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Este texto traz algumas reflexões sobre as recentes notícias en-
volvendo a queixa que a China e a União Soviética teriam usado
de espionagem para favorecer as pesquisas de vacinas que estão

desenvolvendo, as crescentes tensões entre China e Estados Unidos
no Oceano Pacífico e o posicionamento da Organização Mundial de
Saúde que pleiteia que as vacinas contra a COVID-19 sejam con-
sideradas patrimônio da humanidade ou que os países mais pobres
tenham acesso facilitado a ela.

Recentemente tem se observado que as vacinas para combater a infecção
causada pelo SARSCOV2 vem alcançando resultados promissores. Várias ma-
térias publicadas nesta plataforma tratam sobre isto e apontam boas parcerias
para a produção das vacinas.
Ao mesmo tempo, os Estados Unidos acusaram a China e a Rússia de haver

obtido, via espionagem, alguns requisitos fundamentais para a produção de
vacinas, o que prejudicou suas indústrias farmacêuticas. Por sua vez, a Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), participante da Organização das Nações
Unidas (ONU) tem defendido que as vacinas devem ter um processo de dis-
tribuição justo e o mais afastado possível da fúria de lucros de alguns players
globais. A OMS enfatiza também que é necessário que todas as vacinas em
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desenvolvimento passem por rigorosos processos de testagem e que não homo-
logará as que não passarem por este processo.
Neste cenário, cabe a questão: como podemos acompanhar estas notícias

de um ponto de vista científico que não envolva as características técnicas dos
produtos, mas as relações entre os Estados Nacionais?
Não é novidade que a espionagem é uma arma de guerra para a obtenção de

informações e tomada de decisões estratégicas. O conhecimento sobre as posi-
ções do inimigo e sua real capacidade de ataque motiva tanto os generais que
estão na liderança da batalha quanto aqueles que lá estiveram e que deram iní-
cio ao estudo das Relações Internacionais. Seria natural, portanto, lembrando
as lições de E.H.Carr, Hans Morghenthau e Kenneth Waltz que o desenvolvi-
mento de um fármaco capaz de combater a infecção causada pelo SARSCOV2
estivesse sob estrita proteção, pois caso tenha havido alguma falha neste que-
sito, os interesses do Estado Nacional prejudicado, que são coincidentes com
os da iniciativa privada ali instalada, estariam sendo prejudicados.
O possível buraco nas defesas científicas norte-americanas, não confirmado

até o momento, pode ser algo que deva chamar a atenção das autoridades da-
quele país e uma vez comprovada alguma prática ilegal por parte de soviéticos
e chineses caberia o pedido de reparação a organismos multilaterais como a
Organização Mundial do Comércio ou outro semelhante.
Veríamos aqui o governo norte americano diante de um impasse: Trump sis-

tematicamente menospreza os mecanismos multilaterais oriundos de uma visão
liberal e cooperativa das relações internacionais em detrimento da perspectiva
realista defendida pela corrente que enfatiza a ameaça constante e potencializa
a instabilidade que essa enxerga na convivência entre os Estados Nacionais.
Pelo posicionamento que tem tomado, o presidente norte americano não pa-

rece disposto a modificar o rumo de suas ações, até porque tem as eleições no
próximo novembro com o democrata Joe Biden que fez excelente escolha es-
tratégica da sua candidata a vice-presidente, Kamala Harris, uma mulher com
alta penetração no meio acadêmico e forte vinculação com o movimento Black
Lives Matter. Cabe ressaltar que os democratas norte americanos tendem a
esboçar mais a tendência liberal das Relações Internacionais.
A eleição norte americana deve assim ficar no radar já que os Estados Unidos

são um ator global importante tanto por sua influência cultural quanto política
sobre o ocidente e o mundo. Cabe aqui o comentário que o país soube articular
muito bem doses substanciais de softpower através do cinema, da música e da
diplomacia com outras igualmente fortes de hardpower com base em sanções
econômicas e mísseis.
De igual maneira é preciso atenção para as tensões no Extremo Oriente.

