


I N T R O D U Ç Ã O

N
os últimos 20 anos, a China passou de sexta 
para segunda economia do mundo, com as 
projeções indicando que será a primeira antes 
do final desta década. O divisor de águas foi 
a entrada do país na Organização Mundial 

do Comércio (OMC), quando entusiastas dessa 
adesão, entre eles o então presidente americano Bill 
Clinton, defenderam que “a liberdade econômica” 
também poderia levar à abertura política.

Pouco mais de 20 anos depois, nenhuma das duas 
coisas aconteceu: a China, com seu modelo de 
“capitalismo de Estado”, impõe sua força econômica 
com concorrência desleal e medidas predatórias, 
e no campo político e de direitos humanos segue 
sendo um dos regimes mais cruéis do mundo.

Enquanto outros órgãos de imprensa fecham os 
olhos para as violações praticadas por Pequim 
ou as minimizam, justamente em nome desse 
poderio econômico, a Gazeta do Povo denuncia 
sistematicamente como a ditadura comunista 
segue perseguindo inocentes, dissidentes e 
minorias, ao mesmo tempo em que semeia 
instabilidade pelo mundo com seu novo status de 
potência geopolítica, em contraponto aos ideais 
de defesa da democracia, da livre iniciativa e de 
respeito às liberdades e direitos individuais.



Este livro reúne artigos e reportagens publicados na 
Gazeta do Povo que explicam a China em diversos 
aspectos, sempre com a ideologia comunista 
conduzindo uma história trágica: as políticas 
desastradas e assassinas do período de Mao Tsé-
Tung; a forma como a política do filho único, 
uma agressão à família e aos direitos individuais, 
gerou desafios não previstos pela burocracia do 
Partido; e a continuidade do espírito de violência e 
intimidação, regra desde a vitória dos comunistas 
na Guerra Civil Chinesa e que hoje se manifesta 
nas postagens provocadoras de um embaixador 
bajulador de tiranos até o genocídio dos uigures, 
minoria étnica muçulmana da região de Xinjiang.

O ponto em comum entre esses textos é a coragem 
no posicionamento da Gazeta do Povo. Afinal, 
se para outros Xi Jinping é um presidente, aqui é 
chamado pelo título certo: ditador. ■
Boa leitura!
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A VIDA DE
MAO TSÉ-TUNG

P O R  A N T O N I O  F E R N A N D O  B O R G E S
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A
inda há bastante espaço livre na “História 
Universal da Infâmia” esboçada na década 
de 1930 por Jorge Luís Borges. Mestre da 
concisão, mas também da preguiça, o 
argentino elencou apenas sete malfeitores 

em seu bestiário. É tentadora a ideia de dar 
sequência à série — até porque, mesmo se nos 
limitarmos ao barco-sem-rumo do século 
XX, não faltarão candidatos à vaga de “oitavo 
passageiro”. Um deles, hors-concours: Mao Tsé-
Tung, ou Zedong, que se autointitulava “o Grande 
Timoneiro”, o infame que conduziu a China para 
um previsível naufrágio, e que ao morrer com 82 
anos devia à justiça dos homens a morte de mais 
de 70 milhões de chineses — sem contar alguns 
estrangeiros e desafetos pessoais. 

Às vezes, são vários os motivos que levam os 
homens a imprimir sua marca mais horrenda na 
pele do mundo. Às vezes, os motivos se mesclam 
e se emaranham. Em Mao, cumulavam-se a 
ambição desmedida, a crueldade, a falta absoluta 
de sentimentos morais e uma série de “qualidades” 
que cabem sob um só “guarda-chuva”: a palavra 
infâmia. Assim se expressa o Mal.

Em 26 de dezembro de 1893, um dia depois do 
Natal, nascia na cidade de Shaoshan aquele que 
os chineses (na época, já representando um 
quarto da população da Terra) amaram e temeram 
com a mesma perplexidade. Mao Tsé-Tung, ou 
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Mao Zedong, ou em caracteres locais: 毛泽东. 
Certamente a referência ao Natal é mais do que 
infeliz coincidência: é um festival de ironia, fazendo 
confluir em datas tão próximas o nascimento do 
Cristo e o do Anticristo… 

Já desde o início, os relatos biográficos sobre Mao se 
bifurcam. Alguns deles garantem que Mao nasceu 
numa família de camponeses e teve infância pobre. 
Outros relatam que o pai, Mao Yichang, era um 
fazendeiro próspero. Uns afirmam que o garoto 
viveu num lar harmonioso, com pais atenciosos e 
protetores; outros preferem apostar na figura do pai 
opressor, que eventualmente espancava a família. 

O que é História e o que é lenda, em tudo isso? 
Façam as apostas, mas lembrem-se de que, se a 
roleta é suspeita, a banca vence sempre. Porque as 
duas versões ajudam a criar o monstro legendário 
– principalmente a partir de 1906, quando o 
adolescente Mao abandonou a casa do pai para 
estudar em Changsha. No fim das contas, tudo se 
acomoda, como em qualquer mentira: a versão 
camponesa ajuda a chamar de ressentimento e 
revolta contra a pobreza todas as maldades que 
ele veio a perpetrar; na versão “família abastada”, 
o tempero é a suposta coragem de romper com as 
origens e fazer a proverbial “opção pelos pobres”...

A História traz poucos detalhes dos anos de estudos 
formais, que se estendem de 1913 a 1918. Mas 
sabemos que, depois de se formar professor, Mao 
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se mudou para Pequim e começou a trabalhar na 
biblioteca da universidade local – o que lhe permitiu 
contato imediato com Li Dazhao, cofundador em 
1921 do Partido Comunista Chinês, o PCCh.  

A influência de Dazhao será decisiva para a biografia 
de Mao – sobretudo nas versões assumidamente 
hagiográficas. Já no mundo real, que é irrevogável 
e indiferente às mentiras, sabemos que ninguém 
pode pôr o dedo na ferida e dizer simplesmente, 
como Hamlet no Terceiro Ato da tragédia de 
Shakespeare: “Assim começa o Mal!”. No caso de 
Mao, a maldade entrou em sua vida por diversas 
portas. Sabe-se que ele ingressou no Partido 
Comunista no ano mesmo de sua fundação, e que 
de 1921 a 1927 mestre e discípulo militaram juntos e 
intensamente, ora fazendo alianças, ora disputando 
espaço com o partido rival: o nacionalista 
Kuomintang. Aos poucos, o Partido Comunista 
Chinês foi crescendo em importância – e Mao foi 
crescendo e ganhando fôlego dentro dele. Quando 
a disputa ficou mais acirrada, o PCCh criou hostes 
próprias: o Exército Vermelho. Mao – adivinhem! – 
foi seu primeiro comandante.

Das irrelevantes contribuições teóricas de Mao para 
a “dialética revolucionária”, destaca-se apenas 
a decisão de romper com o modelo soviético (de 
matriz urbana e industrial) e optar pela “revolução 
camponesa”. De resto, os dois modelos foram 
fracassos retumbantes e sanguinários – mas cada 
um desastroso a seu modo.
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Em 1924, a História nos mostra Mao se 
estabelecendo na região de Jiangxi, onde até 1934 
liderou a cegueira comunista (também conhecida 
como “resistência”). A essa altura, cercados e 
pressionados pelo agora inimigo Kuomintang, 
Mao e suas hostes decidiram bater em retirada – 
num episódio conhecido na história oficial como a 
Grande Marcha.

Consta que, de grandioso, o evento teve apenas 
o número de mortos: cerca de 100 mil soldados 
começaram uma caminhada de mais de 10 mil 
quilômetros sem comida e sem planos através 
de 11 províncias, sempre fugindo das tropas do 
Kuomintang. Em 1935, só uma parcela mínima 
conseguiu chegar a Yan’an. Algumas versões falam 
em 10 mil sobreviventes, outras arriscam 20 mil 
– mas todas falam de miséria, fome e dezenas de 
milhares de cadáveres. Quanto aos fatos, só um 
acabou se impondo, irrefutável: o crescimento da 
lenda Mao Tsé-Tung, que naquele mesmo ano foi 
proclamado Líder do Partido Comunista.

Acrescente-se a essa receita indigesta o longo 
conflito com um Japão invasor, só encerrado com 
a derrota dos japoneses ao fim da Segunda Guerra 
Mundial; juntem-se muita traição e violência, e o 
recomeço da disputa sangrenta entre nacionalistas 
e comunistas – e saberemos um pouco mais sobre 
como e quando começaram o Mal e o Mao. Em 
1º de outubro de 1949, o pesadelo ganhava tons 
vermelhos mais fortes: nascia a República Popular 
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da China. Crescia o poder do Mal (e do Mao).

Em pouco tempo, Mao Tsé-Tung se tornou uma 
das pessoas mais influentes, poderosas e cruéis da 
nova República. Numa China que já vivia no limite 
da pobreza e do desgoverno, o Grande Timoneiro 
realizou a proeza de tornar as coisas ainda piores.

Era preciso recuperar a economia. Era preciso 
ampliar o controle do Estado. Para o primeiro 
projeto, Mao impôs planos econômicos que 
contrariavam a realidade e a matemática;  
para o segundo propósito, tratou de perseguir  
e eliminar seus opositores – o que abrangia toda  
e qualquer pessoa que discordasse dele.  
O resultado? Planificações e confiscos de terras, 
prisões em larga escala e execuções sumárias, 
fome e até canibalismo (na província de Fengyang, 
registraram-se nada menos do que 66 casos!). 
E mais alguns milhares, ou antes, milhões de 
cadáveres engordando as estatísticas.

Avançando de fracasso em fracasso, em 1958 
Mao Tsé-Tung fabricou mais um: o Grande Salto 
Adiante, nova tentativa desastrosa de reorganizar 
a economia – o que só levou direto ao abismo o 
pouco que ainda restava da produção de alimentos. 
Institucionalizou a fome e provocou a morte de 
dezenas de milhões de chineses. A fórmula, como 
sempre, era esdrúxula: Mao obrigou os camponeses 
a substituírem as atividades agrícolas pela 
fabricação de aço em fornalhas de fundo de quintal, 
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usando a matéria-prima que tinham a seu alcance 
– as próprias ferramentas. E, como lenha para os 
fornos caseiros, todos queimaram seus móveis, um 
a um. Não faltou a cereja no topo desse bolo azedo: 
o que ainda sobrava das safras não pôde ser colhido, 
porque a população estava em casa… “produzindo 
aço”! Perdoem o imperdoável trocadilho, mas isso 
nunca poderia dar certo, “nem aqui nem na China”.

Mais uma vez, o insano e obcecado Mao se recusou a 
recuar. “A morte de 10 milhões ou 20 milhões não nos 
assusta”, teria dito o monstro, que nunca ficava só 
nas palavras.

A pá de cal nesse “pagode” chinês ficou por  
conta da famigerada Revolução Cultural, nome 
pomposo para o processo que de 1966 a 1976 
promoveu a delação e a lavagem cerebral numa 
escala só vista antes em romances distópicos. 
Corresponde também aos últimos dez anos de vida 
do nosso “personagem”.

O episódio ficou conhecido por sua brutalidade  
e pela extensão do estrago perpetrado. Durante dez 
anos, o Partido Comunista Chinês (leia-se: Mao em 
pessoa) mobilizou os estudantes e as camadas mais 
jovens da população para que juntos perseguissem 
e denunciassem todos aqueles que ainda 
mantinham os “velhos hábitos”, definitivamente 
relacionados à burguesia. Era um decreto de morte 
para os inimigos do Novo Homem chinês – e isso 
incluía pais, cônjuges ou qualquer outro integrante 
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da família. E havia também os professores, 
denunciados e massacrados. Porque o propósito 
era, justamente, destruir a educação e a família.  
E, por tabela, perpetuar Mao Tsé-Tung no topo  
do poder.

A Jovem Guarda Vermelha não decepcionou. O saldo 
estimado de mais essa tragédia ficou em torno dos 2 
milhões de pessoas – além de incontáveis cérebros 
juvenis deteriorados e corrompidos. Com quase 1 
bilhão de cópias impressas, o Livro Vermelho das 
“Citações” do Grande Timoneiro era o sucedâneo 
da Bíblia entre os jovens, e perde apenas para a 
própria Bíblia em qualquer lista dos mais vendidos 
no mundo.

A saga integral pode ser lida em “Mao – A História 
Desconhecida”, de Jung Chang e Jon Halliday (existe 
edição em português). Biografia avantajada para 
estômagos fortes, o livro contesta o heroísmo da 
Grande Marcha e desqualifica os relatos de que 
os rebeldes comunistas teriam enfrentado os 
japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui 
apresentamos apenas a versão compacta com os 
piores momentos. Mas há um punhado de detalhes 
que mesmo a opção condensada não pode deixar de 
fora: o homem por trás da lenda.

Como acontece com todos os tiranos, a “história” 
de Mao Tsé-Tung e a “biografia” da República 
Popular da China acabaram se confundindo – até 
porque, durante décadas, a China foi sobretudo 
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aquilo que o Grande Timoneiro determinou que 
fosse. Mesmo assim, em cada homem habita uma 
dimensão irredutível: sua vida pessoal, que em geral 
aparece nos piores detalhes. Às vezes, um vício; 
às vezes, um certo mau hálito. No caso de Mao, o 
mau hálito era intenso – e os vícios eram muitos. 
Quem dá testemunho dessa esfera sombria é Li 
Zhisui, seu médico particular de 1954 até os últimos 
dias. Publicado em 1994, o livro “A Vida Privada do 
Camarada Mao” tece um retrato nada agradável, 
apoiado no tripé “pai omisso, marido infiel  
e amigo traiçoeiro”.

