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Resumo:
Para o Décimo Terceiro Plano Quinquenal, a China está promovendo um inusitado
vídeo, sob a forma de desenho animado, intitulado ‘13.5’, que marca o uso de um novo
tipo de estética por parte do governo comunista. Qual são os planos do Estado chinês
para vincular uma produção tão diferente das usuais? Nesse ensaio, veremos que a
produção do vídeo pode nos explicar algumas coisas sobre as pretensões e necessidades
dos chineses para os próximos cinco anos, nos dando uma visão diferenciada de suas
estratégias futuras.
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Shisanwu

Introdução
Imagine o seguinte vídeo:
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É um desenho animado: a primeira cena é de um boneco fantasiado de David
Bowie, que salta para cima de uma Combi, com um violão. No teto do mesmo veículo,
estão uma moça hippie, uma moça punk e um rapaz reagge. A Combi começa a andar,
passando por uma paisagem surrealista: um alce tem um olho no lugar do rosto, e uma
boca na barriga; uma mão joga iô-iô com a lua; e um assustador urso (ou raposa) de
pelúcia está com um vestido feminino. Eles começam a cantar, e saúdam o “Novo
estilo do Presidente Xi Jinping 习近平”...

0:09 min.

0:13 min.

Há alguns anos atrás, se alguém dissesse que essa é a descrição do início do novo filme
de propaganda para o “Plano Quinquenal 13.5” chinês, provocaria risadas. No entanto,
ele é verdadeiro. O novo desenho animado, que o governo da China está promovendo
para divulgar o seu décimo terceiro plano de cinco anos, é simplesmente bizarro. O
desenho está sendo amplamente divulgado pela internet, e pode ser encontrados em sites
oficiais e no Youtube.i Com duração de aproximadamente três minutos, ele tenta vender
uma nova imagem da China, diferente de tudo que foi feito antes – e, em termos
estéticos, revelando como os propagandistas oficiais podem produzir verdadeiros
desastres estéticos.
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Todavia, não podemos afirmar que o vídeo é simplesmente ruim. Obviamente,
ele faz parte de um sentido estético que os chineses poderiam explicar melhor do que
nós – embora o desenho animado seja dirigido, de fato, para os “ocidentais”, já que ele
foi todo produzido em inglês. Precisamos, então, traduzir e entender o que essa nova
peça midiática significa para a compreensão do novo Plano Quinquenal chinês.

Uma leitura da estética comunista chinesa
O sinólogo Simon Leys [1935-2014], apesar de ser um notório anti-comunista, possuía
um sutil e profundo senso estético, capaz de analisar os discursos produzidos pelo
regime chinês. Em seu texto ‘The Art of Interpreting Nonexistent Inscriptions Written
in Invisible Ink on a Blank Page’, ele nos proporciona um interessante roteiro para
analisar as informações divulgadas pelo governo comunista. É um trecho longo de seu
ensaio, mas que reproduzimos, aqui, para embasar nossa análise:

