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Visitar a China deixou de ser aventura à moda antiga. Nem mesmo as quase 40 horas gastas 
no vôo entre São Paulo, a escala em Toronto no Canadá e Hong Kong no destino final, 
chamam à memória dos atuais viajantes, as epopéias vividas pelos precursores dos primeiros 
anos após a abertura idealizada para o país mais populoso do planeta. Conhecer a China atual 
é uma aventura moderna. Além de vistos no passaporte, o viajante a negócios, não pode 
esquecer de trazer laptop, celular com acesso a e-mail, câmeras digitais e, se possível, 
dispositivos de armazenamento de arquivos e informações.  
 
Ao descer no aeroporto a quantidade e a variedade das obras de infra-estrutura chamam a 
atenção até dos turistas mais distraídos, claro pelas sedutoras ofertas de compras irresistíveis 
em cada esquina. Pontes de todos os tamanhos, amarradas com gigantescos cabos de aço ou 
não, estradas, portos, aeroportos, estações de trem, torres de transmissão e arranha-céus de 
todos os formatos compõem uma teia de energia urbana que contagia os presentes. As vias 
elevadas têm canteiros floridos em quase toda a extensão e chegam a tocar conjuntos de 
edifícios de moradias muito simples, em alguns casos, cortiços mesmos.  
 
Mas são as lojas de rua, populares, com todos os tipos de mercadorias à venda e que estão 
abertas além da meia-noite que criam um mosaico vivo de um povo incansável para o 
trabalho. Essa espécie de vocação para os negócios, expressa na busca irrefreável de 
concretizar a venda a qualquer preço (o comerciante chinês parece preferir vender abaixo do 
custo do que não vender) cria um clima envolvente. Os chineses até parecem beliscar a 
alienação frente aos estrangeiros, em virtude da abissal dificuldade de comunicação de um 
idioma que soa impossível com tantos dialetos e milhares de ideogramas, mas no fundo 
demonstram um calor humano surpreendente. 
 
Dezenas de voluntários recepcionam os visitantes da Feira de Cantão com uma simpatia 
própria daqueles que sorvem com avidez a descoberta do novo, o aprendizado com o outro e a 
busca de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Os voluntários são um dos acertos 
herdados da organização dos Jogos Olímpicos realizados em agosto último, o ponto alto da 
consolidação do processo de abertura idealizado por Deng Xiaoping e outros líderes há mais de 
30 anos.  
 
Não há caminho para criar alternativas de emprego e educação para um quinto da população 
mundial sem expansão das fronteiras culturais. Esse processo de internacionalização, a que a 
população responde à altura, também embute desafios. Os padrões de comportamento e 
valores começam a enfrentar o mais duro teste de qualquer sociedade. Como conviver com as 
mazelas da concentração urbana, como o furto de celulares ou o troco incompleto nos táxis 
registrados em alguns poucos dias de estada são perguntas ainda sem resposta, mas que não 
tiram o brilho da nação que lidera as taxas de crescimento econômico global há quase duas 
décadas. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A10. 


