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● O ESTADO NO EGITO

20 anos
de prisão. Essa foi a pena decre-
tada para o tailandês Ampon
Tangnoppakul, que ofendeu a
monarquia do país em uma
série de mensagens de texto
enviadas por telefone celular.

Como a China exerce in-
fluência cada vez
maior na economia glo-
bal e aumenta a cres-
cente capacidade de
projetar seu poderio

militar, a concorrência entre o país
asiático e os EUA é inevitável. Segun-
do o discurso otimista dos líderes de
ambas nações, a concorrência pode
ser administrada sem nenhum con-
fronto que ameace a ordem mundial,
mas a maioria dos acadêmicos não se
mostra tão animada.

Enquanto as potências emergen-
tes procuram conquistar uma autori-
dade maior no sistema global, as po-
tências em declínio raramente op-
tam pelo confronto. E, considerando
as divergências entre o sistema políti-
co chinês e o americano, os pessimis-
tas talvez acreditem que é maior a
probabilidade de uma guerra.

Sou um realista em termos políti-
cos. Os analistas ocidentais rotula-
ram minhas convicções políticas co-
mo “agressivas”. Mas realismo não
significa que os políticos devam se
preocupar somente com o poderio
militar e econômico. Na realidade, o
senso moral pode ser um elemento
fundamental na concepção da con-
corrência internacional entre potên-
cias políticas – e na distinção entre
vencedores e vencidos.

Cheguei a essa conclusão estudan-
do os antigos teóricos políticos chine-
ses como Guanzi, Confúcio, Xunzi e
Mêncio. Eles escreveram no período
pré-Qin, antes da unificação da Chi-
na num império, há mais de 2 mil
anos – um mundo no qual pequenos
países competiam cruelmente por
vantagens territoriais. Esse foi talvez
o maior período do pensamento chi-
nês, no qual as várias escolas concor-
riam pela supremacia ideológica e pe-
la influência política. Elas coincidiam
em apenas uma concepção crucial: o
elemento fundamental da influência
internacional era o poderio político, e

o atributo central do poderio político
era a liderança com base na moral.

A China foi unificada pelo cruel rei de
Qin em 221 a.C., mas seu breve governo
não foi tão bem-sucedido quanto o do
imperador Wu da dinastia Han, que se
inspirou numa mistura de realismo lega-
lista e de “poder brando” confucionista
para governar o país de 140 a.C. a 86 d. C.

O filósofo chinês Xunzi afirmava que
existiam três tipos de liderança: a autori-
dade humana, a hegemonia e a tirania. A
autoridade humana conquistava os co-
rações e as mentes das pessoas interna e
externamente. A tirania – com base na
força militar – inevitavelmente criava
inimigos. As potências hegemônicas se
encontravam no meio do caminho: elas
não enganavam as pessoas internamen-
te, nem os aliados externamente.

A fragmentação da era pré-Qin asse-
melha-se às divisões globais dos nossos
tempos, e, hoje em dia, as prescrições
sugeridas pelos teóricos políticos da-
quela época são diretamente pertinen-
tes – ou seja, os Estados com base no
poderio militar ou econômico sem se
preocupar com uma liderança ligada à
moral estão destinados ao fracasso.

Infelizmente, tais conceitos não são

tão influentes nessa época de determi-
nismo econômico, mesmo que os gover-
nos frequentemente os proclamem so-
lenemente. O governo chinês afirma
que a liderança política do Partido Co-
munista é a base do milagre econômico
da China, mas em geral ele age como se a
concorrência com os EUA se desse ex-
clusivamente no plano econômico. E
nos EUA, os políticos atribuem regular-
mente o progresso, mas nunca o fracas-
so, à própria liderança. Ambos gover-
nos precisam compreender que é a lide-
rança política que determinará quem ga-
nhará a corrida à supremacia global, e
não a quantidade de dinheiro gasto para
a solução de problemas.

Muitas pessoas equivocadas acredi-
tam que a China pode melhorar suas
relações internacionais apenas aumen-
tando consideravelmente a ajuda eco-
nômica. Mas é difícil comprar o afeto.
Essa “amizade” não resiste ao teste dos
tempos difíceis. Então, como poderá a
China conquistar os corações das pes-
soas em todo o mundo? Segundo os anti-
gos filósofos chineses, ela terá de come-
çar com o seu próprio povo.

