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Huang Yixin e Wei Wei, dois estudantes da Faculdade de Belas-Artes de 
Guangzhou, estavam à toa no quarto em sua residência estudantil no verão 
passado, quando decidiram ligar a câmera do computador, colocar suas camisas do 
time de basquete Houston Rockets e fingir que cantavam suas músicas favoritas do 
Backstreet Boys. 
 
Eles colocaram os videoclipes no Google Video, um site gratuito recheado desse 
tipo de material e com acesso livre. As caretas da dupla no vídeo são 
extravagantes, conscientemente ridículas. O resultado foi que eles ficaram famosos 
quase instantaneamente. 
 
Assombrosamente famosos. Quase todos os usuários de internet na China abaixo 
de uma certa idade já viram os "Back Dormitory Boys" (algo como "Os Garotos da 
Residência Estudantil Detrás") como eles agora são chamados. Fóruns na internet 
discutem suas vidas privadas. Programas de televisão e rádio em rede nacional já 
os receberam. 
 
No mês passado, uma empresa de mídia de Pequim chamada Taihe Rye contratou 
Huang e Wei para continuar dublando, mas por dinheiro. Song Ke, o chefe, diz que 
já colocou seus clientes em um comercial de TV a ser filmado no próximo mês para 
a Pepsi Cola, um dos maiores anunciantes na China. O plano, diz Zhao Qian, outro 
gerente da Taihe, é colocar os rapazes junto a seu ídolo, Yao Ming, o prodígio do 
basquete chinês, que joga de pivô nos Houston Rockets. 
 
Huang e Wie, portanto, irão juntar-se ao seleto grupo de celebridades como David 
Beckham, Ronaldinho Gaúcho e Janet Jackson, que emprestam seus rostos para a 
Pepsi na China. 
 
Para alguns acadêmicos e autoridades chinesas a história é mais uma confirmação, 
se ainda faltava alguma, de que o país sofreu uma preocupante reviravolta. Mal 
havia se recuperado da "Irmã Lótus", uma jovem que havia publicado fotos 
provocantes dela mesma na internet para tentar achar um amor, mas, em vez 
disso, encontrou apenas fama, pelo menos até ser censurada pelo governo. 
 
Depois veio outra celebridade surgida do nada (também cliente da Taihe), Li 
Yuchun. A garota com aparência andrógina se tornou campeã do programa de TV 
"Supergarotas", que permite aos espectadores votar por sua estrela favorita. E, 
agora, a dupla de estudantes da residência. O fenômeno indica uma doença social 
da modernidade, diz Pan Zhibiao, que é vice-presidente da Sociedade Provincial de 
Estética de Guangdong e, portanto, claro, especialista na questão. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B4. 