Ficamos sabendo, pelo livro, que Mao raramente 
tomava banho e que nunca escovava os dentes 
(consta que, no fim da vida, eles já estavam 
verdes,). A promiscuidade sexual era nele uma 
segunda natureza – além de fonte permanente 
de vírus, bactérias e micro-organismos, que 
ele ia disseminando igualitariamente entre as 
incontáveis amantes.

Segundo o doutor Li Zhisui, Mao era um monstro 
“destituído de valores morais, incapaz de sentir 
amor, amizade ou calor humano”. Não satisfeito 
em espalhar o terror em seu povo, transmitia 
doenças às amantes — que por sinal foram muitas. 
Durante décadas, Mao promovia bailes duas vezes 
por semana, no Grande Salão do Povo (perto da 
praça Tiananmen) e no Salão do Lótus Primaveril, 
na residência particular em Pequim. Na verdade, 
eram meras desculpas para orgias sexuais, às vezes 
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com quatro ou cinco mulheres ao mesmo tempo. 
“Quanto mais o Partido pregava o moralismo, mais 
o presidente praticava a promiscuidade hedonista”, 
escreve Zhisui. “Ele tinha um verdadeiro harém”. 
Consta que eliminou várias dessas concubinas –  
por mero prazer, ou para não “deixar rastros”.

Contrariando toda justiça ou simetria poética, 
o homem que promoveu um banho de sangue e 
uma lavagem cerebral em larga escala na China 
teve morte pacata e doméstica. Um verdadeiro 
anticlímax: em 9 de setembro de 1976, com 82 
anos, Mao Tsé-Tung morreu de ataque cardíaco –  
o terceiro naquele ano. Seu corpo foi embalsamado 
e preservado num caixão de cristal quartzo, no 
ostensivo Mausoléu Mao Tsé-Tung, onde é visitado 
e exposto regularmente, como as múmias de faraós 
e as efígies de deuses pagãos indestrutíveis.

Destruir a realidade em favor de uma ideia: assim 
começa o Mal – e exatamente assim começou Mao 
Tsé-Tung, como todo revolucionário. Mas não custa 
acrescentar (completando a fala de Hamlet) que  
“o pior vem sempre depois”. Às vezes, é um vírus;  
às vezes, são vários. ■
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A GRANDE 
FOME DE MAO

P O R  M U R I L O  B A S S O
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N
unca se viu nada parecido na história da 
humanidade. Na tentativa de implantar à 
força o comunismo em todos os estratos 
da população, o líder comunista Mao Tsé-
Tung colocou em ação políticas que levaram 

os chineses a níveis extremos de fome: registros 
apontam que 45 milhões de pessoas morreram 
entre 1958 e 1962.

Para o historiador Frank Dikotter, as mortes elevam 
Mao à posição de maior assassino em massa da 
história mundial. Dikotter teve acesso a arquivos 
históricos sobre o regime maoísta logo após serem 
abertos, em 2006. Os dados encontrados foram 
a base para o seu livro “A Grande Fome de Mao”, 
lançado em 2010.

Segundo ele, a tortura, brutalidade e o assassinato 
sistemático de camponeses chineses é comparável 
à Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 45 milhões 
de pessoas morreram de fome, espancamentos 
ou trabalho excessivo na China entre 1958 e 1962; 
o número mundial de mortes na Segunda Guerra 
Mundial é de 55 milhões. “Ele se classifica ao lado 
dos gulags e do Holocausto como um dos três maiores 
eventos do século XX”, diz Frank.

Em seu livro, Dikotter conta que houve um 
“grau impressionante de violência”, catalogado 
em relatórios do Bureau de Segurança Pública. 
Os arquivos revelam que os agricultores das 
comunidades rurais eram vistos pelo Partido 
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Comunista apenas como números para compor a 
força de trabalho; eram pessoas completamente 
desumanizadas.

Para aqueles que cometiam qualquer ato de 
desobediência, por menor que fosse, as punições 
eram drásticas.

Pessoas que cometessem infrações pequenas,  
como furtar alguns vegetais, inclusive crianças, 
eram amarradas e jogadas em uma lagoa. Pais foram 
obrigados a enterrar seus filhos vivos ou seriam 
afogados em excrementos e urina, outros foram 
imolados, ou tiveram o nariz ou a orelha cortada.  
As pessoas eram forçadas a trabalhar nuas durante 
o inverno. Em uma aldeia, 80% das pessoas (cerca 
de 200 mil) foram banidas da cantina oficial porque 
estavam muito velhas ou doentes para trabalhar.

Uma das medidas do governo maoísta foi  
a instituição, em 1958, de cantinas comunitárias  
e proibição de cozinhas individuais nas residências.  
A justificativa foi que as cozinhas residenciais 
seriam “símbolos de egoísmo”. Para o regime 
maoísta, a coletivização agrícola seria um passo 
fundamental para a construção de uma consciência 
socialista na China.

A “Comuna do Povo” foi um ponto central para esse 
objetivo, um sistema que consolidou os agricultores 
em comunas com uma média de 23 mil membros. 
Em outubro de 1958, 99,1% dos agricultores 
chineses foram colocados em comunas.
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“Mao acreditava que o campo poderia se erguer se 
fosse devidamente motivado de forma ideológica e 
transformado em um centro de produção agrícola e 
industrial. Então o campo foi reorganizado em grandes 
comunas populares; propriedades privadas foram 
apreendidas e as famílias foram separadas para serem 
mais produtivas. As pessoas trabalharam o tempo todo, 
até a exaustão”, disse o professor de Estudos Chineses 
da Universidade de Harvard, William C. Kirby, em 
entrevista à Gazeta do Povo.

As já citadas cantinas comunitárias, que ofereciam 
refeições gratuitas para a população, foram um eixo 
central das comunas. Um slogan popular ordenava 
que os chineses “abram os estômagos, comam quanto 
quiserem e trabalhem duro pelo socialismo”.  
A cozinha das cantinas era abastecida com os 
alimentos cultivados pelos agricultores da comuna, 
que eram obrigados a entregar toda a colheita.

Sem possibilidade de administrar os próprios 
estoques de comida e sujeitos a uma sucessão de 
erros e à corrupção dos planejadores centrais do 
regime, os chineses rapidamente começaram a 
sofrer com escassez nas cantinas e se encontraram 
sem alternativas para alimentação.

Em uma cidade na província de Henan, mais de 1 
milhão de pessoas (um oitavo da população) foi 
morta pela fome em três anos. Em outra comuna 
próxima, um terço da população (mais de 12 mil 
pessoas) morreu em nove meses. Em todo o país, 
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oficiais do governo obrigavam agricultores a 
declarar safras maiores que as reais, torturando ou 
executando quem indicasse safras realistas.

“As pessoas morriam e a família não enterrava porque 
ainda podia receber suas cotas de comida; mantinha 
os corpos na cama e os cobria e os cadáveres eram 
comidos por ratos. As pessoas comiam cadáveres 
e lutavam pelos corpos. Em Gansu, eles mataram 
pessoas de fora; as pessoas me disseram que estranhos 
passavam e os matavam e comiam. E eles comiam seus 
próprios filhos. Era terrível”, relata Yang Jisheng, 
autor do livro “Tombstone”, que reconta a história 
da Grande Fome Chinesa.

“Eu tinha 18 anos na época e só sabia o que o Partido 
Comunista me dizia. Todos fomos enganados. Eu 
era muito ‘vermelho’, estava em uma equipe de 
propaganda e acreditava que a morte de meu pai 
era uma desgraça pessoal. Nunca pensei que fosse 
problema do governo”, acrescenta.

A promessa de Mao Tsé-Tung para a China era 
construção de um paraíso comunista através da 
revolução, coletivização de terras agrícolas e criação 
de comunas gigantescas rapidamente. Em 1958, ele 
lançou o Grande Salto Adiante: um plano ambicioso 
para modernizar a economia chinesa que, assim 
como acontece com os grandes planos socialistas, 
se transformou em desastre.
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A execução desastrosa, combinada a uma ambição 
de grandeza do ditador, levou a China para a ruína: a 
economia do país não se recuperou até a década de 
1970, e a agricultura chinesa nunca se recuperou da 
destruição daquela época. Antes de Mao, a agricultura 
chinesa era uma das mais produtivas do mundo, mas 
as políticas maoístas fizeram os agricultores perder 
suas terras para o Estado. “Foi, em suma, não apenas 
má política, mas uma política criminosa. Foi um crime 
contra a humanidade”, afirma Kirby.

O objetivo de Mao era se tornar o imperador mais 
poderoso da história da China, mas também ficar 
à frente do movimento comunista internacional 
- ideia que foi comprada pelo país de forma 
generalizada. “É um processo histórico muito 
complicado, porque a China acreditava no maoísmo e 
adotou esse caminho. Não foi um erro de uma pessoa, 
mas de muitas pessoas”, diz Yang Jisheng.

Segundo Yang, a fome não foi um desastre como 
qualquer outro, mas sim resultado de totalitarismo. 
A análise do autor é contrária à narrativa oficial do 
governo chinês, que até hoje trata a Grande Fome 
como um desastre natural e nega o verdadeiro 
número de mortes. “O problema básico está no 
sistema. Eles não se atrevem a admitir os problemas 
do sistema. Isso pode influenciar a legitimidade do 
Partido Comunista”, conclui.

Mas a fome não foi apenas uma consequência de 
um regime cruel: ela foi usada como arma para fazer 
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as pessoas trabalhar para o Partido Comunista.  
E tanto opositores quanto os inaptos ao trabalho 
foram empurrados para a morte.

Uma pesquisa de Felix Wemheuer, professor de 
Estudos Modernos da China na Universidade de 
Colônia, na Alemanha, aponta que no período 
socialista a fome delineou as relações entre  
o Estado e a população.

A crise do final da década de 1950 foi diferente de 
qualquer outra fome anterior que assolou a China: 
foi maior em extensão, em número de mortes e 
resultado direto de políticas do governo maoísta.

“Foi resultado de políticas verdadeiramente bizarras 
destinadas a fazer com que a China ‘saltasse’ para o 
comunismo de uma só vez”, explica Kirby. “Foi acima 
de tudo uma fome feita por Mao Tsé-Tung, resultado de 
políticas ignorantes e destrutivas que levaram miséria 
para o interior da China”, acrescenta.

Um estudo do Centro de Pesquisa de Política 
Econômica dos Estados Unidos corrobora a 
afirmação de Kirby: o levantamento indica que a 
produção de alimentos na China em 1959 foi quase 
três vezes maior do que o necessário para evitar 
a mortalidade por fome. Segundo a pesquisa, as 
regiões rurais que produziram mais alimentos per 
capita em 1959 sofreram maior mortalidade por 
fome, efeito inverso que normalmente acontece 
durante episódios semelhantes. ■
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MORTE DOS PARDAIS  
E CANIBALISMO

P O R  R A F A E L  A Z E V E D O
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D
ecisões ecológicas radicais com bases em 
decretos são como um jogo de xadrez com 
consequências letais: você pode achar que 
comer aquele bispo na casa ao lado é a melhor 
coisa a ser feita no momento, mas quando vai 

ver está bem na frente da rainha inimiga, prestes 
a ser devorado. Essas metáforas com “comer” e 
“devorar” podem parecer forçadas, mas, na China, 
uma decisão equivocada tomada pelo Timoneiro 
Mao fez com que a população tivesse que fazer 
exatamente isso: comer uns aos outros.

Em 1958, Mao Tsé-Tung, já oficialmente há quase 
dez anos no poder como Supremo Líder da China 
comunista, decidiu implantar um de seus planos 
mais ambiciosos: o Grande Salto Adiante. A China 
nessa época ainda era um país predominantemente 
rural e com praticamente todos os problemas que 
assolam qualquer estereótipo de fim-de-mundo 
terceiro-mundista: falta de qualquer tipo de higiene 
e saneamento básico, ciclos de secas e enchentes, 
pobreza generalizada e uma dependência total da 
agricultura local, a ponto de qualquer irregularidade 
nas colheitas gerar fomes devastadoras.

Com o Grande Salto veio outra campanha, a 
das Quatro Pragas. Segundo o governo chinês, 
quatro pragas que assolavam o país precisavam 
ser eliminadas: os mosquitos, que transmitiam 
a malária; os ratos, que transmitiam a praga 
(peste bubônica); as moscas, por motivos ainda 
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mais óbvios que os dois primeiros; e os pardais, 
animais que comiam as sementes, frutas e grãos, 
devastando pomares e colheitas e tirando das mãos 
do pobre camponês o fruto do trabalho suado dele.

Não foram poupados esforços na matança 
de pardais. Camponeses formavam “equipes 
sanitárias” e se reuniam em volta das árvores onde 
os pássaros se refugiavam, batendo panelas para 
que os pobres coitados tivessem medo de pousar e 
acabassem despencando do céu de cansaço. Ninhos 
e ovos eram destruídos, filhotes trucidados e os 
adultos eram simplesmente exterminados à bala ou 
estilingue. Quem levasse uma carcaça de pardal até 
um escritório do governo recebia uma recompensa 
e concursos eram promovidos para ver quem 
matava um maior número de passarinhos. Só em 
Pequim, 800 mil pardais foram mortos em três dias.

Alguns pardais procuraram até mesmo asilo 
diplomático. A Embaixada da Polônia em Pequim 
acolheu alguns animais e recusou o pedido do 
governo chinês para que seus enviados entrassem 
lá para espantar os intrusos. Logo o prédio acabou 
cercado por manifestantes com tambores. Depois 
de dois dias de batucada intensa, os diplomatas 
poloneses foram obrigados a usar pás para limpar  
os cadáveres dos pardais nos jardins da Embaixada.