IssosignificaqueaChina precisatrans-
ferir as suas prioridades do desenvolvi-

mentoeconômico para oestabelecimen-
to de uma sociedade harmoniosa em que
não existam os enormes fossos entre ri-
cos e pobres. Ela precisa substituir a ado-
ração ao dinheiro pela moral tradicional
e extirpar a corrupção política em favor
da justiça social e da integridade.

Influência. O poderio militar é a base
da hegemonia e contribui para explicar
o motivo pelo qual os EUA têm tantos
aliados. O presidente Obama cometeu
erros estratégicos no Afeganistão, Ira-
que e Líbia, mas suas ações também de-
monstram que Washington pode sus-
tentar ao mesmo tempo três guerras.
Em contraposição, o Exército da China
não se envolveu em nenhuma guerra de-
pois da de 1984, com o Vietnã. Poucos
dos seus oficiais, e muito menos suas
tropas, têm experiência de batalha.

Os EUA desfrutam de relações muito
mais profícuas com o resto do mundo
do que a China em quantidade e qualida-
de. Os EUA têm mais de 50 aliados mili-
tares formais, enquanto a China não
tem nenhum. A Coreia do Norte e o Pa-
quistão são os únicos países que podem
ser considerados de certo modo aliados
da China. Nenhuma potência preemi-

nente pode manter relações amisto-
sas com todos os países do mundo,
portanto o cerne da competição en-
tre China e EUA se dará em termos
dos amigos mais valiosos.

A China precisa também reconhe-
cer que é uma potência em ascensão
e assumir as responsabilidades. Por
exemplo, proteger potências mais
fracas, como os EUA fizeram com a
Europa e o Golfo Pérsico. Em termos
políticos, a China deveria inspirar-se
em sua tradição de meritocracia.
Também deveria abrir-se e escolher
funcionários de todas as nacionalida-
des que atendessem aos seus pa-
drões, de forma a aperfeiçoar a sua
governança. A dinastia Tang – que se
estendeu do século 7 ao 10, talvez o
período mais glorioso da China – em-
pregava um grande número de es-
trangeiros em cargos elevados. A Chi-
na deveria fazer o mesmo hoje e com-
petir com os EUA para atrair imigran-
tes talentosos.

Na próxima década, os novos líde-
res da China sairão de uma geração
que experimentou as agruras da Re-
volução Cultural. Trata-se de figuras
resolutas e muito provavelmente va-
lorizam os princípios políticos mais
do que os benefícios materiais. Esses
líderes deverão desempenhar um pa-
pel maior no cenário mundial e ofere-
cer maior proteção em termos de se-
gurança e apoio econômico a países
menos poderosos.

É isso que significará competir
comos EUA em termos políticos, eco-
nômicos e tecnológicos. Essa compe-
tição poderá causar tensões diplomá-
ticas, mas não haverá perigo de con-
frontos militares. Ocorre que a com-
petição entre China e EUA será dife-
rente da que se dava entre os EUA e a
União Soviética durante a Guerra
Fria. Nem a China nem os EUA preci-
sam de conflitos indiretos para prote-
ger os seus interesses estratégicos ou
para obter o acesso a recursos natu-
rais e tecnologia.

A tentativa da China de ampliar
seu status de líder mundial e o esfor-
ço dos EUA para manter sua atual
posição é um jogo de soma zero. É
uma batalha pela conquista dos cora-
ções e das mentes que determinarão
quem deverá prevalecer. Como previ-
ram os antigos filósofos da China, ga-
nhará o país que mostrar maior auto-
ridade humana. / TRADUÇÃO DE ANNA
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Agentes da inteligência britâni-
ca criaram um passaporte falso
de Adolf Hitler durante a 2.ª
Guerra. Feito apenas por diver-
são, o documento forjado trazia
informações absurdas sobre o di-
tador alemão. Além disso, o pas-
saporte trazia uma autorização

para viajar pela “Palestina” e um
carimbo indicando que o líder na-
zista era judeu.
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Passageiro viaja de pé
em voo de sete horas
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O prefeito da cidade romena de
Brad, Florin Cazacu, começou
uma greve de fome contra os cor-
tes de verbas do governo central.
Os cerca de 10 mil habitantes da
cidade perderam acesso a quase
US$ 1 milhão do orçamento pre-
visto.

