
ua presença é notável por aqui.
Estamos em um bairro entre Xia-
obei Lu e Guangyuan Xi Lu, em
Guangzhou (Cantão), no sul da
China, a duas horas de trem de

Hong Kong. Oficialmente, 20 mil africa-
nos1, ou cerca de 100 mil, de acordo com
um pesquisador da Universidade de Hong
Kong2, vivem ou estão de passagem por
esta "africantoivn" espremida entre duas
vias expressas, rodovias suspensas e fer-
rovias. Apelidada de "Chocolate City" pe-
los chineses, esta área de 10 km2 é total-
mente dedicada ao comércio. O igbo, o
wolof ou o lingala fazem eco ao manda-
rim e ao cantonês.

Desde sua entrada no cenário do co-
mércio internacional, a China tem exerci-
do uma poderosa atração sobre os países
das ex-colônias. Ou, como frisou MarkLe-
onard, um ex-conselheiro diplomático de
Tony Blair, "a China demonstrou que o
chá verde, Confúcio e Jackie Chan (ator,
diretor e especialista em artes marciais)
podem competir com o McDonald´s,
Hollywood e o Discurso de Gettysburg3".
Mas é menos pela cultura do que pelo
crescimento frenético dos mercados para
o comércio atacadista de produtos indus-
triais leves que os africanos se rendem em
massa à China.

Abu Kabba, doutor guineense em quí-
mica orgânica, que há 15 anos bate pernas
por toda a Ásia como comerciante, se sur-
preende com a chegada, em grande nú-
mero, de "jovens que acreditam que Can-
tão é uma parada em seu caminho para a
Europa, ou que aqui se encontram a algu-
mas estações de metro de Tóquio".

No coração desta dinâmica cidade
de 18 milhões de pessoas e dezenas de
milhares de microfábricas, a atividade
comercial contrasta com a algazarra da
mídia em torno dos contratos de petró-
leo ou grandes obras públicas chinesas
na África.

Se o leão vem para montar no dragão,
é para se aproveitar de sua febre pelas ex-
portações. Vão para a província de Guang-
dong, a oficina do mundo, cuja capital,
Cantão, é a vitrine, e o dinheiro não tem
cor. A "infantaria africana da globaliza-
ção4" quer a qualquer custo sua parte do
"milagre chinês".

Suas exportações para a África soam
como uma lista tirada dos poemas de Pré-
vert: geradores, calçados, cotonetes, mo-
biletes, materiais de construção, cabelo
humano, brinquedos etc. "Você pode en-
contrar tudo o que quiser na China, até
mesmo negros", brinca Joseph, um co-
merciante ambulante dos Camarões.

O lado oculto das relações sino-africa-
nas toma proporções inquestionáveis. A
cada ano, centenas de contêineres são
transportados para Dacar, Mombasa,
Abidjan ou Douala. Os números atestam o
crescimento desse comércio: 294% de au-
mento entre 2003 e 2007.5 Em 8 de novem-
bro de 2009, durante a Quarta Cúpula de
Cooperação Sino-Africana, o premiê chi-
nês, Wen Jiabao, entusiasmado, avaliou o
produto do comércio bilateral em US S
106.8 bilhões em 2008, um aumento de
45.1% ao longo do ano Abandonando as
plataformas de negócios tradicionais na
Ásia e Dubai, os comerciantes africanos
têm deslocado rapidamente suas opera-
ções para a China.

NAMORO ANTIGO

Embora pareça recente, esta aproxi-
mação, no entanto, segue as bases da
Conferência de Bandung, definidas em
abril de 1955. O projeto reuniu os países
"não alinhados" dispostos a resistir tanto
à pressão soviética quanto ao imperialis-
mo ocidental e seu tropismo colonial. Pe-
quim, nessa ocasião, prestou sua assistên-
cia aos movimentos de independência da
Argélia, Angola e Rodésia do Sul, o que lhe
valeu o apoio necessário para recuperar,
em 1971, um lugar permanente no Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas, até
então ocupado por Taiwan.

Somente na década de 1980, os pri-
meiros comerciantes aventureiros afri-
canos começaram a chegar a Hong Kong,
ainda sob controle britânico. Desde a
adesão de Pequim à Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), em setembro
de 2001, os empresários preferem vir be-
ber diretamente da fonte de produção de
baixo custo.