Em 1959, a quantidade de plantações devastadas 
por insetos cresceu exponencialmente. Para a 
surpresa de Mao, esses insetos também eram 
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devorados pelos pobres pardais. Com o extermínio 
dos pássaros, enxames de gafanhotos percorriam 
o interior da China, devastando com gosto ainda 
maior os frutos do suor do já sofrido camponês 
chinês. Ninguém mais tinha o que comer. Era a 
Grande Fome – ou, na novilíngua maoísta, os “Três 
Anos de um Período Difícil” ou os “Três Anos de 
Desastres Naturais”.

O governo chinês estima o número de vítimas em 15 
milhões. Estimativas de estudiosos independentes 
colocam este número entre 45 e 78 milhões. 
O jornalista Yang Jisheng, que escreveu o livro 
“Tombstone” (“Lápide”), publicado nos EUA em 
2019 e banido na China, estima o número exato em 
36 milhões.

Entre outros motivos pelo qual o livro foi banido, 
está o mais sombrio: ele revela que os chineses 
começaram a comer uns aos outros. “Pais comiam 
os filhos, filhos comiam os pais”, escreve Jisheng. 
Pessoas se matavam por comida, ou para comerem 
– ou não serem comidas.

O canibalismo neste período continua um dos 
tabus mais duradouros na China que aos poucos 
se descola da herança sangrenta comunista. E o 
toque de sadismo na história: enquanto o povo 
literalmente se matava de fome, sementes e grãos 
destinados a cumprir as metas de exportação da 
China lotavam armazéns gigantescos, sob o sigilo 
de um governo totalitário.
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A Academia Chinesa de Ciências acabou 
“recomendando” que Mao pusesse um fim na 
campanha. Em sua soberana complacência, o 
Timoneiro decretou: suanle. “Esqueçam isso.” 
Mas sem pôr um fim à campanha das Quatro 
Pestes. Mao simplesmente trocou os pardais pelos 
percevejos e fingiu que nada tinha acontecido, 
enquanto seu país tinha sofrido a maior fome da 
história e um dos maiores cataclismos ecológicos da 
história da humanidade.

A tradição taoísta chinesa prega o respeito à 
natureza, viver em harmonia com florestas, 
montanhas, lagos, rios e todos que os habitam. Já 
para a religião maoísta, todas essas coisas viraram 
meros recursos a serem dominados e utilizados 
para o bem do homem – uma acusação que, 
paradoxalmente, é a primeira a ser feita contra o 
capitalismo pelos ambientalistas de esquerda.

Em 1958, Mao lançou o slogan “O Homem  
Deve Conquistar a Natureza”. As montanhas 
deveriam se curvar e os rios deveriam dar passagem 
à humanidade. Claro que a realidade, eterna inimiga 
do comunismo, se revelou um grande empecilho e a 
natureza se recusou a obedecer Mao. Não por acaso, 
alguns dos piores desastres ambientais ocorreram 
durante governos socialistas ou sob regimes de 
esquerda, como Chernobyl e a drenagem do  
Mar de Aral.
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Demorou décadas, mas tanto a população de 
pardais quanto o meio ambiente acabaram 
voltando ao normal. O pardal não só voltou a ser 
facilmente encontrado na China como se tornou 
espécie protegida na país. Caçar e consumir pardal é 
proibido e matar mais de 20 animais é considerado 
um crime grave.

Em 2017, um homem chamado Wang foi preso na 
província de Zhejiang depois de matar 44 pardais. 
Wang estaria com fome e, depois de atravessar um 
campo repleto desses passarinhos e passar uma 
tarde tentando pegar um pardal para se saciar, ele 
voltou no dia seguinte com uma rede e se vingou.

Um ano antes, 36 pessoas foram presas em Pequim 
por comercializar pardais, incluindo diversos donos 
de restaurante que tinham a iguaria no cardápio. ■
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A REVOLUÇÃO 
CULTURAL

P O R  T I A G O  C O R D E I R O
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D
errubar estátuas, uma forma de apagar o 
passado e esquecer a história que se tornou 
moda nos Estados Unidos a partir de 2020, 
é um tipo de violência que não tem nada de 
inédito. Foi colocado em prática décadas 

antes, na China de 1966.

O episódio ficou conhecido como Revolução 
Cultural – apelido dado por Mao Tsé-Tung. Em todo 
o território chinês, grupos de jovens militantes 
armados saíram às ruas para derrubar estátuas, 
saquear bibliotecas, queimar livros em praça pública 
e, assim, tentar eliminar o passado recente.

No lugar de obras de arte acumuladas ao longo de 
milênios, os chineses comuns se viram obrigados a 
carregar pôsteres e broches de Mao, além do Livro 
Vermelho com as citações do ditador. Escolas e 
faculdades foram fechadas e os milicianos, que, 
estimulados pelo ditador, se organizavam em 
células rebeldes espalhadas por todo o país e se 
autodenominavam guardas vermelhos, passaram a 
perseguir e agredir seus professores.

Casas foram invadidas e depredadas. Edifícios 
considerados referências arquitetônicas acabaram 
depredados. Dos 6.843 monumentos que havia 
em Pequim em 1958, 4.922 foram destruídos ou 
danificados. Intelectuais, escritores, jornalistas, 
atores, bailarinos passaram a ser levados para 
praças públicas, onde lhes eram penduradas 
placas com insultos – com frequência, eles eram 
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espancados até a morte. Os casos de suicídio 
dispararam.

Para evitar a perseguição e ganhar crédito junto 
ao Partido Comunista, muitas pessoas passaram 
a delatar familiares ou conhecidos. Jovens eram 
incentivados a denunciar seus familiares – foi o 
que fez Zhang Hongbing, de 16 anos, que entregou 
a própria mãe ao deixar um bilhete na porta de um 
guarda, acusando-a de criticar a Revolução Cultural.

Ela foi espancada até perder a vida. Hoje, Zhang é 
um advogado arrependido do ato. Ele lembra até 
hoje de uma canção, muito repetida na época, que 
dizia: “Papai e mamãe são queridos, mas o líder Mao é 
mais querido”.

“Nós viajámos cerca de 3 mil quilômetros nessa 
excursão. Visitamos a velha casa de Mao, que 
tinha sido transformada num museu-santuário”, 
relatou Jung Chang no livro “Cisnes Selvagens”. 
Funcionários dedicados do partido, tanto o pai 
quanto a mãe de Jung Chang acabaram perseguidos 
e forçados a participar das chamadas “assembleias 
de denúncia”, quando pessoas inocentes eram 
obrigadas a confessar em voz alta as acusações que 
lhes haviam sido feitas.

Ainda assim, a menina se tornou uma guarda 
vermelha, ainda que algumas dúvidas a 
atormentassem. A casa onde Mao passou a infância, 
prossegue ela, “era mais ou menos grandiosa – 
muito diferente de minha ideia de uma cabana de 
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camponeses explorados que eu esperava que fosse. 
Uma legenda embaixo de uma enorme foto da mãe de 
Mao dizia que ela fora uma pessoa muito bondosa e, 
como sua família era relativamente rica, muitas vezes 
dera comida aos pobres”.

Foi quando ela percebeu que os pais do grande líder 
tinham sido camponeses ricos. “Mas os camponeses 
ricos eram inimigos de classe! Por que os pais do 
presidente Mao eram heróis, quando outros inimigos 
de classe eram objeto de ódio? A pergunta me assustou 
tanto que a eliminei imediatamente.”

Mas, afinal, qual era o passado que os seguidores de 
Mao precisavam tanto esconder?

Em 1958, o governo chinês deu início a um amplo 
processo de reorganização da produção agrícola. 
Sem levar em consideração as características do 
solo de cada região, Mao determinou a realocação 
de culturas inteiras. Em boa parte dos casos, as 
plantas simplesmente não cresciam.

Resultado: 45 milhões de mortes em quatro anos, 
na estimativa do historiador Frank Dikötter, até 
que o Grande Salto Adiante fosse abandonado, em 
1962. O hábito chinês de comer de tudo, incluindo 
animais silvestres e insetos, foi largamente 
ampliado durante esse período de grande fome.

Nessa época, um terço de todas as casas da China foi 
destruído. Uma criança que roubasse uma simples 
batata era condenada a ser amarrada pelos próprios 
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pais e depois jogada num rio para morrer afogada. 
Os idosos e os doentes se viam expulsos das 
fazendas coletivas e abandonados à própria sorte.

Acontece que o prestígio de Mao junto ao Partido 
Comunista havia despencado diante do fiasco da 
iniciativa. O líder então resolveu, em maio de 1966, 
criar o Grupo da Revolução Cultural. Se o Grande 
Salto previa a reorganização total da economia, a 
Revolução Cultural visava zerar a cultura, os hábitos 
e as tradições de um país cuja população, na época, 
estava em 665,8 milhões de pessoas.

Baseada na ideia paranoica de que o Grande 
Salto havia fracassado como resultado da ação 
de espiões inimigos burgueses e capitalistas 
infiltrados em todas as empresas, fazendas e 
instalações governamentais, a Revolução Cultural 
deu a Mao carta branca para continuar agindo, 
sem questionamentos. Não se sabe exatamente 
quantas pessoas foram vítimas da perseguição. As 
estimativas mais pessimistas chegam a 20 milhões 
de mortos.

A violência durou até a morte do líder, em 1976. 
Ainda foram necessários alguns anos para 
desmantelar todas as células de militantes, 
que ainda mantinham o costume de perseguir 
inocentes. Em 1981, o Partido Comunista decretou 
que a Revolução Cultural havia sido um erro e a 
viúva do antigo líder, Jiang Qing, acabou condenada 
à prisão perpétua. Ela cometeria suicídio em 1991.
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Apesar de toda a autocrítica, em 2007 o partido fez 
vistas grossas para a construção de uma estátua 
em Changsha, em homenagem a Mao. A obra tem 
32 metros de altura, foi erguida utilizando 800 
toneladas de granito e exibe o líder ainda jovem, 
com cabelos esvoaçantes. ■
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A POLÍTICA  
DO FILHO ÚNICO

P O R  G I S E L E  E B E R S P Ä C H E R
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O 
raciocínio foi relativamente simples.  
Na década de 70, a China apresentava um 
desenvolvimento econômico menor do que  
o crescimento populacional. Havia fome, uma 
taxa de mortalidade altíssima e inúmeros 

problemas sociais. A solução: diminuir a população. 
Assim, em 1979, a política do filho único foi instituída.

“Ao longo de mais de 20 anos, desde o início da 
política do filho único até pouco antes de a lei ser 
sancionada, a taxa de natalidade na China caiu de 
5,44, em 1971, para 1,84, em 1998. Esses quase 30 
anos de controle de natalidade resultaram em 238 
milhões de crianças a menos na China. Em 2012, 
esse número havia inchado para aproximadamente 
400 milhões de nascimentos a menos”, contou a 
jornalista chinesa Xinran em seu livro “Compre-me 
o céu: A incrível verdade sobre as gerações de filhos 
únicos da China” (Companhia das Letras).

Xinran se sentiu motivada a pesquisar e escrever 
sobre o assunto quando presenciou uma conversa 
familiar na China: uma criança pedia que seus pais 
lhe comprassem o céu. Em vez de responder que 
isso é simplesmente impossível, os membros da 
família se revezaram para contar várias desculpas, 
entre “compramos quando chegarmos em casa” e 
“será seu presente de aniversário”. Não, os chineses 
não têm uma fórmula secreta para comprar o céu – 
só não são capazes de dizer não para seus preciosos 
filhos únicos.
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Para investigar o tema, Xinran entrevistou dez 
adultos filhos da primeira geração da política, 
nascidos entre 1979 e 1984, e seus pais. Ela teve 
contato próximo com a maioria deles na Inglaterra, 
onde mora desde 1997: filhos de amigos e 
voluntários na ONG The Mothers’ Bridge of Love, 
são jovens adultos que tiveram suas personalidades 
expostas ao entrarem em contato com um 
ambiente estrangeiro.

Um exemplo: um dos primeiros entrevistados 
de Xinran foi Du Zhuang, que morou por algum 
tempo na casa da autora depois de ter terminado 
a faculdade na China. A grande questão é que o 
rapaz não era capaz de fazer nada sozinho. Não 
sabia cozinhar nem se virar na cozinha, considerada 
um ambiente perigoso por conter facas e fogo. 
Não sabia desfazer suas malas e organizar seus 
pertences no quarto (até então, sua mãe fizera 
isso). Não sabia se comunicar ou estabelecer 
relações pessoais.

O cenário se repetiu, em maior ou menor grau, com 
todos os entrevistados de Xinran. Com isso, a autora 
começou a desenhar sua hipótese: a política, que 
teve algum êxito econômico, foi uma catástrofe 
emocional e psicológica para as famílias chinesas.

“Seria possível argumentar que se trata de uma 
grande contribuição para o controle de população 
global. Porém, é mais difícil avaliar o custo daquilo 
que duas gerações chinesas tiveram de aguentar. 
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Incontáveis famílias financeiramente arruinadas 
por multas, números incalculáveis de bebês do 
sexo feminino abandonados, um envelhecimento 
catastrófico da população e gerações de filhos únicos 
que perderam a chance de experimentar as estreitas 
relações entre irmãos”, resumiu a autora.

