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Asclasses
e1977:
de1964
pelointerior
viagem
uma
daChina
Masquemé esa 4.a Geraçãoque Merle Goldman se empenhaem demonstrera"traiçãohistórica"l Eporqueé quese
falaem geraçõese não na ascensão
de líderesindividuais!
A mudançageracionalqueestáem cursonaChinacontemporâneacontinuaum processoquetem a suaorigemnadécada de 80 e que tem como oblectivopromovero ascensode
preparados,a
posiçõespolÍtjcasseniores.
novoslíderes,melhor
Merle Goldman,proÍessoraeméritade históriana Boston Sea prímeirageraçãofoi a dafundaçãoda República,
a segunUniversitye investigadora
do JohnK. FairbankCenter for
dafoi a da Gnnde Marchaem Frentee da Revolução
SocialisEastAsian
Research
desenvolve
em"Os intelectuais
naChi- ta.a terceirada aberturaeconómicae a ouartadasreformas
na",republicado
dia5 deNovembro,pelo
tipificação institucionais.
JTM,uma
que dividemas três últida actuallidennçada Chinaque merece,pelaimponância
Masexistemtraçosfundamentais
do tema,quenelanosdetenhamos
em comentário.
mascontemporâneas
da ChinaPopular:a geraçãorevolucioNão abundamna ciênciapolítica,designadamente
na nária que levou Mao e Deng ao poder tinha umã enorme
compantísücados sistemaspolíúcos,estudosprofundos autoconÍìançaderivadade anos de combatepolítico e do
sobreos estilosde liderança,o
processode decision-making, afrontamentode um enormeaceryode oroblemase sustinhaas cumplicidades
e os processosde sedimentação
do po- se na convicçãoque a útória da revoluçãoera o único e neder em paísesque subsistemno imatináriomoderno re- cessáriofactor de legiümação
do poder.fusimmesmoquando
vestidosde umaáureade mistério,opacidade,ou
increduli- os líderesestaramabsurdamente
erradoseramconíìantesna
"grandes"
dade.Os últimos
proíìlesdatamda guerrafria e suaprópriaautoridadepolíticae na suacapacidade
pareconmarcamo conhecimentoquetemosde oersonalidades
fas- trolar os acontecimentos.
cinantesdo séculoXX como Estaline,
Khrushchev
ou Mao.
Ageraçãode.liang
Zeminnãoteveo luxodestaautoconfianp
Nos últimosdez anospouco se tem escrito que mereça e por issoo seupoder construiu-seaÍìrmando-se
entre a buum destaqueespecial,sdvo a excelente biograÍìade Jung rocraciaestatale partidáriae com o fito de nãocriar inimigos
Changdo lendáriofundadorda República
Popularda China excessivos.
Esteprocessolimitoua suaexperiênciapessoal,
a
e gue um dia destescomentareinestacoluna.Talvez
por- gamade contactose o exercícioda autoridade,levando-aa
que tenhapassadode moda ou pelasimplesrazãoque a praticarum estilo de liderançamaiscauteloso,
fundadomais
canctêrizaçãoda personalidade
de um líder político dá nagestaçãode consensos,do
quenaprojecçãodaautoridade.
muito trabalho,supõeler-see sistematizar-se
um âcervo
substancial
de documentose impor-seum balanceamento
de análiseentre apoiantes,
opositoresou simplescorres- , lb4''
@",ra çrÍr, t rÌa /n rle retdnrltetu.
pondentes.
Por váriasrazões- a todos intuitiras- issoé quaseimposrzlum
na, dtrírta' cle azn z
@rnnntt/ar/rz
sívelem dirigentesvivos da RepúblicaPopularda China,
quer por astomadasde posiçãopúblicasseremcautelosamenteescrutjnadas,quer
porqueos documentosde trabalho internosseremconfidenciais,quando
nãosecretos,quer
finalmentepor nãoexistirali umatndição de úertura dos
arquivospúblicosaos investigadores,
designadamente
os
ái/tv'rz r+*n/Ia' r/a get<tcão
estranteiros. TaisÍactos caracterizâmum regimefechado,
marmóreo,impenetrável
comoo é o da República
Popular.
