 2000
c Miyamollo, 1997
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Seria, assim, passivel dizer que norytles como a de Meconomia socialista de me rca do" ,

hoje apresentada como 0 objetivo final do processo de moderniza9<'lo da China, iniciado

em 78, representa tentativa de obter~se equilibrio entre valores de igualdade -

socialistas - e de eficiemcia - mercado.

Kenneth Waltz explica com sua teoria - neorealista - que mesmo uma

unidade(Estado), estando inserida nos assuntos de economia internacional 0 interesse

nacional prevalece, pOis a economia 56 e importante do ponto de vista politico e,

tambem, porque esta teoria reconhece 0 sistema polftico e econ6mico como duas areas

distintas, ou seja, um nao interfere no outro, sao independentes entre si.

Nessa perspectiva, espera-se que as pessoas enrique<;am, tendo sempre em vista a

prosperidade comum como uma meta socialista a ser atingida, prevalecendo entao, a

lideranca poHtica sabre a interfer~ncia do mercado.

Sobre essa questao, referimo-nos ao estudo da influ~ncia da cultura como tator de

agrega9<'lo:

·0 livro de Francis Fukuyama, CONFfANr;A, defende a ideia de que as

na¢es dependeriam para torna-se competitivas, cada vez mais, de sua

sociedade civil, isla e, da capacidade de pessoas trabalharem juntas. visando

a objetivos comuns, em que grupos e organizat;Oes, sustentam em habitos

cullurais antigos: reciprocidade, obrigat;Oes morais, deveres para a
comunidade e sobretudo confiant;a~e6.

Em resumo, a partilha de uma mesma lingua, filosofia de vida, a consci~nc;a de

pertenca a um povo com todo urn passado civilizacional, une comunidades chinesas

com diferentes vivencias politicas e econOmicas sob as designios da interac;ao cultural,

preconizando a emergencia de uma superpotencia baseada, ate certo pcnto, na

afinidade cultural. Par seu lado, tais cantatas culturais, prom ovid os essencialmente

• Pinto, 2000 pag.21
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desde a abertura economica operada par Deng Xiaoping, estreitam tacos econOmicos

efetivos, baseados em politi cas forte mente atrativas para 0 investirnento estrangeiro e

formam urna economia chinesa transnacional definida em resultado das

complementaridades econ6micas regionais. 0 reconhecimento deste processo de

;ntegra9~o econ6mica tem gerado, par seu lado, evoluc;Oes peHticas favoraveis, Que

potencialmente se traduzirao numa unifica<;ao politica. Por outro lado questiona-se ate

Quando sera passivel evitar, no casa da China, que a ocidentalizac;aa continua e

reiterada pluralize.se?1f7 ja que a modelo econ6mico seguido, numa sociedade global,

permite Que as na96es sejam compostas par partes diferenciadas que se tarnem

integradas, a medida que interagem.

Atraves das analises de Waltz - neorealista· conclui-se que 0 mundo e composto por

unidades parecidas que se tornam dependentes umas das outras ern graus variaveis,

inclusive, no que diz respeito na distribui<;ao de capacidades pelas unidades do

sistema, pOis a medida Que a estrutura internacional muda, tambem muda a extensao

de interdepend~ncia.

Na frase que Deng expressa a ideia: "Nao interessa se 0 gato e preto au cinza. desde

que pegue os ratos", destaca·se como vit6ria da polftica em vigor, entre outras, as

seguintes conquistas: Formou·se um mercado com mecanismos pr6prios; estrutura de

intervenc;ao do Estado na economia e mudanc;as nas relac;6es internacionais apos 0

processo de abertura. Em linhas gerais, a economia socialista de mercado caracteriza·

se par tres aspectos: propriedade estatal de 51%. sistema de assistencia social aos

trabalhadores e 0 planejamento macroeconOm;co.

