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A unicidade da China 

  Povos e nações com forte identidade usualmente se consideram 

especiais. Não muitos o são pela ótica de outros. A China é mais do que 

especial: é única, não só na visão dos chineses, mas talvez também na de 

qualquer um que se detenha um pouco da sua história.  

 Os chineses não cultivam mitos de sua origem. Parecem vê-la como 

parte de uma ordem maior, estabelecida desde o sempre, que contém a 

civilização chinesa. Essa cosmologia marcou a história da civilização chinesa, 

que perdurou cinco milênios sem grandes mudanças em seus princípios.  

 Esses princípios foram formulados principalmente por Confúcio, que 

viveu entre as datas incertas de 551 a. C. e 479 a. C. Confúcio, que como 

outros sábios do passado nunca escreveu nada – os Analectos de Confúcio 

são anotações de seus discípulos – declarou não ser o criador do que dizia. 

Suas ideias seriam a recuperação do que já houvera muito antes, numa era de 

ouro da China.  

A primeira dinastia mencionada na cultura chinesa é a Xia, que teria 

reinado no vale do Rio Amarelo de 2070 a 1600 a. C. Há registros 

arqueológicos dessa dinastia. A era de ouro evocada por Confúcio pode ser o 

período em que viveram lendários cinco imperadores e após eles os “Três 

Augustos”. Destes, o último e mais célebre foi Huang Di, conhecido como 

Imperador Amarelo, que teria reinado por cem anos (2197 a C. - 2597 a. C.) – 

modos de vida especialmente saudáveis teriam dado a esses monarcas 

lendários vidas muito longas. Após batalhas heroicas, Huang Di criou a nação 

Huaxia, formada pelo povo chinês. Exposições de Huang Di a seus ministros 

levaram ao Nei Jing, conjunção de dois livros: Su Wen (Tratado de Medicina 

Interna) e Ling Shu (O Pivô Maravilhoso). Eminentes sinólogos modernos, 

dentre os quais se destaca o britânico Joseph Needhan (1900-1995), revisaram 

essas narrativas. O Nei Jing seria obra de um grupo de médicos chineses, 

escrita no século II a. C., no início da Dinastia Han.  

Após a dinastia Xia (2017-1600 a.C), há registros históricos das 

dinastias Shang (1600-1046 a.C) e Zhou (1046-475 a.C). Ao final da dinastia 

Zhou, a autonomia dos territórios feudais elevou-se à independência, e a China 

entrou na Era dos Reinos Combatentes. Mais de uma dúzia de reinos, seis 



deles maiores, travaram guerras intermináveis e sangrentas. Em 221 a. C., um 

dos monarcas conseguiu conquistar os outros reinos e tornar-se o primeiro 

imperador de toda a China. Deu-se o nome de Qin Shi Huang Di, literalmente 

“Primeiro Imperador Augusto da China”. Esse império foi conquistado pela 

dinastia Han, que reinou de 206 a. C a 220 d. C., com um breve interstício em 

que a China foi governada de 8 d. C. a 23 d. C. pelo usurpador Wang Mang.   

Durante a dinastia Han, a China sofreu grandes transformações e 

organizou a estrutura de governo que se manteve, grosso modo, até o fim do 

império, em 1912. Adotou o confucionismo como doutrina oficial. Foi o primeiro 

país a criar uma burocracia profissional, selecionada por meio de concursos 

nacionais e locais. A ambição da maioria dos jovens talentosos era ser 

aprovado em concurso, que cobrava inteiro conhecimento dos clássicos 

chineses, principalmente Confúcio, cuja obra o candidato teria de conhecer de 

cor e saber interpretar. Os selecionados eram organizados em um corpo 

burocrático rigorosamente hierarquizado; os de mais alta hierarquia eram 

chamados mandarins, os gestores do Estado chinês. Muitos mandarins 

tornaram-se grandes eruditos, profundamente conhecedores da cultura e 

história chinesa. Não poucos foram grandes estadistas, capazes de propor ao 

Imperador grandes soluções, em situações de crise.  

Na dinastia Han, a China expandiu seu território em todas as direções. 

Tornou-se o país mais vasto e mais populoso do mundo, e também o mais rico. 