The analyst who wishes to gather information through such a process must
negotiate three hurdles of thickening thorniness. First, he needs to have a
fluent command of the Chinese language. To the man-in-the-street, such a
prerequisite may appear like elementary common sense, but once you leave
the street level, and enter the loftier spheres of academe, common sense is
not so common any longer, and it remains an interesting fact that, during the
Maoist era, a majority of leading “China Experts” hardly knew any Chinese.
(I hasten to add that this is largely a phenomenon of the past; nowadays,
fortunately, young scholars are much better educated.)
Secondly, in the course of his exhaustive surveys of Chinese official
documentation, the analyst must absorb industrial quantities of the most
indigestible stuff; reading Communist literature is akin to munching
rhinoceros sausage, or to swallowing sawdust by the bucketful.
Furthermore, while subjecting himself to this punishment, the analyst cannot
allow his attention to wander, or his mind to become numb; he must keep
his wits sharp and keen; with the eye of an eagle that can spot a lone rabbit
in the middle of a desert, he must scan the arid wastes of the small print in
the pages of the People’s Daily, and pounce upon those rare items of
significance that lie buried under mountains of clichés. He must know how
to milk substance and meaning out of flaccid speeches, hollow slogans, and
fanciful statistics; he must scavenge for needles in Himalayan-size
haystacks; he must combine the nose of a hunting hound, the concentration
and patience of an angler, and the intuition and encyclopedic knowledge of
a Sherlock Holmes.
Thirdly—and this is his greatest challenge—he must crack the code of the
Communist political jargon and translate into ordinary speech this secret
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language full of symbols, riddles, cryptograms, hints, traps, dark allusions,
and red herrings. Like wise old peasants who can forecast tomorrow’s
weather by noting how deep the moles dig and how high the swallows fly,
he must be able to decipher the premonitory signs of political storms and
thaws, and know how to interpret a wide range of quaint warnings—
sometimes the Supreme Leader takes a swim in the Yangtze River, or
suddenly writes a new poem, or sponsors a ping-pong game: such events all
have momentous implications. He must carefully watch the celebration of
anniversaries, the noncelebration of anniversaries, and the celebration of
nonanniversaries; he must check the lists of guests at official functions, and
note the order in which their names appear. In the press, the size, type, and
color of headlines, as well as the position and composition of photos and
illustrations are all matters of considerable import; actually they obey
complex laws, as precise and strict as the iconographic rules that govern the
location, garb, color, and symbolic attributes of the figures of angels,
archangels, saints, and patriarchs in the decoration of a Byzantine basilica.ii
Podemos resumir, portanto, o esquema de Simon Leys em três pontos fundamentais: 1)
dominar a língua chinesa; 2) pesquisar exaustivamente os documentos chineses e; 3)
dominar o vocabulário do comunismo chinês. Embora esse roteiro fosse totalmente
adequado até alguns anos atrás, o advento da internet, e da globalização, modificou e
ampliou nossa capacidade de analisar os pronunciamentos chineses.
Quanto ao domínio da língua chinesa, o próprio vídeo é bastante revelador; ele é
feito em idioma inglês, e ainda brinca com a dificuldade de guardarmos o jargão ‘shi
san wu’ 十三五 [13.5]. Assim, devemos estar cientes de que o desenho foi produzido
para divulgação internacional, e não para o ambiente chinês. Isso é bastante importante,
já que a intenção dos propagandistas foi vender uma ideia para o Ocidente, e não para
os próprios chineses.
Isso fica evidente quando cumprimos o segundo ponto do roteiro de análise
proposto por Leys: é necessário pesquisar as mais diversas notícias e materiais chineses
para compreender o que o vídeo quer nos informar. Como veremos adiante, o desenho é
cotejado por diversos elementos estéticos já existentes desde o Primeiro Plano
Quinquenal [1953-1957], quando o público era eminentemente chinês. No entanto, seus
objetivos são outros: veremos que o conteúdo do vídeo acompanha uma série de
medidas políticas, sociais e econômicas que pretendem mudar o perfil da civilização
chinesa – o que pode ser resumido na frase ‘O Novo estilo do Presidente Xin Jinping’.
Por fim, o exame do vocabulário comunista é o grande momento de inflexão na
análise deste vídeo. O uso inédito de uma mídia alternativa, vinculada por um desenho
animado, de características proativas, alegres e acessíveis, denota o interesse claro de
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atingir um grande público externo – mas também, o desejo de modificar os aspectos,
ainda que superficiais, da apresentação pública do governo chinês. Sempre tidas como
sisudas, fechadas e enigmáticas, as autoridades chinesas preferiram, agora, se apresentar
felizes, abertas e renovadoras. O que tudo isso significa?

