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China: Próxima Potência Mundial? A Que Preço? (1/2) 

 
 

 por Johnny Kraveirinya 

          Em destaque uma pintura de porta-aviões chinês (militar) do futuro próximo. Segundo noticiário 

veiculado internacionalmente a China teria desenvolvido em 2011 a construção secreta do seu primeiro 

porta-aviões da marinha de guerra do Exército Popular de Libertação. Um porta-aviões (mais 

aperfeiçoado) seria lançado entre 2015 a 2020. 

          Este esforço, em nossa opinião refletirá a vontade de poderio militar, global, da China protegendo 

os seus interesses comerciais. O modelo chinês atualmente seguido é obviamente norte-americano. 

Eventualmente necessitará de aperfeiçoamento tecnológico. Por outro lado, quem quer controlar o mar 

terá de controlar o céu. Para quando será uma questão de tempo para a emergente potência do Oriente – a 

nova China. 

          No fundo, subjaz a herança seiscentista portuguesa, de Controlo das Rotas Marítimas através da 

"Força Naval, Conquista, Comércio" como vaticinara Dom Francisco de Almeida (1450-1510) – 1º Vice-

rei da Índia colonial lusa, de 1505-1509. Com a conquista de Diu na Índia em 1509, esse mote, objetivo 

de poderio global - perduraria através dos séculos. O poder deslocaliza-se geograficamente, do antigo 

reino europeu seiscentista (Portugal), para as Américas (EUA) - potência mundial do novo milénio 2001. 

Um híper-salto no tempo e no espaço. 

          A recente notícia (Agosto 2012) veiculada de Washington informa-nos que uma delegação militar 

chinesa de alto nível encontrava-se de visita aos EUA. A agência chinesa Xinhua enfatiza o interesse 

chinês de um aprofundamento mais pragmático e ‘troca de experiências’ entre as forças armadas da China 
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e dos EUA. Interesse manifestado através de uma entrevista do Tenente-General Cai Yingting, vice-chefe 

do estado-maior general chinês do Exército Popular de Libertação – pois, “a China deseja um novo-tipo 

de relacionamento militar com os EUA.” 

    

    
À esquerda: Ashton B. Carter, Secretário adjunto de Defesa dos EUA dá as boas-vindas ao General Cai Yingting e à delegação 

militar da RPC. À direita: Super porta-aviões dos EUA: uma fortaleza naval pós-moderna, de alta tecnologia de precisão. O que a 

China precisa. 

http://www.defense.gov/photoessays/photoessayss.aspx?id=3116 

 

ANEXOS: Excertos em inglês da notícia de finais de Agosto 2012: 

 «China calls for new-type military relationship with US   

«WASHINGTON -- A visiting high-ranking Chinese Army officer on Friday stressed the importance of developing a 

new type of military-to-military relationship with the United States, so to boost pragmatic cooperation in various 

spheres. In an interview with Chinese media based in Washington, Cai Yingting, deputy chief of the General Staff of 

the Chinese People's Liberation Army, said that the two countries need to strive to implement the important 

consensus reached between Chinese President Hu Jintao and his US counterpart Barack Obama on constructing a 

new type of relationship between big powers, on the basis of mutual respect, equality, inclusiveness and win-win…» 
http://english.sina.com/china/2012/0825/500003.html 

(Sino-US relations) «Via SCMP.com – General’s Visit Signals Promotion 

SCMP says: “Cai Yingting, who is on second high-level PLA tour to US in months, is seen as becoming first deputy 

chief of general staff after party meeting.“ A visit to America by a rising star in the People’s Liberation Army, amid 

increased tensions between China and its neighbours over territorial disputes in the East China and South China seas, 

is likely to herald his further promotion. “ Lieutenant General Cai Yingting, one of six deputy chiefs of general staff, 

began his tour on Monday, Xinhua said. “It is the second high-ranking visit to the United States by PLA top brass in 

recent months, following a visit by Defence Minister General Liang Guanglie, a member of the Central Military 

Commission (CMC), in early May.“ China Daily said the delegation Cai heads would visit the US army base at Fort 

Hood, Texas, and other military facilities. “The tour is being seen as a prelude to the further promotion of Cai, 58, 

following the Communist Party’s 18th national congress later this year.”» 

http://tiananmenstremendousachievements.wordpress.com/2012/08/23/scmp-com-generals-visit-signals-promotion/  

 

«WAREYE: Last year, China started a secret aircraft project, the PLA Navy’s first aircraft carrier to be launched in 