Durante dezoito dos últimos vinte séculos, a China foi a maior economia do 

mundo. Em 1820, respondia por mais de 30% da riqueza mundial. Durante um 

milênio, também foi o país com a tecnologia mais desenvolvida. 

 

Relação da China com o mundo 

 

A China nunca teve de se relacionar com países de sua estatura e 

sofisticação cultural. A Índia, na maior parte da sua história, esteve dividida em 

reinos. Os Himalaias e o planalto do Tibete criavam uma barreira quase 

intransponível entre a China e o subcontinente indiano, o que dificultava o 

comércio e evitava disputas militares entre as duas regiões, altamente 

povoadas. Houve entre elas principalmente trocas de cunho cultural que 

levaram à adoção muito significativa do budismo na China. Na fronteira chinesa 

ao oeste, ficava o Tibete, budista, pobre e sem grandes ambições políticas. 

Acima do Tibete, a atual Região Autônoma de Xinjiang, sempre povoada por 

etnias hostis aos chineses, principalmente os uigures, povo turcomano. Mas, 

desde a dinastia Han, a China teve controle da região, embora sofresse com 

rebeliões, às vezes muito sangrentas. Por Xinjiang passava a rota da senda, 

criada pela dinastia Han, na qual a China promovia comércio com o Oriente 

Médio, a Ásia Central e até o Império Romano.  

Ao Norte, ficavam a Mongólia, a Sibéria e a Manchúria, povoadas por 

hábeis cavaleiros nômades adeptos da flecha, da espada e da guerra. Esses 

povos constituíam permanente ameaça à China. Ao nordeste, havia a Coreia, 



que ao longo da história da China quase sempre se manteve como país 

vassalo, quando não incorporado ao seu império. Para entender a relação da 

China com essa vizinhança, e não menos com países distantes, é preciso ter 

em conta a visão da China de si mesma e da sua unicidade. A China 

denominava-se Império do Meio. A civilização chinesa era “a civilização”, e 

todos os outros povos eram bárbaros. O Imperador reinava autorizado pelo 

Mandato do Céu, e era Filho do Céu. Ele governava “Tudo sob o Céu”. Outros 

vizinhos, como Tailândia, Vietnã, Mianmar, Tibete e Coreia eram países 

tributários. Deviam contribuições regulares (tributos) à China pelas relações 

comerciais e culturais, não menos pelo privilégio de usufruir de algum modo da 

civilização chinesa.  

Os conflitos de povos sedentários contra nômades apresentam um 

desafio peculiar para os primeiros. Como os nômades não têm um alvo fixo a 

ser atacado, o lado sedentário tem de ficar na defensiva e sem poder de 

destruir os nômades, ágeis em fugir dos ataques. Ataques e saques de 

nômades das estepes foram uma ameaça de dois milênios à segurança da 

China. Os primeiros nômades a infringir ataques ao Império do Meio foram os 

xiongnus, uma confederação de tribos que formou um império no século III a. 

C. O Imperador Qin já sentiu a sua ameaça e construiu muralhas para tentar 

contê-los. A dinastia Han teve longos conflitos com o Império Xiongnu, com 

períodos de paz, que perduraram todo o período entre 140 a. C. a 90 d. C. 

Nesse caso peculiar, os chineses davam contribuições diversas e voluntárias 

aos xiongnus com o propósito de apaziguá-los. Arranjavam casamentos entre 

chineses e xiongnus, como estratégias de pacificação. Faziam tratados de paz 

com eles, sempre orais porque os xiongnus eram iletrados. Mas os tratados 

nem se sempre eram respeitados. Os xiongnus infringiram duras derrotas aos 

chineses, cuja integridade territorial foi seriamente ameaçada pelos bárbaros. 

No século II, esse povo migrou para a Ásia Central e para a Europa, causou 

pânico nas populações locais e finalmente se miscigenou com elas.  

 Temudjin (1162-1227) assumiu o controle de todas as tribos mongóis, 

até então divididas em canatos, e foi aclamado Gengis Kahn (cã dos cãs). 