Mudanças nas políticas econômicas
O primeiro elemento evidente na construção do vídeo é o desejo claro de explicar, para
os investidores estrangeiros, um resumo do que é o Plano de Cinco Anos do governo
chinês. Os planos quinquenais são realizados desde 1953; mas a China sabe que seus
planos atuais dependem da relação com os países estrangeiros, grandes investidores na
economia chinesa. Nenhum investidor ocidental irá colocar seu dinheiro na China por
causa, apenas, de um vídeo divertido. Mas, o governo chinês deu um importante sinal:
ele está se abrindo, de modo seguro, para a presença de estrangeiros. Isso pode ser
acompanhado por uma série de medidas, graduais, que vem modificando o perfil da
economia chinesa.
A primeira delas é a entrada de capitais estrangeiros no país. No artigo
“Investimento direto estrangeiro e desenvolvimento econômico na China” de Yong He
[1997]iii, o governo chinês sinalizava a abertura para investidores estrangeiros, com fins
de estimular rapidamente o crescimento na produção e o incremento das tecnologias.
Nesse período, porém, havia grandes dúvidas sobre a segurança dos investimentos no
país. A burocracia complexa, as regras complicadas, junto com a barreira do idioma,
tornava a China um gigante atraente, mas temerário. Uma série de medidas inovadoras,
e as garantias de estabilidade cedidas pelo governo conseguiram, porém, estimular esse
quadro de investimentos. Em 2011, a China, após uma década de graduais [mas
significativas] mudanças, se tornou o segundo maior receptor de investimento
estrangeiro direto (IED).iv
O desenvolvimento chinês passou a depender, porém, de investimentos externos:
no final de 2014, o governo se viu obrigado a relaxar as regras para investimentos no
país, buscando novos capitais. v O resultado foi obtido rapidamente: no início de 2015 –
e se todas essas informações forem verdadeiras – o fluxo de investimentos na China foi
maior do que nos quatro anos anteriores.vi
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Tais medidas, cautelosas, mas seguras, são apresentadas, de modo figurado, no
desenho animado ‘13.5’. Em 0:57, Einstein aparece, para mostrar que os planejadores
do plano são “Geniais”. No período entre 1:09 e 1:40 do vídeo, os personagens
explicam como o plano é feito: pesquisas extensas, debates exaustivos, reuniões
constantes, até que os delicados e complexos planejamentos são feitos. O personagem
‘Bowie’ chega a se perder em tantas reuniões e discussões. Ao fim desse trecho, uma
flor de lótus desabrocha. Isso é absolutamente simbólico, mas fundamental: o Lótus, na
arte tradicional chinesa, significa a perfeição, a iluminação completa. Ele é um símbolo
espiritual, e não material, mas a analogia é direta: após um longo trabalho, o plano
‘13.5’ será bem sucedido.
As mudanças, porém, não foram feitas visando apenas o mercado internacional.
Transformações importantes estão acontecendo na relação entre o Estado e a sociedade.
Nos últimos anos, o governo chinês está transferindo responsabilidades civis, tais como
a previdência social, educação e saúde, para os cidadãos comuns. A questão da política
do ‘Filho Único’, por exemplo, é um importante indício dessas mudanças. Na tradição
chinesa, os filhos ficam responsáveis pelos pais quando estes envelhecem. Durante o
regime comunista, o governo absorveu essa questão, promovendo o controle de
natalidade para evitar a fome e o desemprego. Atualmente, porém, transferir a
responsabilidade dos velhos para seus filhos se tornou um problema. Um único filho,
casado, tem que sustentar seus pais, seus sogros [se sua esposa não trabalhar] e seus
próprios filhos. Não é difícil constatar que isso é inviável. Por essa razão, em 2013 o
governo já havia flexibilizado as regras para ter um segundo filho; em 2015, prometeu
subsídios para famílias cujos filhos tivessem problemas de saúde.vii Finalmente, o
governo anunciou o fim da política do filho único, para que no futuro, essa nova
geração possa sustentar o impacto do envelhecimento humano na economia.viii A
decisão foi tomada, justamente, na sequência das reuniões para finalizar o Plano
Quinquenal.ix
A orientação do Plano Quinquenal deixa bem clara essa preocupação, como
podemos ler em um comunicado oficial:

Os problemas de velhice, educação, segurança alimentar e qualidade do
meio-ambiente são os que se relacionam intimamente com a vida da
população. Segundo o vice-diretor do departamento de pesquisa e consulta
do Centro Chinês para Intercâmbios Econômicos Internacionais, Wang Jun,
a garantia e o melhoramento das condições de vida do povo é uma das
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prioridades do 13º Programa Quinquenal: "A garantia e o melhoramento das
condições de vida do povo é o ponto de partida e o ponto de chegada para
todos os trabalhos do governo. Esses problemas abrangem a educação,
emprego, previdência social, tratamento médico e saúde, e as habitações
construídas com subsídios do governo."x
Todos estão convocados a participar do plano. No vídeo governamental, entre 0:571:00, todas as classes participam do planejamento e dos esforços para que o plano seja
bem sucedido. Isso é bastante sugestivo. Em 2:26-2:35, todos os tipos profissionais são
chamados novamente a contribuir, ao lado de um cachorro de óculos sentado em uma
lambreta!

