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A meus afilhados e afilhadas, por seu amor e 

gentileza, e que são como irmãos e irmãs para 

meu filho, Panpan (Yibo)
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一个孤独的时代造就了一代孤独的人,

他们在拥有的海洋中孤独地守着自我。

在大陆和海洋的孤岛之间构筑隧道和桥梁,

正是今天中国的独生子女们在做的事情—

Uma era de solidão criou uma geração de pessoas solitárias,

Sozinhas, vigiam solitariamente seus próprios eus, num mar 

de abundância.

Construindo túneis e pontes entre ilhas isoladas e o continente,

É isso que os filhos e as filhas únicas de hoje estão fazendo.

Xinran
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Introdução

Desde que vim morar na Grã-Bretanha, em 1997, tenho feito 

o possível para voltar à China duas vezes por ano, a fim de atualizar 

minha “formação”. Pois as enormes mudanças que ocorrem hoje 

ultrapassam em muito qualquer coisa encontrada em livros esco-

lares ou registros históricos. A evolução em todo o país — desde o 

crescimento estratosférico da economia à transformação da socie-

dade, bem como os novos, incessantes e surpreendentes avanços 

nas relações interpessoais — produziu uma sociedade que está se 

modificando numa velocidade nunca antes vista. Tudo na China 

— pessoas, fatos e objetos — tem estado tão inquieto que temos 

a sensação de que está se fragmentando na velocidade da luz. Sei 

que, se não cuidar da minha “formação”, vou ficar suspensa no 

tempo e no espaço daquilo que meu filho chama de “a China an-

tiga”.

Quase todas as vezes em que retorna da China, seja traba-

lhando como voluntário nos confins do interior, apanhando um 

trem comum por vinte horas (ele frequentemente faz isso como 

uma espécie de lição de casa sobre a China), ou visitando amigos 
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e familiares na cidade, meu filho, Panpan, sempre volta tomado 

por novos questionamentos. Por que há uma diferença tão abissal 

entre as grandes cidades e o interior? Como é possível que, entre 

diversos lugares de um mesmo país, regidos pelos mesmos gover-

nantes, haja décadas de distância a separá-los? Como é possível 

entender as mudanças que estão ocorrendo na China? Quem re-

presenta o povo chinês hoje — os funcionários colarinhos-bran-

cos, que circulam entre cidades e aeroportos? Ou os camponeses 

e os trabalhadores migrantes, que viajam a pé por aldeias rurais 

sacolejando entre uma e outra rodoviária? Se a China é um país 

comunista, por que os pobres de zonas rurais não têm apoio na 

hora do nascimento, da doença e da morte? E, se é um país capi-

talista, por que a economia é manejada por um governo de par-

tido único? Será que meu filho se sente de fato um chinês nativo? 

Nesses momentos tenho vontade de tapar sua boca com a mão! 

É simplesmente impossível encontrar respostas que o satisfaçam. 

Falando francamente, nem sequer sei onde ele poderá encontrar 

as respostas. Mas não posso deixar de procurá-las, não só para o 

bem dele, mas também para mim, como filha da China e como 

mãe chinesa.

No verão de 2010, voltei mais uma vez à China para atualizar 

meus “conhecimentos sobre a mãe-pátria” e para a pesquisa deste 

livro. Voltei a um lugar que eu não visitava havia vinte anos — 

Harbin, a capital da província mais setentrional da China, Hei-

longjiang. A primeira vez que visitei Harbin foi em 1991, numa 

viagem de avião para investigar a história dos moradores judeus 

da cidade. Tanto a dinastia Jin quanto a Qing são originárias de 

Harbin. Em 1115, a dinastia Jin estabeleceu sua capital onde hoje 

fica o bairro de Acheng, em Harbin. No final do século xix, a ci-

dade ainda era composta de mais ou menos uma dúzia de aldeias 

amontoadas, com uma população de apenas 30 mil pessoas. Po-

rém, isso estava prestes a mudar, já que as conexões de transporte, 
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o comércio e a população da cidade começaram a se expandir 

rapidamente. Quando a Ferrovia do Extremo Leste da China foi 

construída, de 1896 a 1903, conectando a Sibéria com Vladivos‑

tok, passando pela província de Heilongjiang, Harbin já tinha a 

forma embrionária de uma cidade moderna. No início do século 

xx, havia se tornado um porto comercial internacional, com 160 

mil estrangeiros de 33 países diferentes e com dezesseis consulados.

