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Sexualidadechegaàmídiachinesa

COMPORTAMENTO

Pressionado pela modernização, governo reduz controle, permitindo publicação de fotos de jovens com poucas roupas

David Barboza
THE NEW YORK TIMES
XANGAI, CHINA

Quando a edição chinesa da
SportsIllustratedchegouàsban-
cas,nasemanapassada,exibin-
do pela primeira vez trajes de
banho e trazendo na capa foto
da cantora Beyonce, a disputa
pela revista foi feroz.
Os leitores já tinham visto a
edição de fevereiro da For Him
Magazine, cujacapamostravaa
cantorachinesaADuonumcol-
lant branco, com decote em V,
revelando todas as partes do
seu robusto corpo.
Dentro, A Duo aparecia, co-
mo se numa relação sadomaso-
quista,nopapeldeumaDomina-
trix(mulherdominadora),aper-
tando os seios, com o corpo nu
enrolado num celulóide, curva-
da, molhada de suor, sobre um
homemsubmisso.
Apicanterevistatambémda-
vadicassobre“comofazertudo
emcincominutos” (porque “in-
tervalo para o sexo” aqui é o
mesmoque“intervaloparaoca-
fé”), trazendo também histó-
riascomtítuloscomo“Aperigo-
sa jornada sexual deQiQi”.
As imagenseostextosdificil-
mente chocariam leitores ame-
ricanos ou europeus. As foto-
grafias na revista são insípidas
comparadascomoquesevêem
revistas no Japão ou em outras
partes daÁsia.

ASSUNTO TABU
NaChina,porém,ondesexoain-
da éumassunto tabu eaporno-
grafia é proibida pelo Partido
Comunista, as imagens não são
apenas muito provocativas,
mas talvez sejam omais recen-
te sinal dequesexo e sexualida-
de estão se infiltrando namídia
popular.
Eessaforteexplosãodeener-
gia sexual parece simbolizar o
quão rapidamente aChina está
se transformando. Para alguns
ela também é precursora de
problemas futuros para um
país que, inevitavelmente, terá
dificuldades para absorver
suas liberdades recém-encon-
tradas. “Existeuma linha tênue
entrementeabertaetolerância
sexual”, disse Xie Xialing, pro-
fessor de Sociologia daUniver-
sidade Fudan, emXangai.
Há cinco anos, os livros e re-
vistas chineses eram censura-
dos,apublicaçãode imagensde
modelos com pouca roupa ou
deconteúdoconsideradoofensi-
vooumoralmente corrupto era
proibida. O único conteúdo so-
bre sexo encontrado constava
depanfletossobreeducaçãose-
xual ou em livros de mulheres
chineses nuas vendidos como
“obras de arte” nos aeroportos
de grandes cidades.

MENOS CONTROLE
Hoje, no entanto, com a econo-
miachinesaemplenaexpansão
e o governo de Pequim afrou-
xandoseucontrole sobreavida
pessoal dos cidadãos, as revis-
tas começam a publicar fotos
pornográficas (que não mos-
tram, entretanto, sexo explíci-
to), fantasias sexuais e até pis-
tas sobre onde encontrar garo-

tas de programa.
Websitespopularesvãomais
longe, com a divulgação de ví-
deos eróticos e a criação de fó-
runs para mulheres desejando
comercializar seu “sex-
appeal”. Elas colocam suas fo-
tos na internet onde aparecem
viajando comamigos, tirando a
roupaemcasaoufazendoposes
eróticas.
“É um tipo de revolução se-
xual popular”, disse Annie
Wang, autora do livro The Peo-
ple’s Republic of Desire (ARepú-
blica Popular do Desejo), ro-
mance satírico sobre a louca

corridadaChinaparaamoder-
nização.
O governo faz investidas pe-
riódicas contra a pornografia e
freqüentemente censuraocon-
teúdosexualde revistaseda in-
ternet.Masdesde2000, oscen-
sores começaram a olhar o ou-
trolado.Oativismopolíticocon-
tinua proibido na nova China.
Entretenimento é algo diferen-
te. Até owebsite da agência es-
tataldenotíciasNovaChinaofe-
rece slides das “dez garotas
mais quentes de 2006” e “fotos
raramentevistasdehomensse-
xy”.
Muitos dizem que essa ten-
dênciaéestimuladapelomerca-
doeporempresáriosávidospa-
ra lucrar comummodo de vida
mais livre no país.

“Omercado é a força propul-
soranúmero1portrásdessaex-
plosãoderevistaseróticas”,dis-
se Pan Suiming, professor de
Sociologia na Universidade
Renmin, emPequim.

