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Resumo: Xiao 孝 é um conceito do antigo pensamento chinês, que pode ser traduzido
como “Piedade Filial”, “Reverência Filial” ou “Fraternidade Familiar”. Difundido pela
Escola Acadêmica (Rujia 儒家, ou “Confucionismo”), Xiao é um conceito de amplas
significações, que influenciou decisivamente a estrutura da sociedade chinesa ao longo
de milênios. Durante o século 20, a República Popular da China promoveu uma grande
campanha contra as tradições, e o conceito de Xiao foi duramente combatido, como um
dos principais responsáveis pelo conservadorismo e atraso em sua organização social.
Todavia, na China Contemporânea, Xiao tem sido resgatado e promovido pelo governo,
como um meio para reestruturar a sociedade, resolvendo questões econômicas e
políticas. Nessa apresentação, iremos discutir alguns aspectos da retomada desse
conceito, e suas implicações diretas na vida chinesa atual.
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Filial Piety and reconstruction of contemporary Chinese society
Abstract: Xiao 孝 is a concept of Ancient Chinese thought, which can be translated as
"filial piety," "filial reverence," or "family fraternity." Diffused by the Academic school
(Rujia 儒家, or “Confucianism”), Xiao is a concept of broad meanings, which
decisively influenced the structure of Chinese society over millennia. During the
twentieth century, the People's Republic of China promoted a major campaign against
traditions, and the concept of Xiao was hard-fought as one of the main responsible for
conservatism and backwardness in its social organization. During the twentieth century,
the People's Republic of China promoted a major campaign against traditions, and the
concept of Xiao was hard-fought as one of the main responsible for conservatism and
backwardness in its social organization. However, in contemporary China, Xiao has
been rescued and promoted by the government as a way to restructure society by
solving economic and political issues. In this presentation, we will discuss some aspects
of the resumption of this concept, and its direct implications in the current Chinese life.
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Introdução
Em 27 de setembro de 2017, a agência estatal de notícias da China (Xinhua 新华)
vinculava a notícia “O PCC revitaliza o Confucionismo para a educação do público e
dos funcionários”. O primeiro trecho do texto informava o seguinte:

Wang Miao nunca ouviu falar de "a cerimônia de recepção da
criança", um ritual antigo em que um pai presta homenagem à sua
esposa pelo recém-nascido em sua primeira reunião.
"O pai se curva para agradecer a mulher por sua companhia pelo bem
e pelo mal, pelo sofrimento da gravidez e pela dor sofrida ao dar à
luz", explica Wang, 36, após uma cerimônia simulada.
"Muitos pais começaram a chorar no local e decidiram tratar melhor
suas mulheres", acrescenta.
Esses rituais simulados são apenas alguns dos aspectos da experiência
cultural em "Shuxiang Qufu", um centro de aprendizado na cidade de
Qufu, onde Confúcio nasceu, na província oriental de Shandong.
Outras experiências que eles oferecem são lições para jogar o
guzheng, um antigo instrumento de cordas chinês semelhante à cítara,
orientando os trabalhos clássicos do confucionismo e exposições sobre
ofícios antigos, como a impressão de tipos móveis e estudo de
fabricação de papel.
Wang, uma hoteleira local, leva seu filho de dez anos quase toda
semana, e viu as mudanças que a criança apresentou nos últimos anos.
"Ele acorda cedo todos os dias e recita os Analectos, e não é viciado
em jogos para celular como muitas outras crianças", diz ela,
acrescentando que a criança nunca joga lixo na rua (Xinhua,
27/09/2017).1
Essa pequena notícia é parte de um conjunto mais amplo de ações e divulgações,
promovidas pelo governo chinês, para difundir o conhecimento e a aplicação de valores
tradicionais na sociedade. Um desses conceitos, que tem recebido bastante atenção, é
Xiao 孝, a fraternidade familiar, como observada no texto.
Pode parecer estranho para os ocidentais que o governo chinês, envolvido em
um projeto de modernização e expansão mundial, esteja preocupado com o resgate de
concepções tradicionais de família e de ordem social. No entanto, é preciso entender
que essa retomada está diretamente ligada ao projeto de transformação da China atual, e
responde a uma importante demanda surgida dentro da sociedade chinesa, em relação às
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funções do Estado e a reconstituição de um sentido tradicional de poder, ordem e
família.
Em nosso breve ensaio, examinaremos como o conceito de Xiao está
intimamente ligado a história chinesa, tendo surgido na Antiguidade, e como seu resgate
surge como uma resposta a sérios problemas econômicos e políticos envolvendo a
administração da sociedade e dos serviços públicos. Sendo um componente importante
na estrutura milenar da mentalidade chinesa, a fraternidade familiar poderá ser a
responsável por uma remodelação das relações sociais no país, constituindo uma
retomada tradicional – e, no entanto, adaptada a modernidade – cujos desdobramentos
deverão influenciar decisivamente as novas gerações.
Para apresentar esse texto, faremos então o seguinte percurso: primeiro,
observaremos o surgimento do conceito de Xiao na história antiga da China, alguns
apontamentos sobre sua evolução e desenvolvimento na estrutura cultural dessa
civilização; em seguida, faremos uma análise do conceito na época da China Comunista,
desde o Maoísmo até o período das reformas de Deng Xiaoping 邓小平; por fim, como
o conceito está sendo retomado, na contemporaneidade, em face dos problemas e
desafios da nova China de Xi Jinping 习近平.