Conquistou dois outros reinos das estepes e invadiu a China, na época divida 

no Império do Norte, sob a dinastia Jin, e Império do Sul, sob a dinastia 

Song. Em 1215, sitiou e capturou Zhongdu (atual Beijing), capital do Império do 

Norte. Nessa conquista, matou 30 milhões de chineses. Seu neto Kublai Kahn 

fundou a dinastia Luan (1271) e em 1279 finalmente conquistou todo o 

Império do Sul, tornando-se então o imperador de toda a China.   

Assim como Gengis Kahn, Kublai Kahn e seus sucessores tiveram 

problemas para governar a China, com sua enorme infraestrutura, sofisticação 

e apego aos valores chineses. Gengis Kahn assumiu o poder com tão pouca 

noção da realidade chinesa que pretendia usar os arrozais ao norte do Rio 

Amarelo como pastagens para os cavalos mongóis. Quanto mais cavalos, mais 

poder militar ele teria. Um conselheiro chinês que ele adotara lhe ensinou as 



consequências que resultariam disso: perda de impostos, fome em larga 

escala, epidemias, criminalidade e rebeliões. 

 Os mongóis discriminaram os Hans, maior e principal etnia chinesa. 

Descuidaram da manutenção do gigantesco sistema de irrigação da China, o 

que gerou enchentes, morte de camponeses e redução das colheitas. Duas 

enchentes, em 1288 e 1332-33, mataram 7 milhões de chineses. Outra 

enchente, em 1344, arruinou o Grande Canal que ligava os o rios Amarelo e 

Yangtzé, usado para irrigação e transporte de bens para o norte, o que era 

essencial para o abastecimento da própria capital Cambalic (atual Pequim). 

Para manter a receita de impostos, os mongóis apelavam para aumento da 

tributação.  

A crise resultante levou a rebeliões, principalmente a dos Turbantes 

Vermelhos, braço armado do Lotus Branco, uma seita budista secreta. Em 

1368, a dinastia Luan foi derrubada por Zhu Yuanzhang, ex-camponês – órfão 

da enchente de 1344 – confucionista e monge budista que iniciou sua 

ascensão militar ao ganhar o comando de um batalhão dos Turbantes 

Vermelhos. Yuanzhang tornou-se imperador e fundador da dinastia Ming. A 

queda da Dinastia Luan custou 30 milhões de mortes causadas por enchentes, 

fome, peste bubônica e guerras. 

Em 1644, a China foi outra vez dominada por estrangeiros, em uma 

história complicada que se iniciou na década de 1620. Gang de bandidos era 

um problema recorrente na China, que se agravava em tempos de fome. As 

gangs tinham vida mais fácil no extremo oeste, longe da capital do império e 

perto de morros e montanhas, onde podiam se refugiar das forças repressoras. 

Em 1928, a fome atingiu as forças militares do imperador. Ao ver-se sem 

suprimentos, uma unidade das tropas imperiais decidiu desertar-se e começar 

vida nova como bandidos. No grupo estava Li Zicheng, que se deu muito bem 

na nova carreira. Acabou tornando-se líder de gangs de três províncias numa 

franja às bordas do platô tibetano e dos planaltos mais ao norte, que se 

estendia do Yangtzé às muralhas. Seu principal rival era Zhang Xianzhong, que 

também aderiu à bandidagem na crise da fome. Ambos se consideravam com 

chances de derrubar o imperador; chegaram a negociar um arranjo em que um 

ficaria com a metade norte e o outro com a metade sul da China, mas parece 

não ter havido acordo.  

Li formou um exército e marchou para o leste. O saque alimentaria as 

suas tropas, que chegaram a ter entre 60 e 100 mil homens. Uma passagem 

da sua aventura ilustra o quanto valiam vidas humanas na China. Em abril de 

1642, Li sitiou Kaifeng – muito fortificada por ter sido capital em várias dinastias 

– levando a população ao desespero e ao canibalismo. Um exército imperial foi 

enviado em setembro. Em vez de enfrentar os rebeldes em batalha, o comando 

decidiu afoga-los rompendo diques vizinhos que continham o Rio Amarelo. Li e 

seus soldados escaparam, mas dos 370 mil residentes da cidade só 

sobreviveram 30 mil.  