Os pais da primeira geração de filhos únicos 
passaram pela Revolução Cultural, um período de 
grande instabilidade política e social, e tinham 
suas experiências e relacionamentos marcados 
por isso. “Os filhos dessas famílias eram o produto 
da derradeira era chinesa de políticas extremas, em 
uma época em que a família e a educação social ainda 
eram ditadas por tradições fechadas e campanhas de 
terrorismo político”, contou Xinran.

Assim, ao serem obrigados a ter um único filho, 
todas as expectativas são concentradas em apenas 
uma pessoa. Tradicionalmente, o filho é quem 
mantém a tradição familiar. A morte de um filho 
único mais velho, quando o casal provavelmente 
não terá mais filhos, é o fim de uma família (o 
que aconteceu com a morte de 250 mil pessoas no 
terremoto de Sichuan em 2008). O que justifica o 
cuidado extremo (ou absurdo) em manter o filho vivo.

Ao mesmo tempo, todo o conforto material que 
antes seria diluído entre uma família numerosa 
também é concentrado em apenas uma pessoa. 
Xinran relatou: “Os sociólogos chineses sustentam 
que desde tenra idade os filhos únicos chineses são 
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mimados pelos pais, por amigos e familiares, e ensinados 
e treinados na escola de tal forma que nunca têm a 
oportunidade de se responsabilizar pelas coisas”.

Xinran acredita que a política criou gerações 
de indivíduos mimados e sem capacidade de 
empatia ou de se ver em sociedade, além de criar 
uma relação tensa entre pais e filhos. Ela citou 
um relatório chinês que indica que conflitos e 
distância entre pais e filhos marcam as relações de 
pelo menos metade dos lares. Tanto que a autora 
resumiu essa relação familiar e social complexa com 
duas palavras: “bicho de estimação” (como os filhos 
se sentem em relação aos pais) e “escravo” (como 
os pais se sentem em relação aos filhos). Filhos se 
ressentem em relação aos pais quando percebem 
que não têm as habilidades necessárias para viver 
no mundo; os pais se ressentem dos filhos que 
tiveram todas as oportunidades de uma vida plena e 
não as aproveitaram.

A política do filho único foi reformulada ao longo 
dos anos, e hoje não há mais limites para número de 
filhos por casal. Ainda assim, a política que durou 34 
anos deixou marcas profundas na sociedade.

“A primeira geração de filhos únicos da China, que eu 
estivera acompanhando por dez anos, atingiu a idade 
de casar e de ter filhos em 2002. Agora, mais de 10 
milhões de famílias dessa geração estão criando seus 
próprios filhos. Isso deu lugar a uma ‘idade de pais-
filhos únicos’ inédita na história chinesa”, contou 
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Xinran. Em geral, eles não estão interessados em ter 
filhos e não sabem lidar com as responsabilidades 
de uma vida adulta. Para Xinran, é uma geração 
tão acostumada a ser o centro das atenções que 
ressentem os filhos por conta do tempo e espaço 
que tomam. ■
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A 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
estimou que mais de 1 milhão de uigures 
foram detidos em campos secretos na China, 
cerca de 10% da população minoritária 
no país. Sob a desculpa de combate ao 

terrorismo e negando qualquer violação aos direitos 
humanos, a China usa a detenção arbitrária e outros 
métodos para promover o extermínio dessa etnia 
que vive predominantemente no oeste do país, na 
província de Xinjiang, sem necessariamente ter que 
puxar um gatilho. O objetivo é eliminar qualquer 
ameaça ao poder do Partido Comunista da China 
e faz parte de uma campanha muito mais ampla 
do governo comunista de supressão à liberdade 
religiosa e a dissidências no país.

As autoridades chinesas usam um sistema amplo 
e secreto de tecnologia para vigiar os uigures. Um 
levantamento feito em 2020 por uma empresa 
americana de segurança móvel mostrou que um 
dos pilares desse sistema foi a invasão de celulares. 
Usando malwares, hackers a serviço do governo 
conseguem invadir os celulares dos uigures, ganhando 
acesso remoto ao microfone do aparelho, acesso para 
gravar chamadas ou exportar fotos, localizações e 
conversas em aplicativos de mensagens. Quem tem 
aplicativos não autorizados pelo partido instalados no 
celular está sujeito à detenção.

Outra ferramenta usada é o reconhecimento facial. 
A inteligência artificial integrada à rede de câmeras 
de vigilância, cada vez mais extensa, permite fazer 
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um perfil racial para identificar os uigures com base 
em sua aparência, e ainda mantém um registro 
de seus movimentos. Com essas técnicas, as 
autoridades conseguem ficar de olho na população 
uigur não somente em Xinjiang, mas também em 
outras partes do país.

Os uigures também estão sujeitos a exames de DNA 
e a um sistema de “crédito social” ou “pontuação 
social” separado daquele amplamente usado 
em outras regiões da China para recompensar o 
comportamento que o governo aprova e punir 
transgressões que variam de violações de trânsito à 
disseminação de informações falsas.

As informações coletadas são usadas para 
determinar quem será preso nos chamados 
“campos de reeducação”, onde os uigures se veem 
forçados a abandonar suas crenças e costumes 
e jurar fidelidade ao Partido Comunista para 
conseguir a liberdade.

A China descreve os campos como “centros de 
educação vocacional” com o objetivo de afastar as 
pessoas do terrorismo e reintegrá-las à sociedade. 
Mas vários documentos do governo chinês e 
relatos de uigures que já estiveram nessas prisões 
comprovam que as pessoas são presas não por 
suspeita de terrorismo, mas pela maneira como se 
vestem e se comportam. Usar um véu no rosto ou 
ter uma barba comprida já serve de motivo para 
detenção. Ter um passaporte sem ter viajado a 
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outro país e ter mais filhos do que o permitido pelo 
governo também. Em um condado de Xinjiang, 
líderes do partido foram gravados ordenando ações 
drásticas e urgentes contra a violência extremista, 
incluindo as detenções em massa.

Os campos estão fortemente protegidos e cheios 
de vigilância. Os funcionários são instruídos a 
monitorar os “alunos” enquanto comem, fazem 
intervalos no banheiro e tomam banho, para que não 
tentem escapar. As idas e vindas entre os “centros de 
treinamento” são acompanhadas de perto.

Atividades fora da aula são proibidas. O mesmo 
acontece com o contato não autorizado com o 
mundo exterior. Os detidos não têm permissão 
para acessar telefones celulares, e mesmo os 
funcionários devem entregar os seus para evitar 
qualquer “conluio entre dentro e fora” dos campos, 
segundo um manual de um campo de reeducação 
vazado para a imprensa.

Algumas comunicações com pessoas de fora são 
autorizadas para deixar a família “à vontade”. 
Os detidos devem ter conversas telefônicas com 
parentes pelo menos uma vez por semana e bate-
papos por vídeo todos os meses. Aqueles que 
desejam deixar as instalações devem solicitar uma 
folga por “doença ou outras circunstâncias especiais” 
e alguém deve “acompanhá-los, monitorá-los e 
controlá-los” do lado de fora.

43voltar para  
o índice



O objetivo dos campos, de acordo com o manual, 
é “o arrependimento e a confissão”, quando 
os detentos passam a “entender a natureza 
profundamente ilegal, criminosa e perigosa” 
de seu antigo comportamento. Ao longo do 
caminho, eles recebem um currículo de ideologia e 
“maneiras” chinesas, tudo em mandarim, e testam 
semanalmente suas habilidades no idioma nacional.

Os presos são separados em grupos com base 
em quão perigosas as autoridades acreditam que 
sejam e são pontuados em seu nível percebido 
de transformação ideológica, trabalho de classe 
e obediência. Os números mensais e anuais são 
registrados em arquivos pessoais e considerados na 
concessão de privilégios, como visitas familiares, e 
na avaliação final.

Outra maneira de apagar a cultura Uigur no 
país é estimular o casamento interétnico e a 
migração da etnia han, população dominante 
na China, para Xinjiang. Em 2014, uma matéria 
do New York Times revelou que autoridades na 
região ofereciam dinheiro e mais incentivos para 
estimular casamentos entre minorias e a etnia 
han. Reportagens na imprensa chinesa dizem que 
os pagamentos têm por objetivo ajudar os casais a 
investirem em pequenos negócios e iniciar famílias. 
Porém, críticos argumentam que trata-se de uma 
medida que visa uma tentativa de “achinesar” 
os uigures. Filhos de casais interétnicos também 
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são beneficiados: desde 2019, após uma reforma 
educacional, passaram a ter vantagens no acesso  
às universidades.

A China está usando métodos de controle de 
natalidade forçados e até abortos para diminuir 
a população uigur na província de Xinjiang. As 
autoridades chinesas coagem mulheres uigures 
para que se submetam a cirurgias de esterilização 
e ameaçam interná-las em campos de reeducação 
se não quiserem abortar. Até mesmo as mulheres 
que têm menos de dois filhos são forçadas a 
inserir um Dispositivo Intrauterino (DIU) para não 
ficarem grávidas. Algumas, depois de sair da China, 
descobrem que estão estéreis.

Em áreas rurais, mulheres uigures são obrigadas 
pelas autoridades de saúde locais a realizar exames 
ginecológicos e a cada dois meses precisam fazer 
teste de gravidez. Ordens de oficiais locais dão a 
entender que, se constatada a gravidez, o aborto 
deve ser realizado.

Embora a palavra não seja citada, relatos de ex-
detentas dos campos de reeducação confirmaram 
a prática. Gulzia Mogdin contou à Associated Press 
que durante uma visita à China em 2017 foi levada a 
um hospital depois que oficiais descobriram que ela 
tinha o aplicativo WhatsApp instalado no celular. 
Mogdin morava no Cazaquistão, mas era chinesa. 
Após um exame, as autoridades descobriram que 
ela estava grávida de dois meses e exigiram que 
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abortasse, ameaçando prender o irmão dela caso 
se recusasse. Ela disse à AP que durante o aborto, os 
médicos inseriram um aspirador elétrico no útero e 
sugaram o feto para fora do corpo.

Com essas práticas absurdas, já adotadas pelo 
governo anteriormente quando a política do filho 
único era rigorosamente observada, a taxa de 
natalidade em Xinjiang caiu 24% em 2018 em 
relação ao ano anterior, enquanto que a média na 
China foi de uma retração de 4,2%.

“Essas descobertas levantam sérias preocupações 
sobre se as políticas de Pequim em Xinjiang 
representam, em aspectos fundamentais, o que pode 
ser caracterizado como uma campanha demográfica 
de genocídio”, segundo as definições da ONU, disse 
o pesquisador alemão Adrian Zenz, que publicou 
uma pesquisa sobre os métodos de controle de 
natalidade entre os uigures. ■
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UMA GERAÇÃO 
NA CONTRAMÃO

P O R  M A R I A  C L A R A  V I E I R A
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N
ão é difícil encontrar livros, estudos e 
reportagens que retratam os jovens 
nascidos a partir da segunda metade da 
década de 1990, a “geração Z”, sobretudo 
no Ocidente. Solitários, engajados em 

causas progressistas e vítimas das maiores 
taxas de depressão e ansiedade da história 
- principalmente graças aos hábitos digitais 
convertidos em vícios -, este público já representa 
cerca de 30% da população mundial e é alvo de 
pesquisas substanciais, sobretudo nos Estados 
Unidos (publicado no Brasil em 2019, o livro “iGen 
- Por que as crianças superconectadas de hoje estão 
crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos 
felizes e completamente despreparadas para a vida 
adulta”, da psicóloga Jean Twenge, é um dos mais 
referenciados da área).

Acontece que, enquanto este lado do globo investe 
em apetrechos tecnológicos para crianças em idade 
escolar, sem a devida contrapartida em exercícios 
físicos (colhendo uma epidemia de obesidade 
infantil), e em treinamentos de pró-diversidade - 
em muitos dos quais professores são convidados a 
“desconstruir” suas identidades “brancas, cisgênero 
e heteronormativas” -, a China prepara uma geração 
para caminhar na contramão do Ocidente.

Em fevereiro de 2021, o ministro da Educação do 
gigante asiático anunciou um projeto para atacar 
a “crise da masculinidade”, entendida como um 
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“efeito colateral” da política do filho único,  
e fomentar a criação de meninos “fortes e viris”.  
Isso porque, segundo o comunicado oficial,  
a presença de professoras em escolas infantis  
e a popularidade de celebridades da cultura pop - 
entre elas, garotos magros, de roupas de marca  
e acessórios coloridos - teriam tornado os meninos 
“fracos, inferiores e tímidos”.

À guerra pela masculinidade, segue-se a luta contra 
o vício em telas (apontadas pela mídia estatal 
chinesa como um dos fatores responsáveis pela 
“fraqueza” dos meninos, junto com a masturbação 
e a falta de exercícios): desde agosto de 2021, 
menores de 18 anos são proibidos de passar mais de 
três horas por semana em frente ao computador, 
em nome do combate ao que as autoridades 
chinesas já classificaram como um “ópio espiritual”.

A começar pelas emergentes “escolas de 
masculinidade”, as medidas preocuparam 
acadêmicos e ativistas, que alertaram para o risco 
do aumento de casos de bullying com jovens que 
não se encaixem nos papéis exigidos pelo Estado 
e com o público LGBT, além da desvalorização das 
meninas em um país onde bebês do sexo feminino 
foram, por décadas, considerados “descartáveis”; 
enquanto grandes empresas de videogames se 
preparam para o baque no consumo do país, que 
abriga 665 milhões de jogadores. Com os efeitos 
do anúncio na bolsa de valores, o comunicado do 
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governo não foi menos assertivo: “Os adolescentes 
são o futuro da nossa pátria. Proteger sua saúde 
física e mental é uma das prioridades vitais de nosso 
povo”. Com as lentes do liberalismo moderno, é 
quase impossível não endossar os alertas. Do lado 
de dentro do “Grande Firewall” - a rede de internet 
chinesa -, contudo, as reações são bem diferentes.

