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RESUMO

O principal objetivo desta pesquisa consiste em analisar, de modo comparativo, como os

Estados Unidos responderam ao posicionamento mais assertivo da China no Mar do Sul

da China (MSCh) entre o segundo Governo Obama (2013-2016) e o Governo Trump

(2017-2020). Neste sentido, o artigo abaixo busca elucidar a importância estratégica do

Mar do Sul da China para as relações político-econômicas dos Estados Unidos e China,

assim como analisar e destacar as principais semelhanças e diferenças entre as agendas

de Política Externa do Segundo Governo Obama e Governo Trump no que se refere às

respostas das administrações de ambos os governos à militarização da China no Mar do

Sul da China a partir do século XXI. Parte-se da hipótese de que não houve grandes

mudanças ou rupturas entre as agendas de Política Externa dos governos em questão no

que se refere às respostas dos Estados Unidos quanto a militarização China no Mar do

Sul da China, visto que tais agendas possuem mais semelhanças do que diferenças

conforme comparadas adiante. A metodologia do artigo científico é teórica e

explicativa, e o texto a seguir está dividido em duas seções principais, além da

introdução e considerações finais.  

PALAVRAS-CHAVE: Mar do Sul da China; Segundo Governo Obama; Governo

Trump; China; Militarização; Equilíbrio de Poder.

ABSTRACT

The main objective of this research is to analyze, in a comparative perspective, how the

United States responded to the more assertive position of China in the South China Sea

between the second Obama Administration (2013-2016) and the Trump Administration

(2017-2020). In this way, the article below seeks to clarify the strategic importance of

the South China Sea for the political and economic affairs of both the United States and

China, besides analyzing and highlighting the main similarities and differences between

the Foreign Policy agendas of the Second Obama Administration and Trump

Administration regarding the responses of the administrations of both governments to

the militarization of China in the South China Sea from the 21st century onwards. We

believe in the hypothesis that there were no major changes or ruptures between the

foreign policy agendas of the governments analyzed regarding the responses of the

United States to the militarization of China in the South China Sea, as these agendas

have more similarities than differences as compared below. The methodology of this
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scientific research is theoretical and explanatory, and the text that follows is divided into

two main sections, in addition to the Introduction and final considerations.

KEY WORDS: South China Sea; Second Obama Administration; Trump

Administration; Militarization; Power Balance.

1. Introdução

Esta pesquisa tem como principal propósito analisar de maneira comparada

como os Estados Unidos, no segundo Governo Obama (2013-2016) e Governo Trump

(2017-2020), responderam ao aumento da militarização e posicionamento mais

assertivo da China no Mar do Sul da China. Neste sentido, busca-se elucidar

brevemente a importância do Mar do Sul da China para o interesse nacional tanto dos

Estados Unidos como da China e qual o impacto desta região estratégica para a as

relações político-econômicas entre EUA-China a partir de 2013.

O estudo das situações de conflito entre Estados Unidos e China pelo

posicionamento estratégico no Mar do Sul da China, intensificados após o advento da

Nova Rota da Seda em 2013, justifica-se pela grande relevância às Relações

Internacionais. Isto, pois, o tema está relacionado à disputa entre a potência hegemônica

norte-americana e a potência chinesa em ascensão pela reconfiguração do equilíbrio de

poder na Eurásia e zonas de influência por meio do reposicionamento estratégico.

Nos últimos anos, a China está investindo em uma política externa mais

assertiva, com a recente modernização de suas capacidades militares e a militarização

do Mar do Sul da China, o qual é uma região estratégica tanto para a China como para

os Estados Unidos devido a suas riquezas energéticas e por ser parte de uma importante

rota comercial. Considerando-se a atualidade do tema, muitos analistas das Relações

Internacionais buscam compreender qual o impacto dos conflitos territoriais no Mar do

Sul da China para a Ordem Mundial e de que forma os EUA estão agindo para tentar

manter seu o poder hegemônico na Ásia-Pacífico.

A hipótese da pesquisa é de que desde os governos de Barack Obama questões

como o aumento da projeção da China no Mar do Sul da China e da expansão deste país

na Eurásia já encontravam importante espaço na agenda de Política Externa

norte-americana, tendo em vista a estratégia política, econômica e militar ‘pivô para a

Ásia’ lançada ainda no primeiro mandato do ex-presidente. Contudo, pressupõe-se que

durante os governos Obama e Trump as tomadas de decisão quanto à esta temática
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possuem diferenças a serem destacadas, especialmente no que diz respeito à retórica dos

discursos oficiais da administração de ambos os governos, assim como a quantidade de

exercícios de liberdade de navegação, conhecidos como Freedom of Navigation

Operations (FONOPs), os quais são parte fundamental da estratégia de

reposicionamento norte-americano na Eurásia.

Como será abordado adiante, Obama adotou uma política tímida e pouco

assertiva para a contenção chinesa na região eurasiana. O próprio Trump chamou seu

predecessor de “impotente” para a resolução de conflitos no Mar do Sul da China, ainda

que, na prática, a principal diferença na tomada de decisões do Governo Trump quanto à

militarização da China no Mar do Sul da China tenha permanecido na retórica mais

agressiva e intensificação dos exercícios de liberdade de navegação em defesa do

compromisso com os aliados da Ásia-Pacífico.

Por fim, este trabalho consiste em uma pesquisa de metodologia teórica e

explicativa, e está dividido em duas seções principais. A seguir, será feita uma breve

análise sobre a importância estratégica do Mar do Sul da China para as agendas de

política externa das duas grandes potências, Estados Unidos e China, além de comentar

sobre a possibilidade de iminência de um conflito militar sino-estadunidense tendo

como palco a região. Já a segunda seção da pesquisa é dedicada ao estudo mais

aprofundado de cada um dos governos analisados no artigo, isto é, o Segundo Governo

Obama (2013-2016) e Governo Trump (2017-2020), especificamente no que tange às

semelhanças e diferenças entre os dois governos quanto às respostas ao aumento da

militarização da China no Mar do Sul da China a partir de 2013.

2. Mar do Sul da China: Região Estratégica para Política Externa Chinesa e

Estadunidense

O Mar do Sul da China tem grande relevância para a política internacional por

ser uma região estratégica e de disputa entre as principais potências globais. É

considerado uma das mais importantes rotas comerciais do mundo, além de possuir

recursos energéticos em abundância - especialmente petróleo e gás natural. Pelos

motivos elencados acima, ainda hoje o Mar do Sul da China possui porções de

território com soberanias contestadas entre a China e países do Sudeste Asiático,

sendo eles Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei, Taiwan, sem mencionar as pressões

norte-americanas para aumentar sua influência nestas águas e intimidar a expansão
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militar e econômica chinesa na região. (FAKHOURY, 2019).

De acordo com Lee Hsien Loong (2020), tanto Estados Unidos como China

compreendem a Eurásia enquanto uma região estratégica para manutenção dos

interesses vitais de seus países. A China se reconhece enquanto uma potência

continental que aspira se tornar também uma potência marítima e, consequentemente,

aumentar sua projeção e zona de influência no Sistema Internacional. Esta é uma das

razões pelas quais a potência asiática deseja a soberania de grande parte dos

territórios no Mar do Sul da China.

