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N ão cometemos nenhum erro de digitação no título, nem estamos pirados.
Nosso personagem está falando (ou escrevendo) chinês, e a frase significa:
"você fala mandarim?" Provavelmente essa é a primeira vez que lhe fazem

essa pergunta, mas num futuro, ao que parece, não tão distante, ela poderá se tor-
nar tão corriqueira quanto a fatídica "do you speak english?" ("você fala inglês?").
Trata-se de um fenômeno impulsionado por interesses compatíveis.

De um lado, pessoas de todo o mundo que estão de olho em futuros negócios
com a quarta maior economia do mundo — cuja maioria da população não fala in-
glês. A China já vem crescendo há 15 anos, num ritmo anual de cerca de 10%, e pa-
rece se confirmar num desenvolvimento sustentável. O Banco Mundial estima que
o país ocupará o lugar dos Estados Unidos como líder econômico global em 2020.

De outro, um governo ávido por aumentar sua influência no mundo, por meio
de medidas que contribuam para a difusão de uma imagem atraente do seu país no
exterior. Esse conjunto de iniciativas, diplomáticas, econômicas e culturais foi de-
nominado de "soft power" (contrário à coerção do "hard power" militar) por Joseph
Nye, professor de relações internacionais da Universidade de Harvard. A difusão
do idioma e da cultura são as principais apostas dessa estratégia. "A cultura tradi-
cional chinesa sempre teve um grande apelo de atração na Europa e na América.
Agora, a China está usando os Institutos Confúcio para promover sua linguagem
e cultura", disse Nye a GALILEU. »



M U N D O

» Os Institutos Confúcio são centros para o aprendizado
da língua e de estudos culturais do país, criados pelo Es-
critório Nacional para o Ensino do Chinês como Língua
Estrangeira, conhecido como Hanban. O objetivo é expor-
tar o mandarim e torná-lo tão popular no exterior quan-
to a acupuntura, as artes marciais ou o budismo. Já exis-
tem 41 deles localizados sobretudo nos Estados Unidos e
em alguns países da Europa, como França e Alemanha.
Segundo o Hanban, em breve esse número deverá chegar
a 100, em mais países. A idéia é fazer com que os 30 mi-
lhões de pessoas que estudam mandarim como segunda
língua atualmente passem para 100 milhões até 2010.

O investimento governamental no projeto é de cerca de
US$ 25 milhões por ano. No ano passado, o Hanban man-
dou mais de mil professores voluntários para o Cazaquis-
tão, Filipinas, Vietnã, Nigéria, Colômbia e outros 16 paí-
ses. O órgão também fornece dinheiro e material didáti-
co. Essa "ofensiva mandarim" pode ser comparada, guar-
dadas as devidas proporções, às de outros países no pas-
sado com suas respectivas línguas (veja quadro abaixo).

Mas por que um país aumenta sua influência ao popu-
larizar seu idioma? "Basta lembrar que os britânicos man-
daram professores de inglês para onde antes haviam
enviado navios de guerra. Em outras palavras, o 'soft po-
wer' tornou-se um modo mais efetivo de projetar in-
fluência. Por meio do aprendizado da linguagem, as pes-
soas assimilam também a cultura de um povo. E assim
fica mais fácil expor essas pessoas à 'soft propaganda',
promovida pela linguagem, como filmes", diz o lingüista
inglês David Graddol, autor do estudo "English Next", so-
bre a perda da hegemonia da língua inglesa em relação a
outras em ascensão, como o chinês e o espanhol.

Apesar de ainda não ter nenhum Instituto Confúcio, o
Brasil também está na rota mandarim. Desde 2005, a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ofe-
rece um curso de extensão de mandarim. A iniciativa é re-
sultado de um acordo entre a UFRGS, a Universidade da
China e o Instituto para a Promoção do Ensino da Língua
Chinesa, que enviou um professor nativo para ensinar o
idioma para os 40 alunos das duas primeiras turmas. "To-
das as vagas foram preenchidas devido ao interesse dos
alunos nas futuras relações econômicas com a China. Pre-
tendemos dar continuidade ao curso", diz a professora To-
moko Gaudioso, coordenadora do Curso de Extensão em
Mandarim. Também de um acordo com a universidade
chinesa nasceu em março deste ano o curso de extensão
em mandarim da Universidade Federal de Minas Gerais.

do governador do Paraná à Chi-
na no ano passado surgiu um intercâmbio cultural e tec-
nológico que resultou na abertura de um curso de manda-
rim na Universidade Estadual de Maringá. "Tivemos 150
inscritos para o curso de 20 vagas. O interesse foi muito
grande, tanto pela curiosidade em relação ao idioma
quanto pela possibilidade de estudo e pesquisa na China",
diz Domingos Mariutti, coordenador do projeto, cuja con-
tinuidade depende de investimentos. Outra universidade
brasileira que aderiu à língua chinesa foi a Unisantos, que,
após três anos desenvolvendo seu curso, abriu a primeira
turma neste ano.