Do surgimento na Antiguidade a época moderna: visão histórica do conceito Xiao
É difícil rastrear a origem do conceito Xiao – a ‘Fraternidade Familiar’, ou
‘Piedade Filial’ – na história chinesa. É provável que ele fosse bem conhecido antes de
Confúcio 孔子(551-479 AEC), mas é esse pensador que irá infundir-lhe um sentido
mais duradouro.2 Como sabemos, a China dessa época vivia uma escalada de conflitos
sociais e políticos, que afetavam diretamente a existência da civilização chinesa. 3 Para
Confúcio, a raiz de todas as calamidades estava na educação deficiente das pessoas, o
que as impedia de viver harmonicamente e de conhecer as regras ideais de convivência
apropriada (Li 禮). Sem conhecimento da cultura, o ser humano não se desenvolveria, e
consequentemente, não seria capaz de compreender a dimensão e a estrutura da vida em
comunidade. 4 Essas considerações estavam diretamente ligadas à vida chinesa em dois
de seus aspectos basilares: a importância da família e a concepção de ordem hierárquica.
A família era o elemento central de inserção do humano no mundo. Era o
primeiro núcleo com o qual a pessoa se relacionava, e a partir dela, adquiria suas
primeiras noções sobre a vida em sociedade. As famílias variavam em nível de
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importância, e os clãs mais poderosos se projetavam sobre a administração pública,
criando redes de poder. A manutenção da estrutura familiar dependia, por conseguinte,
da definição dos papéis e das relações de influência entre seus membros e com o
restante da sociedade.5
Essas duas questões foram nitidamente percebidas por Confúcio, cuja
preocupação era conciliar a existência da família com as relações de poder vigentes. A
grande incidência de traições, violências e conspirações entre os grandes clãs, tanto
quanto a opressão e os conflitos derivados dessa degradação da moral e da justiça (Yi
義), levaram o sábio a perceber que era necessário propor, de alguma forma, o
estabelecimento de condutas, obrigações e limites capazes de orientar as famílias. E foi
na definição do conceito Xiao que Confúcio encontraria meios para estabelecer um
projeto nesse sentido.
O ideograma Xiao 孝 foi construído, etimologicamente, como uma pessoa velha
(Lao 老) que conduz uma criança (Zi 子) como nos informa Xu Shen 許慎 (58-148 EC)
no seu dicionário Shuowen jiezi 說文解字.6 O conceito indica uma relação íntima e
direta de dependência e associação entre membros da família. Como extensão dessa
ideia, igualmente referencial é a palavra “Educação” (Jiao 教)7, constituído pela
associação do ideograma Xiao com Pu 攵(conduzir, admoestar); e ainda, a palavra Jia
家 representava polissemicamente tanto ‘família’ quanto ‘casa’ e ‘escola’, indicando
que cada um desses sentidos era extensão do outro.8
Consciente dessas relações linguísticas e conceituais, Confúcio propunha, numa
escala analógica, que a estrutura do poder funcionava de forma associada entre a
sociedade e o governo como uma família macrocósmica. No Lunyu 論語 (Conversas ou
Analectos), alguns fragmentos indicam a importância das relações familiares:

2.5 O senhor Meng Yi perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse:
"Nunca desobedeças".
Quando Fan Chi o estava conduzindo em sua carruagem, o Mestre lhe
disse: "Meng Yi perguntou-me sobre piedade filial e eu respondi:
'Nunca desobedeças'". Fan Chi disse: "O que isso significa?" O Mestre
disse: "Quando teus pais estão vivos, serve-os de acordo com o ritual.
Quando eles morrem, enterra-os de acordo com o ritual, oferece-lhes
sacrifícios de acordo com o ritual".
2.6 O senhor Meng Wu perguntou sobre piedade filial. O Mestre
disse: "O único momento em que um filho devotado faz seus pais se
preocuparem é quando está doente".
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2.7 Ziyou perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse: "Hoje em
dia as pessoas acham que são filhos devotados quando sustentam seus
pais. Mas elas também sustentam seus cachorros e cavalos. Se não há
respeito, qual é a diferença?"
2.8 Zixia perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse: "É a atitude
que importa. Se os jovens apenas oferecem seus serviços quando há
trabalho para fazer, ou deixam os mais velhos beber e comer quando
há vinho e comida, como isso pode ser considerado piedade filial?"
2.21 Alguém perguntou a Confúcio: "Mestre, por que não estais
atuando no governo?" O Mestre disse: "Nos Documentos está escrito:
"Basta cultivares a piedade filial e seres gentil com teus irmãos, e
estarás contribuindo para a política". Esta também é uma forma de
ação política; não é necessário atuar no governo". 9
Já no livro Zhong Yong 中庸 (Justa Medida), ficam claramente definidas as
chamadas obrigações universais, que estabelecem a hierarquia de obediência na relação
entre poder público, privado e os indivíduos:

A ordem de afeição dos que estão mais próximos e os diversos graus
de respeito correspondentes ao valor das gentes são promovidos pelas
regras do comportamento social. Por isso, o justo não pode
negligenciar sua personalidade moral; se o fizer, não pode servir aos
seus parentes; se não pode servi-los, não pode conhecer os seres
humanos; não os conhecendo, não pode servir ao céu. As vias comuns
a todo o mundo são cinco, e os meios pelas quais eles se movimentam
são três. Os deveres são os compreendidos entre o governante e o
governado, entre pai e filho, entre marido e mulher, entre o irmão
mais velho e o mais novo, e entre os amigos. São essas as cinco vias
comuns a todo o mundo. Sabedoria, humanismo e coragem - são esses
os três meios do homem, conhecidos por todo o mundo; e o são
porque todos os põem em prática. 10
Essa ordenação era importante: ela visava eliminar os conflitos éticos e morais
derivados da sobreposição de afeições e atribuições. Aquele que a seguisse saberia, em
todos os contextos, dirimir os dilemas que se apresentassem no curso da vida, dando
preferência à orientação hierárquica e moral. No Daxue 大學 (Grande Estudo), texto
fundamental para a arte do governo, Confúcio definiu alguns elementos centrais para
compreender como a relação entre família e governo se estruturaria:

Os antigos, para manifestar a virtude no reino, começavam por
arrumar o governo. Para arrumar o governo, ordenavam suas famílias.
Para ordenar suas famílias, cuidavam das pessoas. Para cuidar das
pessoas, corrigiam antes seus corações (mentes). Para corrigir seus
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corações, buscavam pensar de modo esclarecido. E para pensarem de
forma sincera e esclarecida, buscavam ampliar ao máximo o seu
conhecimento. A busca do conhecimento é a investigação das coisas.
Quando as coisas foram investigadas, o conhecimento tornou-se
completo. O conhecimento completo leva ao pensamento esclarecido.
O pensamento esclarecido corrige os corações. Corações corrigidos
tornam as pessoas bem cuidadas. Bem cuidadas, as pessoas cultivam
suas famílias. Cultivadas as famílias, o governo fica organizado.
Quando o governo está organizado, todo o reino está feliz e tranquilo.
Do Filho-do-Céu (imperador) até o povo, o cultivo pessoal é a raiz de
tudo.11
O conceito gradualmente se consolidou, na política chinesa, como um dos
elementos fundamentais para o estabelecimento da Harmonia social. 12 Com exceção da
breve dinastia Qin 秦朝 (221-206 AEC) – quando Qinshi Huangdi 秦始皇帝 procurou
centralizar o poder, tentando esvaziar a força dos clãs e desmontar o conceito tradicional
de família – Xiao foi entendido e promovido como um importante instrumento de
administração pública. No período seguinte, na dinastia Han 漢朝 (206 AEC - 221 EC),
quando a escola acadêmica foi promovida a ideologia oficial 13, Xiao foi integrado às
políticas públicas, regulando a vida comunitária, estabelecendo ordem e respeito pela
hierarquia, e ainda, criando o protótipo de um programa de previdência social, baseado
no dever dos filhos em sustentar os pais na velhice. 14 A essa altura, a concepção de
fraternidade familiar já havia penetrado profundamente no imaginário social, tornandose uma prática cultural comum, mas intimamente ligada à esfera política. Dong
Zhongshu 董仲舒 (179-104 AEC), um dos principais pensadores da nova dinastia,
esclarecia em seu livro Chunqiu Fanlu 春秋繁露 o que seria um bom governo, e como
o conceito Xiao estaria presente nesse projeto ideal:

Aquele que governa o povo é o fundamento do Estado. Na
administração do Estado, nada é mais importante para transformar (o
povo) do que o respeito aos fundamentos. Se os fundamentos forem
reverenciados, o governante transformará (as pessoas) espiritualmente.
Se os fundamentos não forem reverenciados, o governante não
conseguirá unir as pessoas. Se ele não tem os meios para unir as
pessoas, mesmo se instituir punições rigorosas e penalidades pesadas,
as pessoas não se submeterão. Céu, Terra e humanidade são a base de
todas as coisas vivas. O Céu gera todas as coisas vivas, a Terra
alimenta-os, e a humanidade completa-os. Com amor filial e fraternal
[Xiao], Céu os engendra; com alimentos e roupas, a Terra alimenta-os;
e com ritos e da música, a humanidade os completa. Estes três
apoiam-se mutuamente da mesma maneira que as mãos e os pés se
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juntam para completar o corpo. Nada pode ser dispensado, porque sem
amor filial e fraternal, as pessoas não têm os meios para viver; sem
alimentos e roupas, as pessoas não têm os meios para serem
alimentadas; e sem ritos e da música, as pessoas sentem falta dos
meios para se tornarem completas. Se os três estão perdidos, as
pessoas ficam perdidas, cada uma segue seus próprios desejos e cada
família pratica seus próprios costumes. Pais não serão capazes de
ordenar a seus filhos, e os governantes não serão capazes de ordenar
seus ministros. Se estes três fundamentos forem todos cumpridos, as
pessoas vão se assemelhar a filhos e irmãos que não se atrevem
usurpar a autoridade, enquanto o governante vai assemelhar-se aos
pais e mães. Ele não precisará contar com favores para demonstrar seu
amor por seu povo, nem medidas severas para levá-los a agir. Mesmo
se ele viver nas selvas sem um teto para a cabeça, ele alcançará muito
mais do que morando num palácio. Sob tais circunstâncias, o
governante vai se deitar de consciência limpa em cima do travesseiro.
Embora ninguém o auxilie, ele será naturalmente poderoso; embora
ninguém pacifique seu estado, a paz virá naturalmente. Isso é
chamado de "recompensa espontânea." Quando a "recompensa
espontânea" recai sobre ele, embora ele possa renunciar ao trono e
deixar o Estado, as pessoas vão pôr os seus filhos em suas costas e
segui-lo como o governante, de modo que ele também será incapaz de
deixá-los. 15
Outro texto, intitulado Xiaojing 孝經 (Tratado da Fraternidade Familiar,
atribuído a Confúcio), e provavelmente datado da mesma época Han, definiu as linhas
gerais do conceito segundo a teoria política vigente, e foi incorporado ao cânone das
obras Confucionistas.16 Um trecho selecionado pode nos ilustrar as concepções de
responsabilidade social que envolve e constitui o conceito:

Um dia Confúcio descansava, e Zengzi estava do seu lado. Disse o
mestre: meu querido, os reis antigos tinham leis perfeitas, virtude e
faziam todos viverem em harmonia, sem brigas entre os de cima e os
de baixo. Você sabia disso? Zengzi respondeu: não sou inteligente
mestre, não sei isso. Como saberia? O Mestre disse: a Fraternidade é o
fundamento da virtude. Aprenda e viverá. Eu vou te ensinar. Corpo,
membros, cabelo e pele, cada pedacinho, são nossos pais que nos
deram. Tenha o cuidado de não os envergonhar ou machucar. Essa é a
primeira obrigação da Fraternidade. Quem legar seu nome na vida, no
trabalho, e para as gerações futuras, esse alguém atingiu a
Fraternidade perfeita. A Fraternidade começa servindo os pais, depois
ao governante, por fim no cultivo de si mesmo. O Tratado das Poesias
diz: pense nos antigos, cultive sua virtude. O Mestre disse: quem ama
os pais não faz mal a ninguém. Quem respeita os pais, respeita os
outros. Amor e respeito são a base da Fraternidade com os pais: quem
dá o exemplo serve de modelo nos quatro cantos da Terra. Por isso,
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mesmo o filho do Céu é fraterno. O tratado dos livros diz: o Céu
abençoa o soberano fraterno, e todos são abençoados juntos.17
Doravante, Xiao seria amplamente debatido e retomado ao longo dos séculos. O
Budismo chinês produziu um texto congênere, o Fumuenzhongjing 父母恩重經 (Sutra
do Amor Filial Profundo, séc.6), apresentado uma interpretação budista da ideia. Outras
citações pontuais mostram como o conceito atravessou os séculos, como pilar da
ideologia de poder na China imperial: Zhuxi 朱熹 (1130-1200), no Guwen Xiaoxue
古文小學 (Pequeno Estudo), analisa ao longo do livro a importância de Xiao na
educação dos jovens; Guo Jujing 郭居敬 (séc.13) escreveu o Ershisi Xiao 二十四孝
(Vinte e quatro exemplos de fraternidade familiar), que ilustrava casos de fraternidade
familiar notáveis - eles deveriam servir de inspiração e modelo aos educandos,
sintetizando em exemplos as teorias fundamentais de Xiao. Fan Liben 范立本 (séc.14),
autor do Mingxin Baojian 明心寶鑑, um popular livro de frases nos séculos 15 e 16,
dedicou uma seção inteira ao conceito, trazendo novamente a interpretação dos antigos
autores clássicos ao público leitor.
Até o advento da república em 1912, Xiao (a Fraternidade Familiar) foi um
elemento central das tradições chinesas, e um componente fundamental para o controle
social imposto pelos governos imperiais. 18 As transformações ocorridas na China
contemporânea, e a entrada da cultura ocidental no país, exerceriam um profundo
impacto nessas percepções tradicionais, contribuindo para uma reformulação importante
do conceito.

Xiao na China Comunista
O início da república chinesa foi permeado por um intenso debate entre as
tradições e uma visão modernizadora da China. Pensadores como Kang Youwei 康有為
(1858-1927) acreditavam na importância de renovar o Confucionismo, por entenderem
que o alicerce de sua civilização estava na visão educacional e social proposta por essa
escola.19 Todavia, autores como Liang Qichao 梁啟超 (1873-1929) e Wang Guowei
王國維 (1877-1927) apostavam igualmente num processo de “ocidentalização”
harmônica com a cultura chinesa, de maneira similar aquela desenvolvida no Japão.
Como podemos ver nesse trecho:
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Qual é o objetivo da educação? Não é outro que o de preparar os seres
humanos para que tenham um desenvolvimento multifacetado. E o
que significa o termo “seres humanos com um desenvolvimento
multifacetado”? Trata-se de que não tenham nada que esteja mal
desenvolvido ou de que padeçam de nenhuma desproporção em seus
diversos aspectos. [...] Para alcançar este objetivo, devemos começar
pela educação. O trabalho educativo pode dividir igualmente em três
aspectos: a educação intelectual, a moral (templo do caráter) e a
estética (sentimental). Por exemplo, uma seita do budismo e a antiga
escola estóica da Grécia e Roma advogavam moderar os sentimentos
dos homens para canalizar sua atenção e suas energias exclusivamente
ao templo do caráter. Em compensação, na época moderna, Herbert
Spencer insistiu somente no ensino das ciências. Ainda que todos eles
tratassem assim de remediar os respectivos males de seu tempo, o que
preconizavam não era uma educação integral. Uma educação assim,
ao meu modesto modo de ver, deve compreender as três partes
integrantes (...).20
Como parte dessas mudanças, a adoção do sistema republicano criou igualmente
uma série de embates sobre quais ideologias adotar ou criar. Sun Yatsen 孫逸仙 (18661925), o grande líder das transformações políticas chinesas na virada dos séculos 19-20,
pensava num modelo republicano capaz de conciliar elementos da Democracia, do
Socialismo e do pensamento político confucionista tradicional. 21 No entanto, outras
teorias ocidentais também estavam chegando à China. A ideologia comunista, cujo
principal