a/fur,enrq,
Qtrutto
Temosassim- os queacompanham
política
a actualidade
da China - de nos valer de elementos de inÍormação
r.ln,lr'gilí rn khdn m rziók,
dispersos,
pouco consistentes,
num iogo que no c:$o vertente tem a ver com a dissimulação
e com a projecçãodo
poder;porum lado,ecom e contrÀ-propaganda
ideológica,
/t, r
r/tal rg/e'rrh run l nzry'trcla n ã'riaó
27e
por outro,
O argumentofundamental
de MerleGoldmané que Hu
ntarc,r'e/rt' ft"tn
r?kr )?0ó
7ark,
do PCC,reforJintao,presidentedo paíse secretário-geral
çou nos últimosdoisanosa repressãocontraos intelectu- ,ktt t(|zn tztt<tó út, rrt trut t u?/ar/e e. n c. tkt tli,t<
aisda Chinae todos os gue criücarama políticado governo,citandoa propósitoos nomesde Liu Di, ShinTao,Yu
Jie
r/a.*rurz1arln, lZì uutrt.Ve,rncrtatan
e Liu Xiabao,enquantoexemplosda nova mão de ferro
contrâos órgãosde comunicação
social.Masmaisdo que
an(a/ra* ltmza,&t4p r/e ruutttó íãqírk|
issoconsidera
essescasosmanifestação
de umaüsãooposta tltu?
ao do mentor de Hu Jintao,o reformistaHuYaobang,
antigo secretário-geral
do PCCe inspindor darebeliãoiuvenil e tur(í trup eaì"onlb(rry a..óna,hTitmu/ac/tt
"comparando
de Junhode 1989.Concluidizendo
com o
n o. a1lrtMa:fun e-n/.o'/t", no rantal
final da décadade 90, o espaçopara o discursopolítico
estreitou-seinegavelmente,
destruindoas expectativas
de
queo paísiria continuarnum rumo de liberalização".
y'roaa/tVtrztltttilrlr,y'tmrt?t'nnmaanla'
O texto contémalgunserroscrassosde análiseem rela,/a ,tótrzrta,, rtct, eriaçãrt rlrerm/rulÍrz.@rt
çãoao inner politicsda Chinaque resulam de se pretender consideraro procêssode substituiçãodaTerceirapela
Quarta Geraçãocomo a sucessãode consenradores
/'tt1,.'r're/arrr,,nrtc{ar|e.nr"r/erle,turtlf,ltttettÍr,
[ou
ortodoxosl por liberaispanidáriosda aberturademocrática da Chinae tudo estreitara esteprismede análise.Tal
db r.n rlv72717/o t uaíno. rlryirü<'a2,.
ryr.
factonãoseráestranhoà matriz"guerrafria" quea autora
americanatem procuradoaplicarà realidadechinesana
Cfun e/a,óua. ríttt,a. auz,
Vtc ú"zn
sendade discerniras suascorrelaçõesde força e jogosde
poder.Matrizque,emnosseopinião,é absoluamenteinefiar, r{tS*tl .7n,ra, rnrtt tlar. a/fu,.L"*
cazpara explicar seiao que for.
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JiangZemin é um bom exemplodesteestiloe dos seusconstrangimentos,revelado no facto da sua disponibilidadepara
continuarnos cargosmaisaltosdo Estadoter sido contrâriadapelavontadeda liderançacolectivade ver Hu Jinao à cabeça do Estado,do Partido e do Exército.