A região do Mar do Sul da China se militarizou ao longo do século XXI, tendo

ações militares mais constantes a partir de 2010. A potência chinesa vem aumentando

a postura mais assertiva no território desde o início do século XXI, com intensificação

das tensões com países do Sudeste Asiático a partir da segunda década deste século,

principalmente após o início do mandato de Xi Jinping, em 2013. Isto pois a China,

para além dos países anteriormente citados, reivindicam e disputam a soberania de certos

territórios no Mar do Sul da China, principalmente no que diz respeito às ilhas Paracel e as

ilhas Spratly.

Segundo a potência chinesa, as ilhas Paracel e Spratly fazem parte da chamada

“linha dos nove traços” 1, sendo este o território reivindicado pela China na região do

Mar do Sul. O argumento utilizado para a reivindicação total da soberania dos

territórios acima citados é a presença histórica de pescadores chineses na região. Para

reforçar sua autodeterminação quanto à soberania das Ilhas mencionadas, nos últimos

anos a China está adotando uma postura mais assertiva no Mar do Sul da China,

buscando o aumento de tamanho das ilhas artificiais já construídas no Mar do

território, ou ainda a criação de novas ilhas como formas de reivindicar a soberania

nestes territórios.

Para além das ilhas artificiais, há também o esforço da potência chinesa voltado

para a construção de portos e para a militarização da região, especialmente nas ilhas

Paracel e Spratly. A estratégia da China para o Mar do Sul da China é denominada

“coerção de baixa intensidade” (low-intensity coercion), pois reside em pressões

diretas e indiretas no território (PECEQUILO; FORNER, 2017).

Friedberg (2018) ressaltou que desde que assumiu a presidência do governo

1 A chamada “linha dos nove traços” (no inglês nine-dash-line) abrange 90% do território do Mar do Sul
da China e percorre 200 km de faixa territorial na região, o que abrange porção do território que é
considerado parte dos países que possuem respaldo jurídico da UNCLOS.
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Chinês, Xi Jinping entendeu que a Eurásia seria considerada como foco da Política

Externa do país. Desde os primeiros discursos do atual presidente chinês, estava clara

a mudança do paradigma de política externa chinesa, com diversas afirmações de que

Pequim nunca barganharia sobre os interesses nacionais do país em relação às

disputas marítimas.

Como ressaltaram Pecequilo e Forner (2017), pode-se perceber uma mudança

do posicionamento chinês no Sistema Internacional já no início do século XXI, que

abandonou a postura mais cuidadosa e defensiva de Deng Xiaoping (1978-1992), para

uma ação mais proativa e assertiva nas principais temáticas de interesse nacional.

Vale ressaltar, ainda, que a estratégia de Política Externa chinesa é de não confrontar

diretamente os Estados Unidos, uma vez que busca o crescimento paralelo ao país

levando em consideração o acesso a mercados menos explorados pela potência

estadunidense, como alguns países da América do Sul e continente Africano.

Por sua vez, a presença dos Estados Unidos na região é forte e estável,

principalmente no que diz respeito às alianças militares com os países asiáticos.

Contudo, tanto a militarização do Mar do Sul da China como a iniciativa da Nova

Rota da Seda Chinesa desafiam a manutenção do equilíbrio de poder na Ásia-Pacífico

e ameaçam a hegemonia estadunidense na Eurásia. É por este motivo que a nação

norte-americana entende o reposicionamento estratégico na Eurásia como prioridade

na agenda de Política Externa do país desde os Governos de Barack Obama.

Cabe aqui ressaltar a importância estratégica da Nova Rota da Seda para o novo

paradigma de Política Externa Chinês mais assertivo. A Nova Rota da Seda é uma

iniciativa geopolítica e geoeconômica que visa a conectividade da China a diversos

países do mundo tanto pela via marítima quanto terrestre. Tal projeto chinês busca

fomentar a cooperação econômica em níveis regional e global, além da integração

financeira e o intercâmbio cultural 1. Também conhecida pelo termo em inglês One

Belt One Road Initiative (OBOR), esta iniciativa é composta por seis corredores2 que

conectam províncias chinesas à Ásia, África e Europa, por meio de uma rede de

ferrovias, rodovias, aeroportos, projetos de conservação de água, oleodutos e

2 Tais corredores são: Corredor Econômico de Bangladesh, China, Índia, Mianmar (BCIM); o Corredor
Econômico China Paquistão (CPEC); a nova ponte terrestre da Eurásia; o Corredor Econômico da China,
Mongólia e Rússia; o corredor econômico da China - Ásia Central; e o Corredor Econômico da Península
China Indochina.
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gasodutos (DEEPAK, 2014)3.

Entende-se, pelos argumentos apresentados acima, que a região do Mar do Sul

da China é estratégica e prioritária tanto para a agenda de Política Externa chinesa

como estadunidense. Neste sentido, Zhou Jianren (2019) faz levantamentos relevantes

para a análise das relações sino-estadunidenses na Ásia-Pacífico.

O autor analisa o processo de transição de poder entre uma potência em ascensão

e uma potência hegemônica que busca a manutenção de seu poder. A potência

hegemônica, antes de ser ultrapassada pela potência em ascensão, tende a assumir uma

posição mais assertiva frente àquela, a fim de evitar perdas futuras. Por outro lado, a

potência em ascensão, ao ultrapassar a potência hegemônica, tem maior probabilidade

de desafiar a sua rival para ampliar seus ganhos imediatos, impondo, desta forma,

perdas à antiga potência hegemônica.

Confirmando as hipóteses levantadas por Jianren (2019), nos últimos anos os

Estados Unidos mudaram seu paradigma de Política Externa, isto é seus objetivos e

princípios norteadores no Sistema Internacional, de forma a desafiar a potência chinesa

em ascensão, enquanto a China alterou o seu paradigma de política externa em

resposta às iniciativas norte-americanas e a fim de evitar perdas imediatas.

Em 2011, a estratégia lançada na administração Obama, conhecida como “pivô

para Ásia” significou uma mudança no antigo paradigma de Política Externa

norte-americano, antes voltado ao combate ao terrorismo transnacional. A partir de

então, percebendo o crescimento econômico e aumento da zona de influência

internacional da China, os Estados Unidos assumem uma nova estratégia de Política

Externa voltada à competição com a China por aliados regionais e reposicionamento

na Eurásia. Enquanto isso, e em resposta às iniciativas estadunidenses na região, a

China substituiu um posicionamento de baixo perfil em níveis regional e global, para

uma política mais assertiva no Sistema Internacional a partir do início do mandato de

Xi Jinping (2013-2021).

A partir de 2013, houve não apenas aumento do engajamento da potência

asiática nos foros multilaterais, mas também a criação, em 2014, do Banco Asiático

de Investimento em Infraestrutura (AIIB)4, e maior assertividade na defesa dos

4 Sendo este considerado por muitos analistas das Relações Internacionais uma alternativa às instituições
econômico-financeiras do acordo de Bretton Woods.

3 O governo chinês afirma que a Nova Rota da Seda chinesa é um projeto de cooperação de ganhos
mútuos (win-win cooperation), baseada nos princípios dos “três nãos” - não interferir em assuntos
internos dos países, em não procurar esferas de influência e não ambicionar a hegemonia mundial.
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interesses nacionais do país, com o advento da Nova Rota da Seda e a defesa da

soberania do país no Mar do Sul da China.