Sob este aspecta, abordamos a dina mica da nova era da informac;ao que nos apresenta

surpreendentes transformac;Oes:

"Manuel Castel/s, afirmou que no momento em que a economia mundia/ e
regida por fluxos financeiros, tecnol6gicos, comerciais e de va/ores

aT lanni, 1997 ---c.lIp.4
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cana/izados por 'redes independentes·. adquire import~ncia fundamental a
cone;(~o direta - ou rede - representada pelos crescentes vlncu/os..t4.

EntAo, a economia mundial utiliza-se do mecanismo em que a acumula~o de capital

avan9a par todo 0 mundo. Este modelo de economia mundial existe no Ocidente desde

o s,;culo XVI. Para Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, economia global'; uma

economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em escala

planetaria, onde capital e gerenciado vinte e quatro horas por dia em mercados

financeiros globalmente integrados, funcionando em tempo real. As novas tecnologias

permitem que 0 capital seja transportado de um lade para 0 outro entre economias em

curtfssimo prazo, de forma que 0 capital esta interconectado em todo 0 mundo,

tornando os fluxas de capitais globais; Os mercados de trabalho nao slio globais, mas a

m~o-de-obra e urn recurso global, uma vez que as empresas podem situar-se me

diferentes lugares, conforme a disponibilidade da mao-de-obra de que necessitam, ou

solieita-Ia de qualquer lugar; Os Mercados de bens e servic;os esta.o se tornando cada

vez mais globalizados parque a meta estrategica das empresas, grandes e pequenas, e
comercializar on de for passivel em todo 0 mundo. Gra9as as novas tecnologias da

comunica~o e de transportes, existem canais e oportunidades para neg6cios em todo

lugar; 0 dinamismo dos mercados internos depende da capacidade das empresas do

pais e das redes de empresas para competir globalmente; 0 Sistema Produtivo

incorporam companentes produzidos em varios locais diferentes, par diferentes

empresas e montados para atingir objetivos e mercados especificos em uma nova

forma de produ(:iia e camercializa(:iio.

o novo sistema produtivo depende de uma combina9aa de aliancas estrategicas e

projetos de coopera(:iio ad hoc entre empresas. unidades descentralizadas de cada

empresa de grande porte e redes de pequenas e medias empresas que se conectam

entre si e/ou com grandes empresas au redes empresariais. Essas redes ope ram em

cadeias produtivas controJadas pelos produtores e cadeias produtivas contraladas pelos

compradores.

*' Pinto,2000 pag.22
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Segundo Castells, a nova economia informacional funciona em escala global, porem

para Stephen Cohen, a economia internacional ainda nao e global. Se for considerado 0

argumento que as tendencias para a globalizacao ainda n~o se concretizaram por

completo, seria uma questao de tempo para ter-se um perfil de uma nova economia

global.

Observa-se que a penetrac;ao nos mercados na~ e reciproca, embora as economias

norte-americana e europeia sejam mercados abertos, a economia japonesa, assim

como a chinesa, coreana, taiwanesa, indiana continuam altamente protegldas.

A integrac;ao quase total dos mercados de capital confere a todas as economias uma

interdepend€mcia global. Porem a utiliza~o, par parte dos governos, da concorrimcia

econamica como ferramenta de estrategia politica, provavelmente mantera as fronteiras

e as separac;oes entre principais regiOes economicas, estabelecendo diferenc;as

regionais na economia global.

A estrutura da economia global e praduzida pela dinAmica da concorrencia entre os

agentes econOmicos e entre os locais (paises, regiOes, areas econOmicas) onde eles

est~o situados, isto porque, com base em fatores especfficos a nova economia

informacional, em urn sistema global e articulado por uma rede baseada em

tecnologias da informaylio".

A partir do momento que a China iniciou suas atividades de tracas comerciais no

mercado internacional com diferentes patses, inclusive pes 0 ingresso na OMC,

despertou grande interesse em potencias ocidentais pelo fato principal da China possuir

urn grande mercado consumidor.