A sucessãoda 3.a pela 4.a Geraçãoé a continuaçãodas
mudanças
na élite dirigenteque leraramà projecçãode Jiang
Zemin e dos seuspares.Emboraa geraçãode Hu e Jiangt+
- a formaçãotécnisemelhantes
nhamalgumascaracterísticas
burocráticapelosescalões
do Escae tecnológica,
a ascensão
maisimportantado e do Partidoháimporantesdiíerenças.A
te é que Hu Jintao,WeiJiabaoe os seusparessãoa primeira
geraçãode dirigentesda República
Popularquenãotêm qualquer memóriado períodoanterior a | 949.Hu e os seupares
cresceremem temposde relativatmnquilidade.Nascidoem
Xangaiem 1942e tendo crescidoemTaiáou, Hu terá üdo a
oportunidadede se dedicaraos estudose passaros exinìes
técnicada China,
de admíssão
à maispresügiada
universidade
a Universidade
de Qinghua.Nos anos50,aciênciae tecnologia
era o melhorcaminhopan um jovemde origempobrepoder
subirsocialmente,
sendocefto que a faltade contactocom o
grandeshipótesede ganharmelhorpercepexterior cerceeve
EnquantoJiangZemin,Li Penge
çãoda realidadecircundante.
outros membrosda 3.aGeraçãotiverama oportunidadede
não
estudarna União Soviéticâ,Hu e os seuscondiscípulos
disso,poisem l9ó0 Khrushchevreürou os conbeneÍìciaram
selheirosrussosde solo chinêse as relaçõesentre os dois
paísesazedaramem viftude do cismaideoló$co,Maso seu
desenvolvimento
foi aindamarcadopor outro facto,aerupção
da RevoluçãoCultural.
Zeng QinghongeWu Banguo - toHu Jintao,WenJiabao,
dos hoje Íìgurasproeminentesdo Politburo- grrduaram-se
quefrequentavam
quandoa Revolufo Culnasuniversidades
tural explodiue viram muitasdassuasepecatiras e ai'hbições
pelo fogo vorazda luta entre as"duaslinhas".
volaülizarem-se
Muitos passaramos anosseguintesnasregiõesmaispobresda
China,em reeducação
ideológica"
Hu Jinao continuaria
na UnL
versidadede Qinghuacomo comissáriopolíticoaté 1964mas
seriaobjectode críticaspela"linhavermelha"e mandadopan
funçõesde nívelbaixona proúnciaremotade Gansu,
Esu experiênciapessoalé peculiarde toda ume gereção
queseviu forçadaa suspender
os seusprojectosde viae progressodurantedez longosanos,lssoterá feito vacilarassuas
convicções
meisardentesacercade Maoe da Chinasocialista
vendoassuascarreirassecundarizadas
e o paisauto-destruirse nafornalhadaviolênciapolíücaAíresideo sentjdode cautela que hoje experimentamquandose trata de reflectir e
política.
tnçar políticase equacionáJas
à luz da estabilidade
Umaliçãoquelhesterá ficadoda Revolução
Culnrralé queas
'lrandes ideias"impropriamenteimplementadas
letramsempre ao desastre.
Por isso Hu,Wen e os ouBos são,sobretudocautelosos
tecnocretas,que consideramas opçõespolíticascuidadosamênte,implementem-nas
faseadamente,
revêemos seusefeitos,procuramcorrigir os inconvenientes
e retazemasopções.
Existeumaoutra metadeda4.aGeraçãoqueemergecomo
líderesou conselheiros
doslíderese queesteveprofundamente
envolvidana RevoluçãoCultunl. Participandonas organizamaisrenhidasdesses
batalhas
çõesdosguardasvermelhos,nas
anosde 196ó,1967ou l968,indoparaasregiõesmaisremo"empurrar
"trabatas da Chinapara
a revolução"e realizaro
lho de massas",
Elesfòramapanhados
no fogocruzadodo idealismoe do irrealismoe perceberamque Mao os ünha"usado" paraos seusprópriosobjecüvospessoais
de ter maispodere querapidamente
sedesembaraçan
deles.Omelhordeste
grupo - a classede 1977- passouos examesde admissãoe
quandoa Revolução
conseguiu
ser admitidonasuniversidades
Culturalchegouao Íìm e Deng rêstaurouo sistemade exames.Masdezanosse haviampassado
e agoratinhamquecompeür por um pequenonúmerode lugarescom os que acabaram o sistemasecundário.
Os que entrâremlançaram-se
nos
estudose em actividadesextn-curricularescom denodada
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mesmotempo,quea Chinae o mundo
energia.Descobriram,ao
haviammudado,que asilusõesda Chinamaoísase haúamdesíeito nassuasinconsequências.