Como dito anteriormente, a China anunciou o advento da Nova Rota da

Seda em 2013 em resposta à nova política norte-americana na região da

Ásia-Pacífico. O “pivô para a Ásia”, anunciado em 2011 durante o governo Obama,

significa um reposicionamento militar e aproximação econômica com os países

aliados dos Estados Unidos na Eurásia 5.

Em julho de 2012, a China anunciou seus planos para estabelecer uma

guarnição das forças armadas especificamente para o Mar do Sul da China

(FAKHOURY, 2019). Quando questionada pelos países que também disputam a

soberania dos territórios na região, a China afirmou ter a “soberania absoluta” no Mar

do Sul da China – o que contrapõe os ditames do Direito Internacional no âmbito da

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) 6.

Em 2016, o Tribunal de Haia tomou uma decisão em favor das Filipinas e

contra a China no que diz respeito às disputas territoriais no Mar do Sul da China. A

Corte Permanente de Arbitragem (CPA) concluiu que a China não tem base legal para

reivindicar direitos históricos de soberania sobre a maior parte das águas do Mar da

China Meridional. Em resposta à decisão do Tribunal de Haia, a agência oficial Xihua

afirmou que o governo Chinês não aceita e nem reconhece o julgamento da CPA e

manteve a árdua reivindicação dos territórios do Mar do Sul da China e ocupação de

parte dele para a criação de ilhas artificiais.

A partir desta análise prévia, pode-se concluir que a situação no Mar do Sul da

China é um ponto de tensão entre Estados Unidos e China, que afeta o equilíbrio de

poder da região. Recorrentemente, a mídia convencional trata a região como uma

situação de “quase guerra”, agravado pelo atual contexto internacional de pandemia

do COVID-19. Loong (2020) aponta que a pandemia está exacerbando a rivalidade

entre Estados Unidos e China, aumentando as desconfianças e ameaças mútuas,

6 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) é um acordo internacional que
incorpora marcos regulatórios para o uso dos mares e oceanos e está vigente desde 1994. Dentre os
objetivos da UNCLOS, estão: a conservação e uso equitativo do espaço marítimo, assim como a proteção
e preservação da vida marinha, garantir a soberania e os direitos de navegação, respalda assuntos
referentes a Direitos do Mar como mar territorial, zona econômica exclusiva, plataforma continental e
outras divisões do espaço.

5 Esta mudança no paradigma de política externa norte-americano veio em resposta ao progressivo
aumento das capacidades militares chinesas e da projeção econômica da potência asiática.
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inclusive relacionadas ao Mar do Sul da China7.

2.1 O futuro das tensões entre Estados Unidos e China no Mar do Sul da China

O conflito entre Estados Unidos e China no Mar do Sul da China está

relacionado, de forma mais ampla, à disputa pela hegemonia global. Um tema que

permeia as discussões sobre disputas territoriais no Mar do Sul da China é o temor da

iminência de um confronto militar entre Estados Unidos e China na região, o qual é

analisado por muitos estudiosos e analistas de Relações Internacionais nos últimos

anos8.

Segundo estudo desenvolvido pelo think tank novaiorquino Council on Foreign

Relations (2020), existem possibilidades reais de um conflito militar entre as duas

superpotências devido ao aumento de tensões na região do Mar do Sul da China,

frequentes ameaças mútuas e questões envolvendo a pandemia do Covid-19. Em

2020, a China aumentou as críticas quanto aos exercícios de liberdade de navegação

conduzidos pelos Estados Unidos, principalmente pela entrada recorrente de navios

norte-americanos em território declarado soberano pela China no Mar do Sul da

China, como apontou o Council on Foreign Relations.

Além dos Estados Unidos, que está determinado a buscar o reposicionamento

estratégico na Ásia-Pacífico, é fato que a potência chinesa está determinada a

defender o território reivindicado como soberano no Mar do Sul da China, ao mesmo

tempo em que aumenta suas críticas aos exercícios de liberdade de navegação

norte-americanos na região, ao argumentar que estes são puramente exercícios

militares.

Contudo, é válido ressaltar que embora o cenário de competição entre China e

Estados Unidos no Mar do Sul da China possivelmente irá permanecer tenso ao

menos no curto prazo, é pouco provável que o conflito militar direto seja uma

alternativa viável para ambos os países. Como destacam Pecequilo e Forner (2017),

8 Há autores que associam a atual relação entre Estados Unidos e China com o contexto da Guerra Fria,
em que predominavam dois diferentes modelos políticos e ideológicos, da União Soviética e Estados
Unidos. Contudo, é preciso ressaltar que a realidade de China do século XXI e URSS ao final do século
XX são muito diferentes, e que a potência soviética nunca alcançou o nível de Economia da China, além
de que as relações sino-estadunidenses hoje são marcadas pela conectividade financeira e produtiva.

7 David Andelman, jornalista da CNN, destacou que a administração Trump alega que a preocupação
internacional com a pandemia do Covid-19 fez com que a China reforçasse sua presença tanto nas ilhas
Paracel quanto em Spratly.
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temos que os interesses mútuos sino-estadunidenses, principalmente em questões

envolvendo a manutenção da estabilidade na península coreana, assim como a

existência de interesses econômicos mútuos entre os países, podem inviabilizar o

confronto bélico entre as superpotências.

Portanto, busca-se argumentar que o futuro das relações entre Estados Unidos e

China irá manter-se em parâmetros controlados. Isto não significa que acabará a

competição por projeção de poder, pela posição hegemônica na Ásia-Pacífico, pela

cooptação de aliados e esferas de influência na região, sem mencionar a competição

tecnológica já acirrada pela revolução industrial do 5G. Em reportagem de Macarena

Liy e Amanda Mars para o jornal espanhol El País (2020), as jornalistas se atentam

para o fato de que o confronto pleno deixa de ser uma opção para as duas grandes

potências na medida em que possuem os exércitos mais poderosos do mundo e que

uma guerra nestas condições não beneficiaria a ninguém.

Ainda que o confronto militar direto não seja a opção mais viável no curto

prazo em resposta ao aumento de militarização da China no Mar do Sul da China,

ainda assim há o objetivo na Agenda de Política Externa norte-americana de

reposicionamento do país na Ásia Pacífico e uma tentativa de combater o aumento de

projeção de poder da potência chinesa na região, visto que este tema é prioritário para

os norte-americanos há quase uma década.

3. Respostas do governo norte-americano à militarização da China no Mar

do Sul da China

Nesta seção, será elucidada a forma como o Segundo Governo Obama

(2013-2016) e Governo Trump (2017-2020) responderam ao aumento da militarização

da China no Mar do Sul da China a partir de 2013, e ao final da seção serão destacadas

as principais semelhanças e diferenças quanto às estratégias de tomada de decisão

adotadas por ambos os governos para a contenção do expansionismo econômico e

militar chinês na região.

3.1 O posicionamento do Segundo Governo Obama (2013 – 2016) quanto à

militarização da China no Mar do Sul da China

De maneira geral, a estratégica dos Estados Unidos no Mar do Sul da China é
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de contenção ao aumento de militarização da China, e o clima entre as duas grandes

potências é de ameaças e disputa por posições na região.