Ao lidar com Li (que chegou perto de tornar-se imperador) e Zhang (“O 

Tigre”), as forças imperiais abriram o flanco norte para invasores manchus, que 

haviam congregado suas quatro tribos em uma temível confederação. Em 

1644, os manchus finalizaram a conquista da China e fundaram a dinastia 

Qing, a última da China, que perdurou até 1912. Essa era a segunda vez que 

manchus reinavam sobre território chinês: a dinastia Jin, que Gengis Kahn 

conquistou no século XIII, era de etnia manchu.  

Antes de invadir a China os manchus haviam conquistado a Coreia e a 

Mongólia Interior, que foram anexadas à China Qing. Já no poder, 

conquistaram também o Tibete e Xinjiang, e a China atingiu a maior dimensão 

em sua história.  

 

Isolamento, desdém e humilhação 

 

O sentimento da excepcionalidade chinesa marcou esse povo por 

milênios e milênios. Autopercepções análogas não foram raras na história. Os 

gregos e os romanos se viram como especiais, e nos tempos modernos o 

mesmo aconteceu com os britânicos e os norte-americanos. Imbuídos de seu 

sentimento de excepcionalidade, os norte-americanos se veem também como 

destinados a uma missão, a de impor ao largo do mundo suas instituições e 

seus valores. Esse sentimento é sincero e simbolicamente representado pela 

Estátua da Liberdade, embora corrompido pelo presumido direito de intervir 

com força imperial – econômica e militar – em qualquer país dissidente. 

Já a China, nunca pretendeu impor seus valores a outros países. Seu 

sentimento sempre foi o de serem autossuficientes criadores da única 

civilização do mundo. Suas fronteiras territoriais com os países vizinhos eram 

meras demarcações de direitos administrativos, pois sua civilização traspunha 

fronteiras e todos os povos obviamente deviam reconhecer a superioridade 

chinesa. O fato de povos equestres do norte promoverem incessantes assaltos 

contra a China, e às vezes conquistarem o seu território ou parte dele, não 

desmentiam essa visão. O que eles sonhavam era ser parte da China, ter 

acesso à sua riqueza e à sua imensidão cultural. Após a conquista, eles 

inevitavelmente seriam sinizados e finalmente absorvidos pela civilização 

chinesa.  

No final da dinastia Ming – na qual o império atingiu o seu apogeu – a 

China teve breve interesse em explorar o oceano ao seu sul. Desenvolveu a 

mais avançada técnica naval conhecida até então. Sob o comando de Zheng 

He, almirante muçulmano e eunuco inteiramente sinizado, de 1405 a 1433, o 

tesouro enviou sete imensas expedições às costas da Indochina e Índia, ao 

mar Vermelho, chifre da África e mais abaixo, até Moçambique. A frota tinha 

300 navios gigantes e levava cerca de 28 mil soldados. Zheng levava luxuosos 

presentes, com os quais demonstrava aos reinantes locais o esplendor da 

China. Convidava-os a ir pessoalmente conhecer a realidade. Aceitava os 

presentes dos hóspedes como tributo e reconhecimento da superioridade 



chinesa. Essas incursões cessaram, e em 1457 até mesmo os registros oficiais 

das navegações foram apagados. 

A antiga burocracia de funcionários-eruditos, devotados à tradição 

cultural, aos ritos e protocolos, aos clássicos eternos e à figura sacra do 

imperador, acabou exaurindo o seu potencial de fazer a China avançar. É difícil 

haver tirania mais reacionária do que a dos costumes. A cosmologia chinesa, 

sintetizada no confucionismo, chegou aos seus limites, mas a China não 

conseguia – e acima de tudo não queria – se reinventar. Na Europa, a 

revolução científica deu início a avanços sociais, técnicos e econômicos que o 

mundo nunca conhecera antes. A ciência pode ter sido a mais poderosa 

criação humana desde a fala, mas a China a ignorou com altivez.  

A China continuava a exportar seda, porcelana e especiarias para o 

Oriente Médio e a Europa. Mas nada que a Europa tinha para oferecer 

interessava aos chineses. O consumo de especiarias cresceu enormemente na 

Europa, cada vez mais afluente, e elas tinham de ser pagas em prata, pois os 

europeus não tinham produtos vendáveis aos chineses. Isso gerou 

consequências até na América do Sul, que se viu forçada a produzir prata para 

Portugal e Espanha, que as entregavam aos britânicos em troca de seus 

produtos industriais. O pequeno acesso de comerciantes estrangeiros à China 

passava necessariamente por Cantão e pela intermediação de mercadores 

chineses autorizados a vender produtos importados no Império. 