Sob 0 ponto de vista do Neorealismo, inserir-se soberanamente no sistema econamico

internacional e necessario para 0 desenvolvimento, crescimento e modernizayao do

pars, pois 0 contrario seria impassfvel a perpetua~o desse sistema e ate mesmo da

nac;~o. Nesse caso existem dois mecanismos neorealistas que explicam tal fenOrneno:

l1li Castetfs,1999 _ cap.2
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primeiro, a socializa"ao que corresponde ao enquadramento dos atores para agirem de

forma similar. Segundo, a competic;~o, onde as unidades imitariam outras que obt~m

sucesso.

Pode ser 0 caso da China? Os indices estatisticos da economia chinesa nos revelam
que sim. Se analisarmos sob esse prisma: A China modemizou suas relac;oes politicas
diplomatica e economicas. Manteve a primeira e aos poucos esta liberalizando a

segunda.
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IV - RESULTADOS DA ABERTURA ECONOMICA

A pOlitica de reformas e abertura implantada p6s anos 70, faz da China, neste

momento, ser alva dos 01hares internacionais no que diz respeito aos seus

desdobramentos politicos e econ6micos, sen do necessaria fazer urna analise da

rela~o alual da China indusive com a diaspora chinesa, ou seja, com as paises do

Sudeste Asiatico, apontando aspectos da influencia politico-cultural chinesa nas

transformac;6es em curso nesses parses.

Essa infiuEmcia comefYa a ressurgir com 0 recuo das esferas de hegemonia ideol6gica

que marcaram 0 mundo durante a Guerra Fria, num paralelo com 0 papel que a China

exercera na regiao desde 0 seculo xv ate 0 XIX, de centro irradiador de cultura e

inspira~ogo

De regiAo economicamente atrasada e politicamente dividida - com excec;ao do JapAo -

a area com melhores expectativas econcmicas nesta vir ada de mil~nio, a Asia Oriental

surpreende pelo saito qualitativo que vem empreendendo he. cerca de trinta anosg1

Paulo Antonio P. Pinto, conta que atualmente, cerca de 55 milhOes de pessoas de

origem chinesa vivem no Sudeste Asiatico - send a 21 milh6es destas apenas em

Taiwan - e esse contingente imigrat6rio, que sempre conservou fortes lavos com a

patria-mae, e apontado pelo autor como forca motora do pracesso de amplifica<;ao

econ6mica da China. Como 0 inicio da imigracao foi definido por motiva,oes

comerciais, parcela desses overseas Chine-se92 foi formando uma tradi.;ao empresarial

cujas redes de cantatas tern como base vfnculos etnicos, 0 que os transforma em

expressivos investidores na recupera.;ao e expan5ao econOmica da China.

Na regiao percebe-se a instaura.;ao de um novo paradigma, ainda em formac;ao, em

que a influencia da China aparece com urn fater de estabilidade regional e em que,

Paulo Antonio Pereira Pinto, diz que as 18<;05 culturais pod em vir a ser a tat~r

10 Pinto, 2000 - resenha.1 Vizenlini, 2000 _ resenha
t;2 TraducrAo literal da expressAo inglesa ("overseas chinese~) consagrada na r.teratura para designar os
chineses residentes no estrangejro.
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determinante na expansao economica da area em questAo, em oposiyao ao exercfcio

da forca como garantia de esferas hegemOnicas, conforme ocorrido com frequ?mcia na

regiao desde a chegada dos ocidentais.

Ap6s a Guerra Fria alterou - se profundamente a situac;ao vigente na Asia. Os EUA

deixaram de ver os Tigres e 0 JapAo, no plano econ6mico, e a China, no plano

estrategico, como aliados prioritarios. Os grandes pafses asiaticos passaram a buscar

maior autonomia. A China mantinha - e ate aumentava - seu ritmo de crescimento

enquanto 0 Jap:3o via a sua economia estagnar. Neste contexto, ocorreu a crise

financeira de 1997, a qual at1ngiu varios pafses de regiAo, mas nao abalou seriamente a

China.