Neste sentido, o segundo Governo Obama representa uma continuidade do

primeiro no que tange à agenda de Política Externa do país para o Mar do Sul da

China, buscando-se conciliar equilíbrio de poder militar com outros recursos de poder,

como a diplomacia e economia, estratégia conhecida como 3Ds, “Diplomacia,

Desenvolvimento e Defesa” (PECEQUILO, FORNER 2017).

Pode-se destacar que, quanto ao posicionamento norte-americano no Mar do

Sul da China, a administração Obama adotou a estratégia Pivô para a Ásia a partir de

2011. Tal intento busca principalmente contrabalançar o aumento da militarização

chinesa no território e a tentativa de promover a manutenção da hegemonia

norte-americana no Mar do Sul da China. Além disso, Pecequilo e Forner (2017)

destaca também o objetivo de manter relativo afastamento da China quanto aos seus

vizinhos na Ásia-Pacífico na medida em que estes podem contribuir para o aumento

das zonas de influência da potência chinesa.

É válido ressaltar que, mesmo antes de anunciar a estratégia de inserção

internacional na Eurásia “pivô para a Ásia”, em 2010 a então secretária de Estado dos

Estados Unidos, Hillary Clinton, apresentou no fórum regional da Associação de

Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, na sigla inglesa) o interesse nacional

estadunidense na liberdade de navegação no Mar do Sul da China, respeitando o

Direito internacional da Convenção do Mar (UNCLOS). Naquele momento, a China

se posicionou contra a internacionalização das questões no território em questão, e,

inclusive, reforçou as reivindicações de soberania no Mar do Sul e aumentou o

patrulhamento local, dando início à construção de “ilhas artificiais”.

Assim, durante os governos de Obama – principalmente após Xi Jinping

assumir a presidência da República Popular da China e promover o advento da Nova

Rota da Seda em 2013, os Estados Unidos mudaram sua retórica quanto ao

posicionamento chinês na Eurásia, passando a acusar a China de interesses

revisionistas devido à diplomacia coercitiva da potência asiática no Mar do Sul da

China (JOHNSTON, 2019).

Outro ponto importante é que a estratégia de Pivô para a Ásia dos Estados

Unidos foi pautada pelo multilateralismo, por meio da promoção dos foros

multilaterais da região, como a ASEAN e a Cúpula do Leste Asiático (CLA) e pela
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articulação de aliados regionais, tais como Filipinas, Cingapura, Vietnã e Índia, na

busca de aumentar a projeção de poder norte-americana na região e cooptar estes

países para o lado estadunidense.

Um exemplo de destaque desta tentativa de articulação mais assertiva com os

aliados regionais asiáticos durante o segundo governo Obama foi a Parceria

Transpacífica (TPP) 9, anunciada em Outubro de 2015 como o maior acordo de livre

comércio do Mundo, contanto com as nações EUA, Japão, Canadá, México, Peru,

Chile, Cingapura, Austrália, Brunei, Malásia, Nova Zelândia e Vietnã 10. Esta parceria

foi parte central da estratégia de reposicionamento norte-americano na Ásia-Pacífico

pela via econômica e diplomática adotada por Obama, porém, ainda no início do

Governo Trump, em 2017, os Estados Unidos se retiraram do Acordo, como será

retomado adiante.

No que diz respeito à articulação diplomática da administração Obama no Mar

do Sul da China, destaca-se a intenção declarada de manter a estabilidade entre a

relação EUA-China, com foco na cooperação bilateral e multilateral. Naquele

momento, o relatório da Estratégia de Segurança Nacional (NSS) dizia que a América

dá as boas-vindas à ascensão de uma China estável, pacífica e próspera (LIU, 2020).

Os Estados Unidos posicionavam-se contra o aumento da militarização chinesa como

forma de inibir os países vizinhos e reafirmar a soberania no Mar do Sul da China, uma

vez que a China estaria violando as diretrizes da Convenção das Nações Unidas sobre

o Direito do Mar (UNCLOS).

Além disso, a retórica da administração Obama quanto aos conflitos territoriais

no Mar do Sul da China é de que os Estados Unidos seriam como defensores das

liberdades dos aliados ameaçados e dos países que também reivindicavam parte da

soberania do território do Mar do Sul da China, sempre em associação à necessidade

do cumprimento das diretrizes da UNCLOS.

Durante visita de três dias ao Vietnã em Maio de 2016, o ex-presidente Obama,

em referência às questões no Mar do Sul da China, reforçou a necessidade de defesa da

soberania dos Estados e posicionou-se contra a violação de territórios independente de

10 Outra via multilateral de negociação dos contenciosos do MSCh e que detém caráter regional é a
ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), cuja efetividade tem sido limitada.

9 A Parceria Transpacífica (TPP) foi uma tentativa de trazer países asiáticos mais próximos aos EUA, por
meio de um acordo que visava a liberalização e estabelecimento de regras e disciplinas governando
comércio e investimento entre seus 12 membros. O principal objetivo desta iniciativa era aumentar a
presença comercial norte-americana na região e, por conseguinte, no Mar do Sul da China.
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seu tamanho, destacando que a via pacífica e de negociação para resolução de conflitos

é a única alternativa possível 11. Além disso, em Conferência de Imprensa conjunta

entre Barack Obama e Xi Jinping (2015), Obama reiterou o direito de todos os países à

condução de exercícios de liberdade de navegação, sempre em defesa do respeito às

diretrizes do Direito Internacional 12.

Por fim, cabe destacar a articulação militar dos Estados Unidos no Mar do Sul

da China, cuja principal estratégia ao longo do Segundo Governo Obama é a promoção

e defesa dos Exercícios de Liberdade de Navegação (do termo em inglês Freedom of

Navigation Operations, FONOPs). Os exercícios de liberdade de navegação, como

destacou Kuok (2016), são um direito legítimo assegurado por todos os Estados

segundo o Direito Internacional previsto pela UNCLOS. Tais operações são

promovidas com o objetivo de desafiar reivindicações marítimas excessivas ou, ainda,

para prevenir que ocorram tais reivindicações. Estas iniciativas não são caracterizadas

pelo uso da força ou pela militarização. Conforme ressalta Kuok (2016):
Operacionalmente, o programa FON (Liberdade de Navegação) está sob a
responsabilidade do Departamento de Defesa e Departamento de Estado dos
Estados Unidos. Ele segue três dimensões: afirmações operacionais por
unidades militares; protestos diplomáticos de reivindicações excessivas ou
outras representações diplomáticas pelo Departamento de Estado; e consultas
do Departamento de Estado / Departamento de Defesa com representantes de
outros Estados para promover a estabilidade marítima e a consistência com o
direito internacional, uma abordagem que tem sido referida como abordagem
de "pena e martelo" (KUOK, 2016. p. 12, tradução livre)13.

