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5.397
sumiram no México desde que o
governo iniciou sua guerra ao
tráfico. A polícia do país, porém,
também contribuiu para os
desaparecimentos

Taleban mata
42 em templo
no Paquistão

Protesto contra
queima de
Alcorão mata 2

MEXICANA

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

Contundente crítico do governo
chinês e mais célebre artista plás-
tico do país, Ai Wei Wei foi deti-
do ontem no aeroporto de Pe-
quim quando embarcava em um
voo para Hong Kong. Horas de-
pois, seu estúdio na periferia da
cidade foi cercado e vasculhado
pela polícia.

Um dos idealizadores do Ni-
nho de Pássaro, o estádio que se
transformou em ícone da Olim-
píada de Pequim, Ai Wei Wei é
um ferrenho opositor do Partido
Comunista. Seu ativismo tor-
nou-se incômodo depois que ele
iniciou campanha na internet pa-
ra identificação dos milhares de
estudantes que morreram soter-
rados em escolas de má qualida-
de durante o terremoto que atin-
giu a província de Sichuan, em
2008 – o tema é tabu para o gover-
no chinês.

Com milhares de seguidores
em seu microblog, o artista usa a
internet para divulgar casos de
violência policial e abuso de po-
der que ocorrem em toda a Chi-
na. A detenção de Wei é mais um

movimento da onda de repres-
são a críticos e dissidentes desen-
cadeada pelo Partido Comunis-
ta em meados de fevereiro, de-
pois que convocação anônima
para protestos inspirados nas re-
voltas dos países árabes come-
çou a circular na internet.

Pelo menos 26 pessoas foram
presas ou desapareceram nesse
período, segundo levantamento
de entidades de defesa dos direi-
tos humanos. Não estava claro
na noite de ontem a natureza da
detenção de Wei nem quando
ele seria libertado.

Até agora, nenhum dos alvos
da onda repressiva tinha a proje-
ção internacional do artista,
cujas obras já foram expostas no
Japão, EUA, Alemanha, Grã-Bre-
tanha, Bélgica, Holanda, França,
Itália, Suíça, Israel e Brasil, onde
ele participou da 29ª Bienal de
São Paulo, no ano passado.

Artista multifacetado, Wei se
expressa por meio de instala-
ções, escultura, fotografia, vídeo
e também trabalha como arquite-
to, escritor, curador e designer.
Atualmente, uma de suas obras,
“Sementes de Girassol”, está ex-
posta na Tate Modern, em Lon-
dres.

Em agosto de 2009, Wei foi es-
pancado pela polícia depois de
tentar testemunhar em defesa
do ativista Tan Zuoren, condena-
do a cinco anos de prisão sob acu-
sação de subversão, depois de de-
nunciar a má qualidade das esco-

las que foram destruídas pelo ter-
remoto de Sichuan.

No mês seguinte, Wei foi hos-
pitalizado em Munique, na Ale-
manha, e submetido a uma cirur-
gia de emergência no cérebro,
onde os médicos encontraram
um coágulo, criado provavel-
mente pelo espancamento sofri-
do semanas antes.

Às vésperas da entrega do prê-
mio Nobel da Paz a Liu Xiaobo,
em dezembro de 2010, Wei foi
impedido de sair da China e colo-
cado sob prisão domiciliar, para
evitar que ele participasse da ce-
rimônia em Oslo, na Noruega.

Depois de o artista ter sido de-
tido no aeroporto ontem, poli-
ciais realizaram busca em seu es-
túdio e levaram oito de seus assis-
tentes para interrogatório em
uma delegacia. O telefone celu-

lar de Wei ficou desligado du-
rante o dia e os de sua casa e
estúdio não eram atendidos.