“A principal preocupação das famílias chinesas e do 
governo é, sem dúvida, a produtividade econômica. As 
questões de gênero e sexualidade não parecem estar 
muito na mente das pessoas comuns (exceto para 
aquelas que pertencem a comunidades minoritárias, 
como LGBT etc.). Embora existam alguns conflitos 
nas redes sociais sobre essas questões, trata-se de 
um tema muito menos visível na sociedade, em geral, 
do que no Ocidente”, disse Ryan Mitchell, formado 
em Direito pela Universidade de Hong Kong e 
doutor pela Universidade de Yale, à Gazeta do Povo. 
O limite de acesso às telas, por sua vez, pode ser 
contornado com a supervisão de um adulto: “Pode 
ser mais correto dizer que essas restrições reforçam o 
papel de tomada de decisão dos pais”.

Para quem atribui à Europa a alcunha de “Velho 
Mundo”, é mesmo fácil esquecer de que é na Ásia 
que residem algumas das mais antigas e intocáveis 
civilizações da humanidade. E é neste passado 
desconhecido e distante das reformas liberais que 
marcaram o mundo ocidental que jazem as raízes 
das tradições que o Partido Comunista Chinês, hoje, 
insiste em preservar.
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Um século antes de Platão (que viveu entre 420 a.C. 
e 340 a.C.) lançar as bases da democracia ateniense, 
Confúcio construía e propagava sua filosofia política 
que, embora não negasse a existência de um mundo 
transcendente, era focada no mundo material. 
Ainda que não tenha se popularizado desde  
o princípio, o confucionismo se consolidou na China  
a partir dos anos 200 a.C., com a ascensão da 
dinastia Han, que dominou a região por cerca  
de 400 anos. Até hoje, a maior etnia da China  
se considera descendente desta família.

“Toda filosofia confuciana é construída num contexto 
de organização social-familiar clânica e patriarcal 
da China antiga. E é uma filosofia que justifica e cria 
valores que conservam justamente estas estruturas. 
Confúcio estabelece muito bem os papeis de cada 
membro da família, construindo uma estrutura 
patriarcal em todo semelhante ao que seria para 
nós um ‘patriarcalismo cristão’. É uma estrutura 
que enaltece a dominância masculina, a submissão 
feminina e a supremacia da figura do Ancião [Lao  
(老)] sobre a figura do Jovem [Zi (子)]. Todos estes 
valores estão vivos e são tomados com importância 
institucional na China contemporânea”, explicou 
Lucas Leiroz, consultor geopolítico e pesquisador 
das relações sino-brasileiras.

“E é nisso que podemos entender o horror chinês às 
‘western trends’ [as modas ocidentais]. São tomadas 
como verdadeiras afrontas aos valores tradicionais, pois 
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distorcem os papéis dos membros do clã familiar. Tudo 
que adultize a criança, infantilize o adulto, feminize o 
homem ou masculinize a mulher será sempre visto como 
anti-tradicional.”

A combinação parece paradoxal. Para o Ocidente, 
que conheceu Winston Churchill, Ronald Reagan 
e Margareth Thatcher, o comunismo soa como 
a antítese perfeita tanto à primazia da liberdade 
individual como das tradições religiosas e familiares 
que deveriam servir aos interesses do Estado. Mais 
uma vez, é preciso ter em mente o caráter peculiar 
da sociedade chinesa.

“A China é uma civilização muito, muito forte, 
com mais de 5 mil anos de história. É a única que 
se mantém integral, com praticamente nenhuma 
mudança territorial e étnica. Quando um pensamento 
ocidental é importado, a tendência não é que ele 
transforme a China, mas que a China o transforme. 
O próprio comunismo não transformou a China: a 
China transformou o comunismo em uma ideologia 
chinesa”, explica Leiroz.

Para o especialista, a Revolução Cultural promovida 
por Mao Tsé-Tung após a Revolução Comunista de 
1949 não conseguiu abolir por completo a herança 
confucionista da sociedade tradicional chinesa, 
apesar da tentativa de implementação de uma 
ideologia materialista.
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“A censura não é nova. Por um tempo, uma parte do 
Partido Comunista conduziu uma campanha contra a 
‘poluição espiritual’. Quando eu estava crescendo na 
China na década de 1980, o Partido Comunista não 
gostava de música pop, calças largas, cabelos com 
permanente, histórias de amor e até beijos. O primeiro 
beijo no cinema na China moderna não aconteceu até 
1980”, descreveu a repórter Li Yuan, do The New 
York Times, em reportagem de março de 2019. 
De fato, com as reformas liberalizantes de Deng 
Xiaoping, entre 1978 e 1992, o comunismo chinês 
viveu um período de arrefecimento.

“Mesmo assim, os telespectadores chineses 
conquistaram mais liberdade de expressão aqui e ali 
nas quatro décadas seguintes. É por isso que, para 
alguns chineses da minha geração, a nova repressão 
ao entretenimento é alarmante, mesmo que os alvos 
sejam às vezes ridículos. Dois anos atrás, as emissoras 
e streamers começaram a borrar as tatuagens. (...) 
No ano passado, os rabos de cavalo masculinos 
receberam tratamento de desfoque. Há tantos borrões 
na internet chinesa que existe um termo para isso: 
‘mosaicos borrados’.”

O recrudescimento da preocupação do Partido 
Comunista Chinês com o resgate dos “valores 
centrais do socialismo” - em sua versão chinesa: 
ordem, disciplina e civilidade - é inseparável da 
ascensão do atual secretário-geral do partido 
ao poder: Xi Jinping. Filho de um revolucionário 
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devotado ao partido, Jinping foi criado sob disciplina 
militar - e tinha orgulho disso.

“O rigor de Xi Zhongxun [pai de Xi Jinping] para com 
os membros de sua família era tão sério que mesmo os 
mais próximos acreditavam que era quase desumano. 
Em 1993, Jinping disse que quando era jovem seu 
maior medo era o de seu pai acordá-lo com a água 
com a qual acabara de tomar banho. De acordo com 
um amigo da família de Xi, Zhongxun ficava ‘mais 
feliz’ falando sobre casos de seu filho se comportando 
‘cheio de coragem’”, escreveu o pesquisador Joseph 
Torigian, do Wilson Center, em Washington, em 
artigo enviado à Gazeta do Povo.

Como chefe do partido, conta Torigian, Xi continuou 
a exaltar as características herdadas do pai. No 19º 
Congresso do PCC, afirmou que “a história olha 
com benevolência para aqueles com determinação, 
ímpeto e ambição”, criticando “o hesitante, o 
apático, ou aqueles tímidos diante de um desafio”. 
Ele também creditou o colapso da União Soviética 
ao fato de ninguém ter sido “homem o suficiente” 
para lutar por ela.

“Por que a União Soviética se desintegrou? Por que o 
Partido Comunista Soviético desmoronou? Uma razão 
importante foi que seus ideais e convicções vacilaram 
(…). No final, ninguém era homem de verdade, 
ninguém brigou para resistir.”

“Certamente, temos pelo menos alguma razão  
para acreditar que as experiências de Xi levaram a 
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uma obsessão por dominação e controle. Xi passou 
anos em um sistema educacional que enfatizava a luta 
de classes, que ensinava que a luta contra os inimigos 
era eterna e onipresente, que os inimigos podem 
estar por trás de qualquer problema, que qualquer 
um pode ser um inimigo, e que os inimigos devem 
ser maltratados”, disse o especialista em regimes 
autoritários.

“Há uma preocupação muito grande com o soft power 
como centro da política chinesa”, explica Lucas Leiroz. 
“E esse soft power seria a expressão global desse 
socialismo de características chinesas. O que o Xi tem 
de diferente? Ele vai alinhar esse resgate da China com 
o fortalecimento também do pensamento comunista. 
O atual secretário enxerga o marxismo como um pilar 
de renovação da civilização chinesa, ele não consegue 
conceber uma China comunista separada de seus valores 
tradicionais, nem uma sociedade tradicional chinesa 
separada do materialismo marxista”, explicou.

A obsessão declarada de Xi com a juventude –  
não à toa, o secretário-geral do Partido Comunista 
Chinês dedica longos e calorosos discursos a este 
público em eventos oficiais – é traduzida na nova 
onda de censuras. Para o analista Ryan Mitchell, a 
preocupação do partido, mais do que com questões 
de sexualidade, é com a propagação do que 
considera ser “valores burgueses estrangeiros”:  
o culto ao entretenimento e à celebridade.
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“Muitos jovens chineses gostam muito de influências 
culturais estrangeiras – grandes grupos gostam de 
dramas coreanos e música pop, outros de anime e 
videogame japoneses, outros de filmes de Hollywood. 
O Partido Comunista provavelmente está preocupado 
em perder seu papel de orientação na mídia e na 
cultura”, explicou.

O resultado são produções com cada vez 
menos cenas de sexo, nenhuma referência à 
homossexualidade, nada de brincos, acessórios ou 
cabelos coloridos em garotos. Menções à China são 
desejáveis - mas só se estiverem perfeitamente 
alinhadas à imagem de tradição e virilidade 
almejada pelo partido de Xi Jinping (vilões chineses, 
portanto, são proibidos). Tudo isso culmina em 
um movimento de mão dupla: se, por um lado, 
tudo o que chega de Hollywood e da indústria do 
entretenimento é cuidadosamente avaliado pelos 
censores, também os produtores se preocupam em 
não desagradar o mercado chinês.

Reportagens de jornais internacionais registram 
duas faces da medida: de um lado, jovens 
insatisfeitos porque suas séries, seus artistas e 
suas músicas favoritas sumiram das plataformas. 
“Seremos mais fáceis de manipular”, disse uma 
entrevistada de 22 anos ao The New York Times, 
cujos pais, fiéis ao partido, acreditam que “é 
melhor que ela não veja esse tipo de coisa mesmo”. 
Por outro lado, crescem os relatos sobre a adesão 
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crescente da juventude chinesa aos valores 
nacionalistas de Xi Jinping.

“Tudo vai na contramão não apenas do mundo 
ocidental, mas da própria modernidade. A tendência 
moderna vai no sentido de dissolver as sociedades 
tradicionais, dissolver as culturas e dissolver 
até as ideologias modernas. Nós vemos parte do 
mundo ocidental dissolvendo parte do seu próprio 
pensamento liberal. Somos cada vez mais maleáveis, 
enquanto a China parece se solidificar”, avaliou 
Leiroz. Trocando em miúdos, a liberdade – musa 
do Ocidente – não é um valor absoluto no gigante 
asiático, onde os frutos desta geração serão 
colhidos, pelos cálculos do Partido Comunista, nas 
próximas duas décadas. A ver os resultados. ■
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OS BRAÇOS-DIREITOS 
NA REPRESSÃO

P O R  M A R I A  C L A R A  V I E I R A
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D
esde que a existência de campos de 
concentração para uigures e outros povos 
minoritários na Região Autônoma de Xinjiang 
foi reportada pela primeira vez em meados 
de 2017, o Partido Comunista Chinês e seu 

líder, o ditador Xi Jinping, são apontados como os 
responsáveis pelas violações aos direitos humanos às 
quais estes povos vêm sendo submetidos. Embora a 
atribuição esteja correta, o pouco conhecimento sobre 
a rede de apoiadores que garantem a permanência do 
sistema de repressão dificulta que todos os envolvidos 
sejam incriminados.

Publicado pelo Australian Strategic Policy Institute 
(ASPI) em outubro de 2021, um extenso relatório 
intitulado “A arquitetura da repressão”, elaborado 
pelos pesquisadores Vicky Xu, James Leibold e Daria 
Impiombato, incomodou o Ministério das Relações 
Interiores da China ao mapear não apenas as políticas 
públicas que sustentam a repressão – como os 
programas de vigilância interna das famílias uigures 
–, como alguns dos principais nomes envolvidos na 
perseguição aos povos minoritários.

“Xi Jinping tem uma obsessão pelos secretários do 
partido nos condados; ou seja (...), os principais oficiais 
nas cerca de 3 mil regiões administrativas neste 
nível na China”, disse o relatório. Para o ditador, 
estes comitês são a “linha de frente” do Partido 
Comunista Chinês, e o secretário local é a peça-
chave para a mobilização popular e para “a própria 
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existência do regime”. Entre 2014 e 2017, Xi treinou 
pessoalmente alguns destes membros.

Durante a elaboração do documento, os 
pesquisadores compilaram nomes e informações 
básicas de centenas de secretários de partido do 
condado de Xinjiang entre 2014 e agosto de 2021. 
Entre eles, destacam-se três que foram mais 
incensados pela mídia chinesa e, algumas vezes, 
pelo próprio Xi Jinping.

O primeiro é o intelectual devoto. O dia 1º de julho 
de 2021 marcou o 100º aniversário do Partido 
Comunista Chinês. Na véspera, Xi Jinping se reuniu 
com 103 oficiais locais de todo o país que foram 
agraciados com um título honorário. O mais jovem 
entre eles era Yao Ning, de 36 anos.

Yao é o retrato do intelectual devotado à causa, 
e ganhou considerável atenção da mídia chinesa 
graças à sua formação em duas das universidades 
mais importantes do mundo: Tsinghua, na China, 
e Harvard, nos Estados Unidos. No início de 2019, 
foi nomeado secretário do partido do condado 
de Maralbeshi, predominantemente uigur. Nele, 
os pesquisadores da ASPI identificaram nove 
instalações de detenção construídas ou ampliadas 
desde 2017.