No caso dos Estados Unidos, os exercícios de liberdade de navegação são

coordenados pelo Departamento de Defesa e pelo Departamento de Estado

norte-americano. Tais departamentos defendem a necessidade de condução de

13 Operationally, the FON Program falls under the U.S. Department of Defense and the Department of
State. It proceeds on a triple track: operational assertions by military units; diplomatic protests of
excessive claims or other diplomatic representations by the Department of State; and Department of State
/ Department of Defense consultations with representatives of other States to promote maritime stability
and consistency with international law, an approach which has been referred to as a “feather and hammer”
approach (KUOK, 2016. p. 12)

12 Ao que Xi Jinping respondeu que a China e os Estados Unidos possuem muitos interesses em comum
no que diz respeito ao Mar do Sul da China. O próprio presidente chinês reforçou a necessidade de
resolver os conflitos territoriais por meio da negociação e de forma consultiva e pacífica. Xi Jinping
argumentou que a China apoia os exercícios de liberdade de navegação segundo o Direito Internacional,
resolução de conflitos por meio do diálogo e da comunicação para questões relevantes como esta para o
Sistema Internacional. Veja mais em The White House. Remarks by President Obama and President Xi of
the People’s Republic of China in Joint Press Conference. Disponível em:
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-preside
nt-xi-peoples-republic-china-joint.

11 A fala original do ex-presidente Obama neste momento foi “big nations should not bully smaller ones,
disputes should be resolved peacefully”.

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-president-xi-peoples-republic-china-joint
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-president-xi-peoples-republic-china-joint
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exercícios de liberdade de navegação no Mar do Sul da China como forma de

contrapor a política ambígua da China para a região e por meio da estratégia de

‘naming-and-shaming’, isto é, a partir da exposição da China enquanto um país

expansionista e violador das diretrizes determinadas pela UNCLOS, sem mencionar a

crítica dos Estados Unidos de que a potência chinesa não deixa claro quais são os

objetivos das reivindicações de soberania no território.

Além disso, estas operações são consideradas estratégicas para a garantia da

manutenção da hegemonia norte-americana na região. Inclusive, os Estados Unidos

incentivam seus aliados e países que reivindicam soberania no Mar do Sul da China a

conduzirem exercícios de liberdade de navegação, a fim de dissuadir a potência

chinesa quanto à militarização e reivindicação de soberania na região.

De maneira geral, a maioria dos países do Sistema Internacional são direta ou

indiretamente apoiadores dos exercícios de liberdade de navegação, isto é, ou

defendem e conduzem abertamente estas operações como forma de exercer seu direito

previsto pela UNCLOS, ou não se opõem abertamente è eles e permanecem em

silêncio. Em resposta aos Estados Unidos, a China argumenta que não se opõe, e na

verdade apoia, os exercícios de liberdade de navegação, desde que estes não sejam

exclusivamente atividades militares, situação a qual acredita ser incentivada pelos

Estados Unidos na região (KUOK, 2016).

É válido ressaltar que, durante a administração de Obama, os Estados Unidos

buscavam manterem-se neutros quanto às disputas territoriais no Mar do Sul da China

e defendiam que os países da região tivessem a iniciativa de conduzir exercícios de

liberdade de navegação no território, além de reforçar a defesa da resolução de

conflitos pela via pacífica e com mediação das instâncias internacionais. Os Governos

de Obama negavam abertamente que a estratégia “pivô para a Ásia” teria como

objetivo a contenção chinesa (KAI HE AND MINGJIANG LI, 2020).

Obama recebeu críticas quanto à forma como conduziu as tomadas de decisão

em Política Externa voltadas para o Mar do Sul da China, principalmente por

estudiosos de posicionamento mais conservador, como é o caso do Think Tank nova

iorquino Council on Foreign Relations, pois o ex-presidente adotou uma política

menos assertiva e muito “defensiva” para a região – a qual chegou a ser chamada de

tímida por muitos analistas de Relações Internacionais – com exercícios de liberdade

de navegação menos frequentes, se comparado com a administração de Donald Trump.
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Para vias de comparação, a gestão Obama conduziu, entre os dois governos, apenas

seis exercícios de liberdade de navegação no Mar do Sul da China, comparado a 28

exercícios de liberdade de navegação conduzidos durante a gestão Trump em quatro

anos14 , embora, faz-se importante ressaltar, neste espaço não esteja sendo discutida a

eficiência de tais iniciativas.

3.2 O posicionamento do Governo Trump (2017-2020) quanto à militarização da

China no Mar do Sul da China

A gestão Trump considerava-se muito mais assertiva do que a administração

anterior no que concerne à forma como lidava com as questões envolvendo o Mar do

Sul da China. Desde a campanha eleitoral em 2016, Donald Trump já criticava

arduamente o posicionamento do ex-presidente Obama quanto ao aumento da

militarização e reposicionamento da China no Mar do Sul da China, uma vez que

chamou Barack Obama de impotente (“impotent”) por não ter impedido a China de

expandir sua influência na região 15.

Portanto, é possível de ser notada, ainda na Campanha eleitoral que elegeu

Trump como presidente, a retórica agressiva do ex-presidente tanto para criticar o

governo antecessor como para posicionar-se em temas de Política Externa perante o

Sistema Internacional. Em reportagem escrita por Macarena Vidal Liy para o jornal

espanhol El País (2020), a jornalista ressalta que em janeiro de 2017, quando Trump

assumiu a presidência dos Estados Unidos, já podia ser percebida uma mudança de

retórica quanto aos discursos da administração Trump se comparado a do governo

anterior. Um exemplo disso é que Rex Tillerson, então Secretário de Estado

Norte-Americano naquele ano, comparou a construção das ilhas artificiais chinesas em

água sob disputa no mar do sul da China com a “ocupação da Crimeia pela Rússia”, em

detrimento da Ucrânia, ou seja, em referência a ilegalidade das iniciativas chinesas na

região, do ponto de vista estadunidense.

15 Um exemplo disso é que, em decisão do Tribunal de Haia contra a China sobre a soberania dos
territórios no Mar do Sul da China, ainda sob a administração de Obama, os Estados Unidos e outros
países pediram que a China aceitasse a decisão da Corte de Arbitragem, mas não tomaram nenhuma
decisão para garanti-la efetivamente. Desta forma, a China continuou a militarizar as ilhas do Mar do Sul
da China e policiar as águas ao redor destas.

14 Saiba mais em MOTTA, André Luiz Cançado. As tensões do Mar do Sul da China: é tempo para a
guerra? Le Monde Diplomatique, 25 Jul. 2020. Disponível em:
https://diplomatique.org.br/as-tensoes-no-mar-do-sul-da-china-e-tempo-para-a-guerra/.

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/29/eps/1467215735_437122.html
https://diplomatique.org.br/as-tensoes-no-mar-do-sul-da-china-e-tempo-para-a-guerra/
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Outro sinal de que houve clara mudança de retórica dos Estados Unidos quanto

ao reposicionamento da China no Mar do Sul da China foi que, até aquele momento, os

Estados Unidos não tocavam em questões específicas sobre as disputas territoriais desta

área, apenas reforçaram sua posição favorável aos exercícios de liberdade de navegação

e ao fluxo livre de rotas na região. Na verdade, havia uma articulação diplomática e até

mesmo tolerante pelos Estados Unidos até 2016. Durante a gestão Trump, por sua vez,

rejeitam-se quase todas as reivindicações de soberania chinesa no Mar do Sul da China

e claramente acusava-se o país de ameaçar os vizinhos para ter maior controle dos

recursos da região e beneficiar-se com aumento da zona de influência e projeção

internacional na Ásia-Pacífico.

