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N o mar da China oriental
existem cinco rochedos iso-
lados, desertos e nus. Jun-
tos formam o arquipélago

chamado Diaoyu pelos chineses e
Senkaku pelos japoneses.

Esses grandes blocos de pedra não
servem para nada, mas sua fatalidade
é a posição geográfica: estão mais ou
menos à mesma distância do Japão e
da China, ou seja entre a segunda e
terceira economias do mundo, entre

dois países poderosos separados por tu-
do: tradições, história, ideologias e
alianças.

Essas cinco ilhotas estão nas primei-
ras páginas dos jornais em todo mundo.
Elas foram anexadas pelos japoneses
em 1895, mas a China de vez em quando
as reivindica. Isso ocorreu em 1970 e
agora, em setembro de 2012, uma frota
com milhares de barcos de pesca chine-
ses se dirige para a zona onde elas se
encontram. E elas deve estar espanta-

das, tão solitárias, tão desamparadas,
por se tornarem de um dia para o outro
uma das “vedetes” do mundo, quase um
“casus belli”, e com o fato de dois paí-
ses, um com mais de um bilhão de habi-
tantes e outro com 300 milhões, se infla-
marem de repente por sua causa.

Na terça-feira da semana passada, Tó-
quio anunciou sua decisão de comprar
três dessas cinco ilhas, que até o mo-
mento são propriedade de particulares
japoneses. O anúncio foi o bastante pa-

ra alarmar a China.
A semana foi dura para o Japão. Aqui e

ali, empresas japonesas instaladas na
China foram atacadas: Panasonic, Toyo-
ta, Honda. Em Xian, um palácio funda-
do pelos japoneses foi incendiado.

Em torno da embaixada do Japão em
Pequim, centenas de manifestantes
controlados por centenas de policiais,
desfilaram levando banners com a ima-
gem de Mao estampada neles, estandar-
tes mostrando mísseis caindo sobre o
Japão. Cartazes traziam inscrições co-
mo “proibido para cachorros e japone-
ses”, ou “vamos matar esses porcos ja-
poneses”.

Na realidade, além desse confronto
entre dois “nacionalismos”, os inciden-
tes ocultam também interesses econô-
micos. O arquipélago de Senkaku está
no centro de uma zona rica em petróleo
e gás. Não espanta que a China o cobice.
Isso também explica a violência da rea-
ção chinesa.

O jornal Diário do Povo advertiu que,

se insistir, o Japão corre o risco de ver
uma década perdida. Ou seja, Pe-
quim, que hoje é o principal parceiro
comercial do Japão, poderá reduzir
seus negócios com Tóquio e especial-
mente limitar as vendas das “terras
raras”, essenciais para o setor de alta
tecnologia, o forte da produção japo-
nesa. A China é a única produtora
mundial dessa matéria-prima.

Enfim, uma lembrança histórica
envenena ainda mais as relações en-
tre os dois países. Ontem, foi lembra-
do o aniversário do “incidente de
Moukden”. Nesse dia, em 1931, teve
início a invasão da Manchúria pelos
japoneses. Uma lembrança amarga
para os chineses e os japoneses sa-
bem disso. Por precaução, as escolas
japonesas na China ficarão fechadas
toda a semana. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

✽

É CORRESPONDENTE EM PARIS

E ssa é a história da China dos nossos
dias em cinco itens sucintos.

N.º 1: Durante as duas últimas sema-
nas, Xi Jinping, o homem convocado

para ser o novo líder do Partido Comunista da
China, andou sumido. Reapareceu sábado, em
um colégio agrícola. Teria ficado doente? Esta-
riam ocorrendo lutas internas no Partido Comu-
nista? Minha teoria é a seguinte: Xi começou a se
dar conta de quão difícil será governar a China
nos próximos dez anos e foi se esconder debaixo
da cama. Quem poderia culpá-lo?