Sempre tive a sensação de que no último século da história 

da China, bem antes da política de Reforma e Abertura de 1980, 

Harbin fosse um local de encontro para imigrantes. Aparente‑

mente, de cada dez pessoas, nove eram de outra parte. A cidade 

também era um grande eixo para os filhos e netos de explorado‑

res, para andarilhos escapando de guerras ou procurando traba‑

lho, e para milhares de prisioneiros fugitivos em busca de abrigo. 

Com o fim da dinastia Qing, milhares e milhares de judeus fo‑

ram a Harbin pela Ferrovia Transiberiana, fugindo de pogroms 

na Europa e na Rússia, tornando‑a a maior comunidade judaica 

do Extremo Oriente. Junto com migrantes chineses dos quatro 

cantos do país, os judeus de Harbin ajudaram a dar forma a um 

século da história da cidade.

A Harbin de 2010, assim como o resto das mais de seiscentas 

cidades da China, estava correndo para se reinventar como uma 

rede de arranha‑céus, densamente povoada e prosperando graças 

ao comércio, obstinada em ignorar o caráter de sua colonização 

e em rejeitar seu estilo tradicional. O mesmo afã pela padroniza‑

ção dos espaços de moradia também estava devorando o velho 

panorama russo de Harbin e suas tradições, seus velhos costu‑

mes judaicos, suas oficinas e estrebarias simples e animadas. Havia 

apenas um punhado de lugares que ainda mostravam a marca 

dos tempos: mesquitas postadas incoerentemente em ruas baru‑

lhentas, chamando em vozes orgulhosas para rezas várias vezes 

por dia; a catedral de Santa Sofia cercada de todos os lados por fi‑
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leiras e mais fileiras de centros comerciais; e a rua principal, cho‑

cantemente coalhada de letreiros com o alfabeto ocidental. En‑

tre essas construções do homem, o rio Songhua silenciosamente 

testemunhava a mutante geografia e os costumes da cidade, com 

sua cultura ribeirinha correndo por eras. No inverno, gerações de 

habitantes da cidade se juntavam para admirar lanternas esculpi‑

das em gelo. Ao passo que no verão adentravam o rio em barcos, 

conversando, cantando e dançando em um fluxo fervilhante de 

humanidade. O rio Songhua foi a sala de aula que me ensinou a 

entender Harbin.

Passear tranquila e agradavelmente por entre seus habitan‑

tes, observar suas falas e gestos, parar algumas vezes para fazer per‑

guntas respeitosas aos mais velhos (mesmo quando eles as consi‑

deravam tolas) foi um enorme e genuíno prazer para mim. Certa 

vez, lembro especialmente de ter visto algo que me surpreendeu 

por sua completa novidade: seis pessoas de três gerações, todas de 

pé em volta de uma criança preciosa, observando‑a com atenção. 

Transeuntes espichavam o pescoço para ver e ouvir os pios de uma 

menina pequena que aprendia a falar.

“Mamãe, me compra o rio!”, a menininha de três anos dizia 

à mãe num balbucio.

Uma de suas mãozinhas estava agarrada a um dedo da mãe, 

enquanto a outra apontava para o rio Songhua. “Mamãe, eu que‑

ro o rio, me compra o rio!”, ela dizia numa voz determinada.

A jovem mãe tentou acalmá‑la. “Meu amor, não temos como 

comprar este rio enorme!”

Logo atrás da mãe e da filha, quatro anciãos que talvez fos‑

sem seus avós debatiam em voz baixa. “Você não pode dizer isso, 

não é que você não tenha condições de comprá‑lo, é que não é 

possível comprá‑lo.”