"Quase 90% dos produtos nos merca-
dos africanos provêm da China, Tailândia
e Indonésia", analisa Sultane Barry, presi-
dente da comunidade guineense de Can-
tão. Como 90% dos africanos presentes
em Cantão7, Barry é um homem de negó-
cios. Depois de ter sido embalado no "so-
nho americano", ele disse estar orgulhoso
de participar na emergência do capitalis-
mo no Rio Amarelo. Em seu escritório, en-
cravado entre uma sala de orações e um
local desprovido de árvores, ele dirige um
andar inteiro do Tianxiu Dasha, uma tor-•

ré de Babel de 35 andares. Lojas ruindo
sob as amostras vindas da província, es-
critórios de representação, agências de
transportes, restaurantes africanos legais

e ilegais, salões de beleza decorados
semanalmente...

A vida cotidiana e o trabalho têm que
se misturar para o ganho ser maior.
Ibrahim Kader Traore, empresário costa-
marfinense, declara: "Não estamos aqui
para nos divertir. Fazemos negócios rapi-
damente e bem. Em Abidjan, as pessoas
ainda juram pela França, onde lutam para
economizar 10 mil euros em 25 anos. En-
quanto isso, na China você pode tirar a
sorte grande de 100 mil euros em cinco

vez em maior nú-
menx os africanos estão propensos a dar

costas às antigas rotas de e as
fronteiras europeias fechadas, para tentar
a aventura no oriente. Entre 2003 e 2007, o
número de imigrantes africanos aumen-
tou a uma taxa de 30% a 40% ao ano.8

A escala da imigração tem confundi-
do o governo chinês, que nunca tinha en-
frentado esse tipo de "problema". No ano
de 2007, as autoridades chinesas tiraram
do armário um velho lema, anunciado em
20 de agosto de 2004 por Hao Chiyong,
porta-voz do ministério encarregado da
imigração: "A China não é um polo de imi-
gração, e o novo regulamento visa atrair
estrangeiros de alta competência9". Uma
forma pouco dissimulada de anunciar a
redução do número de vistos emitidos pa-
ra os africanos. De repente, eles começam
a se considerar persona non grata.

"Antes, os africanos tinham vistos vá-
lidos por um ano, com entradas múltiplas
e sem limite de permanência. Isso mudou
em 2007. Em 2008, pouco antes dos Jogos
Olímpicos, as autoridades queriam fazer
uma varredura completa. Eles pararam
completamente de renovar os vistos lo-
calmente. Tornou-se necessário retornar
ao seu país para renovar um visto de ne-
gócios", conta Barry.

Desde então, o visto se tornou um
"abre-te sésamo", uma espécie de busca
cotidiana pelo Graal, que muitas vezes se
transforma em absurdo. Ladji, um costa-
marfinense ilegal que se dedica ao comér-
cio de camisetas falsificadas, não hesita
em mostrar as dezenas de carimbos de
visto que renova, na maioria das vezes,
em Macau. "Atualmente, os vistos são vá-
lidos apenas por um período de 30 dias.
Somos, portanto, obrigados a sair da Chi-
na continental uma vez por mês."

Durante os Jogos Olímpicos, as auto-
ridades intensificaram o controle de
identidade. Também os Jogos Asiáticos,
que serão organizados em Cantão, em
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novembro, preocupam tanto os africa-
nos como os chineses de "Chocolate Ci-
rv". "Eu vendo mais de 50% da produção
da fábrica de televisões do meu cunhado
aos africanos", calcula um vendedor.
Precisamos deles e tenho medo que eles

se tornem escassos."

ENDURECIMENTO

Em um artigo publicado em 6 de outu-
bro de 2009, Lian Mo, diretora adjunta da
divisão administrativa de controle de
identidade nas fronteiras do Departa-
mento Provincial de Segurança Pública
da Província de Guangdong, disse que
"70% dos estrangeiros detidos no ano pas-
sado por imigração ilegal e vistos expira-
dos eram africanos. No primeiro semestre
de 2009, a proporção subiu para 77%".

Os africanos vêem isso como um "en-
durecimento" ou um "complô", e têm co-
meçado a organizar um comércio parale-
lo. Segundo Ladji, a garantia de não ser
perturbado é obtida à custa de um visto
"em ordem". "Alguns africanos pagam até
_ mil euros. Eles utilizam despachantes
que subornam funcionários chineses."

É a cobra mordendo o próprio rabo.
Na tentativa de segurar a imigração, o

governo chinês leva os imigrantes para os
braços das gangues africanas e só conse-
gue reforçá-las", queixa-se Emma
Ojukwu, presidente da comunidade nige-
riana e Senhor África para todos. "Chega-
mos a situações completamente absur-
das. Os recém-chegados vendem os seus
|passaportes pelo dinheiro e quando a po-
lícia os expulsa eles voltam para casa e
mudam de identidade. Outros acabam no
tráfico de drogas ou na prostituição. Esse
tipo de coisas dá uma má imagem da Áfri-
ca como um todo."