O artista é filho do mais cé-
lebre poeta modernista chi-
nês, Ai Qing, que ingressou no
Partido Comunista em 1941 e
participou da guerra civil con-
tra os nacionalistas. No fim
dos anos 50, o poeta caiu em
desgraça na campanha “anti-
direitista” de Mao Tsé-tung e
foi perseguido durante a Revo-
lução Cultural (1966-1976).

Qing passou anos em cam-
pos de trabalho nas provín-
cias de Xinjiang e Heilon-
gjiang, proibido de publicar
trabalhos durante duas déca-
das. O poeta só voltou a escre-
ver em 1978, depois de ser
“reabilitado” pelo Partido Co-
munista.
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China perde
poder brando
Com repressão política e censura, Pequim deixa escapar o
que conquistou em campanhas de propaganda pelo mundo

Computador portátil
completa 30 anos

Polícia chinesa
prende idealizador
do Ninho de Pássaro

Depois que cerca de 300 mil
crianças chinesas ficaram doen-
tes e 6 bebês morreram por be-
ber leite contaminado com mela-
mina, em 2008, Pequim resolveu
inspecionar sua indústria de lati-
cínios. Resultado: 533 dos 1.176
fabricantes (45,3%) estão sendo

obrigados a paralisar as ativida-
des por não conseguirem novas
licenças sanitárias.

ISLAMABAD

Dois terroristas suicidas liga-
dos ao Taleban mataram on-
tem 42 pessoas em um dos
principais santuários do sufis-
mo – corrente mística do isla-
mismo –, em Dera Ghazi
Khan, no Paquistão. Pelo me-
nos 65 pessoas ficaram feri-
das após o ataque ao templo
de Sakhi Sarwar, durante uma
cerimônia anual para um san-
to sufi ao qual o santuário é
dedicado.

Um terceiro homem-bom-
ba ficou ferido quando ape-
nas parte dos explosivos que
levava detonou. Um quarto
terrorista foi preso pouco an-
tes do ataque, segundo afir-
mou a polícia paquistanesa.
Ao todo, 19 homens, 14 mulhe-
res e 9 crianças morreram nas
explosões. Segundo fontes
médicas, cerca de 20 feridos
estavam em estado grave on-
tem.

Divergências. Com práticas
que incluem música, dança e
meditação, os sufis irritam
muçulmanos fundamentalis-
tas. Os santuários sufistas, po-
rém, são visitados por mi-
lhões de paquistaneses.

O ataque de ontem acabou
com uma trégua na campanha
dos fundamentalistas islâmi-
cos contra os locais de peregri-
nação. O porta-voz do Tale-
ban, Ahsanullah Ahsan, anun-
ciou que o grupo assumia a au-
toria do atentado. / AP
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Presidente terá 95% dos
votos no Casaquistão

‘Madame Butterfly’
ajuda vítimas de tremor

KANDAHAR, AFEGANISTÃO

Dois policiais foram mortos e
mais de 30 pessoas ficaram feri-
das ontem em Kandahar, no sul
do Afeganistão, no terceiro dia
de protestos contra a queima do
Alcorão pelo pastor protestante
Terry Jones nos EUA. A violên-
cia das manifestações já causou
mais de 20 mortes.

No sábado, dez pessoas morre-
ram e mais de 80 se feriram na
cidade. Na sexta-feira, sete fun-
cionários da ONU e cinco mani-
festantes foram mortos durante
a invasão de um escritório da or-
ganização em Mazar-i-Sharif. A
fúria se espalhou no sábado,
quando manifestantes agitaram
bandeiras brancas do Taleban
gritando “morte à América” e
praticando vandalismo.

Ontem, cerca de mil pessoas
bloquearam a principal estrada
entre a capital afegã, Cabul, e Ja-
lalabad, queimando bandeiras
dos EUA e pedindo punição seve-
ra ao pastor.

Líderes ocidentais, incluindo
o presidente americano, Barack
Obama, e o comandante da Otan
no Afeganistão, o general David
Petraeus, repudiaram a queima
do Alcorão e a violência que se
seguiu. Os discursos, no entan-
to, não conseguiram aplacar a ira
dos afegãos.