Em 1793, o rei britânico Jorge III enviou uma missão de alta hierarquia e 

conhecimento diplomático à China, chefiada por Lord George Macartney, com 

o objetivo de negociar acesso mais amplo de comerciantes britânicos ao 

mercado Chinês. Trazia carta do rei propondo a criação de embaixadas 

recíprocas em Pequim e Londres, com residências para embaixadores que 

estabeleceriam diálogo direto e permanente entre os dois países soberanos. 

Os chineses se impressionaram com duas coisas, o tamanho, velocidade e 

poder de fogo dos navios ingleses, e a insolência dos bárbaros europeus em 

querer tamanhas franquias. Como ousam esses “bárbaros do Mar Ocidental” 

pretender status acima do de vassalos e substituir o sistema de tributos à 

China por outra ordem baseada em livre comércio? Igualdade soberana e 

embaixadas residentes eram conceitos desconhecidos pelos chineses e 

ofensivos à sua cosmologia. Pequim era o eixo em torno do qual girava todo o 

universo e essa ordem era cósmica e inalterável. Qualquer enviado estrangeiro 

sempre seria – caso fosse – recebido pelo Imperador Celeste como um 

suplicante de benefícios a serem recebidos da civilização chinesa. Não 

reconhecer isso era insubordinação. 

Macartney era paciente e insistiu em pelo menos ser recebido pelo 

imperador. Teve de deixar seus navios em Cantão e subir em barcos chineses 

pela costa chinesa até um porto próximo de Pequim. Levava muitos presentes 

para o imperador e seus mandarins. Nos barcos, símbolos chineses 

anunciavam: “O embaixador inglês levando tributos para o Imperador”. Fala-se 

em seiscentos tipos de coisas que presumivelmente mostrariam aos chineses 



que eles estavam irremediavelmente para trás em capacidade técnica. 

Telescópio, luneta, microscópio, instrumentos de medida de alta precisão, 

relógios de pulso cravejados de brilhantes, instrumentos matemáticos, e até um 

planetário que os técnicos da missão levaram dezoito dias para montar. Os 

presentes incluíam também porcelanas, o que talvez quisesse sinalizar que os 

britânicos podiam dispensar esse item de exportação da China. Foi feita uma 

demonstração de poderosos canhões que podiam ser girados mecanicamente 

para apontar em qualquer direção. O mandarim guia dos ingleses observou 

tudo com ares de quem não vê nenhuma novidade – na verdade, arco e flecha 

ainda era a arma mais eficaz dos exércitos chineses. 

Em Pequim, houve discussões de várias semanas sobre o protocolo 

correto de apresentação mediante o imperador, que a tradição chinesa tinha 

elaborado até o desatino. A burocracia encarregada do cerimonial e das 

discussões era vasta, cordial e muito competente, coisas que impressionaram 

os membros da missão inglesa. Especialmente sensível revelou ser um detalhe 

do cerimonial. Ao se apresentar mediante o imperador, Macartney teria de 

fazer o kowtow – ajoelhar-se e tocar a testa no solo três vezes. Argumentou 

que talvez o imperador aceitasse a reverência usual na Europa, que ele próprio 

fazia perante o seu soberano, abaixando um único joelho. Os burocratas 

afirmaram que era fazer o kowtow ou retornar sem ser recebido pelo 

imperador. Mas continuavam agradando seus hóspedes com banquetes finos, 

o que era um dos cinco afagos usados desde a dinastia Han para corromper os 

bárbaros.  

Finalmente, Macartney foi levado a uma tenda “enorme e muito bela”, 

onde o Imperador Xianlong o receberia. Este chegou de maneira imponente, 

em um palanquim. A entrada do imperador foi detalhadamente ritual, realizado 

em inteiro silêncio, como em um culto religioso. Macartney fez-lhe a reverência 

britânica, conforme acertado antes – mas os registros da corte chinesa dizem 

que, tocado pela impressionante majestade do imperador, ele acabou fazendo 

o kowtow. O imperador o recebeu de forma cordial e condescendente. Ouviu 

brevemente Macartney e aceitou a carta de Jorge III.  