Os africanos
recém-chegados vendem

seus passaportes pelo
dinheiro e quando a

polícia os expulsa eles
voltam para casa e

mudam de identidade

Por isso, Ojukwu decidiu pegar o touro
pelos chifres e organizar todos os africa-
nos de Cantão por meio de métodos dig-
nos dos fascistas. "Nossa comunidade está
lutando contra a criminalidade. Foram
criados os 'guardiões da paz', um grupo de
50 jovens com facões que prendem os cri-
minosos africanos e os entregam à polícia.
Isso é para preservar a nossa imagem."

É também graças a essas iniciativas
que, em novembro de 2009, ele conse-
guiu assinar com as autoridades locais
uma espécie de "anistia". É assim que ele
coloca as coisas para todos os africanos
que se apresentarem voluntariamente à
imigração. "Até 8 de março de 2010, 400
nigerianos cujos vistos expiraram já saí-
ram da China. Eu também negociei redu-
ção da metade do preço da multa, fixada
emUSS3OO."

Além disso, "logo que suas finanças o
permitirem, essas pessoas poderão re-
gressar legalmente", diz ele, se omitindo
de mencionar os casos daqueles que não

podem pagar a multa e a passagem de

avião do retorno - o sistema de expulsão
chinês não fornece gratuitamente escolta
até a fronteira. Os pobres vão diretamente
para a prisão e, segundo alguns, têm até
mesmo que trabalhar em fábricas do Es-
tado. O número de africanos afetados por
essa situação não é, obviamente, divulga-
do pelo governo.

NACIONALISMO E PRECONCEITO

A tensão gerada por esse sistema re-
pressivo draconiano estigmatiza a comu-
nidade africana, que é apresentada aos
chineses, pela mídia, como uma popula-
ção que não respeita as leis, o que reforça
um nacionalismo exagerado.

Em sua autobiografia, Os cisnes selva-
gens™, que se tornou best-seller, o escritor
chinês Chang Jung descreve o que os estu-
dantes aprendiam, na década de 1970, so-
bre os africanos. "Eles são menos desen-
volvidos e não controlam seus instintos."

Para a grande maioria dos chineses,
assim como no Ocidente, a África só é co-
nhecida sob o prisma de uma mídia de
massa. É sempre reduzida à imagem de
um continente à deriva, dominado pela
aids, fome, guerras e secas. Aparentemen-
te, um pedaço do mundo sem futuro.

E se os chineses não são mais racistas
do que outros, por outro lado expressam
esse sentimento de maneira muito mais
aberta. Vincent, um nigeriano instalado
no país há cinco anos, diz: "Mesmo que
seja pior na Indonésia ou na Malásia, sem-
pre vemos brotar os insultos, como "diabo
negro". Nos transportes públicos as pes-
soas tapam o nariz, e às vezesNna rua, as
crianças fogem de mim quando me apro-
ximo. Temos de conviver com isso".

Outras situações são sentidas como
humilhantes, como explica Jean-Bedel,
estudante congolês: "No hospital, por
qualquer febre, os médicos te tomam
uma quantidade anormal de tubos de
sangue e, sistematicamente, pedem um
teste de HIV. É um comportamento que
não têm com seus compatriotas. Eles
também colocam luvas com muito cui-
dado antes de realizar qualquer exame. E
isso só com os negros".

Outro problema vem do fato de que a
maioria dos africanos, de passagem, não
tenta se integrar. "Eles vivem à margem
da sociedade chinesa, tentando recons-
truir um enclave, uma separação, onde
podem se preservar de uma cultura dife-
rente. Chineses e africanos não se conhe-
cem bem", relatam Brigitte Bertoncello,
professora da Universidade de Aix-Mar-
seille, e Sylvie Bredeloup, diretora de pes-
quisas do Instituto de Pesquisa para o De-
senvolvimento11. Por seu lado, os africanos
passam a bola para os chineses, "a aproxi-
mação é difícil porque a maioria dos chi-
neses não nos considera como iguais",
Barry concluiu.

Como a política e o Direito, o racismo
muitas vezes acaba onde começam os ne-
gócios. Em "Chocolate City", nos entrepos-
tos comerciais e nas zonas de carga, os
chineses compreenderam que os africa-
nos podem ajudar sua própria prosperida-
de. No resto do país, no entanto, eles ainda
enfrentam hostilidade. Parafraseando
DengXiaoping, "um país, dois sistemas".