Essa não é a primeira vez que um país asiático promete
fazer frente ao império norte-americano. Nos anos 1980,
quando a economia do Japão disparou, também houve uma
corrida aos cursos de japonês. No entanto, o interesse »
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A VEZ DA
CIÊNCIA CHINESA
Governo investirá pesado em
novas pesquisas e na educação
científica da população

Um sina claro das

intenções da China é o recente

anúncio de que o país irá

investir U5$ 112 bilhões em

ciência e tecnologia até 2020.

Em março, o governo chinês

divulgou um plano de 58

metas para promover o

desenvolvimento nas duas

áreas. A iniciativa inclui a

abertura de 30 novos parques

científicos e tecnológicos até

2010, leis para garantir a

não-violação da propriedade

intelectual [um dos grandes

problemas no "país da

falsificação") e incentivos ao

setor privado. Bancos e

seguradoras, por exemplo,

terão impostos reduzidos se

investirem em companhias de

pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, diversos periódicos científicos chineses serão

publicados na internet em inglês pela primeira vez. A China é o

quinto país do mundo em número de artigos científicos

publicados. Porém barreiras como a da língua fazem com que

75% das pesquisas feitas no país não cheguem ao exterior.

Segundo o governo chinês, a falta de educação científica tem

um forte impacto no desenvolvimento do país. Uma pesquisa

feita em 2003 mostrou que somente 2% dos cerca de 8.500

chineses entrevistados tinham um conhecimento básico de

ciência e tecnologia. Tal cenário deve mudar muito em breve.

Fontes: "A Aventura das Línguas" [Melhoramentos] e Rogério Forastieri da Silva, coordenador do curso de história do Etapa



» pela língua desapareceu junto com a força da economia
japonesa, em 1990. Não poderá acontecer o mesmo com a
China? Para o professor da Universidade do Estado de
Ohio Oded Shenkar, autor de "O Século da China" (Book-
man), a virada econômica é certa. "Não é uma questão de
'se', mas de 'quando'. Para mim será por volta de 2029", diz.
O lingüista David Graddol vai além. "O mandarim ê mui-
to maior do que o japonês, seja em termos de número de
pessoas que falam o idioma ou em valores econômicos",
afirma. Para ele, a China está se abrindo mais para o mun-
do do que o Japão fez anteriormente. Isso significa que
mais estudantes de mandarim encontrarão aplicações prá-
ticas para a língua. "O idioma também está sendo estuda-
do por chineses que vivem fora do seu país, o que também
o torna mais útil para negócios globais", completa.

Mas o fato de a China manter um regime político auto-
ritário não seria um obstáculo para seu plano de tornar o
país mais influente mundialmente? Não há um consenso
entre os especialistas, mas o tema não parece ser visto

como um grande problema. Para alguns, como o professor
Joseph Nye, esse poderá ser um fator limitante para o
crescimento do "soft power" chinês na Europa e nos Esta-
dos Unidos, mas não em Estados autoritários. Para outros,
como o professor de geopolítica Eduardo Soares Lucchesi,
essa contradição talvez se reflita mais dentro da socieda-
de chinesa que, a partir de um determinado momento, vai
passar a se questionar sobre sua própria liberdade.

parece que será difícil conter esse gi-
gante. "Não há dúvidas de que o governo chinês preten-
de, pelo seu próprio histórico, impor-se como uma su-
perpotência. Basta saber se a História vai permitir que a
China tenha condições de enfrentar outros pólos de po-
der que se apresentarão nesse momento — como o Japão.
Será que ele vai se esquivar de uma disputa?" pondera
Lucchesi. Na dúvida, não custa aprender alguns ideogra-
mas, pelo menos para entender da próxima vez que al-
guém lhe fizer a pergunta do título desta reportagem.
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QUE PAÍS É ESSE?
Saiba mais sobre a terra
onde uma criança nasce a
cada dois segundos
A China pode ser considerada uma terra de superlativos

em quase todos os aspectos. Segundo o livro "Nações do
Mundo, China" [Editora Cidade Cultural), é a mais antiga das
grandes nações, com uma história de 4 mil anos. Além disso,
os chineses construíram a maior estrutura já erguida pelo
homem, a Grande Muralha, finalizada há 2 mil anos, que se
estende por 6.352 quilômetros. Sua área territorial total é a
terceira mais extensa no mundo, após a Rússia e o Canadá.

Mas os números mais fortes se aplicam à sua
população de cerca de 1,3 bilhão, ou 20% dos habitantes
da Terra. Apesar das medidas de controle de natalidade,
nasce uma criança chinesa a cada dois segundos. O país
tem 1.552 universidades, com 11 milhões de estudantes
e cerca de 7% da população é analfabeta [no Brasil a taxa
é de 11,6%), segundo o livro "O Mundo Tem Medo da
China? Nós Também" [Editora Terceiro Nome).

Até 1911, a multidão era governada por um
imperador e uma imponente burocracia. Após a
fragmentação do império, o comunista Mão Tsé-tung
comandou o país até 1976. Depois de sua morte, o
rígido sistema político foi mantido. Os fiéis das
religiões permitidas pelo governo — budismo,
taoísmo, protestantismo, islamismo e catolicismo —
precisam se registrar para praticar sua fé. Os meios
de comunicação também são controlados. O
crescimento econômico começou em 1978, com as
reformas de Deng Xiaoping. E não parou mais.

Text Box
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