“Não perturbe a criança, apenas diga que vamos comprá‑lo 

quando ela for grande. Isso não resolve?”
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“Sim, diga à fofinha para perguntar ao papai como é que se 

compra um rio.”

“Aiya, se você disser isso, estará ensinando a acreditar em 

mentiras, desde pequena, não?”

“O que essa bonequinha sabe sobre verdade e mentira? Ape‑

nas mantenham‑na feliz, depois que ela crescer não vai mais querer 

comprar rio nenhum!”

“Fiquem quietos, todos vocês, ouçam o que a nossa pequena 

coisa preciosa está dizendo!”

A família que discutia em voz baixa de repente ficou em si‑

lêncio, como se escutasse um edito imperial. “Então, quero com‑

prar uma estrela no céu!”, a menininha exigia em sua voz balbu‑

ciante.

Não parei para continuar escutando, de forma que nunca 

fiquei sabendo se a menininha teria ou não mais exigências, mas 

para mim foi impossível entender as palavras daqueles senhores e 

o jeito tão sério de considerar as inocentes pretensões da netinha. 

Naquela noite, telefonei a uma amiga e desabafei sobre o assunto, 

mas, para minha surpresa, ela não concordava de forma alguma. 

“O que tem de mais nisso?”, ela disse. “Uma vez, meu neto de qua‑

tro anos e meio fez o maior escarcéu porque queria a Lua. Durou 

dias e dias, até que a minha nora comprou uma lanterna de papel 

japonesa e redonda para sua casa e contou para ele uma história 

sobre a Lua ter enviado o próprio filho à nossa casa para brincar 

com ele. Para contentá‑lo, toda a família chamou o filho da Lua 

para uma visita, e acabamos comprando um monte de lanternas 

de papel. Quando alguns visitantes da minha terra natal chega‑

ram, acharam que estávamos de luto, por causa de todas aquelas 

lanternas brancas pela casa! Não se pode fazer nada, Xinran. Esses 

brotinhos únicos são mais preciosos que ouro.”

“Mas e se a criança inventa de querer ser dona do mar ou do 

céu azul?” Eu não sabia por que eu estava dificultando as coisas 

para ela.
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“Sabe lá o que faríamos…” Era como se um buraco negro, do 

tipo que Hawking, Thorne, Preskill e seus pares debatem longa‑

mente, formado pelo peso da resposta à qual não conseguíamos 

chegar, tivesse se interposto na linha do telefone que conectava 

nossos dois mundos, mergulhando nós duas no silêncio.

Na verdade, aquele buraco negro de silêncio já havia se insi‑

nuado em incontáveis famílias de filhos únicos, todas quebrando 

a cabeça em busca de ideias, eu incluída, na qualidade de mãe de 

um filho único. Conforme educamos nossos “primeiros e únicos”, 

passamos dias e noites temendo algum acidente raro. À medi‑

da que crescem, nossos preciosos “primeiros e únicos” parecem 

criar buracos negros próprios que sugam toda a energia à sua vol‑

ta, exaurindo a nós, os pais, que havíamos começado cheios de 

vigor, determinação e ardor, mas sem nos libertar das preocu‑

pações. Constantemente perguntamos: “Será que nosso ‘primei‑

ro e único’ está em segurança, e feliz?”. Junto com nossos filhos, 

escrevemos um “primeiro e único” capítulo nos livros de história 

da China, um buraco negro de invenção e verdade — a era dos 

filhos únicos.

Depois de mais ou menos dez anos vivendo no Reino Unido, 

quase todos os meus amigos ocidentais demonstraram interesse 

ou preocupação quanto ao fenômeno do filho único na China. As 

especulações e a falta de compreensão da sociedade ocidental a 

esse respeito ficaram evidentes para mim quando pesquisei in‑

formações sobre o assunto na imprensa internacional. Entender 

a política do filho único parece ter se tornado uma espécie de “mar‑

co” que sinaliza se uma pessoa tem de fato conhecimento sobre a 

China moderna. Tornou‑se até mesmo um trunfo para algumas 

figuras públicas, na tentativa de “manter‑se em dia com a política 

chinesa”.

