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É praticamente impossível negar, com segurança, profecias de que a China ainda suplantará os 
EUA em influência mundial, embora para isso seja necessário aguardar muitos anos. Ia dizer 
“décadas”, mas esta palavra sugeriria uma demora muito mais improvável. Não é uma questão 
de preferência ou simpatia pessoal por tal ou qual nação, mas de realismo, embora falível 
como tudo neste mundo. Arthur Clark, um cientista e ficcionista — “2001, Odisséia do Espaço” 
— dizia que era impossível prever, para efeito de ficção científica, além dos dez anos. Se 
mesmo para esse fim mais superficial é difícil prever, imagine-se para temas mais sérios, 
políticos e econômicos. O homem é um bicho inquieto e cheio de venetas. E pior: acredita 
nelas. Por algum tempo. 
 
Essa previsão quanto à China, baseada na extensão territorial; na população — um bilhão e 
trezentos milhões de habitantes —; na sabedoria prática, confuciana, de seus dirigentes — o 
único meio louco lá, embora talentoso, era o próprio Mao — e na própria decadência americana 
— grandemente incentivada pelo governo Bush —, só será desmentida pelos fatos se ocorrer 
algo hoje imprevisível. Em tese, apenas em tese, é concebível que um império, qualquer 
império, escape à regra geral — até agora fielmente “obedecida” — de decadência. Mas para 
isso seria necessário um esforço constante de renúncias e auto-aperfeiçoamento moral — 
tanto de povo quanto de governo —, beneficiando menos o próprio país e mais o restante do 
planeta.  
 
Se os EUA conseguirem isso, no pós-Bush — graças, em parte, a uma tecnologia 
revolucionária que conciliasse todos os egoísmos —, será uma façanha sem precedentes na 
história de humanidade. Até agora, todos os impérios tiveram o mesmo destino analógico dos 
seres vivos e das estrelas, que nascem, crescem e se apagam. A própria força do poder 
imperial — a explicação do seu sucesso —, acaba se tornando uma armadilha porque o 
sentimento da força gera a arrogância, o abuso, e o desprezo pelas opiniões contrárias. E 
arrogância, insensibilidade e desprezo geram ódio e ressentimento (este é um ódio em banho-
maria) dos dominados. 
 
Até dois anos atrás eu considerava a expressão “império americano” um exagero, fruto da 
inveja dos países menos poderosos. No entanto, ouvindo do próprio Bush a promessa de que 
não toleraria que outro país se tornasse tão poderoso quando os EUA, já não é possível 
considerar como exagero a expressão “império americano”. 
 
O “fim da história”, de Francis Fukuyama, não passa de uma figura de retórica. Mesmo que o 
formato ocidental — eleições periódicas, separação de poderes, liberdade de imprensa, etc. — 
de Democracia prevaleça mundialmente, a história nunca findará porque é inerente ao homem 
a agitação, a ambição de mando e dinheiro, a enganação política bonita, a ânsia de novidades 
e até um certo gosto pela violência — principalmente quando não são os governantes nem 
seus filhos que vão morrer nos “campos de batalha”. Aliás, essa imagem está defasada porque 
as mortes já não ocorrem nos bucólicos “campos” e sim em metrôs, escritórios, fábricas, ruas, 
pontes, lares e ares.  
 
Mata-se até via internet, como foi o caso do irmão de um mafioso italiano delator que, após 
ser baleado gravemente (o irmão, e só por ser irmão) foi internado numa UTI. A máfia, não 
podendo engolir a “traição” do ex-coleguinha “pentito” (arrependido). — protegido pela polícia 
e com identidade trocada — vingou-se no irmão, contratando um “hacker” da Suiça que 
conseguiu penetrar no computador do hospital e desligar os aparelhos que mantinham vivo o 
paciente.  
 
Que a própria democracia, no formato ocidental — sem dúvida o sistema menos defeituoso —, 
tem suas limitações ficou comprovado no Iraque. Um ditador, Sadam, embora sanguinário e 
odiado, conseguia pelo menos manter a ordem no país, trazendo em rédeas curtas sunitas, 
xiitas e curdos.  
 
 



 
Bush, impregnado da idéia de que a democracia é sempre bem-vinda e eficaz em todos os 
tempos e lugares e que força e dinheiro conseguem tudo, acabou incendiando o Oriente Médio, 
com fagulhas espalhadas por todo o mundo muçulmano, que não é apenas árabe — vide 
Indonésia. É provável que historiadores futuros, descrevendo a bem provável decadência 
americana, estabeleçam analogias com a decadência do Império Romano, procurando 
encontrar, entre os vários Césares, aquele mais assemelhado ao Bush. Felizmente, para os 
americanos, existe a esperança das eleições — isso não havia no tempo dos Césares — o que 
pode retardar um pouco o rumo da sua história. A população dos países, inclusive dos EUA, 
não é composta apenas de Gandhis, Einsteins e grandes pensadores. Cada eleitor vota 
pensando quase exclusivamente no seu ganho financeiro. Considerações morais e econômicas 
de longo alcance são coisas de visionário. O gosto pelo prazer fácil é o queijo que prepara 
nossa morte na ratoeira. 
 
