
A China vai liderar? 
Jamie F. Metzl 
 
Sua influência internacional ultrapassa seu desejo ou mesmo a sua capacidade. 
 
A disposição da China em juntar-se às negociações para definir possíveis sanções contra o Irã 
e de enviar o presidente chinês, Hu Jintao, a uma reunião de cúpula sobre segurança nuclear 
em Washington, marcada para este mês, são passos preliminares importantes para que o país 
assuma maior responsabilidade em assuntos internacionais. Porém, simplesmente entrar nas 
negociações ou comparecer a reuniões não é suficiente. Tendo em vista sua visibilidade cada 
vez maior, a China precisa fazer muito mais para se credenciar como líder mundial responsável 
ou correrá o risco de corroer o sistema que permitiu sua ascensão miraculosa. 
 
A China emergiu como potência mundial com rapidez bem maior do que a maioria dos 
observadores - e dos próprios líderes chineses - poderiam prever há apenas dez anos. A forte 
expansão econômica, em contraste com os problemas dos Estados Unidos com Iraque e 
Afeganistão, sua dívidas monumentais e seu papel no início da crise financeira mundial, 
mudaram as realidades das potências mundiais - e ainda mais as percepções globais dessas 
realidades. A atual influência internacional da China provavelmente ultrapassa seu desejo ou 
capacidade. 
 
Isso a coloca em uma posição difícil em relação ao chamado sistema internacional - as 
estruturas e regras criadas pelos Estados Unidos e outros países depois da Segunda Guerra 
Mundial para delimitar a soberania nacional por meio de um sistema de jurisdições 
superpostas, obrigações transnacionais e direitos fundamentais. A China foi beneficiária desse 
sistema e sua ascensão teria sido impensável sem a globalização e o sistema de livre comércio 
liderados pelos EUA, sem o acesso aos mercados americanos e sem as linhas marítimas 
mundiais garantidas pela Marinha dos EUA. A história da China de humilhação nas mãos de 
potências coloniais europeias, no entanto, tornou seus líderes defensores ardentes da 
inviolabilidade dos direitos nacionais e desconfiados quanto a qualquer sacrifício de soberania. 
 
A legitimidade dos líderes chineses deriva de duas fontes - sua conexão com a revolução 
chinesa e sua capacidade para proporcionar segurança nacional e crescimento econômico. 
Embora Mao Tsé-tung seja implicado na morte desnecessária de milhões e seja oficialmente 
apontado pelo atual regime como tendo errado em 30% do que fez, sua fotografia ainda 
enfeita a Praça da Paz Celestial, pois a legitimidade do regime depende, em parte, de sua 
conexão com a restauração da soberania nacional, algo que Mao representa. 
 
A base econômica da legitimidade do governo chinês também representa uma enorme 
imposição para os líderes do país tomarem decisões que impulsionem o crescimento 
econômico doméstico à custa de praticamente qualquer outra coisa - incluindo, dizem alguns, 
a viabilidade de um regime cambial internacional, a não proliferação nuclear e direitos básicos 
em países ricos em recursos naturais. 
 
Assim, se a China, em nome da soberania nacional, não se envolver no sistema internacional, 
fica difícil argumentar que esse sistema existe. 
 
A pouca disposição da China para, por exemplo, juntar-se a outros membros da comunidade 
internacional na pressão para que Irã e Coreia do Norte abandonem seus programas de 
armamento nuclear prenuncia o possível colapso do regime de não proliferação nuclear. Da 
mesma forma, o cortejo ativo da China a países que violam os direitos humanos em escala 
maciça, como Sudão, Coreia do Norte e Birmânia, representa a decapitação do regime 
internacional de direitos humanos. 
 
Tendo em vista seu tamanho e importância, independente de suas intenções, a China vai, 
talvez de forma inadvertida, destruir o sistema internacional se não o apoiar de forma ativa e 
trabalhar para mantê-lo ou se não o remodelar com a meta de proporcionar um bem comum 
maior. Se não fizer uma das duas coisas, o mundo estará em apuros. 
 



Se a China se vê como herdeira e beneficiária do sistema internacional pós-guerra liderado 
pelos EUA, precisa fazer muito mais para evitar a proliferação nuclear no Irã e Coreia do Norte 
e fazê-la retroceder, precisa pagar uma maior porcentagem dos custos para a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e restringir suas políticas mercantilistas. Também precisa acabar com 
suas supostas práticas corruptas em partes do mundo em desenvolvimento ricas em recursos 
naturais, alinhar sua política cambial com as normas mundiais, liderar os esforços para 
restringir as emissões de gases causadores do efeito estufa e, de forma geral, levar mais em 
conta o destino das pessoas fora da China ao tomar decisões. 
 
Se, por outro lado, os líderes chineses tiverem uma visão alternativa de como poderia ser um 
sistema internacional aperfeiçoado, cabe a eles articular a ideia e mostrar o que estão 
dispostas a fazer para torná-la realidade. Pode haver um modelo internacional melhor do que o 
atual, mas não surgirá espontaneamente. Como os ex-presidentes americanos Franklin 
Roosevelt e Harry Truman demonstraram nos anos 40, tal sistema precisa ser articulado e 
então moldado por meio de ações decisivas e liderança mundial. 
 
Se a China vê a inviolabilidade da soberania como uma das fundações dos assuntos 
internacionais no século XXI, como parece ser o caso atualmente, então precisará explicar por 
que esse princípio não levará às mesmas consequências desastrosas vistas no século XIX e 
início do XX. 
 
Os EUA e a comunidade internacional precisam reconhecer que a China atual, de rápida 
ascensão, ganhou o direito de desempenhar um papel importante para modelar o desenrolar 
do século XXI. Mas se os líderes do país não fizerem mais para apoiar o atual sistema 
internacional ou não articularem uma alternativa e, em vez disso, continuarem a evocar 
modelos do século XIX de inviolabilidade de soberania, eles destruirão uma ordem mundial 
que, com seus defeitos, serviu extremamente bem ao mundo. Os países que dão valor ao atual 
sistema sentirão cada vez mais o desejo de unir forças defendê-lo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A15. 