Mediante este cenario, a Republica Popular da China ocupa especial destaque pela

manutenc;ao do regime socialista no plano interno associada a capacidade diplomatico-

militar, tornando a China 0 novo p610 de pader mundial nos anos 90. Aa ser a centro

dinamico da economia asiatica, a pais se mostra apto a participar dos novas rumas da

Ordem Mundial e da Globalizaclio03
.

Na virada do milenia, a Asia Oriental atinge seu auge de sucesso como "nova fronteira"

do capitalismo. Mas 0 sucesso asiatica tem suas contrapartidas: A polltica externa

atual da China reftete urn ideal de prosperidade que engloba ideclogicamente 0

Sudeste ASiatica, 0 que explica a sucesso da aproximac;ao desta junto a paises

anteriormente seus oponentes, como as paises fundadores da ASEAN~. Assim, a

China oferece urn modelo de politica passivel de imitaclio par paises se declaram tanto

capitalistas, quanta sacialistas, como a Vietna.

A diplomacia moderna chinesa, assim como era da antiga China imperial, caracteriza-se

par estabelecer formas de tratamento distintas aos grupos farmadas pelas pafses:

Birmimia, Laos e Vietna; Malasia, Cingapura, IndoneSia, Filipinas e Bnunei; e Camboja e

tl Vizentini, 2000 - resenh.1!l
'" Aluelmente forrneda por Brunei, Filipinas, Indonesia, Molilsia, TeilAndie, CingapurlI e Vietn8
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Tailandia que recebem preferllneia chinesa nas transa96es com 0 Sudeste Asiatico

como especie de compensa9iio da manuten,ao do ftuxo camercial com a China na

epoea da radicaliza<;ljo politica da RPC (Republica Popular da China)".

Nas rela¢es internacionais, a China defende urn mundo multipolar no pas-guerra fria

em lugar da nee-hegemonia norte-americana. Apesar das dificuldades e carencias de

um pais em desenvolvimento, a papulaCa;o, depois de dois seculos de provayOes e

privacoes, busca os benefieios do desenvolvimento e do mundo moderno~

o vetor principal das reformas foi a abertura da China ao mercado internacional. Dada a

escassez de capitals existentes e, principal mente, dados 0 atraso tecnologico do pais e

a falta de conhecimentos para a penetrac;ao no mercado internacional, uma decisao

estrategica tom ada foi a da constituicao, em 1979/80, de Zonas EconOmieas Espeeiais

(ZEE) e a da abertura de varias cidades costeiras ao capital estrangeiro sob a forma de

Zonas de Desenvolvimento EconOmico e Tecnol6gico (ZDET).

Trac;o de uni:3o entre todas as zonas e 0 fato de elas se situarem em reg;()es onde a

presenc;a e/ou a proximidade de comunidades de overseas chinese e muito importante.

Segundo SERRA, as ZEE nao sao meras zonas francas como e usual encontrar hoje

em dia urn pouco par todo 0 mundo, norneadamente na propria Asia Oriental e do

Sudeste. De fato, ao estarem inseridas num pais que se continua a reivindicar do

socialismo - embora desde ha alguns anos seja preferida a expressao "socialismo de

mercado" para designar esta forma muito especial de organizacao social em que se

combina uma linha ideol6giea e politica socialista com uma pratica capitalista na

dominio da producao -, aque\as regioes nao podiam ter apenas as caracteristicas

usuais naquelas zonas francas ja que se tratava de admitir, partas adentra de urn

regime afieialrnente ainda socialista, empresas capitalistas propriedade de autras

empresas ou de empresarios estrangeirosg,.