representante

seria

Mao

Zedong

毛泽东

(1893-1976),

angariou

gradativamente o apoio do campo e do proletariado, graças ao esforço contínuo de seus
partidários em promovê-la nos mais diversos pontos do país. 22 A guerra civil chinesa
culminou com a ascensão do partido comunista ao poder, em 1949, controlando todo o
território continental e forçando a fuga dos republicanos para a ilha de Taiwan, onde
Jiang Jieshi 蔣介石 (também transliterado como “Chiang Kai-Shek”, 1887-1975)
continuaria a manter um governo ditatorial de orientação pró-capitalista, similar aqueles
encontrados na América Latina e África. 23 Em Taiwan, Xiao continuou a ser
compreendido como um elemento tradicional da cultura chinesa, mantendo-se como
uma prática social de obrigação familiar; no entanto, seu controle legal foi deixado de
lado. Já na China comunista, que nos interessa aqui, as práticas de fraternidade familiar
foram duramente combatidas, e Xiao tornou-se um conceito proscrito pela lei.
Para entendermos as razões dessa aversão comunista as práticas tradicionais, é
necessário retomar a visão que Mao Zedong e os revolucionários chineses tinham sobre
as ideias confucionistas. Para eles, o Confucionismo era a causa de todo o atraso
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político, econômico e social que existia na China, considerando-a uma doutrina
reacionária, discriminatória e preconceituosa. Durante a última dinastia, os Qing 清朝
(1644-1912), a Escola Acadêmica (ou, os intelectuais confucionistas) fora, de fato,
transformado numa doutrina arcaizante e conservadora, avessa ao dinamismo da história
e as transformações tecnológicas. As práticas sociais se transformaram, gradualmente,
em formas duras de opressão e desigualdade; a submissão da mulher, a espoliação dos
pobres, o estímulo à xenofobia e a separação de classes, tudo isso contribuiu para tornar
a China uma sociedade de profundos desequilíbrios, um caldeirão efervescente de
descontentamento e violência. 24
O governo comunista buscou, portanto, elaborar um projeto de renovação
cultural, capaz de excluir o confucionismo como ideologia, e de esvaziar suas propostas
conceituais. Nesse sentido, Xiao representava três questões que precisavam ser
urgentemente combatidas: a primazia da família, a obediência hierárquica, e o cuidado
social. No entendimento dos comunistas, a primazia da família prejudicava a noção de
igualdade entre os seres humanos, e corrompia o poder público com práticas de
favorecimento e clientelismo. Já a obediência hierárquica favorecia os privilégios
oligárquicos e as relações de dependência social – assim, para que o comunismo
pudesse prevalecer, era necessário substituir o poder material pelo poder intelectual e
revolucionário, quebrando monopólios nobiliárquicos. Era necessário o estabelecimento
de uma meritocracia política, ligada à capacidade administrativa, e formada dentro dos
quadros do partido comunista. Por fim, o cuidado social estava ligado aos dois
elementos anteriores – os filhos deveriam obedecer aos pais, e cuidar deles na velhice.
O Estado comunista entendia que as funções públicas relativas à educação, segurança e
saúde deveriam ser diretamente controladas pelo governo, e por isso, as forças
produtivas estavam sujeitas ao interesse dos planos governamentais, e não de razões
particulares. Ademais, a educação deveria enfatizar a obediência ao Estado e ao Partido,
em detrimento das relações pessoais.25
O combate ao Confucionismo foi uma constante ao longo do período Maoísta. A
Campanha PiLin PiKong Yundong 批林批孔运动 (a Crítica Contra Lin Biao e
Confúcio, 1975)26 mostram que o fantasma das tradições assombrava constantemente os
quadros do partido. Aparentemente, o governo conseguiu enfraquecer bastante a noção
da fraternidade familiar como um conceito social e político importante; estudos como o
de Nelson Chow (1991)27 mostram, porém, que mesmo nessa época, algumas práticas
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de cuidado social foram sutilmente se desenvolvendo, e Xiao nunca foi totalmente
abandonado – até porque, obediência, hierarquia e dedicação eram coisas que o partido
igualmente exigia, apenas transferindo o papel da família para o Estado.
O golpe mais significativo na prática da fraternidade familiar foi, de fato, a
criação do programa de filho único em 1979 (Dushengzi nu zhengce 独生子女政策).
As exigências legais tornaram crime que um casal tivesse mais de um filho, criando
gerações inteiras que desconheceram as relações de parentesco mais básicas. De fato, no
período de vigência mais severa dessa política, a sociedade chinesa foi remodelada
numa nova perspectiva sociológica e parental nunca experimentada na história, com
consequências profundas em sua mentalidade, como bem analisou Xinran Xue (2017). 28
No entanto, como o Estado continuava a promover a educação, controlar a previdência
social, e administrar a saúde pública, entendia-se que esse modelo de estruturação
social, gerenciada pelo governo, seria sustentável.
O governo de Deng Xiaoping 邓小平 (1978-1990), voltado para uma ideologia
de crescimento econômico e prosperidade, tornou o quadro social ainda mais complexo.
O impulso ao desenvolvimento dos setores produtivos fez com que o governo
gradualmente reorientasse suas prioridades, o que acabou incidindo diretamente sobre
as instituições públicas. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, o Estado deu uma
guinada, e começou a diminuir seus investimentos na área de saúde, educação básica e
cuidados previdenciários, transferindo essas obrigações para os cidadãos. Com isso,
vieram estímulos ao livre empreendimento e a criação de empresas privadas; mas o
quadro social chinês mostrou, na realidade, um aprofundamento das diferenciações
sociais, e um aumento significativo do nível da pobreza. 29
Além disso, dificuldades de ordem prática surgiram com essas transformações.
Um exemplo claro é a questão da previdência: como um casal poderá sustentar a si
mesmo, contribuir para a manutenção de seus pais, e ainda, investir na educação de seu
filho?30 Mesmo o estímulo a poupança e a vida frugal não são capazes por si só de
constituir uma situação financeira estável, e os constantes gastos cotidianos tornam a
situação difícil de ser sustentada. Se a esposa dedicar-se ao cuidado da criança e da
casa, como eventualmente pode ocorrer, a pressão sobre o marido será ainda maior.
Uma das soluções encontradas, em curto prazo, foi a liberação para que os casais
tenham mais filhos, como analisado no artigo “O Futuro pertencerá as crianças?”
(2017).31 O esperado é que, num prazo de duas décadas, essas crianças possam ser
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capazes de contribuir no cuidado das gerações anteriores, mas não sem antes enfrentar
desafios tremendos, como inserir toda essa massa humana no mercado de trabalho,
garantir rendimentos adequados e, principalmente: retomar a teoria de fraternidade
familiar para garantir a aplicação dessas soluções na sociedade.