‘GATINHAS’ DO SEXO
Marcas de luxo ocidentais que
têmentradonomercadochinês
querem inserir sua propagan-
da em revistas populares e em
websites que atraem consumi-

dores.Ehoje,naChina, fotosde
“gatinhas” do sexo atraem.
A For Him Magazine é uma
das histórias de sucesso desse
gênero, comuma circulação de
480 mil exemplares (auxiliada,
provavelmente, pelo fato de
que é publicada por uma agên-
cia governamental, a Adminis-
tração Nacional do Turismo, o
que mostra o interesse oficial
em investir nessenovo fenôme-
no).

JackyJin, editor-chefedare-
vista, disse que pretende afir-
marumnovoestilodevidapara
os leitoresqueele chamadeno-
vos metrossexuais da China –
rapazesqueadoramcarros,no-
vidades e garotas.
“Estamos abrindo uma nova
janela para os homens chine-
ses”, disse, observando que já
foi criticado em diversas oca-
siões pelos censores do gover-
no comunista.
Há uma década, a vida pes-
soaldoschineseseramuitores-
tringida.Comquemvocêeraca-
sado, onde morava e o que era

considerado admissível, tudo
era rigorosamente controlado
e monitorado de perto pelo go-
verno,pelospatrõeseautorida-
des paternas.
Mas a urbanização, a maior
mobilidade e o poder da inter-
net apareceram para desafiar
tudo isso.

MAIS LIBERDADE
De acordo com especialistas, a
Chinaestáatravessandoumpe-
ríodo de enorme liberdade pes-
soalesexual.Osjovens–muitos
delesfilhosúnicos,porcausada
política adotada pelo governo
da China – vestem-se com rou-
pas provocativas e na moda. E
estão cada vez mais viciados
em entretenimento online, on-
de podem também ir em busca

de amor e satisfação dos seus
desejos.

MUDANÇA CULTURAL
Para o professor Pan, uma das
razões dessamudança cultural
foiamudançadocomportamen-
to feminino.
“As mulheres hoje, especial-
mente as jovens nas cidades,
nãoachammaisruimexporseu
corpo”, disse.
“Hácinco ou seis anos, quan-
do algumas mulheres começa-
ram a usar roupas mostrando
seu umbigo, muita gente não
conseguia entender porque se
considerava o umbigo uma coi-
sabonitaquemereciaserexpos-
ta publicamente. Mas hoje, as
jovensachammuitonaturaldei-
xarabarriguinhaàmostra”,de-
clarou o professor de Sociolo-
gia.
ParaZhaJianying, escritor e
autor do China Pop, essa maior
abertura, na verdade, é positi-
va. “Essa maior abertura se-
xual é muito saudável, depois
de anos de puritanismo e re-
pressão maoísta”, disse. “Ago-
ra, talvez estejamos vendo o
pêndulobalançarnaoutradire-
ção”.
Porém para o professor Xie,
da Universidade Fudan, as coi-
sas foram longe demais.
“Emcertosperíodosdahistó-
ria, como na decadente Dinas-
tiaMing,sexonãoeraumtabue
até os intelectuais falavam so-
bresuashabilidades sexuais in-
formalmente durante o chá”,
disse Xie. “A sociedade atual é
ainda melhor. Mas acho que as
pessoas se preocupam menos
comdignidade.”

LIMITES
Ele chegou a pedir para que se
imponham limites para a expo-
sição pública de partes do cor-
po.Para ele, “os seres humanos
deveriam ter vergonha”.
Outrosdizemqueasnovas li-
berdadesestãolevandoàdegra-
dação,aoaumentodaprostitui-
ção, e o que Wang, o escritor,
chama de “mentalidade concu-
bina”.
Apornografiaexplícita,natu-
ralmente, está sendo atacada
pelogoverno,queimpõemultas
pesadas para os transgresso-
res. Recentemente, o chefe de
umarededepornografiafoicon-
denado à prisão perpétua.
Os censores olham com cau-
tela as influências que chegam
do Ocidente, como o seriado
americanoSex and theCity, que
conquistouumaenormeaudiên-
cia na China, encontrado em
DVDs pirateados. Há pouco
tempo,aexibiçãodapeçaMonó-
logos da Vagina foi cancelada,
supostamenteporcausadotítu-
lo.
Masnumpaísque,poracaso,
étambémomaior fabricantede
brinquedossexuais,serperver-
tido também começa a ficar na
moda.Emnovembro, odonode
uma lojaemXangai estavaven-
dendo camisinhas em caixas
que traziam o retrato do ex-lí-
derMao Tsé-tung. A loja foi fe-
chada, pela venda de camisi-
nhas em “embalagens inade-
quadas”. ● TRADUÇÃO DE TEREZI-
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Fotos dificilmente
chocariam leitores
europeus ou
americanos

Muitos dizem
que a tendência é
estimulada pelo
mercado
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