2015, 2020, it will build a large aircraft carrier fleet…» 
http://wareye.com/china-started-a-secret-project-a-large-aircraft-carrier-fleet-by-2020 

 

http://www.defense.gov/photoessays/photoessayss.aspx?id=3116
http://english.sina.com/china/2012/0825/500003.html
http://tiananmenstremendousachievements.wordpress.com/tag/sino-us-relations/
http://tiananmenstremendousachievements.wordpress.com/2012/08/23/scmp-com-generals-visit-signals-promotion/
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http://wareye.com/china-started-a-secret-project-a-large-aircraft-carrier-fleet-by-2020
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Satellite Takes Picture of Chinese Carrier on the Move 
FoxNews.com. Published December 14, 2011  

http://www.foxnews.com/world/2011/12/14/satellite-takes-picture-chinese-carrier-on-move/ 

  

Conclusão: Portugueses Iniciam Globalização da Modernidade. 

William Weir (2001, p. 36) cita uma batalha das 50 Que Mudaram a História do Mundo: a Batalha de 

Diu na Índia, em 1509. Essa vitória sobre os indianos seria comandada pelo português Francisco de 

Almeida e sua armada. Será que abriu a caixa de Pandora? Perguntamos nós. 

 

http://www.amazon.com/50-Battles-That-Changed-World/dp/1564144917#reader_1564144917 

        D. Francisco de Almeida 

Sugestão de Leitura afim: 

Le Rapport de la CIA – Comment sera le monde en 2020? Paris: Éditions Robert Laffont, S.A. 2005. 

Adler, Alexandre (Apresentação). 2006. O Relatório da CIA. Como Será o Mundo em 2020? Lisboa: 

Editorial Bizâncio. Tradução: Carlos Correia Monteiro de Oliveira.  

ILUSTRAÇÕES via Pesquisa no GOOGLE IMAGES, pelo Autor Johnny Kraveirinya, e citações com as Devidas Vénias.  
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 por Johnny Kraveirinya 

China: Próxima Potência Mundial? A Que Preço? (2/2)  

«China desafiará EUA como potência mundial em 2020, diz pesquisa: "Os Estados Unidos vão perder sua posição de 

única super potência mundial na próxima década e meia, com a China surgindo como um grande adversário, segundo 

uma nova pesquisa da Fundação Bertelsmann da Alemanha.» Por Noah Barkin: BERLIM (Reuters) Sex, 02.06, 2006 

- 08hl0 Yahoo notícias (versão brasileira).  

 

Pela sua atualidade e na continuidade do artigo intitulado em epígrafe revi um trabalho 

para a minha licenciatura do semestre de 2006-2007, na disciplina de Cultura e 

Sociedade na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Ex Clássica). Uma das 

minhas resenhas foi feita a uma série de documentários da RTP 2 (TV pública 

portuguesa) sobre o “Despertar da China” – «China Rises» no original. Os itens tinham 

a ver com Modernização, Globalização e Cultura Tradicional e em apêndice inseri 

Globalização Paradigma no espaço e no tempo. Eis parte desse meu texto:  

         (…) Na série documental de quatro episódios pode ser visualizada, também, uma 

sociedade "urbanita" na China que atinge as raias do "kitsch" (mau-gosto de novo-rico) 

-, exempli gratia: - Um castelo francês estilo de Versailles construído minuciosamente, 

algures numa cidade chinesa, para casamentos e banquetes a rigor reveladora de uma 

mentalidade pró-snobe, de uma monarquia decadente e extinta (a francesa), num país 

(China) de governo comunista republicano. Anacronismos da globalização. Na China já 

não é preciso ir a Paris para se casar num palácio de Marie Antoinette. Não fossem os 

chineses os melhores copistas do mundo, até em palácios à escala 1/1.  

       
 



2 
 

 

Parece o Palácio de Versalhes na França, mas não é. Trata-se da entrada da nova sede da HPGC: empresa 

farmacêutica estatal da China. Harbin Pharmaceutical Group 
________________ 

           

          Por outro lado, está também patente o desastre ecológico neste documentário que 

contou ainda com a participação da Canadian Broadcasting (ano MMVI).  

          Na peça de TV, segundo um cálculo efectuado faz-se alusão de que 10% das 

terras aráveis teriam sido subvertidas e vendidas para a industrialização desenfreada da 

China e na transformação do campo em mega metrópoles (cidades gigantescas).  