Um exemplo disso é que o ex-secretário de Estado Mike Pompeo denunciou, em

Julho de 2020, às reivindicações chinesas nas disputas territoriais das Ilhas Spratly, ao

afirmar que a liberdade e comércio dos mares está ameaçada com a “dominação

unilateral” chinesa no Mar do Sul da China (The NY Times, 2020)16. Esta teria sido a

primeira vez que os Estados Unidos de fato chamaram a atividade chinesa no Mar do

Sul da China de ilegal, ainda que anteriormente já se opusessem à militarização da

potência rival. Além disso, Pompeo também condenou o que chamou de Campanha de

intimidação 17 para o controle das águas disputadas na região.

A agressividade do comentário de Pompeo foi uma resposta à situação que

beirou o conflito na semana anterior a esta declaração, quando tanto China como

Estados Unidos conduziram exercícios de liberdade de navegação ao mesmo tempo no

Mar do Sul da China, um fenômeno raro que sinalizou o aumento de tensões entre os

dois países na região18. Além disso, em Abril de 2020 a guarda chinesa afundou um

navio pesqueiro vietnamita e um navio petroleiro proveniente da Malásia foi

interceptado por navios da guarda chinesa. Em resposta a estas violações cometidas pelo

Governo Chinês, os Estados Unidos despacharam dois destróieres com mísseis

teleguiados no Mar do Sul da China, o que, ao invés de dissuadir a potência chinesa,

18 Para além das críticas mais agressivas da administração Trump sobre as questões no Mar do Sul da
China, o governo aumentou as investidas contra a China em outros aspectos do governo Chinês, como por
exemplo a pandemia do coronavírus, as violações de direitos humanos contra as minorias muçulmanas em
Xinjiang e como o país lidou com os protestos pró-democracia em Hong Kong.

17 Do inglês “campaign of bullying to control”.

16 Nas palavras de Mike Pompeo sobre Pequim, "no legal grounds to unilaterally impose its will on the
region". Veja mais em BBC News. South China Sea Dispute: China’s pursuit of resources ‘unlawful’,
says US. 14 Jul. 2020. Disponível em: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53397673.

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53397673
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motivou-a a fechar o espaço aéreo das ilhas Paracel para um teste naval 19.

Neste contexto de troca de ameaças e contenção mútua, a Embaixada Chinesa

em Washington DC publicou nota em redes sociais afirmando que o Departamento de

Estado norte-americano distorcia os fatos e o Direito Internacional, inclusive no que diz

respeito à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS).

É importante destacar que embora os Estados Unidos sejam defensores da

UNCLOS e utilizem as diretrizes desta Convenção da ONU como principal argumento

contra as reivindicações de soberania da China no Mar do Sul da China, o país não é

signatário desta convenção, ainda que argumente tomar decisões levando em

consideração as normas previstas para o Direito do Mar para navegação e sobrevôo

sobre os Mares.

Feng Liu (2020) destacou que desde que Donald Trump assumiu a presidência

dos Estados Unidos, em 2017, o país aumentou as hostilidades e adotou uma estratégia

mais ofensiva para a China. A estratégia norte-americana para o Indo-Pacífico passou a

ser a defesa de uma região livre e abertura política e militar na região.

No que tange à articulação econômica da estratégia estadunidense para a Ásia,

tem-se que este pilar encontra-se fragilizado, pois ao assumir a presidência, Trump

adotou uma medida unilateral de abandono à Parceria Transpacífica (TPP), sem

necessariamente ter substituído esta Parceria por outra de igual dimensão – o que

dificulta o reposicionamento norte-americano na Ásia-Pacífico e que a superpotência

americana exerça pressão aos países do Sudeste Asiático para que estes se aliem à nação

norte-americana, em oposição à China 20.

Como será abordado a seguir, para além da diferença na retórica entre as

administrações de Obama e Trump no mar do Sul da China, reforça-se o fortalecimento

da articulação militar durante o Governo Trump quanto às questões referentes à região,

visto que a quantidade dos exercícios de liberdade de navegação aumentou

significativamente neste governo, assim como a maior demonstração das capacidades

militares norte-americanas como um contraponto à escalada de poder chinês na região.

Inclusive, houve alguns episódios em que destróieres norte-americanos adentraram ilhas

20 Uma iniciativa econômica que pode ser ressaltada, durante a administração Trump e voltada para a
Ásia-Pacífico, foi a assinatura da lei Asia Reassurance Initiative Act (ARIA), em 2018, com o objetivo de
estabelecer uma estratégia multifacetada para aumentar a segurança norte-americana, garantir interesses
econômicos e valores na região da Ásia-Pacífico.

19 Para saber mais, acesse a notícia da BBC disponível em
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53511947.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53511947
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artificiais construídas pela China 21.

No total, foram conduzidos 28 exercícios de liberdade de navegação no Mar do

Sul da China pela Administração Trump (segundo o Congressional Research Service,

2021) 22. Estas operações foram entendidas como elemento central da estratégia do

Governo Trump para o território, e, conforme informação divulgada no Global Conflict

Tracker (2021), o ex-presidente enfatizou a importância destas operações desde o início

de seu mandato enquanto presidente.

Porém, não há comprovações de que a maior quantidade de exercícios de

liberdade de navegação no Mar do Sul da China tenha surtido o efeito esperado de

dissuasão de demonstrações de poder e capacidades militares pela China na região. Em

matéria escrita pelo jornalista André Motta para o jornal Le Monde Diplomatique

(2020), as operações norte-americanas, sob a perspectiva de outros países que

reivindicam parte do território no Mar do Sul da China, como Indonésia, Filipinas e

Brunei, aparentam mais uma iniciativa propagandística e sem reais impactos, e

recentemente tornou-se ainda mais difícil encontrar apoio local.

Ainda, apesar da baixa articulação econômica na Ásia-Pacífico durante a gestão

Trump e do distanciamento cada vez maior com países da região, continua presente a

articulação militar bilateral com países da região, uma vez que os Estados Unidos

tiveram ações para o fortalecimento da segurança e inteligência com países como Vietnã

e Indonésia.

Em suma, uma visão geral sobre a estratégia da administração Trump no Mar do

Sul da China seria:
A estratégia da administração Trump para competir estrategicamente com a
China no SCS (Mar do Sul da China) e ECS (Mar da China Oriental) incluía,
mas não se limitava necessariamente ao seguinte: expor e criticar as ações da
China no SCS (incluindo as chamadas ações de ‘naming and shaming’) e
reafirmar a posição dos EUA nas questões relativas ao SCS e ECS, de forma
recorrente; imposição de sanções econômicas a empresas e funcionários
chineses vinculados às atividades da China no SCS; conduzir a presença naval
e operações FON no SCS e em trânsito no Estreito de Taiwan com navios da
Marinha dos EUA e (mais recentemente) a Guarda Costeira dos EUA;
condução de operações de sobrevôo no SCS e ECS com bombardeiros da
Força Aérea dos EUA; reforçar a presença e operações militares dos EUA na

22 A título de curiosidade, segundo levantamento do Congressional Research Service atualizado em
Março/2021, nos primeiros dois meses de Administração Biden já haviam sido conduzidos dois
exercícios de liberdade de navegação.

21 Um exemplo disto é que, em outubro de 2018, um navio da marinha dos EUA quase se chocou com um
navio de guerra chinês que protestava contra a presença estadunidense no Mar do Sul da China. Como
consequência, a Marinha norte-americana recomendou que fosse realizada pelo país uma “demonstração
maciça de força” nas águas do Pacífico, enviando tropas e aeronaves para exercícios militares próximos
ao Mar do Sul da China (Fakhoury, 2019).
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região Indo-Pacífico em geral e desenvolver novos conceitos militares de
operações dos EUA para combater as forças militares chinesas na região
Indo-Pacífico (Congressional Research Service Report, Março 2021. p.32,
tradução livre)23.