Uma imagem moderna
Parece-nos claro que o governo chinês deseja vender uma imagem moderna, inovadora,
“cool”. Embora seu foco seja divulgar o vídeo para os estrangeiros, devemos lembrar
que muitos chineses podem, atualmente, compreender as informações divulgadas. Há
mais chineses hoje estudando inglês do que habitantes nos Estados Unidos.xi No
entanto, há também uma longa tradição estética, envolvendo a promoção do Plano
Quinquenal, que determinou muitas das expressões utilizadas no vídeo. Ou seja: embora
os chineses tenham tentando uma comunicação mais direta com o Ocidente, o ponto de
partida das expressões artísticas utilizadas no vídeo foi, em parte, motivada pela própria
tradição comunista chinesa.
Vejamos alguns exemplos:
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Investimento e distribuição no Primeiro Plano Quinquenalxii

Nesse pôster, divulgado na época do Primeiro Plano Quinquenal [1953-1957],
observamos a importância dada ao processo de industrialização e distribuição de
recursos. Se hoje o governo não fala de coletivizar, ele continua acionando o povo
chinês no processo de mudança econômica. Podemos relacionar essa informação com o
que já vimos antes, tanto no vídeo como nas afirmações do governo chinês. Há décadas,
portanto, o governo chinês corre atrás de resolver as contradições do sistema e diminuir
as desigualdades sociais. E estamos no 13º plano!
No entanto, o governo chinês estimula o envolvimento da sociedade, mas de
modo muito mais suave do que antigamente. Em 1956, o povo era chamado a estudar e
melhorar suas qualificações, para ajudar no desenvolvimento do país:
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‘Treinar e desenvolver quadros, e elevar o nível cultural do povo’.xiii
Sem embargo, no pôster da Campanha pelas ‘Quatro Modernizações’ publicado em
1983, a situação mudara bastante. A figura de Jiang Zhuying [蒋筑英, 1939-1982], por
exemplo, é exaltada pelo seu sacrifício ao país. Jiang trabalhou tanto que morreu de
exaustão, e foi considerado um exemplo. Hoje, o governo não exige mais isso dos
cidadãos chineses: mas ele está perfeitamente consciente de que, sem a contribuição
popular, as mudanças seriam impossíveis.
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‘Faça muitas contribuições para as Quatro Modernizações assim como Jiang Zhuying’xiv

A estética confusa do comunismo chinês também já tem dado sinais desde seus
primeiros cartazes. Em 1958, um pôster intitulado ‘Bravos os ventos e as ondas, todos
tem suas habilidades notáveis’, os autores levaram ao extremo a sua capacidade de
serem originais. Inspirado na figura bíblica de Moisés, um operário atravessa o mar,
guiando os mais diversos tipos de trabalhadores. Ao fundo, um intelectual lê um livro
montando em um foguete!
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‘Bravos os ventos e as ondas, todos tem suas habilidades notáveis’xv

Os chineses costumam fazer confusões curiosas com símbolos ocidentais. Na passagem
2:11 do vídeo, a ‘Estrela da Morte’ da série ‘Star Wars’ surge no desenho:xvi

Na busca em criar uma expressão original, rápida e dinâmica, os chineses acabaram
criando algo próprio, mas cujo gosto, para o Ocidente, é bastante duvidoso. A herança
de uma estética estatal, por décadas decidida e promovida por burocratas do governo,
parece ainda pesar, pois, nas formas de expressão.
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Conclusão
Fica clara, pois, a intenção do governo chinês em criar um novo perfil estético para o
plano ’13.5’. Ele depende de investimentos estrangeiros, e precisa dialogar com antigos
adversários, como Estados Unidos, Taiwan e Japão. A estética pesada dos tempos
Maoístas servia para inspirar os chineses, mas não é atraente para o mundo globalizado
e capitalista. A promoção desse vídeo marca, portanto, uma virada na imagem do
governo chinês, mas ainda está carregada de velhos hábitos antigos. Moderno, porém
confuso, o vídeo revela muito sobre as expectativas do Plano Quinquenal: as inovações
podem ter resultados incertos, e fracassar. Por isso, mais do que nunca, o Estado chinês
precisa de todo o apoio que puder conseguir. E para conseguir, patrocinou um dos mais
estranhos vídeos políticos já produzidos na história contemporânea...
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