          O governo tem expropriado terrenos a camponeses para venda a concessionárias 

estrangeiras para execução de projectos industriais e imobiliários. Entre os camponeses 

pobres o descontentamento cresce com esta modernização acelerada à custa de seus 

campos agrícolas tradicionais.  

          Para o senhor Pan Yue, vice- ministro do Meio-Ambiente (da República Popular 

da China em 2006) "o crescimento económico da China parece um paraíso para o 

exterior mas (esta realidade chinesa) conduz a um desastre por não se poder importar a 

água, nem o ar que se consome".  

          Isto é o reconhecimento oficial da agressão ao meio-ambiente em nome do 

progresso no seu país. No entanto, o negócio parece prevalecer em relação à poluição e 

à saúde pública.  

http://www.hayao.com/emain.asp
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          Por outro lado, pelo canal televisivo britânico Sky News foi reemitida no dia 9 de 

Janeiro de 2007 (que tivemos a oportunidade de rever), uma peça com imagens 

chocantes do outro lado do gigantesco esforço que a China faz em termos do 

desenvolvimento sustentado. Imagens que têm a ver com montanhas de lixo de plástico 

dos supermercados britânicos, a reciclar no Reino Unido, enviadas para o sul da China 

em Lianjiao na província de Guangdong: «Plastic waste sent for recycling in Britain is 

being shipped 5,000 miles around the world to a town in China. A Sky News 

investigation has found mountains of waste from the UK's leading supermarkets in 

Lianjiao, in southern China's Guangdong Province.» 

           A localidade de Lianjiao tornou-se pela negativa o paradigma da reciclagem 

poluente. Este assunto é mesmo "talking of rubbish" (conversa de lixo), como diria com 

ironia típica britânica, o locutor de serviço da Sky News no dia 9 de Janeiro 2007. Lixo 

proveniente também de uma política cínica dos países desenvolvidos e consumistas, 

neste caso europeus, que falam em reciclagem amiga do ambiente, mas sempre fica 

"mais barato" enviar o lixo para os países em vias de desenvolvimento. Neste caso 

enviado para a China com a cumplicidade das próprias autoridades locais.  

          Todavia a China, a exemplo da sua história milenar de 5 mil anos, iniciada nos 

mesmos planaltos férteis de hoje, poderá encontrar uma saída que supere o problema, 

segundo um dos articulistas da série televisiva «CHINA RISES». 

          No entanto internamente o espectro de uma catástrofe ecológica e humanitária se 

mantém. No norte da China a desertificação devido à erosão é uma realidade assim 

como o êxodo demográfico do campo para os novos centros urbanos em construção 

acelerada. 

          Grosso modo este é o rumo da Nova China com a política de um partido 

(Comunista) e dois modelos económicos. Ideologicamente só por si antagónicos, do 

ponto de vista social, porque o sistema de economia de mercado livre (capitalismo) não 

contempla uma política social privilegiada.  

          Em detrimento de uma Cultura Tradicional emerge uma China com uma 

planificação e crescimento acelerado que espantaria Charles Bettlelheim. Um 

desenvolvimento socio-económico que progressivamente irá destruir a cultura 

tradicional chinesa em prol da modernização ocidentalizada dos costumes, através da 

globalização importada. Tudo tem o seu preço. (…). Quem quiser que tire as ilações, e na devida 

proporção no que se aplicar compare com a via de desenvolvimento humano que Moçambique segue em 2012. 

Estaremos perante um paradigma? [Texto e pesquisa de imagem de João Craveirinha aliás Johnny Kraveirinya]. 
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          Anexos e créditos de imagens:  

«China desafiará EUA como potência mundial em 2020, diz pesquisa»: Por Noah Barkin. BERLIM (Reuters). 

02/06/2006 - 08h09. 
 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2006/06/02/ult27u55937.jhtm 
 

CNN: "Versailles" in China                                                                              

http://newsstream.blogs.cnn.com/2011/09/19/versailles-in-china/ 

 
«Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd.is a state-controlled Sino-foreign cooperative enterprise.» 

http://www.hayao.com/emain.asp 

intellasia.net 
http://www.intellasia.net/china-raises-poverty-line-for-rural-dwellers-180080 

 
«Versailles-Palace-luxury-style-house-1»  
http://theluxury.org/2011/09/09/versailles-palace-luxury-style-house-as-the-headquarters-for-a-chinese-pharmaceutical/versailles-palace-china-1/ 

 
intellasia 
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