“Yao personifica o quadro ideal de Xi Jinping: jovem, 
leal e capaz. Depois de passar seus primeiros anos 
na província de Shanxi, Yao estudou engenharia na 
Universidade Tsinghua. Na graduação, ele participou 
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ativamente da política estudantil, chefiando a Liga 
da Juventude Comunista e o braço do partido para sua 
corte, e foi eleito presidente da associação estudantil”, 
relatou o documento.

Desde a faculdade, Yao demonstrava forte 
nacionalismo e ambição política “[Eu gostaria 
de] ir para o lugar onde a pátria mais precisa [de 
mim]”, dizia. Naquele ano, foi selecionado pela 
universidade para ser um “Membro Notável do 
Partido Comunista de Graduação”. Em 2018, em uma 
conversa com estudantes, Yao disse ser “grato pela 
oportunidade de servir em Xinjiang”.

A fidelidade de Yao ao partido é reafirmada em 
suas redes. Em dezembro de 2019, ele postou no 
Weibo - o Twitter chinês - que um oficial próximo 
a ele havia falecido repentinamente, “exausto de 
tanto trabalho”, em Xinjiang. “Estávamos brincando 
ao telefone há alguns dias e de repente ele se foi”, 
escreveu ele, “para que o sul de Xinjiang tenha a 
situação pacífica de hoje, tantos quadros  
se sacrificaram.”

No mesmo ano, publicou uma foto com o slogan 
maoísta “Sirva ao povo” e a legenda: “Sempre que 
[estou] exausto, encontro esta foto tirada anos atrás e 
olho para ela. [Minha] única esperança é nunca perder 
de vista [minha] aspiração original”. A expressão 
“aspiração original”, segundo os pesquisadores, é uma 
famosa frase de efeito de Xi Jinping.
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O segundo personagem é o marqueteiro inovador. 
Onze vice-governadores dividem o governo da 
província de Xinjiang, abaixo do secretário do 
Partido. O mais recente deles é Yang Fasen, de 50 
anos, que é também o funcionário mais jovem de 
nível ministerial na região. Foi ele o responsável 
pela criação de um conjunto de políticas de 
propaganda pró-Partido Comunista que ficou 
conhecido como “Bay County Experience”, uma vez 
que o experimento se deu enquanto Yang servia 
como secretário do partido no condado de Bay, 
majoritariamente uigur.

Segundo o relatório, a “experiência Bay County” 
consistia na centralização de recursos de meios de 
comunicação estatais, sites do governo e verbas de 
propaganda voltados para o exterior para formar 
uma superestrutura de propaganda no próprio 
condado, o Bay County Propaganda Center.

Criado em janeiro de 2013, o centro possui três 
andares e mais 600 mil metros quadrados. Nele, os 
membros do partido organizavam entrevistas na 
mídia, produziam conteúdo e enviavam mensagens 
unificadas para diferentes plataformas, incluindo 
rádio, televisão, mídia social e alto-falantes de 
vilas. O centro também produz e divulga folhetos 
de propaganda, panfletos, peças de teatro, pinturas 
e jingles alinhados aos ideais do partido. Além 
disso, o Centro de Propaganda mobilizava civis para 
combater o “extremismo religioso” dos uigures, 
fomentando a espionagem e a doutrinação.
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Por tudo isso, a Experiência de Bay County foi 
amplamente promovida pela mídia chinesa, e Yang 
caiu nas graças de Xi Jinping. Em 2015, durante 
a reunião do partido, foi um dos cinco homens a 
apertar a mão do ditador e discursar no Grande 
Salão Popular de Pequim. No mesmo ano, venceu 
o prêmio “Outstanding County Party Secretary” 
(“Secretário Excepcional do Partido do Condado”, 
em tradução livre) e, em 2016, foi promovido a 
Secretário Adjunto do Partido da região de Hotan, 
onde existem mais de 52 centros de detenção.

O terceiro personagem é o uigur convertido. Desde 
2017, quase todos os vice-secretários de partido 
pertencentes a minorias étnicas em Xinjiang 
publicaram por escrito, pelo menos uma vez, a 
promessa de serem “gratos ao partido, ouvir o 
partido e seguir o partido”, lembrando sempre “da 
generosidade do partido”. Eles juram “acabar com 
a festa dos inimigos” - literalmente, “erradicá-los e 
esmagá-los em batalhas sangrentas até a morte”.

O primeiro oficial uigur a fazer esta promessa foi 
Obulqasim Mettursun. No início da campanha de 
reeducação, ele era o secretário adjunto do partido 
de Jay Township, no condado de Keriye, e seu nome 
viralizou na internet chinesa depois de publicar “Um 
alerta para os outros uigures”. Segundo o próprio 
texto, Mettursun escreveu a carta aberta depois de 
ser “inspirado” por uma série de desfiles militares 
realizados em Xinjiang.
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Na carta, escrita em 19 de fevereiro de 2017, ele 
expressou gratidão pelas políticas do partido e 
afirmou que os uigures deveriam adotar uma 
postura mais firme na luta contra “as forças do mal”. 
Em 3 de março, o texto estava circulando na conta 
oficial do WeChat – o Facebook chinês – de Keriye. 
Em 25 de março, o Comitê do Partido de Xinjiang 
iniciou uma campanha em toda a região para que os 
uigures “aprendessem com o camarada Obulqasim 
Mettursun”, que recebeu o título de “Membro 
Notável do Partido Comunista”.

Ainda naquele ano, uigures começariam a 
desaparecer nos campos de “reeducação”. 
Mettursun seria convidado a dar palestras aos 
presos, incentivando que “ouvissem o partido, 
fossem gratos ao partido e seguissem o partido”. 
Ele foi presenteado pelo partido com o livro de 
Xi Jinping e apareceu segurando-o em diversos 
artigos da mídia estatal. Neles, Mettursun prometia 
“matar os inimigos até que fossem extintos”. Sua 
carreira, contudo, estacionou: uigures quase não 
são permitidos em cargos mais altos no partido. 
Ainda assim, Mettursun continua a testemunhar 
a jornalistas estrangeiros que “em Xinjiang as 
carteiras das pessoas estão cada vez mais cheias e os 
sorrisos felizes em seus rostos cada vez  
mais bonitos”. ■
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PERSEGUIÇÃO ATÉ 
DENTRO DE CASA

P O R  M A R I A  C L A R A  V I E I R A
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E
mbora presidentes, empresas tecnológicas 
e até produtoras cinematográficas volta e 
meia finjam ignorar o problema, há pelo 
menos 1 milhão de uigures sofrendo graves 
violações aos direitos humanos na China, 

na província de Xinjiang. Com todo o esforço 
do Partido Comunista Chinês para camuflar a 
escandalosa existência de campos de concentração 
– que contam com fartos relatos de estupros, 
abortos forçados, trabalho compulsório e tortura 
– em seu território, a mera dimensão do crime 
segue desconhecida, ainda que autoridades 
internacionais já o tenham classificado como 
“genocídio”. Mais complicado ainda é mapear 
quem são as lideranças pessoalmente envolvidas 
neste processo - além, é claro, do próprio ditador 
Xi Jinping - e os mecanismos que permitem a 
perpetuação do cenário.

Um extenso relatório inédito publicado em outubro 
de 2021 pelo Australian Strategic Policy Institute 
(ASPI) joga luz sobre o modus operandi de uma 
das maiores extinções populacionais em curso 
neste século. Realizado com base na revisão de 
milhares de páginas de arquivos policiais vazados, o 
documento intitulado “A arquitetura da repressão” 
foi produzido por três pesquisadores - Vicky Xu, 
James Leibold e Daria Impiombato - e, embora 
tenha tido pouca repercussão internacional, foi 
suficiente para incomodar o Ministério das Relações 
Interiores da China, que acusou o think tank de 
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“fabricar relatórios”, sem dizer uma palavra sobre o 
conteúdo da pesquisa.

Graças aos esforços do trio, as principais lideranças 
internacionais - às quais o relatório é destinado 
– tiveram acesso a um dossiê de como Xi Jinping 
transformou a perseguição aos uigures em um 
vasto sistema de vigilância e doutrinação, nos 
moldes da Revolução Cultural de Mao Tsé-Tung, 
como apontaram os próprios pesquisadores.

“A repressão contra os uigures tem uma semelhança 
impressionante com as campanhas políticas da 
era Mao”, afirmou o relatório, segundo o qual os 
residentes de Xinjiang são forçados a participar 
do teatro político, com “julgamentos em massa, 
sessões de denúncia pública, promessas de lealdade, 
‘palestras de propaganda’ semelhantes a sermões 
e cânticos pela boa saúde de Xi Jinping”. Para 
os pesquisadores, tais estratégias são “uma 
característica intrínseca do sistema político chinês 
que é frequentemente esquecida na atual literatura de 
língua inglesa”.

Entre os dados inéditos publicados pelos 
pesquisadores, chama a atenção um documento 
proveniente do Departamento de Segurança 
Pública de Xinjiang, vazado para o jornalista Yael 
Grauer por um hacker. Trata-se do relatório da vida 
de uma família, produzido pela vigilância local do 
partido. Segundo os pesquisadores, “a história desta 
família é um microcosmo da mobilização popular 
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de Xinjiang, onde o Comitê de Vizinhança, uma 
organização voluntária nominalmente voltada para 
o serviço, se transformou em um poderoso órgão de 
policiamento”.

O documento “A arquitetura da repressão” 
trouxe um apanhado histórico do cenário: com a 
derrocada do socialismo maoísta, os comitês locais 
e vilarejos emergiram como órgãos de controle, 
ajudando a fortalecer o que os chineses entendem 
por “governança de base”. De acordo com os 
pesquisadores, enquanto o ditador anterior, Hu 
Jintao, buscou dar autonomia a estes sistemas, Xi 
Jinping transformou-os nos olhos e ouvidos do 
partido, mobilizando perseguições internas aos 
seus opositores.

Na região de Xinjiang, este processo ocorreu 
de forma ainda mais intensa. Comunidades 
locais foram divididas em pequenas unidades de 
policiamento de até dez famílias. “As autoridades 
combinaram sistemas de vigilância humana e 
automatizada para rastrear e vigiar as minorias 
étnicas, removendo toda a privacidade e segurança de 
suas casas”, disse o relatório.

Os métodos de controle das famílias são muitos. 
Um deles, revelado em primeira mão pela ASPI, é 
conhecido como mecanismo “tríade”, por contar 
com a participação de quadros do partido, oficiais 
militares e representantes dos residentes. Feito 
nos moldes dos comitês criados pela Revolução 
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Cultural, em Xinjiang estes grupos trabalham como 
“árbitros” do processo de reeducação, visitando 
as residências uigures duas vezes ao dia e decidem 
quem precisa ou não ser “reeducado”. 

Segundo trechos do relatório da ditadura sobre uma 
família uigur, em 11 de novembro de 2018, membros 
da equipe do Comitê de Vizinhança da cidade de 
Ürümqi, na província de Xinjiang, escoltaram 
dois residentes para comparecerem à audiência 
de condenação de Anayit Abliz em um “centro de 
educação e treinamento vocacional”. De acordo com 
um memorando da polícia, os dois homens, de 52 
e 24 anos, eram o pai e o irmão mais velho de Abliz, 
que na época tinha 19 anos.

As notas reproduzidas abaixo relatam o escrutínio 
ao qual a família do jovem fora submetida durante 
cerca de oito meses, até que ele fosse condenado à 
prisão. Em fevereiro daquele ano, um membro da 
equipe do Comitê de Bairro, de sobrenome Yang, e 
pelo menos três outros quadros fizeram seis visitas 
registradas à família Abliz.

22 de fevereiro de 2018: Yang entrou na casa de 
Abliz e encontrou o pai, a mãe e a irmã de Abliz em 
casa. Seu pai foi trabalhar naquele dia como de 
costume; sua mãe e irmã não saíram. Seu irmão 
havia viajado para uma cidade diferente para 
solicitar um novo cartão de identidade e deveria 
retornar em três dias.
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“Nenhuma atividade suspeita ocorreu durante a 
comunicação com eles, nada suspeito foi encontrado 
em sua casa. Itens em sua casa em ordem. O status 
ideológico é estável. Cooperar ativamente com o 
trabalho do Comitê de Vizinhança”, relatou Yang.

24 de fevereiro de 2018: Yang entrou na casa de 
Abliz e encontrou pai, mãe e irmã assistindo à 
televisão. Yang conversou com eles, “promovendo 
o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido 
Comunista da China”.

26 de fevereiro de 2018: O pai e a irmã de Abliz 
estavam em casa. Sua mãe não havia voltado para 
casa do trabalho. Seu irmão ainda estava fora da 
cidade por causa do novo cartão de identidade e 
estava ansioso com o atraso, Yang observou.

“Não há itens suspeitos na casa, os itens da casa 
estão bem organizados e o status ideológico é estável. 
Cooperar ativamente com o trabalho do Comitê de 
Vizinhança.”

28 de fevereiro de 2018: Yang entrou na casa de 
Abliz. O pai, irmão e irmã estavam em casa. Depois 
de propagar informações relacionadas às “duas 
sessões” (reuniões políticas anuais da China), um 
quadro do partido (não ficou claro se era Yang ou 
outra pessoa) informou à família que a delegacia 
de polícia havia pedido a eles que assinassem 
uma declaração prometendo não fazer uma 
reclamação a um nível superior de autoridade 
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(presumivelmente sobre a detenção de Abliz).