Retomando Xiao como uma política pública
Como vimos no início desse texto, antigas tradições familiares chinesas estão
sendo resgatadas e promovidas no ambiente público, visando fortalecer as relações
fraternas na nova China de Xin Jinping习近平, governante do país desde 2013. Embora
ele tenha ressaltado a importância dos estudos nas teorias do Comunismo chinês, o que
se tem observado, igualmente, é um crescimento decisivo das escolas do “Novo
Academicismo” (ou, “Novo Confucionismo”, Xin Rujia 新儒家), consideradas como a
nova opção política do país, e que irão, em algum momento, suplantar politicamente o
Marxismo em direção a um novo modelo de república chinesa. O crescimento de um
“Neotradicionalismo”, sob seu patrocínio, tem revelado os contornos desse
planejamento ideológico.32
O “Novo Confucionismo” se constitui em uma reação que poderíamos
classificar de um “Neoconservadorismo” chinês. Ele se promove como uma doutrina de
resgate aos valores tradicionais relativos à educação, as relações sociais e familiares.
Como projeto político, defende uma visão etno-nacionalista da China, e propõe uma
reformulação do governo chinês baseado nos critérios de meritocracia técnica e
intelectual, adaptando os antigos processos de seleção e exames confucionistas ao
contexto atual.33
Nesse sentido, o resgate de Xiao é uma questão central para a reordenação
social. A promoção do conceito envolve a preparação da sociedade para um novo
panorama de relações, que incluem a redescoberta do sentido mais amplo de família
(com a liberação do número de filhos), e as consequentes obrigações decorrentes dessas
novas formas de interação. É indispensável que a fraternidade familiar seja renovada
como conceito entre os chineses, de modo que os mesmos possam absorver as
demandas sociais que antes eram atribuições do Estado.34
Um exemplo disso está no cuidado dos idosos, que tem observado a redução do
número de asilos públicos e um aumento substancial nas despesas particulares. De fato,
uma das principais preocupações sociais do atual governo é o impacto dos custos e a
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construção de um sistema eficiente de atendimento para a crescente população de
idosos.35 Uma das exigências básicas do conceito de Xiao é a atenção à terceira idade,
manifesta na figura de avós e pais. Como o governo vem transferindo essas obrigações
aos cidadãos, cabe a eles assumir essas despesas com a família – o que acidentalmente
não pode ser feito se as pessoas não compreendem devidamente o conceito de “família”
e de obrigações. Como citamos antes, Xiao nunca foi totalmente abandonado pelos
chineses mesmo na época Maoísta, mas a apropriação desses deveres pelo governo
diminuiu bastante o interesse das pessoas em tais questões.
Não é de estranhar, portanto, que a questão da família e da ‘piedade filial’ tenha
sido retomada como de interesse direto do Estado, o que envolve os projetos de
desenvolvimento futuro e a sustentabilidade da administração. O conceito tem sido
amplamente disseminado nas mídias, escolas e meios públicos, tornando-se objeto de
debate e reflexão.36