Em pronunciamento, o Tale-
ban acusou os EUA de não levar
a ofensa a sério e anunciou que
os afegãos continuam prontos a
dar a vida em protestos contra
a queima do Alcorão. / AP

China fecha 45,3% das
fábricas de laticínios

A soprano japonesa Fuyiko Hirai
doará o dinheiro arrecadado por
sua apresentação da ópera Mada-
me Butterfly, hoje em Roma, pa-
ra as vítimas do terremoto segui-
do de tsunami que devastou o Ja-
pão. Na quarta-feira, Fuyiko rea-
liza outro show beneficente.

Há 30 anos, o tailandês Adam Os-
borne inventou o primeiro com-
putador compacto da história, o
Osborne 1, em São Francisco,
nos EUA. Por alguns meses, sua
empresa de informática atingiu
o topo do mundo. Um ano e
meio depois, estava falida.

Pesquisas eleitorais no Casaquis-
tão indicam que Nursultan Na-
zarbaev, no poder há mais de 20
anos, venceu a disputa presiden-
cial com 95% dos votos. Em
2007, Nazarbaev reformou a
Constituição e aprovou a reelei-
ção ilimitada no país.

Fui convidado para dar
uma conferência na Uni-
versidade de Pequim so-
bre poder brando, a ca-
pacidade de usar a atra-
ção e a persuasão para

alcançar os próprios objetivos sem
apelar para a força ou para o dinhei-
ro. Isto foi antes da série de revoltas
que está ocorrendo no Oriente Mé-
dio, que levou a China a reprimir o
uso da internet e a prender os advoga-
dos do movimento pelos direitos hu-
manos, sabotando mais uma vez sua
própria campanha pelo poder bran-
do.

No dia marcado, o auditório esta-
va lotado. Já havia sido informado de
que, na China, foram publicados
mais de mil artigos sobre o tema, Tal-
vez isso tenha a ver com o fato de o
presidente Hu Jintao ter afirmado
no 17º Congresso do Partido Comu-
nista, em 2007, que a China precisa-
va aumentar seu poder brando.

Na última década, o poderio econô-
mico e militar da China cresceu de
maneira impressionante, tanto que
assustou seus vizinhos, que começa-
ram a procurar aliados para contraba-

lançar a explosão de seu poder duro.
Ocorre que, se um país também pode
aumentar seu poder de atração, seus vi-
zinhos sentem menos a necessidade de
contrabalançar seu poder. Canadá e Mé-
xico, por exemplo, não procuram alian-
ças com a China para contrabalançar o
poderio americano, da mesma maneira
que os países asiáticos buscam a presen-
ça dos EUA para contrabalançar a pre-
sença da China.

Em consequência dessa desconfian-
ça regional, Pequim está gastando bi-
lhões numa ofensiva do charme para
aumentar seu poder brando. Os progra-
mas de ajuda chineses para a África e
para a América Latina não sofrem a res-
trição das preocupações institucionais
ou dos direitos humanos que limitam a
ajuda ocidental.

O estilo chinês enfatiza gestos de
grande impacto, como a reconstrução
do Parlamento no Camboja ou o Minis-
tério das Relações Exteriores de Mo-
çambique. A Olimpíada de Pequim, de
2008, espetáculo que mereceu uma en-
cenação elaborada, favoreceu o aumen-
to da reputação da China. A Shanghai
Expo, de 2010, atraiu mais de 70 mi-
lhões de visitantes. O Boao Forum for

Asia, o chamado “Davos Asiático”, na
ilha de Hainan, recebe anualmente 2
mil políticos e empresários da região.

A China sempre teve uma fascinante
cultura tradicional e criou centenas de
institutos confucionistas ao redor do
mundo para ensinar sua língua e cultu-
ra. As matrículas de estudantes estran-
geiros na China aumentaram de 36 mil,
há dez anos, para 240 mil em 2010.