INTEGRAÇÃO

Não obstante o cumprimento das re-
gras de imigração por parte das autorida-
des de Cantão e o chauvinismo chinês, os

africanos na China construíram uma
"ponte"12 entre os dois continentes. Esses
comerciantes servem de ligação entre
seus anfitriões e sua nação de origem.

As revoltas populares contra os ne-
gros, como as ocorridas em 1988 na Uni-
versidade de Nanquim, em Pequim, não
estão mais na ordem do dia. Chineses
atacaram estudantes africanos e, aos mi-
lhares, saíram às ruas gritando "Morte
aos diabos negros!". Os manifestantes
tomaram como pretexto um estudante
chinês que foi espancado até a morte,
mas reclamavam especialmente do assé-
dio às jovens chinesas.

Para a grande maioria
dos chineses, a África
é sempre reduzida à

imagem de um
continente à deriva,
dominado pela aids,
fome, guerras e secas

Desde então, nas ruas do bairro Xiao-
bei Lu, os casamentos mistos estão mais
visíveis, assim como as crianças mesti-
ças. "Graças à abertura da China para o
mundo, há uma esperança, aqui, para os
estrangeiros de cor", insiste Sufian Yane.
"Nós nos adaptamos à sua cultura e se-
guimos suas leis." Este jovem nigeriano
chegou há oito anos, praticamente sem
um tostão. Casado há cinco anos com
Hanna, uma chinesa, ele tem um filho de
10 meses, Arafat. "A família da minha
mulher nunca se opôs a nossa união. A
única coisa que ela teme é que um dia
nós possamos ir embora para a Nigéria.
Minha esposa não tinha medo por mim,
porque compreendeu que os africanos
que permaneceram na China podiam se
adaptar. Eles são combativos e, definiti-
vamente, modernos. Temos grande res-
peito pelas mulheres e as ajudamos nas
tarefas cotidianas."

No átrio da Catedral do Sagrado Cora-
ção de Shizhi, Emma Ojukwu promove
entre 300 e 400 casamentos mistos, "e es-
tou tentando organizar uma associação
para que haja a menor quantidade possí-
vel de divórcios!". Porque, além da dife-
rença cultural, alguns africanos se casam
para obter um certificado de residência.

Mais e mais africanos estão apren-
dendo chinês no seu lugar de origem, na
universidade ou nos "Institutos Confú-
cio", que abrem suas portas na África.13

Além disso, eles reivindicam o seu papel
como mentores e até educadores.14 Bar-
ry lembra, com um toque de consterna-
ção, as deficiências de seus anfitriões. "A
chegada dos africanos ensinou aos chi-
neses como encontrar oportunidades
comerciais para seus produtos. As se-
cretárias que tínhamos aqui não fala-
vam sequer uma palavra em inglês.
Nossa presença criou um entusiasmo
pela aprendizagem de idiomas. Os chi-
neses não tinham ideia das regras bási-
cas do comércio internacional. Estavam
acostumados a ser pagos com dinheiro
em mãos. Isso não é o comércio!"

Será que estamos assistindo ao sur-
gimento de uma classe de comerciantes
africanos "transnacionais"15 que, a par-

tir da China, inundará o sul do Saara
com produtos de baixo custo? Esse mo-
delo de desenvolvimento poderá encon-
trar suas limitações.

Num café, em um dos templos de con-
sumo na China, timidamente, um burun-
diano expõe: "A China deu à África produ-
tos quatro a cinco vezes mais baratos que
os importados da Europa. Isso contribui
indiretamente para o crescimento do po-
der aquisitivo mas, certamente, não pro-
duzimos mais nada localmente".

As economias africanas sofrem com
essa concorrência desleal (ausência de ta-
xas de aduana, dumpingetc.}. Esse tipo de
comércio, na África, gera uma impressão
de neocolonialismo chinês, mais do que
os acordos de cooperação, tais como "in-
fraestrutura por recursos".

"A China procura fazer negócios com
os governos", observa Barry. "Mas os chi-
neses vão perceber que é economica-
mente mais interessante lidar direta-
mente com os africanos.". Africanos que
fazem negócios com a China, mas... sem
viver lá, este é o desejo dos dirigentes em
Pequim. No entanto, 90% dos africanos
de Guangzhou ocupam uma posição de
intermediários entre os clientes do conti-
nente negro e as fábricas chinesas. Sem
eles não há comércio.

"Toda a atração da China vem de seu
poder económico, mas isso não vai durar,
analisa o economista chinês YanXuetong.
O culto ao dinheiro não é uma arma de se-
dução suficiente. É também necessário
ter autoridade moral16." Pequim tem, por-
tanto, tudo a ganhar ao tratar bem seus
imigrantes africanos. ©

.
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