Quanto à história da política do filho único, muita informa‑

ção pode ser encontrada no meu livro Mensagem de uma mãe chi
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nesa desconhecida. De forma que aqui irei apenas dar uma rein‑

trodução básica para leitores que ainda não estão familiarizados 

com a política, e também há mais dados a respeito no Apêndice i.

Por algum tempo ao final dos anos 1950, a China imitou a 

União Soviética ao incentivar famílias com altos índices de nas‑

cimento. Em julho de 1957, Ma Yinchu, especialista chinês em de‑

mografia, publicou um artigo no jornal Diário do Povo, “Sobre 

a nova população”, no qual sugeria uma política de controle de 

natalidade. Isso contradizia diretamente a política do governo de 

controlar de forma rigorosa os abortos e de incentivar o cresci‑

mento populacional. Ma pagou um preço alto por não seguir a li‑

nha do partido e foi assassinado numa “sessão de luta”* durante a 

Revolução Cultural. Porém, no início dos anos 1960 e da desastrosa 

estagnação econômica que se seguiu, Tianjin, Shanghai, Guang‑

dong e outras cidades grandes propuseram medidas próprias de 

controle de natalidade. O momento decisivo veio em dezembro de 

1979, quando a vice‑premiê Chen Muhua, a primeira mulher a 

ocupar o cargo, declarou que o desenvolvimento econômico da na‑

ção, além de estar desproporcional, estava bem atrás do enorme 

crescimento populacional. Ela então sugeriu que seria melhor se 

os casais tivessem apenas um filho. Em 1981, essa proposta havia 

se tornado um sério dever para os membros do Partido Comu‑

nista e uma responsabilidade inescapável para qualquer cidadão. 

Porém, a promoção da política do filho único encontrou em toda a 

China uma resistência jamais prevista pelos legisladores e resultou 

em uma série de investidas e recuos do governo. Essa animosidade 

ocasionou uma emenda, em 1982, que estipulava dez condições 

sob as quais as pessoas das zonas rurais poderiam ter um segundo 

filho. Depois disso, a resistência arrefeceu bastante. Em abril de 

1984, o termo “política de controle populacional em vigor” foi 

* Tortura de humilhação pública. (N. T.)
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registrado pela primeira vez em documentos oficiais do governo. 

Foi dividida em três categorias: “moradores de cidades e metró-

poles”, o que cobria principalmente cidades de tamanho médio e 

grande e se aplicava sobretudo aos chineses han, cujos casais eram 

limitados a um filho (com exceção de gestações múltiplas); “áreas 

rurais”, onde um segundo filho era permitido se o primeiro fosse 

uma menina (embora, na prática, muitas famílias chegassem a ter 

três, já que era difícil fiscalizar a política nessas regiões); e “mino-

rias étnicas”, às quais se permitiam de dois a quatro filhos. Havia 

pequenas variações entre as províncias rurais quanto ao que era 

permitido, mas as condições de vida eram tão diferentes na cida-

de e no campo que jamais ocorreria a alguém se mudar para uma 

área rural para ter mais filhos.

Na China pós-1949, fagui — que significa leis e regulamen-

tações — se refere a regras baseadas em políticas decretadas pelo 

governo, não em leis. Porém, aqueles que desobedecem a tais re-

gras enfrentam sanções previstas em lei. Planejamento familiar e 

a política do filho único são ambos fagui.

Embora a regra do filho único fosse uma política de gover-

no havia bastante tempo, só a partir de 29 de dezembro de 2001 

passou a ter valor de lei. Entrou em vigor em 1o de setembro de 

2002 com o nome de Lei de População e Planejamento Familiar 

da República Popular da China. Após todos os anos da política do 

filho único, pela primeira vez ela foi de fato registrada como lei. 