Está claro, a partir do trecho acima, que os Exercícios de Liberdade de

Navegação no Mar do Sul da China, tiveram, além do objetivo de reforçar as diretrizes

previstas no Direito Internacional, o papel de tentar promover o reposicionamento

militar norte-americano na Ásia-Pacífico e dissuadir a projeção militar chinesa na região

por meio de retórica agressiva de Trump e da estratégia de exposição e crítica ao

oponente chamada de ‘naming-and-shaming’.

A última etapa deste estudo consiste em identificar e elucidar as principais

semelhanças e diferenças entre as respostas do Segundo Governo Obama e Governo

Trump quanto ao aumento da militarização da China na região a partir de 2013.

3.3 Análise comparativa entre as respostas do Segundo Governo Obama e

Governo Trump quanto à militarização da China no MSCh

Como se buscou argumentar até o momento, o Mar do Sul da China é uma

região estratégica e prioritária para os Estados Unidos, a qual ganhou maior espaço na

agenda de Política Externa norte-americana na medida em que a China passou a se

projetar de forma mais assertiva no Sistema Internacional com a chegada de Xi Jinping

à presidência do país em 2013. Fakhoury (2019) destacou que a região é estratégica

pelos recursos naturais em abundância e por ser uma das rotas comerciais mais

importantes do mundo. Além disso, o advento da Nova Rota da Seda em 2013, bem

como o aumento da militarização no Mar do Sul da China, também foram fatores de

grande relevância para que os EUA considerassem como prioridade a ocupação de

zonas de influência na Ásia Pacífico em detrimento de outros espaços.

Neste sentido, constata-se que a estratégia “pivô para a Ásia” lançada ainda no

23 The Trump Administration’s strategy for competing strategically with China in the SCS and ECS
included but was not necessarily limited to the following: exposing and criticizing China’s actions in the
SCS (including so-called naming-and-shaming actions), and reaffirming the U.S. position on issues
relating to the SCS and ECS, on a recurring basis; imposing economic sanctions on Chinese firms and
officials linked to China’s activities in the SCS; conducting naval presence and FON operations in the
SCS and Taiwan Strait transits with U.S. Navy ships and (more recently) U.S. Coast Guard cutters;
conducting overflight operations in the SCS and ECS with U.S. Air Force bombers; bolstering U.S.
military presence and operations in the Indo-Pacific region in general, and developing new U.S. military
concepts of operations for countering Chinese military forces in the Indo-Pacific region (Congressional
Research Service Report, March 2021. p.32).
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primeiro mandato do ex-presidente Obama, guiou a agenda de Política Externa para a

região a partir de 2013, tendo como principal pauta contrabalançar o aumento da

militarização chinesa no território e a tentativa de promover a manutenção da

hegemonia norte-americana no Mar do Sul da China. O reposicionamento

norte-americano na Ásia-Pacifico também previa a competição com a China por zonas

de influência, pensando-se em manter a China relativamente afastada dos países

vizinhos (PECEQUILO, 2017).

O Governo Trump também teve como estratégia de Política Externa para o Mar

do Sul da China o chamado “pivô para a Ásia”, ainda que criticasse arduamente a

estratégia de seu antecessor. Isto é, não houve mudança paradigmática na Agenda de

Política Externa norte-americana para o Mar do Sul da China entre o segundo governo

Obama e o governo Trump. Isto se explica devido aos principais temas da Agenda de

política externa do Governo Trump para a região do Mar do Sul da China terem sido

mantidos os mesmos que os de Obama, embora houve algumas particularidades quanto

à articulação diplomática, econômica e militar de ambos os governos que serão

elencadas a seguir.

O Segundo Governo Obama foi caracterizado pela busca de coexistência

pacífica com a China, desde que esta respeitasse as diretrizes previstas pela Convenção

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Inclusive, a administração Obama negava

que a estratégia “pivô para a Ásia” tivesse como objetivo a contenção chinesa.

Além disso, o compromisso norte-americano com a liberdade de navegação na

região do Mar do Sul da China foi frequentemente reforçado nesta gestão, ao mesmo

tempo em que o país buscou projetar-se como protetor dos países vizinhos que

poderiam ser ameaçados pelas reivindicações chinesas de soberania no Mar do Sul da

China. Ainda, a administração Obama nunca alegou diretamente que a atividade

chinesa no Mar do Sul da China seria ilegal e quanto aos conflitos territoriais na

região, buscou manter neutralidade (KAI HE AND MINGJIANG LI, 2020).

Por outro lado, Feng Liu (2020) destacou que desde que Donald Trump

assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 2017, e ao longo de todo o seu

mandato, o país aumentou as hostilidades e adotou uma estratégia mais ofensiva para a

China. Um exemplo disso é que Trump adota retórica mais agressiva como resposta ao

aumento de militarização da China no Mar do Sul da China. A coexistência pacífica já

não era um argumento recorrente na medida em que os Estados Unidos e China
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entraram em uma Guerra Comercial durante o Governo Trump, com ameaças e

contenções mútuas tanto pelo pilar econômico, como também diplomático.

É durante a gestão Trump que os Estados Unidos declaram abertamente a

ilegalidade do posicionamento da China e a “dominação unilateral” da potência

chinesa no Mar do Sul da China, rejeitando-se quase todas as reivindicações de

soberania chinesa no território e acusando o país de ameaçar os vizinhos para ter maior

controle dos recursos da região (The NY Times, 2020).

Em relação à articulação econômica referente ao “pivô para a Ásia”, o

multilateralismo foi defendido e priorizado ao longo da gestão Obama, por meio da

promoção dos foros multilaterais da região, como a ASEAN e a Cúpula do Leste

Asiático (CLA), além da busca de cooptação de aliados regionais para aumento da

zona de influência. O mais forte exemplo de iniciativa multilateral no segundo

Governo Obama para a Ásia-Pacífico foi a criação da Parceria Transpacífico (TPP) no

ano de 2015, que envolvia muitos dos países da Ásia-Pacífico para além dos Estados

Unidos.

Porém, este pilar econômico não era prioritário para Trump tal como o foi na

gestão Obama, um exemplo disso é que Tump adotou medida unilateral de se retirar do

TPP ainda em 2017, deixando a nação norte-americana com um vácuo na articulação

econômica com os países aliados e dificultando o aumento de zonas de influência pelos

Estados Unidos na região.

Por fim, cabe destacar as principais semelhanças e diferenças entre o segundo

Governo Obama e o Governo Trump no que diz respeito à articulação militar na

região. Neste sentido, sabe-se que um dos elementos centrais das duas gestões foi a

defesa da condução de exercícios de liberdade de navegação no Mar do Sul da China,

como forma de contrapor a política ambígua da China para a região e promover o

reposicionamento estratégico dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico (KUOK, 2016).