Partedestegrupo panicipounos movimentode reformada
em posiçõesimportantesdo partido
agriculturae posicionou-se
indoestuno saff dos líderes;outrostornarilÌì-seeconomistas,
e tornando-se,no regresso,Peribs e
dar para o estrangeíro,
encabeçam
o adventodasociologiachinesa
conselheiros;outros
e da norraciênciaoolíticada China.
Estesserãoos frrturoslíderesda Chinanos anosvindouros,
quandoo paísavançaacossadopelosefeitos negativosdasrefor'
mase peloÍmpetodo crescimentoeconómicoe da transformaGenteque conheceo mundo,falaumaou duas
çãotecnológica.
lÍnguas
estnngeins.
na vivênciadasúlüConsidenndoas diferentesexperiências
masgeraçõesde líderes,o exercíciodo poder durante50 anos
pelagemçãoquefez a revoluçãoé,em si,um facto notável,mas
diÍìcilmenterepetível.Amudançade Deng [nascidoem 1904]
porJiang[nascidoem 1926]foi em si extraordináriapelo leque
deJiangpor Hu em
de consequências.
Como o foi a substituição
nuncaentes
Com umainovaçãosubsancial:
apenasumadécada.
o PartjdoComunistaChinêshaviasidocolocadoperanteo desafiode seleccionarum novo líder enquantoo precedene se
sem
vivo. E fèlo, pelomenosaParentemente,
encontrarra,ainda,
abanôes
telúricos,omesmoqueé dizer,semprovocarumacrise
do poder de amplasproporções.
de legitimidade
Qud seráo impactodesa novageraçãono futuro da Chinal
Rejeiandoo invólucroideoló$coque lhe recordaa Revolução
Cultunl de que,em certo sentido,foi a primeiravítima,a nova
geraçãotem uma aproximaçãodiferente aos problemasda
a lisão ensinados
governação.
No sentidoque os engenheiros
esa Seradar com os problemascomo questões-a-solucionar,
çãoaprendeua coligiros factose a examinaros problemascuiou sejapreíeretesar soluçõesdo que empurrar
dadosamente:
a priori.
hipóteseselaboradas
Trata-sede umageraçãode menalidadeabertamasseráincorrecto confundi-loscom liberais,no sentidoque usamosno
Ocidente.k6o maispK,ntosa ouvir ideiasque vêm de fora,
algumavezestâriamdisPoníveis
meisqueos seuspredecessores
parao fazer.Btas ideiasincluemtemascomoasrelaçóescom o
estrangeiro,mudançae abertura políticas,propriedadeprivada,
alargamento
do Esado de Direito,sociedadecivil,e por aí fora.
do mercadoque a
Orientadosmuito maispor umaperspectiva
geraçãodeJiang,
Hu e os sêuspareses6o,por exemplo,particularmente receosos[e divididos] quanto eo tiPo de
queo Ocidenteúraçou e sobreasquesüio
desregulamentação
de saberseesseé o melhorcaminhoparaa China.Como dividie se ela é benédaglobalização
dos es6o sobrea problbmáüca
fica ou maléÍìcapan a China.Porqueela terá impactona crise
da Chinae
socialgue se assistenaszonasruraismaisatrasadas
que"manietam"o paíscomo economiaem viasde desenvolvido BancoMundial.Apemento,segundoas própriesestimativas
sar do crescimentobrutaldo ProdutoInternoBruto quetodas
esestatísticas,
levarámaistempo.As
A mudançageracionalnecessariamente
normasde caráctermuito informalque regemo exercíciodo
poderjogamem favordasvelhasgeraçõesque perpêtuama sue
influênciaatê ao fim dos diase pesamcomo umasombra,uma
grilheta"sobreos novoslíderes,reduzindoo seuespaçode manobra.Masquer essamudançalevemaisou menostemPo- dois
4.aGeseá dramática.A
ou cincoanos- a escaladasmudanças
na vitória de uma
rÀçãonãopode reivindicara sualegitimidade
revoluçãoque já não èxperimentouou como JiangZemin,por
'a
terem sido escolha'dageraçãorevolucionária.