Além disso, os termos do documento eram muito mais flexíveis 

e humanitários do que os que haviam sido praticados anterior-

mente. Por exemplo, o artigo número 27 do capítulo 7 determina:

Para casais que concordem em ter apenas um filho durante suas 

vidas, a nação emitirá um “Certificado de Glória de Filho Único”. 

O casal que receber o “Certificado de Glória” será recompensa- 

do conforme previsto em regulamentações nacionais, bem como 
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conforme as regulamentações da província, região autônoma ou 

cidades federais em que residem. Todas as unidades de trabalho 

são responsáveis pela implementação das leis, fagui, regras e regu‑

lamentações que digam respeito a tais recompensas, e todas as 

unidades de trabalho devem executar tal política. Se um filho 

único sofrer algum tipo de acidente ou morrer, o governo local 

deve dar aos pais a assistência necessária a fim de ter ou adotar 

outro filho. Gêmeos ou outras gestações múltiplas não gozarão do 

tratamento dispensado ao filho único. Aqueles que descumprirem 

a política do filho único deverão pagar um “imposto legalmente 

requerido de incentivo social ou manutenção” ou ter os filhos acima 

da co ta confiscados pelo governo; imposto a ser determinado em 

ní vel provincial, que deverá levar em conta a renda média dos 

residentes urbanos e rurais.

Ao longo de mais de vinte anos, desde o início da política 

do filho único até pouco antes de a lei ser sancionada, a taxa de 

natalidade na China caiu de 5,44, em 1971, para 1,84, em 1998. 

Esses quase trinta anos de controle de natalidade resultaram em 

238 milhões de crianças a menos na China. Em 2012, esse número 

havia inchado para aproximadamente 400 milhões de nascimentos 

a menos. Seria possível argumentar que se trata de uma grande 

contribuição para o controle populacional global. Porém, é mais 

difícil avaliar o custo daquilo que duas gerações de chineses tive‑

ram de aguentar. Incontáveis famílias financeiramente arruina‑

das por multas, números incalculáveis de bebês do sexo feminino 

abandonados, um envelhecimento catastrófico da população e 

gerações de filhos únicos que perderam a chance de experimentar 

as estreitas relações entre irmãos.

A maioria das histórias deste livro trata da primeira geração 

de filhos únicos afetada pela política, compreendida por crian‑

ças nascidas entre 1979 e 1984. Diferentemente do que ocorre no 
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Ocidente, uma “geração”, nesse contexto, pode ser contada em 

apenas poucos anos, pois a mudança é muito rápida.

Por volta do ano 2000, toda a primeira geração já havia ter‑

minado os estudos e estava começando a construir carreira. Em 

2002, esses jovens já haviam atingido a idade em que os chineses 

normalmente se casam. Convivi com eles nessa fase de suas vidas, 

quando estavam entrando no mercado de trabalho e começando 

a pensar em se casar. Esses jovens eram muito parecidos com meus 

dois afilhados e meus “professores” de vida. Aqueles dos quais me 

lembro com mais afeição já são quase pais, com carreira própria: 

um executivo em uma corporação multinacional, uma professora 

de uma escola de arte, uma planejadora de mídia sino‑ocidental, 

um chef especializado em comida japonesa, uma arquiteta, uma 

gerente de hotel e uma acadêmica com doutorado sobre a diás‑

pora chinesa. Assim como há diferenças entre as 656 cidades chi‑

nesas* e as dezenas de milhares de aldeias rurais, esses jovens da 

mesma geração são tão diferentes quanto o céu e a terra. Viajam 

acompanhando “imperadores e aristocratas” e, no entanto, não 

apresentam traço algum de soberba. Assim como a geração de 

seus pais encontrou dificuldade, eles também lutam pela sobrevi‑

vência: na vanguarda de uma enorme mudança.

Esses jovens são da mesma geração que meu filho, e, como 

membro da geração mais velha e como mãe, o senso comum me 

faz perguntar: sou capaz de compreendê‑los? Há um velho ditado 

chinês que diz que o abismo entre profissões é como o abismo en‑

tre montanhas; ainda mais quando há uma geração a separá‑las. 