O tempo passava. Os funcionários imperiais davam sinais de já estarem 

cansados de dar a necessária atenção aos visitantes e sutilmente deram a 

entender que o inverno se aproximava e era hora de os ingleses voltarem ao 

seu país. Macartney insistiu, observou que ainda não houvera qualquer 

negociação. Uma manhã, Macartney foi acordado por um enviado. Vestisse 

seu traje de gala, pois o imperador o receberia na Cidade Proibida. No palácio, 

fizeram-no esperar por várias horas e finalmente o levaram por uma escadaria, 

após a qual havia uma luxuosa cadeira. Sobre a cadeira, não estava o 

imperador, e sim uma carta dele a Jorge III. Os mandarins fizeram kowtow para 

a carta e permitiram que Macartney fizesse a reverência britânica. A carta foi 

transportada solenemente aos aposentos de Macartney. 



A carta imperial é uma das coisas mais humilhantes da história da 

diplomacia britânica. É longa e cheia de ensinamentos e admoestações. Seu 

começo é ilustrativo: 

 

“Vós, ó Rei, viveis além dos confins de muitos oceanos. Entretanto, impelido 

por vosso humilde desejo de compartilhar os benefícios de nossa civilização, 

despachastes uma missão respeitosamente portando vosso memorial.” 

 

Na detalhada sequência, o Imperador Celestial questiona se, caso 

fossem atendidas as absurdas pretensões do suplicante, teria a Inglaterra 

condições de prover acomodações apropriadas a um embaixador chinês.   Em 

resumo, imperador exigia que os ingleses seguissem um dos princípios de 

Confúcio: Conhece o teu lugar. 

Macartney registrou em seu diário uma anotação que parecia conter 

recomendações e prenúncios do futuro. “Algumas fragatas nossas seriam 

capazes de destruir toda a força naval chinesa [...]”. As guerras napoleônicas 

deixaram o Reino Unido com uma imensa dívida pública, e novos dispêndios 

militares não seriam sensatos. A Inglaterra ainda tentou duas vezes negociar 

com a China Qing, em 1816 e 1834. Sendo rechaçada como um povo bárbaro, 

impôs, de 1839 a 1912, o Século da Humilhação ao império, com a 

participação oportunista de outros países europeus e dos EUA. 

Os chineses, definitivamente, não tinham interesse nos produtos 

manufaturados europeus. Mas o ópio, derivado da papoula, cultivada em larga 

escala na Índia britânica, era muito apreciado pelos chineses, embora proibido 

por lei. Contrabandistas britânicos passaram a alimentar esse hábito viciante. A 

elite britânica inicialmente achava o negócio vergonhoso, mas não o combateu, 

em parte por incapacidade. O resultado foram as duas Guerras do Ópio (1839-

1842) e (1856-1860), parte de empreitadas semicoloniais em que a Inglaterra 

dominou os grandes portos chineses, impôs na força o livre comércio e viciou 

em ópio a população chinesa ao ponto de leva-la à quase incapacidade. O 

império entrou em rápida decadência, na qual houve desordem social e 

rebeliões. A maior delas foi a Rebelião de Taiping (1851-1864), com a 

pretensão de substituir a tradição imperial confucionista pelo Reino da Paz 

Celestial, uma teocracia comunista de inspiração cristã. A rebelião, que 

segundo estimativas modernas pode ter sido responsável por 60 milhões de 

fatalidades, só foi debelada com a participação de britânicos e franceses, que a 

achavam herética e perigosa.  

 

Superando o Século da Humilhação 

 

O Império caiu em 1912, e após hesitações sobre uma monarquia 

constitucionalista, foi criada a República da China, em 1949 conquistada pelo 

exército revolucionário de Mao Tsé-Tung, que fundou a República Popular da 

China. Uma grande motivação de Mao, que manteve inteiro controle da China 



até sua morte em 1976, foi superar o enorme trauma do Século da Humilhação 

e resgatar o orgulho da civilização chinesa. A China de Mao não era uma 

ruptura com o passado, mas a sua continuação com outros métodos. Outras 

práticas, mas nem tanto outros fundamentos. Mao foi, desde a juventude, um 

leitor ávido da história chinesa. Leu e releu o Romance dos Três Reinos, 

escrito no século XIV que descreve, misturando história, lendas e mitos, o 

período de 220 a 265, em que a China esteve dividida em três reinos.  