O irmão disse que a família queria falar com Abliz 
e que ele esperava que o Comitê de Bairro pudesse 
ajudar a contatar a “escola” (um eufemismo para 
um campo de reeducação).

No documento vazado, consta também um manual 
dado pela prefeitura local às equipes de trabalho, 
pedindo que os agentes da vigilância mostrassem 
cordialidade aos seus “parentes” uigures e dessem 
doces às crianças.

O texto também fornecia uma lista de verificação 
que incluía perguntas como: “Ao entrar na casa, os 
membros da família parecem perturbados e usam 
linguagem evasiva? Eles não assistem a programas de 
TV em casa e, em vez disso, assistem apenas a discos 
de DVD? Ainda há algum item religioso pendurado nas 
paredes da casa?”.

Os dois oficiais que visitaram a família de Abliz 
em 9 de fevereiro de 2018 os encontraram em 
casa assistindo à televisão e conversando. Um 
oficial perguntou sobre a saúde do irmão de Abliz, 
demonstrando cordialidade de acordo com as 
instruções do manual. A mãe e a irmã dele não 
saíram naquele dia. “Os pensamentos estão estáveis e 
tudo está normal”, relataram os quadros.

Em 4 de janeiro de 2019, dias antes do 20º 
aniversário de Abliz e três meses após sua audiência 
de sentença, um oficial do campo de reeducação 
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telefonou para o Comitê de Bairro para dizer que a 
mão de Abliz havia sido ferida novamente. Ele foi 
ferido em uma queda anterior e “teve uma recaída”, 
diz o relatório. O oficial do bairro contou ao pai de 
Abliz sobre o ferimento e observou que, ao ouvir a 
notícia, “seu pai estava emocionalmente estável; seu 
tom de voz era normal; não houve comportamento 
anormal”. ■
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O EMBAIXADOR 
TUITEIRO

P O R  G A B R I E L  D E  A R R U D A  C A S T R O
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A
s tropas do Exército Brasileiro se preparavam 
para o levante que derrubaria o presidente 
João Goulart quando, em Pequim, veio ao 
mundo Yang Wanming. O futuro embaixador 
da China no Brasil nasceu em 30 de março de 

1964. Naquela época, a China ainda era governada 
por Mao-Tsé Tung, líder da sangrenta revolução que 
havia levado os comunistas ao poder 15 anos antes. 
O país não mantinha relações diplomáticas com a 
Europa Ocidental ou os Estados Unidos. Tampouco 
era parte da Organização das Nações Unidas (ONU).

Quando Wanming tinha seis meses de vida, Mao 
Tsé-Tung fez um célebre discurso celebrando o 
Grande Salto Adiante, uma espécie de cavalo-
de-pau abrupto na economia chinesa. A ideia era 
empurrar o país rumo ao progresso industrial, 
deixando para trás a antiga China rural. No 
pronunciamento, o ditador afirmou que seu país 
havia vencido o feudalismo, o imperialismo e o 
capitalismo, e citou outro líder comunista: “No 
início deste século, o Dr. Sun Yat-sen, o grande 
revolucionário chinês e nosso precursor, disse que a 
China daria um grande passo adiante. Sua previsão 
certamente se tornará realidade nas próximas 
décadas. Esta é uma tendência inevitável que 
nenhuma força reacionária pode parar”, afirmou.

Na verdade, o Grande Salto, que incluiu o 
remanejamento de milhões de pessoas do campo 
para as cidades, teve início seis anos antes. O custo 
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foi de 20 milhões de mortes (algumas fontes 
reportam ainda mais). Mas, de certa forma, a 
profecia se realizou: o regime chinês, hoje sob o 
comando de Xi Jinping, tem o segundo maior PIB do 
mundo e, após o colapso da União Soviética, passou 
a ser o maior rival dos Estados Unidos no cenário 
global. Yang Wanming é um de seus porta-vozes.

Quando o pequeno Wanming passou a frequentar 
a escola, o currículo já havia sido completamente 
remodelado pela Revolução Cultural (1966-1976), 
que erradicou, violentamente, os últimos resquícios 
de pensamento “ocidental”. Anos depois, o futuro 
embaixador ingressou em uma universidade 
estatal, em uma época na qual o acesso ao ensino 
superior ainda era um privilégio para pessoas com 
conexões políticas.

Wanming teve seu primeiro cargo na diplomacia 
chinesa em 1990, um ano depois da queda do Muro 
de Berlim. E, de certa forma, o muro ainda não caiu 
para os chineses. Em uma longa resolução aprovada 
em 16 de novembro de 2021, o Partido Comunista 
Chinês (o único partido permitido no país) não abriu 
mão da ortodoxia marxista: “Nossa fé no marxismo, 
no grande ideal do comunismo e no ideal comum do 
socialismo com características chinesas são nossa 
fonte de força e a âncora da nossa alma política como 
comunistas chineses”, afirma o texto.

O primeiro posto relevante ocupado por Wanming 
foi o de adido no Departamento de América Latina 
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do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. 
Depois de uma passagem pelo México, ele tomou 
uma rota pouco usual: entre 2003 e 2004, foi vice-
prefeito de Kaili, cidade de aproximadamente 
600 mil habitantes na província de Guizhou. 
Diferentemente do que ocorre no Brasil, a cidade 
tem mais de um vice-prefeito: atualmente, são 
seis. Os registros sobre sua incursão na política são 
inexistentes fora da internet chinesa, controlada 
pelo Partido Comunista. Nem mesmo o site oficial 
da cidade traz qualquer menção ao nome dele.

Em 2008, Wanming obteve seu doutorado em 
Direito pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, 
em Pequim. A instituição foi fundada pelo líder 
comunista Deng Xiaoping. O foco do estudo foram 
as relações entre a China e a América Latina entre 
1990 e 2006. O Brasil, ao lado do México, figura 
como um dos países analisados com mais atenção 
na tese de doutorado. Wanming foi orientado pelo 
professor Xu Shicheng, que, além de ter se formado 
pela Universidade de Pequim, também passou pela 
Universidade Nacional de Havana, em Cuba. Onze 
anos antes, Wanming completara um mestrado 
em Economia pela Universidade de Jilin, também 
na China. O tópico era “As bases legais do sistema 
empresarial moderno”.

Entre 2007 e 2012, Wanming foi o diretor do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros da China 
para a América Latina. Então, recebeu seu primeiro 
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convite para comandar uma embaixada. E sua 
estreia no cargo seria no Chile. Lá, ele ficou dois 
anos, e se empenhou pela expansão dos Institutos 
Confúcio, utilizados para expandir a influência 
cultural chinesa mundo afora. O número de alunos 
chilenos quadruplicou entre 2009 e 2012. Wanming 
também negociou um complemento ao tratado 
de livre comércio estabelecido entre os dois países 
ainda em 2006. A China buscava estreitar os laços 
com o Chile que, dentre outros atrativos, possui 
uma reserva mineral importante e, dos países 
sul-americanos, tem uma vantagem logística: 
sua ampla costa no Oceano Pacífico, que facilita o 
transporte marítimo com a China. Não por acaso, 
os chilenos foram o primeiro país da região a ter um 
tratado de livre comércio com os chineses.

Wanming assumiu o comando da embaixada na 
Argentina em 2014. Durante seu período no cargo, 
atuou para aumentar as oportunidades de negócio 
para empresas chinesas (quase sempre, sob a 
influência direta ou indireta do governo) no país. 
O consenso é de que, nos dois países, Wanming 
fortaleceu as trocas econômicas bilaterais e 
não entrou em controvérsias nas redes sociais. 
Mas houve momentos de tensão. Ele costurou 
um acordo de cooperação na área de ciência e 
tecnologia que, dentre outras coisas, abriu caminho 
para que os chineses construíssem uma grande base 
de lançamento de satélites na Patagônia. Problema: 
a presença de argentinos era vedada no espaço 
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da construção. A situação, que só foi percebida 
pelo governo argentino quando não havia como 
voltar atrás, causou incômodo. Graças ao contrato 
minuciosamente redigido pelo lado chinês, os 
argentinos não podiam rever o acordo sem que 
também colocassem em risco outras parcerias 
com os chineses e, assim, a própria estabilidade da 
economia local.

Mesmo assim, no fim ele chegou a ganhar do 
governo argentino a Ordem do Libertador Geral 
San Martin, recebida das mãos do então chanceler 
Jorge Faurie. É a condecoração mais alta concedida 
pelo governo da Argentina a estrangeiros. O 
liberal Mauricio Macri, um adversário da esquerda 
argentina, era o presidente na ocasião.

Wanming tem um português bom o suficiente para 
uma comunicação eficaz, mas tem traços óbvios 
de espanhol e um sotaque chinês forte. Quando 
conversa, inclui vários “nes” nos fins de frase que, 
por acaso, tem um significado semelhante ao do 
“né” da língua portuguesa. Nas vezes em que deu 
entrevistas à imprensa, ele deu respostas-padrão, 
sem fugir do tom diplomático. Quem convive com 
ele afirma que o embaixador segue a cartilha dos 
altos oficiais do regime chinês: lealdade total à linha 
definida pelo Partido Comunista.

É no Twitter que o embaixador se expressa mais 
claramente. Mas isso não quer dizer que suas 
opiniões sejam frutos de sua espontaneidade. 
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Como regra, um diplomata nunca fala por si 
mesmo. Um diplomata chinês, menos ainda. A 
postura agressiva de Wanming na internet é parte 
da estratégia chinesa. Ele não está sozinho.

Nos últimos anos, a diplomacia chinesa tem 
adotado uma postura mais incisiva. É a era “Wolf 
Warrior” (Lobo Guerreiro). O epíteto é baseado em 
um filme que retrata uma China forte e agressiva 
diante de inimigos ocidentais. “A diplomacia mudou 
desde a era Deng Xiaoping (que governou entre 1978 e 
1992), quando se proclamava uma ascensão pacífica 
da China. Xi Jinping (atual líder) tem mais a postura de 
um imperador –  ele busca a afirmação da soberania 
absoluta da China nas suas relações externas e é mais 
cioso dos interesses nacionais da China no seu entorno 
imediato”, afirma o embaixador Paulo Roberto 
de Almeida, que também é professor de Relações 
Internacionais.

A mudança de postura é mensurável. De acordo 
com o pesquisador Peter Martin, autor de um livro 
recém-lançado sobre a evolução da diplomacia 
chinesa, entre 2012 e 2017, o país quase dobrou 
seus gastos com relações exteriores. Além disso, em 
2019, a China ultrapassou os Estados Unidos e se 
tornou a nação com mais representações ao redor 
do globo: 276 embaixadas e consulados.

Paulo Roberto de Almeida enfatiza, entretanto, que 
o Brasil não é visto como uma ameaça direta pelos 
chineses e que, no que diz respeito à relação com 
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o Brasil, a estratégia do gigante asiático continua 
a mesma. “São relações econômico-comerciais, 
um pouco financeiras e de investimento, além da 
cooperação no terreno da construção e lançamento de 
satélites no campo científico e meteorológico, que já 
tem 30 anos”, afirma ele.

Neste aspecto, Wanming é um diplomata 
convencional, interessado em expandir negócios e 
em aumentar a área de influência de seus país. Por 
outro lado, ele não tem hesitado em subir o tom 
quando enxerga algum tipo de ameaça à reputação 
de seu país.

Os líderes comunistas têm notado que, apesar do 
seu poder econômico e militar, a China ainda carece 
de relevância cultural no debate do Ocidente. Uma 
das formas de amenizar o problema e de expandir 
o “soft power” chinês é a criação de unidades 
do Instituto Confúcio mundo afora, inclusive 
no Brasil. Sob o pretexto de ensinar a língua e 
a cultura chinesas em instituições de ensino, 
essas instituições servem como catalisadoras da 
influência chinesa no país.

Outra ferramenta, essa mais recente, é o uso do 
Twitter (que, ironicamente, é banido na China) por 
diplomatas do país. Principal porta-voz das Relações 
Exteriores da China desde agosto de 2019, Lijian Zhao 
subiu na carreira depois de chamar a atenção pelo 
seu uso frequente (e por vezes agressivo) do Twitter 
quando era embaixador no Paquistão.
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E, depois de promovido, ele continuou na ofensiva. 
Em novembro de 2019, Zhao causou furor ao 
afirmar erroneamente que, em algumas áreas de 
Washington, os brancos não podem entrar. “Você 
é uma desgraça racista. E incrivelmente ignorante 
também. Em tempos normais, você seria declarado 
persona non grata”, respondeu a embaixadora 
americana Susan Rice –também na rede social.

Um ano depois, Zhao provocou um incidente ainda 
mais grave quando tuitou uma imagem alterada 
digitalmente para atacar o governo da Austrália. 
A fotografia mostrava um soldado australiano, 
com um sorriso maligno no rosto, degolando uma 
criança afegã. Ao fundo, a bandeira da Austrália. 
As reações (não só do governo australiano) 
também foram intensas. Mas, do ponto de vista 
da comunicação com o público, a tática chinesa 
funcionou: a mensagem já havia sido difundida.

Entre março e outubro de 2020, o número de 
seguidores das contas mantidas pela diplomacia 
chinesa quase dobrou. Qualquer dúvida sobre o 
objetivo dessa expansão pode ser eliminada com 
uma constatação simples: esses diplomatas não 
escrevem em chinês. Eles não estão prestando 
contas aos cidadãos de seu país. Em vez disso, os 
embaixadores escrevem em inglês ou na língua local 
do país onde servem.

