
Mulheres uigures
entram em
confronto com
policiais em
Urumqi, capital
de Xinjiang. O
governo chinês
mobilizou 20
mil soldados
para conter
os protestos e
decretou toque
de recolher

Onde a China é fraca
O choque entre as etnias han e uigur em Xinjiang reacende a questão
separatista e expõe a dificuldade do governo de lidar com minorias

Juliano Machado

ais até que o crescimento eco-
nômico, o regime comunista
chinês define como uma de

suas metas a busca por uma "sociedade
harmoniosa" - conceito recorrente nas
declarações do presidente Hu Jintao. Na
semana passada, os violentos choques en-
tre as etnias han e uigur, na província de
Xinjiang, escancararam para o mundo o
caráter fantasioso desse discurso. O con-
fronto começou no domingo 5, quando
cerca de 200 estudantes uigures saíram
às ruas de Urumqi, a capital de Xinjiang,
para cobrar a investigação de um crime
cometido em junho: dois operários uigu-
res, acusados de estuprar uma jovem han,
foram assassinados por trabalhadores da
etnia rival numa fábrica de Guangdong
(sul da China). A polícia reprimiu o pro-
testo de forma brutal. Isso desencadeou
uma onda de fúria uigur contra a popu-
lação han. Lojas foram depredadas; carros

e ônibus, incendiados. Em represália, cen-
tenas de chineses da etnia han, armados
de paus, espancaram todo cidadão uigur
que encontraram pela frente. Nos últimos
20 anos, o grau de desordem pública e o
contingente militar enviado para debelar
o confronto - cerca de 20 mil soldados
- só são comparáveis internamente às ma-

nifestaçoes da Praça da Paz Celestial, em
1989. Até a quinta-feira 9, o saldo oficial
era de 156 mortos, mas entidades uigures
falam em mais de 800.

O confronto reacendeu um problema
antigo da China: a dificuldade do governo
central, dominado pela etnia han (corres-
pondente a 91,5% da população chinesa),
de lidar com algumas das 55 minorias
étnicas espalhadas por seu território. Até
então, o conflito mais conhecido era com
os tibetanos, cuja figura principal na causa
da independência é o dalai-lama. Os cerca
de 8,5 milhões de uigures, predominante-
mente muçulmanos e com um idioma mais
próximo do árabe, nunca tiveram uma boa
relação com Pequim. Às vésperas dos Jogos
Olímpicos, em 2008, separatistas atacaram
uma base policial em Xinjiang, deixando
17 mortos; na contraofensiva, dez uigures
morreram. Eles acusam a etnia han, budista,
de promover uma discriminação cultural,
política e econômica na terra que habitam
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há pelo menos 2.400 anos e que hoje tem
status de região autônoma, como o Tibete.

Depois da Revolução Comunista de 1949,
quando o povo uigur foi integrado de vez
ao país, o governo chinês estimulou uma
migração em massa da etnia han rumo à
despovoada província, para "equilibrar" a
composição étnica (leia no quadro ao lado).
Os uigures perderam a maioria absoluta de
60 anos atrás. Nas escolas, as crianças pas-
saram a receber aulas em mandarim, idio-
ma do povo han. Na política, o governador
atual é uigur, mas o secretário regional do
Partido Comunista, o detentor do poder de
fato, é han. O ressentimento maior, porém,
tem razões econômicas: a descoberta de
grandes reservas de petróleo e gás nos anos
70 aumentou o interesse de Pequim, que
colocou funcionários hans nos principais
cargos das estatais do setor.

A reação do governo chinês ao
levante uigur incluiu toque de recolher e
ameaças de pena de morte aos supostos
responsáveis. Para Pequim, o confronto
foi manipulado por grupos separatistas,
como o regional Movimento Islâmico do
Turquestão Oriental, que teria sido in-
fluenciado pela Al-Qaeda. "Após os ataques
terroristas de 2001, a associação com o isla-
mismo fez de qualquer uigur uma ameaça
para o governo chinês, mas é pouco pro-
vável que o papel desses movimentos
radicais tenha sido determinante", diz Ja-
mes Millward, professor da Universidade
Georgetown, nos Estados Unidos, e autor de
um livro sobre o separatismo em Xinjiang,
onde esteve várias vezes até 2004.

O governo chinês também se virou con-
tra a empresária Rebiya Kadeer, de 62 anos,
presidente do Congresso Mundial Uigur.
Exilada nos EUA após cinco anos presa em
Xinjiang por "ameaça à segurança nacio-
nal", Rebiya é uma prestigiada ativista dos
direitos civis dos uigures. Pequim a acusa
de ter orientado um irmão que vive em
Xinjiang, por telefone, a incentivar os pro-
testos. Ela confirma o telefonema, mas diz
que só lhe pediu para ficar em casa. Para
Rebiya, a comunidade internacional deve
repudiar Pequim com mais firmeza. "Acho
que as declarações do governo americano
não foram suficientemente fortes", disse
Rebiya a ÉPOCA. Por enquanto, para evi-
tar atritos com a potência asiática, a Casa
Branca só manifestou "preocupação" e pe-
diu "comedimento" às duas partes. Algo
que definitivamente tem passado longe da
"sociedade harmoniosa" da China.
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