Mulher põe o marido
‘à venda’ por vingança
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A junta militar que governa o Egi-
to confirmou ontem a realização
das eleições parlamentares, mar-
cadas para começar na segunda-
feira, prosseguindo, em seis tur-
nos, até março do ano que vem.
O anúncio coincidiu com uma
trégua entre manifestantes e po-
liciais, que começou a ser obser-
vada a partir das 6 horas de on-

tem, e a nomeação de um novo
primeiro-ministro – Kamal Gan-
zouri, que foi premiê entre 1996
e 1999.

A junta afirmou que Ganzouri
deve formar um governo até se-
gunda-feira e se desculpou pela
morte de 38 manifestantes.

Essas concessões, combina-

das com o anúncio, feito na se-
gunda-feira, da realização de elei-
ção presidencial até o fim de ju-
nho, não foram suficientes para
os manifestantes que ocupam a
Praça Tahrir, no centro do Cai-
ro. Eles continuam exigindo a
imediata saída dos militares do
poder e prometem para hoje, dia

do descanso semanal muçulma-
no, uma “marcha de 1 milhão” na
praça.

Outra manifestação, de apoio
à junta militar, está marcada tam-
bém para depois da oração do
meio-dia, na Praça Abbasya, a 15
minutos da Tahrir.

“Sair agora seria trair a con-

fiança depositada nas nossas
mãos pelo povo”, declarou, em
entrevista coletiva, o general
Mukhtar el-Mallah, número 2 do
Conselho Supremo das Forças
Armadas, que governa o país des-
de a queda de Hosni Mubarak,
em fevereiro. “Não vamos renun-
ciar ao poder porque uma multi-
dão cantando slogans quer isso.
Estar no poder não é uma bên-
ção. É uma maldição, uma res-
ponsabilidade muito grande.”
Na entrevista, a cúpula militar
deixou claro que não pretende
fazer mais concessões.

Mahmud Afifi, porta-voz do
Movimento 6 de Abril, uma das
organizações que lideram os pro-
testos, disse ao Estado que as
ofertas dos militares não são sufi-
cientes.

“As desculpas vieram tarde de-
mais e os militares insistem que
os mortos são vítimas, não márti-
res”, observou Afifi, um advoga-
do de 26 anos. “Estão atuando da
mesma forma que Mubarak. In-

sistimos que os militares transfi-
ram todo o poder para um gover-
no civil.”

O gabinete civil anterior re-
nunciou na segunda-feira, em
protesto contra a repressão às
manifestações. Os críticos di-
zem que ele não tinha poder efe-
tivo, e quem governa de fato são
os militares.

Jovens manifestantes, incluin-
do profissionais e estudantes da
área da saúde, com jalecos bran-
cos, formaram cordões nas ruas
quelevam ao complexo do Minis-
tério do Interior, foco dos con-
frontos, para separar os manifes-
tantes dos policiais.

Antes da entrada em vigor da
trégua, a jornalista egípcia de ori-
gem americana Mona el-Ta-
hawy, de 44 anos, foi presa na li-
nha de frente do conflito com a
polícia nos arredores do ministé-
rio na madrugada de ontem. Ela
disse que os policiais a golpea-
ram com cassetetes, quebrando
seu braço esquerdo e sua mão di-
reita. Ela acusou ainda os agen-
tes de agredi-la sexualmente,
agarrando seus seios e colocan-
do as mãos entre as suas pernas.

Junta egípcia garante realização de eleições no dia 28
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Um passageiro decidiu passar as
sete horas de viagem em um voo
do Canadá aos EUA de pé. O ho-
mem ficou incomodado com o
passageiro que viajava no assen-
to ao lado e, como não havia pol-
tronas disponíveis para a troca,
resolveu não se sentar.

Prefeito entra em greve
de fome por mais verbas

estadão.com.br

Britânicos falsificaram
passaporte de Hitler

Cansada da atenção que o mari-
do dá a jogos de videogame, Aly-
se Baddley decidiu se vingar e o
colocou “à venda” em um site.
Na descrição, ela incluiu todos
os defeitos do rapaz. A mãe dele
apoiou a vingança e ajudou a mu-
lher a escrever o anúncio.

Revolta. Policial aponta fuzil contra civil no domingo, dia em que começaram os protestos

FONTE: AFP

Trégua entre policiais e
manifestantes entra em
vigor no Cairo e
ex-premiê é encarregado
de formar novo governo
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O caminho para a
China derrotar os EUA
Supremacia mundial dependerá principalmente da capacidade de fazer os amigos mais valiosos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