As autoridades chinesas muito se orgulham
por ter se preocupado em educar centenas de

milhões de chineses e tirá-los da pobreza. Contu-
do, o que funcionou para a China nos últimos 30
anos – uma enorme mobilização de mão de obra
barata, capital e recursos pelo Partido Comunista –
não funcionará daqui em diante. Cada vez mais o
povo chinês, dos blogueiros aos camponeses e aos
estudantes, exige que sua voz seja ouvida. A China
agora é um curioso híbrido – uma autocracia com
400 milhões de blogueiros, que são censurados,
temidos e ouvidos ao mesmo tempo.

História n.º 2: Em março, as autoridades chine-
sas deletaram da blogosfera as fotos de um aciden-
te de carro em Pequim no qual estaria envolvido o
filho de um aliado próximo ao presidente Hu Jin-
tao. Tratava-se de uma Ferrari. O motorista mor-
reu e as duas jovens que estavam com ele ficaram
gravemente feridas. As autoridades chinesas são
muito sensíveis a essas histórias porque elas consti-
tuem a ponta do iceberg – um sistema cada vez mais
corrupto de relações entre o Partido Comunista e
os bancos, as indústrias e os monopólios estatais,
que permitem que certos funcionários dos altos
escalões, suas famílias e herdeiros se tornem imen-
samente ricos e transfiram sua riqueza ao exterior.

História n.º 3: Na semana passada, as autoridades
da cidade de Macheng, na Província de Hubei, na
China Central, decidiram investir US$ 1,4 milhão
em novos equipamentos escolares depois que fotos
dos estudantes e de seus pais carregando suas me-
sas e cadeiras para a escola, com os livros, provoca-
ram uma enorme revolta na internet. “O fosso na
área da educaçãoestá se tornandouma questão can-
dente na China”, publicou a agência oficial Xinhua.

História n.º4: Hu sugeriu que seria ótimo se as
pessoas em Hong Kong aprendessem mais sobre o
continente. Recentemente, as autoridades de
Hong Kong anunciaram a obrigatoriedade de assis-
tir a aulas de “educação moral e cívica” no primário
e no secundário. O material do curso foi apresenta-
do num livrinho distribuído para as escolas em ju-
lho. Ele descreve o Partido Comunista da China
como “progressista, desinteressado e unido” e criti-
ca “os sistemas multipartidários por trazerem o
desastre aos países, como ocorre com os EUA”.

Estudantes do ensino médio de Hong Kong orga-
nizaram um protesto contra a “lavagem cerebral”
de Pequim. No dia 8, um dia antes da eleição munici-
pal, Leung Chun-ying, o homem de Pequim no go-

verno da cidade, anunciou o abandono do plano
– a fim de evitar que candidatos favoráveis a Pe-
quim fossem derrotados.

História n.º 5: Há poucas semanas, Deng Yu-
wen, editor sênior de The Study Times, controla-
do pelo Partido Comunista, publicou uma análi-
se no site da revista econômica Caijing. Segundo
a AFP, Deng afirmou que Hu e o premiê Wen
Jiabao “haviam ‘criado mais problemas do que
realizações’ nos dez anos em que permanece-
ram no poder”. O artigo destacou dez proble-
mas com que a China terá de se defrontar, que
teriam sido causados pela falta de reformas polí-
ticas e poderão fomentar o descontentamento
entre a população, incluindo a paralisação da
reestruturação econômica, a disparidade da ren-
da e a poluição. “A essência da democracia está
em restringir o poder do governo: essa é a razão
mais importante pela qual a China precisa tão
urgentemente de democracia”, escreveu Deng.
“A excessiva concentração de poderes do gover-
no sem o controle e o equilíbrio desses poderes é
a causa fundamental de tantos problemas so-
ciais.” / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

✽

Análise: Thomas L. Friedman / NYT

DIEGO AZUBEL/EFE

China envia
navios e
eleva tensão
com Japão
Protestos em dia de aniversário de invasão
japonesa reúnem milhares de pessoas

PEQUIM

Ao menos dois dos 11 navios
chineses que navegam perto
das ilhas disputadas com o Ja-
pão no mar do Leste da China
entraram ontem em território
considerado pelo governo ja-
ponês sua propriedade. Em Pe-
quim, o ministro da Defesa
Liang Guanglie, disse em en-
contro com o chefe do Pentá-
gono, Leon Panetta, que o país
se reserva o direito de tomar
ações mais drásticas na dispu-
ta, agravando a crise diplomá-
tica com Tóquio.

