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Internacional

Novos tempos Seguidores de Mao Tsé-tung anseiam por líder que enfrente governo “r e v i s i o n i s t a”

Maoístas viram dissidentes na China
Kathrin Hille
Financial Times

Numa pousada do interior do
sul da China, várias dezenas de
maoístas se reuniram para uma
sessão de estudos comunistas
numa noite do início deste mês.
Mas seu encontro terminou
abruptamente quando um parti-
cipante entrou apressado dizen-
do “há cachorros lá fora!”.

A polícia tinha chegado para
monitorar os 82 seguidores de
Mao Tsé-tung, o comandante da
revolução comunista de 1949.

A maioria dos maoístas tinha 60
e poucos anos e saudades da Revo-
lução Cultural. Mas, 36 anos após a
morte de Mao, seus fiéis seguido-
res se sentem, muitas vezes, mais
como dissidentes. “Os líderes de
hoje são seguidores do capitalis-
mo e revisionistas”, diz um apo-
sentado de sobrenome Zhou, re-
quentando termos usados duran-
te a Revolução Cultural, período
turbulento que devastou o país de
1966 até a morte de Mao (1976).

Zhou e o grupo estavam visitan-
do Shaoshan, a cidade natal de
Mao, na Província de Hunan, para
comemorar o aniversário da morte
do antigo líder. “Eles chamam isso
de socialismo, mas Deng Xiaoping
[o idealizador das reformas de
mercado chinesas] criou um siste-
ma que associa o pior de todos os
mundos: hipercapitalismo, cor-
rupção e fascismo”, diz Zhou.

Embora o Partido Comunista te-
nha deixado de fazer uma reavalia-
ção completa do regime de Mao,
que fez milhões de vítimas numa
série de campanhas sanguinárias,
ele sofre críticas e não é mais exibi-
do como seu principal ídolo.

Há mais de uma década os líde-
res chineses enfrentam críticas da
esquerda, num momento em que

as reformas de mercado agrava-
ram a má distribuição de renda do
país, fizeram disparar a corrupção
e deixaram os camponeses em
grande desvantagem em relação à
população urbana em termos de
acesso à previdência social.

Ao assumirem, dez anos atrás, o
presidente Hu Jintao e o premiê
Wen Jiabao pareceram reagir às
preocupações com o lançamento
de planos de reforma do sistema
de saúde e reduções de impostos.
Mas os críticos de esquerda dizem
que esses esforços estão parados.

“No primeiro mandato [de cin-
co anos], Hu e Wen conseguiram
algumas coisas. Mas, no segundo,
muitas reformas não foram leva-
das adiante”, diz Wang Hui, pro-
fessor da Universidade Tsinghua
visto como o líder acadêmico da
“nova esquerda” chinesa. “Por isso,
esquerda e direita estão insatisfei-
tas. Nessa situação, a radicalização
da esquerda é inevitável.”

Em 2008, um grupo de maoístas
fundou o Maoísmo do Partido Co-
munista Chinês, que tachou o Par-
tido Comunista no poder de “trai -
dores revisionistas”. Um ano de-
pois seus líderes foram presos e
condenados a dez anos de prisão.

Muitos da esquerda viram um lí-
der em Bo Xilai, o político carismá-
tico que assumiu a secretaria do
Partido Comunista de Chongqing
em 2008. Depois que Bo lançou

políticas que faziam eco aos ideais
da esquerda, entre as quais um
programa habitacional para po-
pulações de baixa renda e uma
campanha que tentou revitalizar
tradições maoístas, como cantar
canções “vermelhas” e enviar qua-
dros para aprender com os campo-
neses, eles cerraram fileiras em tor-
no dele — apenas para vê-lo acabar
sendo expurgado, em março.

“Bo Xilai liderou uma luta polí-
tica no partido, mas o centro revi-
dou com um contrainvestida polí-
tica contra ele” diz Fan Jinggang,
gerente da livraria de esquerda
Utopia, de Pequim, que organizou
a viagem a Shaoshan.

Na excursão, os seguidores de
Mao se refugiaram nas recorda-
ções nostálgicas. “Naquela época,
quando éramos guardas verme-
lhos, passávamos os dias assim,
percorrendo o país e cantando”, se
empolga Qiu Shike, um dos princi-
pais teóricos do campo maoísta,
ainda sem fôlego de entoar uma
canção vermelha no ônibus de ex-
cursão. No percurso da capital pro-
vincial de Changsha até Shaoshan,
ele e seus amigos irromperam vá-
rias vezes no canto, com apresen-
tações de “O Exército Vermelho
Tem Saudades de Mao Tsé-tung”.

Embora muito poucos chine-
ses compartilhem dessas convic-
ções ardentes, vários corrobo-
ram as queixas dos maoístas so-

bre os desequilíbrios sociais e a
corrupção reinantes em seu país.

Quando o grupo engrossou a
longa fila de visitantes que se for-
mou às portas da antiga casa de
Mao, vestido de camisetas bran-
cas com um retrato de Mao na
frente e as palavras “O povo an-
seia por Mao Tsé-tung” atrás, se
destacou no meio da multidão de
turistas, na maioria jovens.

Os outros visitantes ficaram
surpresos quando os maoístas gri-
taram “Abaixo o falso partido co-
m u n i s t a”! Mas quando eles passa-

ram a gritar “Abaixo os funcioná-
rios corruptos!” houve aplausos e
alguns dos turistas chegaram a
aderir à manifestação.

“Eu posso não ser tão louco
por Mao Tsé-tung quanto alguns
deles, mas sei que muita coisa era
melhor na sua época”, diz Wang
Shuai, 31, um professor que par-
ticipou da viagem Utopia.

Muitos maoístas dizem que a
China precisa mais do que des-
contentamento popular para
produzir mudanças, mas lamen-
tam não haver ninguém que lide-

re sua causa em âmbito nacional.
“Nós precisamos de outra revo-

lução. Não é possível produzir mu-
danças sem alguma violência”, dis-
se Mao Jianhui, um maoísta que
perdeu sua condição de membro
do Partido Comunista após aderir
a manifestantes estudantis na pra-
ça da Paz Celestial em 1989.

“Certamente, o sentimento
popular está presente e as pes-
soas estão prontas. Mas alguém
precisa organizá-las e liderá-las,
e não há ninguém neste
m o m e n t o.”
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