Em 2020, contas ligadas ao governo chinês 
atacaram os Estados Unidos utilizando os protestos 

81voltar para  
o índice



contra o racismo como pretexto. Ao repercutir 
a aparente injustiça da sociedade americana, os 
chineses buscam enfraquecer a legitimidade dos 
Estados Unidos para contestar problemas muito 
mais sérios dos chineses, como a perseguição à 
minoria étnica uigur.

Em um estudo sobre a estratégia digital da 
diplomacia chinesa, o Brookings Institution, 
think tank centenário com sede em Washington, 
notou no ano retrasado que, repentinamente, 
mais de 170 autoridades diplomáticas da China 
passaram a utilizar o Twitter, numa tentativa de 
aumentar a influência chinesa. “Os diplomatas da 
China têm demonstrado uma compreensão de que o 
engajamento no Twitter é motivado pela provocação, 
não pela diplomacia”, afirmam os autores do 
levantamento.

A estratégia não é secreta. Em 2019, o próprio 
Zhao celebrou: “É uma tendência inevitável que os 
embaixadores chineses estejam no Twitter. Eles vão 
contar a vocês a China real, e fazer a voz da China 
ser ouvida”. A pandemia de Covid-19, originada 
na China, provocou uma reação ainda intensa 
da diplomacia chinesa para reverter os danos à 
imagem do país. Uma das estratégias foi atacar 
com informações inverídicas. O cônsul chinês em 
Calcutá, na Índia, tuitou uma informação falsa de 
que o Covid-19 teve origem nos Estados Unidos e 
chegou à China por meio de lagostas importadas do 
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estado americano do Maine. O próprio Zhao havia 
feito algo semelhante ao acusar os Estados Unidos 
de terem originado a pandemia.

A expansão da presença da diplomacia chinesa 
no Twitter foi rápida e constante. Em agosto de 
2019, a embaixada na França ganhou seu perfil. 
Em setembro de 2019, o embaixador da Áustria e 
a embaixada na Jordânia. Em outubro, Irã, Cuba e 
Hungria. Em novembro, Holanda, Reino Unido. Em 
dezembro, Egito e Alemanha. Em janeiro de 2020, 
Iraque. Em fevereiro, Líbano, Rússia e Irlanda. Em 
março, Gana. Em abril, República do Congo. Em 
julho, Grécia.

Curiosamente, Yang Wanming é uma exceção: ele 
se cadastrou na plataforma muito tempo antes, em 
2015. Na época, ele era embaixador na Argentina 
e usava a página para postar imagens inócuas ou 
comunicados protocolares. Só em 2020, já no 
Brasil, é que ele começou a tratar de política de uma 
forma mais constante.

Em março de 2019, Wanming foi ao Palácio do 
Planalto para apresentar suas credenciais ao 
presidente Jair Bolsonaro, como determina o 
protocolo diplomático. Na ocasião, Bolsonaro (havia 
apenas dois meses no cargo) parecia estar otimista 
sobre a relação com a China.  “Vai melhorar com 
toda a certeza. Nós queremos nos aproximar com o 
mundo todo, ampliar nossos negócios e abrir nossas 
fronteiras”, disse o presidente.
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Assim que assumiu o cargo, Wanming também 
articulou uma viagem de deputados do PSL à 
China, onde eles visitaram autoridades locais e 
tiveram contato com novas tecnologias. A ideia 
era construir pontes com o partido que, naquele 
momento, era o mais poderoso da República — com 
a segunda maior bancada na Câmara e a Presidência 
da República. No grupo estavam parlamentares 
bolsonaristas incondicionais, como Carla Zambelli 
(SP) e Daniel Silveira (RJ).

Meses depois, Wanming também esteve com o 
próprio Jair Bolsonaro na visita que o presidente 
fez à China em outubro de 2019, em uma comitiva 
que incluía os deputados Marcos Feliciano e Helio 
Negão. Parecia que as relações do embaixador com 
o novo governo iriam engrenar.

Em seus primeiros meses na capital federal, aliás, 
Wanming também se encontrou com Eduardo 
Bolsonaro, então presidente da Comissão de 
Relações Exteriores da Casa. Antes disso, havia 
sido recebido por Filipe G. Martins, na época 
assessor especial da Presidência para Assuntos 
Internacionais — e um crítico do regime chinês. A 
lista de autoridades do Executivo que já se reuniram 
com o embaixador, a propósito, é longa: inclui 
os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), 
Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), Marcelo 
Queiroga (Saúde), Paulo Guedes (Economia), 
Augusto Heleno (GSI), Ernesto Araújo (então 
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no comando do Itamaraty) e o falecido Gustavo 
Bebbiano (Secretaria-Geral da Presidência).

Na maior parte dos casos, o tema dos encontros 
era a possibilidade de parcerias comerciais ou no 
campo da tecnologia. Hoje, entretanto, a figura do 
Executivo mais próxima do embaixador talvez seja 
a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que já se 
encontrou diversas vezes com o diplomata chinês. 
Faz sentido: aproximadamente um terço das 
exportações do agronegócio brasileiro têm a China 
como destino.

Wanming também tem um bom relacionamento 
com alguns governadores, como Ratinho Junior 
(PR), Helder Barbalho (PA), Ibaneis Rocha (DF) e 
João Doria (SP). Com Doria, a aproximação foi mais 
intensa em 2020, quando o Instituto Butantan 
passou a fabricar a vacina Coronavac em parceria 
com a companhia chinesa Sinovac.

Quem esteve com Wanming em uma dessas 
conversas não notou nenhum traço anormal de 
agressividade. Era mais provável que o interlocutor 
sentisse tédio do que raiva. Acima de tudo, o 
embaixador parecia mais interessado em abrir as 
portas para investimentos chineses no Brasil do que 
em opinar sobre política ou ideologia. Mas o tempo 
provaria que o relacionamento não era tão sólido 
assim. Durante a pandemia, a relação dele com o 
governo federal se desgastou.
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A primeira briga de repercussão que Wanming 
arranjou no Twitter envolveu o deputado Eduardo 
Bolsonaro, filho do presidente da República. Foi 
em março de 2020. Uma publicação de Eduardo 
comparava a pandemia ao acidente de Chernobyl, e 
afirmava que os chineses estavam agindo como os 
soviéticos após o acidente nuclear: “Mais uma vez a 
ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo 
desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas”.

O comentário acendeu uma luz vermelha na 
representação chinesa em Brasília, que viu a 
publicação como um ataque à honra dos chineses. 
O português truncado de Wanming deu um certo 
tom cômico à resposta: “As suas palavras são um 
insulto maléfico contra a China e o povo chinês”, 
disse ele, pedindo uma retratação do parlamentar. 
Em seu perfil, a embaixada afirmou que o filho do 
presidente contraiu um “vírus mental”.

Dali em diante, a postura mais incisiva do diplomata 
ficaria clara. Em 18 de julho de 2021, ele fez uma 
provocação que soou particularmente ofensiva aos 
cristãos: “Quem é Deus?  O Povo é Deus, é o povo que 
faz a história e determina a história”, escreveu ele.

Wanming também alfinetou o governo Bolsonaro ao 
replicar uma publicação do governo brasileiro que se 
referia a insumos chineses para a vacina meramente 
como “insumos do exterior”. Ele sublinhou este trecho 
e acrescentou o seguinte comentário: “Confúcio disse, 
‘Feito para amigos, fiel à sua palavra’”.
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O embaixador também classificou Donald Trump — 
então um aliado importante do governo Bolsonaro 
— como “o grande humorista desavergonhado 
do mundo neste século”. O ataque foi feito após 
o presidente americano se proclamar “o pai da 
vacina”.

O embaixador também comemorou a prisão de 
Roberto Jefferson, aliado (agora, possível ex-aliado) 
de Jair Bolsonaro: “Lindo dia para todos!!!”, postou. 
Em pelo menos uma vez, ele mesmo recuou. 
Acabou desfazendo um retuíte que definia a família 
Bolsonaro como “o grande veneno desse país”.

Outra postagem em 2021 de Wanming foi vista 
como uma provocação por parte dos internautas: 
quando a seleção argentina venceu a Copa América 
contra o Brasil, em território brasileiro, o diplomata 
usou seu perfil no Twitter para comemorar o 
triunfo do time de Messi. A publicação irritou 
internautas brasileiros. Mas a verdade é que, fã de 
futebol, Wanming tem um apreço especial pela 
equipe alviceleste desde que morou na Argentina. 
A celebração até pode ser considerada legítima — 
embora, é claro, não deixe de ser provocativa.

Outro episódio prejudicou ainda mais a imagem 
do embaixador chinês. Em maio de 2020, já 
depois que as relações com o governo esfriaram, 
Wanming enviou uma carta à Câmara pedindo que 
os deputados não parabenizassem Taiwan pela 
eleição de sua nova líder, já que o território faria 
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parte da China como “um só país”. “Seria muito 
agradecido se a Câmara dos Deputados, no contexto 
do seu compromisso com o Princípio de Uma Só China, 
pudesse tomar as medidas necessárias e preventivas 
com vistas a conscientizar os deputados da 
sensibilidade de Taiwan, evitar gestos ou atitudes que 
possam ser prejudiciais ao Princípio de Uma Só China, 
como participar da posse referida, mandar mensagens 
de felicitação às autoridades de Taiwan, ou manter 
contatos oficiais com estas”, pediu a embaixada, de 
forma nada delicada. O gesto foi recebido como um 
pedido descabido e uma descortesia.

A imagem de Wanming provavelmente não se 
beneficiou do fato de ele ter participado em 2021 de 
um evento virtual promovido pelo PCdoB, o Partido 
Comunista do Brasil, para comemorar os cem anos 
do Partido Comunista Chinês. “Aproveito para 
agradecer as mensagens e felicitações do PCdoB, do PT 
e outros partidos e organizações políticas do Brasil”, 
disse ele, em mais uma mensagem entediante 
e burocrática. “Ao longo de cem anos, o Partido 
Comunista da China tem conduzido o povo chinês 
à independência, à emancipação e ao progresso”, 
assegurou ele em sua participação.

No Instagram, o perfil de Wanming tem apenas 
duas publicações — ambas produzidas pela equipe 
da embaixada. Os comentários são, em sua grande 
maioria, de brasileiros inconformados com a 
postura do embaixador.
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Wanming despacha do prédio da embaixada em 
Brasília, em um prédio fortificado e cercado por 
muros altos com traços superficialmente orientais. 
Ele mora a seis quilômetros dali, em uma casa na 
beira do lago na QI (sigla para “Quadra Interna”) 12 
do bairro Lago Sul, com ampla área verde, campo de 
futebol, piscinas (no plural) e um píer para pequenas 
embarcações. É a residência oficial do embaixador 
da China. O acesso se dá por uma rua pacata, sem 
saída e preenchida por mansões.

Problema: a residência do embaixador ocupa 
ilegalmente uma faixa de 30 metros à beira do lago 
que, por lei, deveria ser livre. Na residência oficial  
do embaixador, a área foi cercada por muros  
e abriga construções, como um espaço para 
orações. A área ocupada irregularmente  
é de cerca de 2 mil metros quadrados.

Há dez anos, uma sentença judicial determinou 
que as áreas ocupadas irregularmente fossem 
removidas. Com atraso, e gradativamente, o 
governo local vem aplicando a norma. Mas a 
residência do embaixador, considerada um 
território diplomático chinês, ficou de fora.

Em novembro de 2021, após contato da Gazeta 
do Povo, o Ministério Público do Distrito Federal 
informou que a decisão judicial continua em vigor, 
mas que o cumprimento da decisão no caso da 
embaixada depende do Ministério Público Federal. 
A Procuradoria da República no Distrito Federal, por 
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sua vez, informou que o procurador responsável 
está com as informações em mãos para tomar 
uma decisão sobre o caso. O órgão não deu mais 
detalhes. A reportagem também procurou o 
governo do Distrito Federal para tratar do assunto, 
mas não obteve resposta. A embaixada tampouco 
respondeu os pedidos da reportagem.

Casado com Lu Yanliu e pai de um filho, Wanming 
passa a maior parte do tempo em casa, ao lado da 
esposa, quando não está em compromissos oficiais. 
Antes da pandemia, Lu era presença frequente em 
eventos sociais do círculo diplomático de Brasília. 
Ela também participava de projetos beneficentes, 
como a construção de espaços infantis em hospitais 
do Distrito Federal — financiados com recursos 
do governo chinês. Em alguns desses eventos, ela 
cruzou com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. A 
interação foi cordial, mas superficial.

Quando pode, o embaixador da China no Brasil 
pratica um de seus hobbies favoritos: a fotografia. 
O próprio jardim de sua casa, decorado com duas 
esculturas representando veados, por vezes serve 
de estúdio ao ar livre. O local é frequentado por 
capivaras, garças e tartarugas — parte do pequeno 
ecossistema que sobrevive graças ao Lago Paranoá. 
É um hobby caro. Dentre as câmeras de Yang 
Wanming, está uma Canon 5D Mark III, com uma 
lente de 16-35 mm. Pacotes semelhantes não saem 
por menos de R$ 25 mil. Quando o tempo permite, 
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o recluso diplomata também sai pelas áreas abertas 
do Lago Sul, bairro nobre de Brasília onde vive, 
para caminhar e registrar cenas cotidianas - de 
preferência, da natureza.

Quem cruza com ele pelas ruas de Brasília 
custa a acreditar que aquele senhor de 57 anos, 
aparentemente inofensivo, não pensa duas 
vezes antes de provocar os poderes da República 
no Twitter. Sempre a serviço da cruel ditadura 
comunista chinesa. ■
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Assinantes da gazeta tem 
acesso ao conteúdo de notícias 
como estas na íntegra!
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