Segundo a agência estatal chi-
nesa Xinhua, Liang disse que o
Japão deve ser responsabilizado
pela disputa. O ministro garan-
tiu, no entanto, que a China ain-

da vê uma saída diplomática pa-
ra o impasse. Para isso, ele espe-
ra que o “governo japonês desfa-
ça seus erros e volte a negociar”.
O ministro também defendeu pe-
rante Panetta que as ilhas fi-
quem de fora do acordo de defe-
sa mútua que os EUA têm com o
Japão e espera neutralidade na
disputa.

O secretário de Defesa ameri-
cano, em sua primeira visita à
China desde que assumiu o Pen-
tágono, evitou polêmicas. “Há
muito acredito que a relação si-
no-americana requer uma pers-
pectiva de longo prazo”, disse Pa-
netta. “Ela tem sua base menos
em grandes avanços e mais em
um trabalho lento por temas de
interesse comum.”

Os protestos em cidades chi-

nesas contra o Japão cresceram
ontem, no 81.º aniversário da in-
vasão da China pelo Japão. O nú-
mero de manifestantes, segun-
do a imprensa estatal chinesa, é
maior do que o dos atos convoca-
dos no fim de semana. A polícia
teve de conter os ânimos mais
exaltados, apesar de as marchas
terem sido autorizadas pelo go-
verno.

Do lado de fora da Embaixada
do Japão em Pequim, a polícia
paramilitar, munida de equipa-
mento antidistúrbio, patrulhou
a área. Helicópteros sobrevoa-
ram o protesto e os manifestan-

tes foram separados em grupos.
Por meio de alto-falantes, orien-
taram os participantes a “man-
ter a calma e evitar comporta-
mento impulsivo”.

No começo da semana, Tó-
quio ordenou o fechamento tem-

porário de algumas fábricas japo-
nesas na China – como Nissan,
Mazda e Canon. Lojas de marcas
japonesas também fecharam as
portas para prevenir vandalis-
mo. Além disso, o governo chi-
nês anunciou o envio de mil pes-
queiros ao arquipélago.

Apesar da tensão, alguns ana-
listas afirmam que a China ado-
tou uma posição dúbia com rela-
ção à crise diplomática. Apesar
de encorajar discretamente os
protestos nacionalistas contra
o Japão, Pequim também tenta
refreá-los publicamente. Há
preocupação para que as mani-

festações não saiam de controle
e venham a se voltar contra o
regime. Autoridades em Pe-
quim assinalaram ontem que
pretendiam reduzir a intensida-
de dos protestos pela soberania
do arquipélago em razão, entre
outros fatores, do impacto da dis-
puta, que já teria afetado o co-
mércio entre os dois países.

De acordo com analistas, a es-
tratégia de dubiedade foi cuida-
dosamente elaborada pela Chi-
na para aumentar a pressão so-
bre o Japão, mas sem deixar de
levar em conta a política interna.
O governo chinês manobra para
garantir posições de vantagem
antes da transição de líderes –
programada para outubro –, co-
mo é praxe a cada dez anos no
país. O comércio entre China e
Japão – a segunda e a terceira eco-
nomia do mundo – somou US$
340 bilhões no ano passado /NYT,

AP E REUTERS

Tumulto. Protesto naa embaixada japonesa em Pequim foi contido pela polícia antidistúrbio

Uma autocracia
que censura, teme
e ouve internautas

Rochas de fama repentina

GILLES
LAPOUGE

● Boicote
A disputa em torno das ilhas
Senkaku/Diaoyu chegou ontem
ao esporte. A China anunciou
ontem a retirada de todos os
jogadores que disputariam o
Open do Japão em badminton.

●✽ gilles.lapouge@wanadoo.fr
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