No caso da administração Obama - tendo em vista que a articulação econômica e

diplomática eram tão importantes como a militar – foram realizados apenas seis

exercícios de liberdade de navegação no Mar do Sul da China ao longo de oito anos de

governo, segundo informado pelo jornalista André Motta em matéria do jornal Le

Monde Diplomatique (2020). Neste sentido, muitos analistas de Relações Internacionais

consideraram a gestão Obama como uma política tímida e até defensiva por parte dos

Estados Unidos na contenção da ameaça chinesa na Ásia-Pacífico.
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Em contrapartida, a articulação militar do Pivô para a Ásia foi fundamental

durante o governo Trump, seja por meio de exercícios de liberdade de navegação e

sobrevôo a área do Mar do Sul da China, assim como por meio da cooptação de aliados

militares a partir de acordos bilaterais de segurança com países da região. Neste sentido,

ao longo do Governo Trump foram realizados 28 exercícios de liberdade de navegação

no Mar do Sul da China em quatro anos (segundo dados disponibilizados pelo

Congressional Research Service, 2021).

Contudo, ainda que a quantidade de exercícios de liberdade de navegação no

Mar do Sul da China, conduzidos pelos Estados Unidos entre segundo Governo Obama

e Governo Trump tenha sido muito diferente, cabe avaliar qual a real efetividade de tais

operações como forma de dissuadir a potência Chinesa na região. Sabe-se que a China

respondeu à maioria dos exercícios de liberdade de navegação norte-americanos em

território reivindicado soberano pela China com outras ações exibicionistas e

aumentando a militarização na região. Ainda, durante o Governo Trump os exercícios

de liberdade de navegação contaram com pouco apoio local de países vizinhos, o que

demonstra que, de fato, a efetividade dos frequentes exercícios de liberdade de

navegação no MSCh não foi alta.

Em suma, procurou-se argumentar que apesar da aparente diferença significativa

entre as respostas do Segundo Governo Obama e Governo Trump ao aumento da

militarização chinesa no Mar do Sul da China, na prática tais diferenças são pequenas se

comparadas às semelhanças, uma vez que o paradigma de Pivô para a Ásia manteve-se

como prioridade de Agenda de Política Externa para os dois Governos entre 2013 até

2020, e embora o governo Trump tenha adotado retórica mais agressiva e aumento dos

exercícios de liberdade de navegação na região do Mar do Sul da China, na prática não

houve mudança considerável de resultados destas iniciativas para alcançar o objetivo de

reposicionamento mais assertivo dos Estados Unidos na Ásia-Pacífico.

4. Considerações Finais

O Mar do Sul da China é uma região estratégica no Sistema Internacional,

devido à abundância de recursos naturais, tais como gás natural e petróleo, além de ser

uma das rotas comerciais mais importantes do mundo. São por estes motivos que tanto

China como Estados Unidos buscam a projeção enquanto potência hegemônica na
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região, o que ocasiona competição por zonas de influência e cada vez mais o aumento

de tensões no território.

Relatórios do Council on Foreign Relations (2020) e Congressional Research

Service (2021) apontam que um confronto bélico iminente no Mar do Sul da China,

entre as potências estadunidense e chinesa pode estar próximo de acontecer, devido às

contenções e ameaças mútuas cada vez mais frequentes. Contudo, buscou-se argumentar

que é pouco provável que o conflito militar direto sino-estadunidense seja uma

alternativa viável para ambos os países.

Há interesses em comum para as relações Estados Unidos-China, como a

dependência econômica mútua e a estabilidade da península coreana. Além disso, estes

países possuem os exércitos mais poderosos do mundo, e uma guerra não beneficiaria a

nenhum dos lados. Ainda assim, há grande chance de que a competição entre China e

Estados Unidos no Mar do Sul da China permaneça no curto prazo, seja por projeção de

poder, pela posição hegemônica na Ásia-Pacífico, pela cooptação de aliados e esferas de

influência na região (PECEQUILO; FORNER, 2017).

Foram apresentadas também as respostas do Segundo Governo Obama

(2013-2016) e governo Trump (2017-2020) quanto ao aumento de militarização e

reposicionamento da China no Mar do Sul da China. Buscou-se argumentar que ambos

os governos possuem mais semelhanças do que diferenças quanto a Agenda de Política

Externa para a Ásia-Pacífico, uma vez que o paradigma Pivô para a Ásia, lançado em

2013, segue atual com os objetivos de contrabalançar o aumento da militarização

chinesa no território e com a tentativa de promover a manutenção da hegemonia

norte-americana no Mar do Sul da China.

Desta forma, ressaltam-se como principais diferenças encontradas entre o

posicionamento do Segundo Governo Obama e Governo Trump para o aumento da

militarização da China no Mar do Sul da China: a articulação diplomática,

principalmente a retórica, quanto ao posicionamento público do tema e a quantidade de

exercícios de liberdade de navegação conduzidos em ambas as gestões.

No que diz respeito à articulação diplomática, tem-se que o Segundo Governo

Obama foi pautado pela defesa do multilateralismo e busca de coexistência pacífica com

a China. A gestão Obama era neutra quanto aos conflitos por disputas territoriais no

Mar do Sul da China, alegando apenas que tais conflitos deveriam ser negociados de

forma pacífica e nos foros multilaterais internacionais, seguindo o Direito Internacional.
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Por sua vez, durante os quatro anos de mandato do ex-presidente Trump

adotou-se uma estratégia mais ofensiva com a China, a partir do aumento de

hostilidades e ameaças (LIU, 2020). Pela primeira vez, os Estados Unidos declararam

abertamente a ilegalidade do posicionamento da China e a “dominação unilateral” da

potência chinesa no Mar do Sul da China, rejeitando-se quase todas as reivindicações de

soberania chinesa no território.

Por fim, os exercícios de liberdade de navegação no Mar do Sul da China,

conforme ressaltou Kuok (2016), foram parte fundamental da estratégia dos Estados

Unidos de contenção à China no Mar do Sul da China, como forma de contrapor a

política ambígua da China para a região e promover o reposicionamento estratégico dos

Estados Unidos no território.

O Governo Obama amparou-se menos do que o Governo Trump nestas

operações, uma vez que apostou mais fortemente na articulação econômica para

aumento das zonas de influência na Ásia-Pacífico. No total, seis exercícios de liberdade

de navegação foram realizados ao longo de dois mandatos do Governo Obama.

Por sua vez, a gestão Trump mais do que quadruplicou a quantidade de

exercícios de liberdade de navegação conduzidos em quatro anos de mandato, tendo em

vista o vácuo da articulação econômica do Pivô para a Ásia no momento em que os

Estados Unidos se retiraram da Parceria Transpacífico (TPP). Contudo, é importante

ressaltar que não há evidências de que o aumento do número de exercícios de liberdade

de navegação culminou em maior efetividade para dissuasão da China na região, uma

vez que o país continua militarizando e ocupando territórios do Mar do Sul da China os

quais reivindica.

Em suma, entende-se que no curto prazo a estratégia Pivô para a Ásia será

mantida para a Ásia-Pacífico, uma vez que o tema continua sendo de extrema relevância

e a China continua a competir por zonas de influência e busca a ocupação quase que

total do Mar do Sul da China. Neste sentido, as mudanças entre a forma como as

diferentes gestões lidam com o tema nos últimos anos, como procuramos argumentar,

são pequenas, variando apenas em termos de retórica e poucos ajustes em ações

práticas, que não apresentaram significativas variações quanto a efetividade.
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