O sinólogo e cientista político Lucian Pye comentou que a China é uma 

civilização que finge ser um estado-nação. Essa observação foi refraseada ao 

avesso e tornou-se talvez um consenso: a China é um país que se vê como 

uma civilização. Essa civilização foi muito singularmente resiliente. Em parte, 

essa resiliência pode ser explicada pela própria geografia chinesa, um enorme 

território isolado por mares e, ao oeste, os intransponíveis himalaias, o platô 

tibetano e os vastos e inóspitos desertos e planaltos de Xinjiang. Mas a 

geografia fortaleceu a singularidade cultural de todo um povo, e ainda de outros 

que foram absorvidos pelo império. Mesmo os bárbaros das estepes do norte, 

que mais de uma vez conquistaram a China, acabaram se transformando em 

chineses e cultores dos valores chineses. Embora admiráveis, esses valores 

não são distintamente positivos, tampouco levaram a qualquer harmonia, como 

Confúcio afirmava ter ocorrido no passado.  

Deve-se lembrar que a China guarda o signo da tragédia. A violência 

marcou a história chinesa, como também ocorreu no resto do mundo. Várias 

trocas de etnias, que assumiam temporariamente o comando do Império 

Celestial, custaram mortes na escala das duas guerras mundiais. Mas os 

chineses elaboraram uma racionalização para isso. Seus monarcas reinavam 

legitimados por um Mandato do Céu. Enquanto agissem com virtude, haveria 

paz, harmonia e prosperidade. Caso incorressem no egoísmo e na injustiça, os 

céus retiravam a sua benção, sinalizando isso com desarmonia e tragédias. 

Como todas as mudanças de etnia são envoltas em desarmonia, o mito explica 

a história: com ela céu mostrava sua desaprovação aos reis injustos.  

As rebeliões foram uma constante na história da civilização, e às vezes 

tinham dimensões impensáveis em qualquer outro lugar. A Rebelião de An 

Lushan (755-784) matou 36 milhões de pessoas, um sexto da população 

mundial na época. A Rebelião de Taiping (1851-1864) foi um dos eventos 

mais sangrentos da história. O império chinês usou um critério meritocrático 

refinado ao selecionar sua burocracia, e outro de pragmatismo bárbaro ao 

arrebanhar e promover seus chefes militares. An Lushan entrou no exército 

imperial por ter tido sucesso com bandido, portanto não surpreende que ele 

viesse a ser um general bandido que desafiou e quase destronou imperador.  

A China desintegrou-se várias vezes e invariavelmente se reintegrava. 

Isso deu ao seu povo, principalmente às elites culturais, a certeza de que o 

país é indestrutível. E realmente tem sido.  

Os dois grandes rios que cruzam o território chinês são enormes 

bênçãos, eixos que integram o país e o sustentam com sua água. Mas, se 



alimentam, também matam em escala quase equivalente. As enchentes do Rio 

Amarelo são – de longe – as maiores catástrofes naturais da história. Quase 

incontáveis delas causaram mais de um milhão de fatalidades. Há milênios, a 

China luta para domar o Amarelo e, há mais de um milênio, também o Yangtzé. 

Essa luta marcou a civilização chinesa, principalmente um aspecto do seu 

caráter: mortes dramáticas ocorrem, em grande escala, tanto por conflitos 

humanos quanto por desastres naturais, e é preciso encará-las sem 

exasperação. A tragédia fundiu confucionismo e budismo na mente e no 

inconsciente coletivo chinês. 