Enquanto a Voz da América reduziu
suas transmissões em chinês, a China
Radio International intensificou suas
transmissões em inglês. Em 2009, o go-
verno anunciou que investiria bilhões
de dólares na fundação de empresas gi-
gantes de mídia para concorrer com
Bloomberg, Time Warner e Viacom.

Entre as várias iniciativas adotadas
por Pequim para usar o poder brando
em vez do poderio militar, para conquis-
tar amigos no exterior – ou pelo menos
acalmar seus vizinhos preocupados –,
estão seus investimentos, entre 2009 e
2010, de US$ 8,9 bilhões em campanhas
de propaganda no exterior, como um
canal exclusivamente de notícias da
agência Nova China, 24 horas por dia,
numa imitação da emissora de TV
Al-Jazira.

Na visita oficial de Hu Jin-
tao a Washington, em janei-
ro, Pequim instalou telões
em Times Square, em Nova
York, para apresentar ima-
gens atraentes da China.

Entretanto, apesar de to-
dos os esforços, Pequim te-
ve um retorno limitado de
seus investimentos. Uma
recente pesquisa da BBC
concluiu que as opiniões a
respeito da influência da Chi-
na são positivas em grande
parte da África e da América
Latina, mas em geral negati-
vas nos Estados Unidos, Eu-
ropa, Índia, Japão e Coreia do

Sul. E uma pesquisa realizada na Ásia,
depois da Olimpíada de Pequim, mos-
trou que a ofensiva do charme da China
foi ineficaz.

As grandes potências, às vezes, ten-
tam usar a cultura e a narrativa para
criar o poder brando que promove seus
interesses, mas não conseguem o mes-
mo quando ele não é coerente com sua
realidade interna.

Pouco depois da Olimpíada de 2008,
a repressão chinesa no Tibete e em Xian-
jiang e a renovada pressão sobre os ati-
vistas de direitos humanos comprome-
teram tudo o que Pequim havia conquis-
tado de poder brando.

A Shanghai Expo foi um grande suces-
so, mas foi seguida pela prisão do vence-
dor do Prêmio Nobel da Paz, Liu Xiao-
bo. Apesar de todos os esforços para

transformar a Nova China e a China
Central Television em concorrentes
da CNN e da BBC, sua frágil propa-
ganda tem uma fraca audiência inter-
nacional.

Depois das revoltas do Oriente Mé-
dio, a China tem endurecido o con-
trole da internet e prendeu ativistas
com medo de que o exemplo dos paí-
ses árabes possa inspirar protestos
semelhantes. Algumas tímidas inicia-
tivas de manifestações foram rapida-
mente suprimidas pela polícia.

Depois da minha conferência na
Universidade de Pequim, um estu-
dante me perguntou de que modo a
China poderia aumentar seu poder
brando. Sugeri que perguntasse a si
mesmo por que a audiência interna-
cional dos filmes indianos de Bolly-
wood é tão maior do que a dos filmes
chineses. Será que a Índia tem direto-
res e atores melhores? Quando ques-
tionaram Zhang Yimou, o aclamado
diretor chinês, sobre o assunto, ele
respondeu que os filmes sobre a Chi-
na contemporânea são cortados pe-
los censores.

Eu disse ao estudante que grande
parte do poder brando de um país

decorre, na maioria das
vezes, de sua sociedade
civil, que a China terá
de ir devagar com a
censura e seus contro-
les se pretende ser
bem-sucedida. Mas
admiti que, provavel-
mente, ele não acha-
ria minha resposta
muito útil. / TRADUÇÃO
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Ai Wei Wei, artista e
ativista político, é um
dos mais ferrenhos
opositores do
Partido Comunista
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Wei. Ativista foi preso ao tentar embarcar para Hong Kong
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