ISPinto, 2000 _ resenhll e Vizentini, 2000 - resenha
• Pinto, 2000, cap.6 e Vizentini 2000, cap,1 e 2
'7 Pomar, 2000 - cap.S e Vizentini,2001.
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o regime de "urn pais, dois sistemas" tinha aqui 0 seu inicio e a sua principal

manifesta<;a,o exterior, esperando-se, no entanto, que as ZEE servissem de "balao de

ensaio" para a abertura do pais ao exterior que, atraves de urn processo de "onda" ---

ou de flying geese como tambem e conhecido viria progressivamente a ser

estendido a toda a China"

A forma privilegiada de envolvirnento das empresas estrangeiras na China, inciuindo

nas Zonas EconOmicas Exclusivas, sao as joint ventures, mas naturalmente, muitas

optam por atuarem sozinhas no mercado chin~s. Ate ao final de 1988 aquele tipo de

empresas representava cerca de 96% dos contratos assinados e 76% dos efetivamente

implementados.

A associaC;ao em joint ventures e preferida quer pel os investidores estrangeiros quer

pelas autoridades chinesas: aqueles. porque a associa~o com uma empresa local Ihe

permite mais facilmente integrar-se num quadro enl/oll/ente completamente diferente do

que conhece nos sellS paises enos demais paises em desenvolvimento; as

autoridades chinesas. porque a sua presenca nas empresas com capital estrangeiro Ihe

permite melhor controlar os eventuais efeitos negativos da presenC;8 de capital

estrangeiro numa posic;ao de fon;a, del/ido ao seu dominio quer sabre as tecnalogias

utilizadas quer sabre 0 acesso ao mercado internacional°°.

Um possivel antidote para tal evoIUl;.ao e e alargamento a urn numero cada vez maior

de regioes do tratamento especial que as lEE e as cidades costeiras (lDET); assim,

gradualmente, se faz a integraC;8o de toda a economia nacional no processo de

transi9Ao para 0 ("socialismo de") mercado.

Exemplo desta evolu9Ao e 0 alargamento a todo 0 vale do Rio Yangtse, desde 0 interior

ate Xangai, das facilidades de implantacao concedidas noutras areas ao capital

estrangeiro .

• Vizenlini,2000 - cap.3
•• Oliveira,2001 - capsA,B,9,10 e Mezzelti,2000 - cap.23
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Esta regi~o, embora ocupando apenas 3,4% do territ6rio nacionai. e habitada por 15%

da popula"ao chinesa e e responsavel por cerca de 20% da produ9~0 do pais. 0 fato

de fazer parte do que se podera considerar como 0 coracaQ da China M_. a verdadeira

capital econ6mica do pais, Xangai, encontra-se af ---, permite antever um grande

crescimento para toda esta area. A prioridade sera dada ao desenvolvimento de

industrias intensivas em te,cnologia e ao setor dos services, nomeadamente financeiros.

Tambem no case do mercado de trabalho se tern assistido a urna crescente

liberaliza<;ao dos mecanismos do seu funcionamento. Exemplos sao a aceitar;;;ao da

redu¢o da duravao dos contratos (atualmente mais curta), uma maior liberdade de

recrutamento de trabalhadores fora da regiao e sem recorrer ao organismo oficial de

regulac;ao deste mercado e a maior facilidade em despedir trabalhadores.

Apesar/devido a esta acrescida liberaliza"ao, as autoridades chinesas nao dispensam 0

exercicio de controle sabre as situa¢es que possam conduzir ao despedimento de

trabalhadores. E esta, alias, uma das razOes fundamentals da sua resist~ncia em

reverem radicalmente 0 sistema de funcionamento de muitas das empresas do setor

publico empresarial, a grande maiaria das quais gera prejuizos que, financiados pelo

Estado, sAo uma das causas de inflaCao.