Quantoa procura da legitimidademaisse move para longedas referências
maior ela tem oue se revernos sentimentosda
revolucionárias
comunidade
e no sendr da sociedade,Anovagereçãotem que
e terá que encontrara sue
encanr umasériede novosdesaÍìos
de
de normasprocedimentais
legiümidade
no estabelecimento
f u n c i o n a m e n t od o s i s t e m a n
, a c r i a ç ã od e c a p a c i t a ç õ e s
de um senüdogenuÍno
interrelacionadas
e no desenvolvimento
de lustiça.Bsa é a suaúnicaviaque tem ao disporparamanter
o poder.
O grandeproblemaé como estaaberturado sistemapode
que
e incidentes
comomudanças,perüirbações
sercompaginável
não pode nem conseguecontrolaçporquelhe são exteriores.
Liu Di, Shintao,YuJie,Liu Xiabaoe todos os outros queremir
com a maiorjusteza,
maisdepressa
e maisadiante,seguramente
masHu Jinao e os seusparessabemque não sê podemdar a
esseluxo,sob penade falharemaondeMaofalhou.
*Juristo. Espedalittd @ Rehçõ6 lnt€mocionob
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ma sustentadano PerÍodoÍelevante,
como,de acordocom osdadosmaisrecentes,paÍeceapresentaralgumaquebra.Istoapesardo crescimentomaisou
menoscontínuodo númerode visitantes que andará,neslaaltuÍa e em média, pelo patamardo milhão e meio de
pessoas
por mês"(...)
JoséI. Duarte in
"Hoje Macau" de 7/ll
(...)"Hoje começouacontagemdecrescentepÍìraosJogosde2009.Não sepode
perdertcmpo.E todososenvolvidos,do
despoÍivas,deGovemoàsassociações
vem unir-seem tomo destacausade faespectacular,
zerdo eventoum sucesso
onde a nota final possaser de 100 por
cento"(...)
"Ponto Final" de 8/11
R.P.in

(...)"A qualidadede vida não se mede
ou televisões
pelonúmerodetelemóveis
que, em média,cadaum dos habitantes
de Macaupodeadquirir(...)A qualidadede vida mede-se,sobrctudo,pelo prainr quesetemem...viver numdeterminadosítio.Mede-sepeloacessoà saúde
de qualidade,pela segurançalaboral,
pelo acessoa bensculturais,pelo acesdeexcelênciqeilim,
soa umaeducação
qualidadede üda é sinónimode uma
injusus,seminsempressões
existência
seguranças
sobretudolaborais"(...)
João Cosleira Varelain
"Hoje
Macau" de Ull

portu(...)"Aténapequenacomunidade
guesahá empresáriossem escúpulos
que aproveitama fragilidade dos seus
decomutrabalhadores,nomeadamente
nidadescom menorpodervocalcomoa
Filipina. Saláriosem abaso,contratos
inexistentes.
regaliasinvisíveis,aproveide
querevelama incapacidade
tamentos
gerir sejao que for a não sercom base
na maistristedasvigarices"(...)
PouloA. Azevedoin Rddio Macau"

(...)"Nãosãonem melhoresnempiores
os jovens de hoje. São,outÍossim,diversosc porventuramaisgravese complexosos problemasque enfrentam.E
talvez aí radiquemos comportamentos
mais violentosou pelo menosaqueles
em quc o carizda violênciaé maisgrasemsentido"(...)
tuito e aparentemente
Correia Marquesin
"Hoje Macau" de 9/lÌ

(...)"Osucessode Macauna lula contra
para
o SRASdeveserum encorajamento
a prevençãoda gripe dasAves.Não devem serpoupadosrecursosfinanceiros
paracontrolaradoençqincluindonocaso
do pior ceniáriomedidascoercivas,tais
como a obrigatoriedadedc quarcntena
paÍa os que forem encontradoscom a
desçolas" (...)
doençae o encerramento
Harald Bruning in
" Macau Post" de 9/l l