Mas estou me afastando do assunto. Voltando à China, uma previsão fácil de se fazer é que, 
embora crescendo cada vez mais — ajudada por uma mistura interna bem dosada de 
capitalismo e socialismo —, seus dialetos principais, o mandarim e o cantonês, serão entraves 
funcionais para uma potência hegemônica em mundo globalizado. Esses dois dialetos são 
complicados demais, impróprios para a comunicação mundial. Tudo que é difícil e lento ficará 
de lado: negócios, justiça, informática, aprendizado e até métodos de emagrecimento. 
 
Uma advogada que trabalha no meu escritório, Dra. Luciana Santucci, dotada de grande 
ambição intelectual e pretedendo atuar em área jurídica relacionada com a China e seu 
comércio exterior, resolveu aprender o mandarim. Mas já foi avisada pelo seu professor que 
serão necessários vários anos para se comunicar regularmente nesse dialeto, que exige um 
grande trabalho de memorização e ouvido apuradíssimo para distinguir as sutilezas da 
pronúncia. Uma leve mudança de entonação altera todo o conteúdo. Ao contrário de línguas 
ocidentais, como o inglês, por exemplo, que dá para se compreender mesmo com grande 
variação de sotaques. 
 
Embora um quinto da população mundial, aproximadamente, seja chinês, esse simples fator 
quantitativo não decidirá qual a língua que funcionará como comunicador universal, mesmo 
que a China assuma papel preponderante nos negócios mundiais. Como o Esperanto é um 
idioma artificial, embora, dizem, muito prático, a previsão é que se o chamado Império 
Americano “murchar’ — vítima de maus governos, preocupados demais em lucrar com a 
destruição e posterior reconstrução do que destruíram com guerras — será a língua inglesa a 
adotada na comunicação mundial.  
 
Uma espécie de Latim dos tempos modernos. Isso porque é uma língua bem mais fácil de se 
aprender do que os dialetos chineses, com seus “logogramas” difíceis de memorizar. Mas será 
paradoxal que um império suplantado, os EUA, veja sua língua adotada pelo império vencedor. 
O idioma que prevalecerá será o que for mais fácil e prático de aprender, no caso o inglês. 
Outras línguas ocidentais possuem beleza e precisão, mas não estão tão difundidas como o 
inglês. Na Alemanha — informava a mídia poucos anos atrás —, nas reuniões de executivos, 
em grandes firmas alemãs, falava-se inglês, bem mais fácil que o alemão. 
 
E por falar em inglês, estou para saber — não vi isso abordado em lugar algum — qual o 
significado, quem sabe meio racial, do fato de os adjetivos, no inglês, aparecerem, mesmo em 
grande número, antes do substantivo, algo que deve ter algum significado psicológico.  
 
Em português, por exemplo, quando descrevemos uma coisa — digamos uma pessoa — 
mencionamos primeiro que se trata, digamos, de uma mulher (substantivo) e só em seguida 
informamos se ela é alta ou baixa, loira ou morena, jovem ou idosa, magra ou encorpada, rica 
ou pobre, brasileira ou estrangeira, etc. Já em inglês, todas as características da dessa mulher 
são mencionadas antes do ouvinte saber se o expositor faz a descrição de um bicho, armário 
ou de um ser humano; se é macho ou fêmea; se é homem, mulher, criança, velho, camelo ou 
boneco.  
 



O ouvinte fica como que “no ar”, com um punhado de qualificações em abstrato aguardando o 
aparecimento de algo concreto, a “coisa” (substantivo), onde serão aplicadas, porque os 
adjetivos são invariáveis. Isso é profundamente estranho ou sintomático. Uma pelo menos 
aparente sensatez exigiria, que o expositor disse primeiro sobre o que, ou quem, está falando 
e só depois mencionasse suas qualidades e características, expressas nos adjetivos. 
 
Mero curioso das línguas, cheguei a imaginar que essa forma de expressar denotasse uma 
exacerbação da raça anglo-saxônica na classificação interesseira, “prática”, “comercial”, das 
coisas e pessoas — uma espécie de avaliação de zero a dez — ficando o valor intrínseco delas 
como algo de pouca importância, merecendo ficar para o fim da frase. Algo assim como uma 
moça, eufórica, dizendo a uma amiga que “Conheci hoje um rapaz chamado...” sendo logo 
interrompida pela amiga que lhe diz: “Não interessa o nome nem o nexo sentimental. Quero 
saber apenas se ele é rico, solteiro, charmoso, “sexy” e se tem carro bacana”. O que interessa 
à objetiva amiga são as características práticas, principalmente econômicas, do “Romeu”, não 
o significado sentimental da besta. 
 
Na língua alemã também os adjetivos vêm antes do substantivo, mas pelo menos eles já 
mostram uma concordância — masculino, feminino ou neutro — com o substantivo. E quem 
diz que o alemão não é muito ‘objetivo’? 
 
O assunto é interessante e talvez eu esteja na pista errada da explicação psicológica da regra 
lingüística em exame. Mas permanece a profecia de que se o império americano ceder sua 
posição, no pódio mundial, para a China — Bush prometeu que seu país jamais deixaria outro 
suplantá-lo... —, não será o chinês a língua da comunicação globalizada. 
 
O acima dito não quer dizer que os estudantes do mandarim devam largar seus meritórios 
estudos. Pelo contrário. Por algumas décadas, pelo menos, os dialetos chineses serão 
utilíssimos no comércio exterior e nas áreas jurídicas de alguma forma ligadas ao intercâmbio 
comercial com a futura grande potência. Isso, claro, sem descurar da via mais fácil do inglês, 
ainda prioritário.  
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