Considerações finais
É notável perceber, pois, como a China encontra novamente, no passado, uma
resposta para seus dilemas futuros. Perante os desafios de sustentar uma economia
crescente, controlar uma sociedade de dimensões gigantescas, e promover uma nova
concepção de bem estar coletivo, os intelectuais chineses encontraram, em suas próprias
raízes culturais, uma proposta conceitual viável.
O entendimento chinês remete-se a ideia de ‘resgatar a essencialidade’ (Ti 体)
de sua civilização, na qual Xiao foi parte integrante e efetiva por milênios. Como
conceito, foi debatido e considerado pelos mais diversos autores ao longo de séculos,
preocupados na manutenção desse conceito, fosse por meio da educação, fosse por meio
de políticas públicas.
Estamos testemunhando uma das muitas “retomadas do passado” próprias da
história chinesa. A escola de Confúcio já passou por processos de renovação e
adaptação, de maneira a responder as demandas de contextos históricos e intelectuais
diferenciados. O mesmo se dá agora com o conceito de Fraternidade Familiar. Se o
mundo contemporâneo tem apresentado novas facetas da ideia de família e de relações
sociais, o resgate de Xiao está diretamente envolvido na construção de respostas a esses
dilemas. 37 As questões de gênero, de novas conjunturas familiares, matrimônio e
divórcio, misoginia e feminismo, todas passarão, inequivocamente, por uma releitura do
conceito de fraternidade familiar, cujo cerne continua sendo o mesmo: parentesco,
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respeito e obrigações (cuidados). Como isso se manifestará, tanto no âmbito jurídico,
como no entendimento popular, ainda é objeto de especulações, que somente os
próximos anos irão definir.
Essa nossa breve análise evidencia o quão complexo é buscar compreender a
China sem conhecer seu passado. Como bem afirmou Billeter (2017)38, para se entender
a mentalidade chinesa, é preciso conhecer a sutileza de seus conceitos, e como eles
emergem, em determinadas ocasiões, como resposta para os problemas mais atuais.
Com Xiao, a questão não é diferente: enraizado há mais de dois mil anos na cultura
chinesa, o conceito orientou a visão dessa sociedade sobre família e política durante
todo esse tempo. O ressurgimento da Fraternidade Familiar pode ser considerado como
uma retomada da conscientização sobre sua importância no funcionamento e na
manutenção da civilização chinesa.
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