Pequim continua a reprimir de maneira violenta os manifestos pró-democracia
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e a Coréia do Norte dispara foguetes sempre que se vê acuada. Analiticamente
falando, se vê que as projeções liberais em termos das Relações Internacio-
nais magistralmente expressas por Francis Fukuyama em “O Fim da História
e o Último Homem” (FUKUYAMA, 2015) se vêm bastante balançadas pelo
ressurgimento do Realismo.
Reforça esta posição de repressão, a tentativa de projeção que se vê por

parte de chineses e soviéticos sobre a África e a América Latina. Os chineses
pensavam e deram início há anos ao que se convencionou chamar de Nova
Rota da Seda, iniciativa ambiciosa de empréstimos e investimentos em países
em desenvolvimento que os atrai para a esfera de influência oriental (BBC,
2020). Os soviéticos seguiram o mesmo caminho ao reequipar a força aérea
venezuelana e intervir de maneira decisiva na manutenção de Nicolás Maduro
no poder quando chegaram a transladar bombardeiros para o país vizinho
(BBC, 2018).
O enfraquecimento relativo da soberania norte americana sobre a América

Latina e sobre o mundo em geral e o reforço de iniciativas de projeção de poder
de chineses, soviéticos e árabes sobre o mundo estabelecendo novas tensões foi
brilhantemente analisado por H. Kissinger em dois de seus mais recentes livros:
Ordem Mundial (KISSINGER, 2015) e Sobre a China (KISSINGER, 2013).
Neste último o autor enfatiza que a tradição diplomática chinesa está lastre-

ada numa visão de mundo baseada no confucionismo que diz que os governantes
de outras potências devem pagar o kowtow (fazer referência) ao imperador chi-
nês e assim garantir a benevolência daquele que domina tudo sobre o céu e a
terra. Kissinger chega a apontar o quanto isto custou aos chineses quando se
viram diante do imperialismo britânico e aponta também que eles souberam
resistir e se projetar novamente como potência no mundo atuando como uma
brisa: de maneira suave, porém constante. Isto faz com que hoje se estabele-
çam como um player a ser considerado.
China, Estados Unidos e Rússia são players poderosos no cenário interna-

cional e podem, de variadas formas destruir um ao outro e arrastar toda a
humanidade. O equilíbrio e a tensão são constantes nas Relações Internacio-
nais. As palavras de Kissinger leva à reflexão:

Em seu ensaio “A Paz perpétua”, o filosófo Immanuel Kant
argumentava que a paz perpétua acabaria chegando ao
mundo de dois possíveis modos: pelo discernimento hu-
mano ou por conflitos e catástrofes de tal magnitude que
não restaria à humanidade outra escolha. Estamos nesta
encruzilhada (KISSINGER, 2013, pag.508).
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As recentes propostas de parcerias no âmbito das vacinas merecem ser olha-
das pelo ângulo aqui proposto. Não se trata aqui de desmerecer parceria com
qualquer país ou de enxergar ameaças vindas de países ou culturas estranhas
que nos tentarão impor qualquer ideologia, mas de ampliar o olhar afirmando
que as parcerias, testes e transferências tecnológicas tem que levar em conta
o interesse nacional e que este está envolto num ambiente onde a disputa é
constante e onde o multilateralismo se vê pressionado pela enorme projeção de
poder que chineses, norte americanos e soviéticos estão tentando. Por outro
lado, os mais de vinte milhões de infectados e setecentos e quarenta e três mil
mortos (HOPKINS, 2020), a maioria negros e pobres tem que nos fazer enten-
der que se ainda nos resta um fiapo de humanidade, a perspectiva da OMS de
um Pacto Global Por Vacinas (GLOBAL, 2020) tem que ser enfatizada.
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