Note-se que estas evolu<;6es das condi<;6es de mercado na China sao as responsaveis

per uma certa mudanca, de atitude dos empresarios estrangeiros face ao investimento

no pais. De fato, contra riamente ao que era a visao mais usual ha alguns anos atras,

parece estar a esmorecer 0 seu interesse em se instalarem no pais para, aproveitando

as baixos salarios, af produzirem bens para exportacao. As pr6prias autoridades

chinesas, preocupadas com a necessidade de melhorar 0 nivel tecno16gico do pais e

com a concorrencia (que comecam a sentir) de paises (Tailandia, Indonesia. Vietname)

em que os custos salariais (e outros) sao inferiores, t~m vindo a desincentivar a

instala~o deste tipo de empresas, a maior parte delas mao-de-obra intensiva.
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Assim, e cada vez mais nitida a tendlmcia para os empresarios estrangeiros se
instalaremno pais apenas para nele comerciarem (1,3 bilhDesde consumidoress~oum
atrativo a que ninguemescapa e a crescente liberaliza~o das importac;oesditada pela
adesao a Organizagao Mundial do Comercio que 0 facilita) ou para nele instalarem

unidades de produc;aodestinadas essencialmente a abastecer 0 mercado nacional e
n~o0 mercado internacional1OO.

Em resumo, todas estas alterayOes e 0 aumento dos custos de produyao (derivados,
nomeadamente, do aumento dos en cargos com os trabalhadores e com as rendas dos

terrenos) contribuem para um crescente repensar das estrategias dos investidores
estrangeiros em rela9aO ao pais: valera a pena investir nele para produzir para 0
exterior? E entre produzir internamente para abastecer 0 mercado interno ou importar
as produtos, qual sera a melhor solugao? Se h8 alguns anos a resposta era mais ou

men os 6bvia (a favor da produgao para exportagao), hoje muitos parecem inclinar-se

para uma das duas outras solugOes, designadamente a primeira delas. Mas face a

liberaliza9aodo comercio externo do pais e 0 rapido crescimentodo consumo interno, a
opgao de exportar para a China sem nela instalar a producao comega a ser cada vez

mais viavel101

100 Oliveire,2001 _ capsA,B,9,10 e Mezzetti,2000 - cap.23
101 Serra,2000.
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VI - CONSIDERA«DES FINAlS

De quanta fica dito parece que 0 ·socialismo de mercado· da China tern neste momento
mais de mercado "do que de socialismo· - pelo menes na esfera econamica do que na
politica.

De fata, se ao nivel dos mecanismos de comercializac;ao e evidente a crescente
liberalizagaa e preocupagaa de confarmidade com as regras do mercada (capitalista),

ac nivel da organizacao da produc;ao e da organizac;ao politica as elementos de uma

economia de dire9Ao central continuam a estar muito presentes.

A acrescer a ista, ressalta-se a evalugaa da legislagaa chinesa, design ada mente quanta

a facilidades fiscais concedidas aas empreendimentas com parlicipagao de capital

externo. Como vimos, a tend~ncia vai no sentido de gradualmente colocar estas
empresas em pe de igualdade com as nacionais, deixando muito claro as regras de
funcionamento do mercado e tambem como forma de selecionar as investimentos

estrangeiras.

Enfirn, como se salientou jil, parece evidente que cada vez mais a China tendera a ser
entendida pel os empresarios estrangeiros mais como um mercado de absor<;a.odas
suas producaes e menos como um local para produzir para exportar para outros parses.
o que nao quer dizer, claro, que tal nao seja possivel.

No plano intern aciona I 0 grande objetivo chines, praticando 0 socialismo de mercado, e
o de compactuar com a disciplina que os parses ocidentais vem procurando impor ao
mundo para obter crescimento e modernizac;ao no campo econ6mico ao mesma tempo
que assegura a pr6pria soberania, se necessaria pela forc;adas armas. Nesse contexto,
percebe-se que a estrategia da China e ganhar tempo, forlalecendo sua economia,

tecnologias e forc;asarmadas.
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Certamente 0 pensamento guia do modelo chines - socialismo de mercado - continuara
a ser urn enigma por mais algumas decadas, enquanto isso, a China proeura

aproveitar-se dessa situa~o internacional para estreitar 0 fossa existente entre ela e os
paises desenvolvidos no campo cientifico e tecnol6gico.
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