Henry Kissinger, artífice da retomada de relações entre EUA e China, 

desde o início dos anos 1970 visitou o país mais de cinquenta vezes. Teve 

longos contatos diplomáticos com todos os grandes líderes chineses, com 

vários deles também encontros informais, às vezes em jantares, e com seus 

talentos insinuantes chegou a ouvir confidências. Seu livro Sobre a China (no 

original, On China, 2011) contém uma análise bem informada do pensamento 

dos líderes chineses. Mao ainda é o grande símbolo desse pensamento, por 

mais que as práticas políticas chinesas tenham sido reformadas desde Deng 

Xiaoping. Causa certo terror uma consideração de Mao ao, já durante a Guerra 

do Coreia, desafiar ao mesmo tempo as duas grandes potências do mundo: a 

China tem 600 milhões de habitantes, pode perder metade dela e no final 

sobreviver ainda mais forte.  

Infere-se que a China pode estar disposta a sacrificar metade do seu 

povo para confirmar sua civilização. Isso é o Japão dos kamikazes, muitas 

vezes maior. Qualquer guerra com a China pode ser a guerra do fim do mundo. 

Os ocidentais desenvolveram teorias da modernização, que contém a ideia de 

que uma sociedade, ao atingir certo grau de desenvolvimento econômico, 

acaba se transformando em uma democracia. Americanos e Europeus 

pensaram na China como exemplo final e grandioso dessa suposta lei de 

sociologia política. Kissinger foi eminente promotor dessa visão e das políticas 

consequentes. Se tudo ocorresse conforme o previsto, seria maravilhoso. A 

China se tornaria democrática e enriqueceria o mundo com sua experiência 

exuberante e distinta. 

Em 2015, Michael Pillsbury, por quatro décadas especialista do 

Pentágono em assuntos chineses, publicou o livro The Hundred-year Marathon: 

China's secret strategy to replace America as the global superpower, que 

apresenta um quadro diferente da história. Por décadas, afirma Pillsbury, EUA 

e Europa foram iludidos com a expectativa de que a China se tornasse 

democrática. Quanto antes ela enriquecesse, mais cedo seria democrática. Ele 

próprio, confessa, sustentou essa opinião junto à Inteligência dos EUA. O 

resultado foi que o Ocidente ajudou a China a enriquecer, ignorando seus 

projetos de voltar a ser o eixo do mundo.  

Hoje, os projetos chineses são evidentes para muitos, e ela tem 

enriquecido a taxas nunca vistas na história. Após longo desdém à ciência 

ocidental, a China a adotou com ênfase e como prioridade estratégica. Por 



longo tempo, os intelectuais e mandarins chineses faziam uma distinção 

fundamental entre as buscas do conhecimento na China e no Ocidente. 

Chineses valorizavam o conhecimento pela sua essência, os ocidentais pela 

sua utilidade. Após hesitação e cautela na época de Mao, a China deu uma 

surpreendente guinada nesse campo, e passou e promover a pesquisa, com 

ênfase especial ao seu campo aplicado. A tecnologia chinesa tem avançado a 

passos muito rápidos, embora sua ciência básica não impressione – o que 

revela maior valorização da utilidade do conhecimento, não da sua essência. 

Hoje, seus programas são explícitos. Made in China 2025, projeto de tornar a 

marca chinesa, em duas dezenas de áreas eleitas, respeitada em todo o 

mundo. Em 2050 – um século após a vitória da revolução chinesa – a China 

suplantaria os EUA como potência tecnológica. 

Quanto ao futuro, só se sabe ao certo que ele é incerto. Mas há formas 

boas e más de lidar com a incerteza. As piores delas estão na linha de Trump e 

toda a direita nacionalista norte-americana – a do confronto. O que o Ocidente 

tem de fazer é lidar com seus próprios problemas, dentre eles a superação da 

injustiça econômica. Na verdade, dessa maneira estaria também promovendo 

seu próprio avanço econômico e tecnológico. Ademais, não há qualquer 

sinalização de que a China pretenda exercer dominação política sobre o 

Ocidente. Como aponta Kissinger, ao verem-se diante de um grande desafio, 

os atuais líderes chineses se perguntam: como nossos ancestrais o 

enfrentariam? Isso pode nos levar a ver os projetos chineses como de 

eternização do seu passado, e nele a China nunca impôs sua política aos 

povos estrangeiros. Que China e Índia voltarão a ser as maiores economias do 

mundo, parece não pender muitas dúvidas, pois a questão é de simples 

aritmética populacional. Lidemos juntos com os problemas ambientais, que são 

a ameaça inquestionável a todos nós. 
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