* O sexto censo nacional do país (maio de 2014) dividiu as 656 cidades chinesas 

em quatro categorias: megacidades (45) — população urbana acima de 1 mi‑

lhão —; cidades grandes (78, em 2004) — população urbana entre 500 mil e 1 

milhão —; cidades de tamanho médio (213, em 2004) — população urbana de 

200 mil a 500 mil —; pequenas cidades (320, em 2004) — população urbana 

abaixo de 200 mil. (N. A.)
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Ouvir suas confissões, conversar com eles francamente e sem re‑

servas, e buscar compreender o que os influenciou na sua época 

e na sua geração foram os três princípios por meio dos quais ob‑

servei a felicidade, a raiva, as preocupações e a tristeza, e por meio 

dos quais acompanhei suas ideias e seus desejos. Como mãe de 

um chinês filho único, o instinto me obriga a tentar entendê‑los, 

já que são esses filhos únicos, mais de 100 milhões deles, que vão 

determinar o futuro da China.

Quando pela primeira vez levei a caneta ao papel para es‑

crever este livro, me perguntei de que forma eu poderia resumir 

uma geração inteira em apenas alguns capítulos. Tendo revisitado 

as anotações feitas para os meus cinco livros anteriores, encon‑

trei‑as carregadas de cicatrizes e inquietação. De forma que, de‑

pois de dois anos quebrando a cabeça atrás de ideias, decidi me 

dar um descanso e abordar como o principal tema deste livro uma 

geração que tinha uma vida melhor materialmente, partilhando 

alguns dos incidentes interessantes, às vezes chocantes e às vezes 

divertidos, de sua existência. E minha intenção era agir não como 

uma especialista ou crítica, mas como uma ponte entre eles e os 

leitores, ouvindo seus pontos de vista e retratando‑os como são, 

para que outros possam tirar suas próprias conclusões.

Então, em janeiro de 2011, bem quando eu estava terminan‑

do a primeira versão, o caso Yao Jiaxin abalou a China, fazendo 

com que as histórias que seguem, que haviam começado de for‑

ma leve, adquirissem um tom bem mais sombrio.

Bem tarde da noite de 20 de outubro de 2010, Yao Jiaxin, um 

estudante de 21 anos do terceiro ano do Conservatório de Música 

de Xi’an, atropelou com seu carro uma trabalhadora migrante 

de 26 anos. Ele não só não parou para ajudá‑la como também 

se assustou ao imaginar que ela poderia memorizar a placa do seu 

carro e a esfaqueou oito vezes com uma faca que ele usava para 

descascar frutas, matando no mesmo instante essa mulher, mãe 
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de uma criança de três anos. Yao então fugiu em seu carro para 

outro cruzamento, onde atropelou e feriu mais um pedestre, e só 

então foi detido por um transeunte. Porém, a delegacia local o li‑

berou depois de interrogá‑lo apenas sobre o acidente no segundo 

cruzamento. Três dias depois, no dia 23, ele se entregou à polícia, 

acompanhado dos pais. No dia 11 de janeiro de 2011, a procura‑

doria de Xi’an o acusou de assassinato premeditado. No dia 22 

de abril de 2011, a corte de nível intermediário de Xi’an o consi‑

derou culpado de assassinato premeditado e, em meio a grande 

escrutínio da mídia e debates na internet, ele foi sentenciado à 

morte, sendo privado de seus direitos políticos. Também foi con‑

denado a pagar à família da vítima 45 498,50 iuanes (6 690 dólares) 

como indenização por seu prejuízo econômico. No dia 20 de maio 

a sentença foi mantida pela Alta Corte Popular de Shaanxi.

Por algum tempo, pareceu que a China inteira estava dividida 

em três tribos teóricas ou morais. Uma facção considerava que as 

circunstâncias do crime de Yao eram tão hediondas que, se ele 

não fosse executado, isso representaria a morte da lei chinesa. Ou‑

tra afirmava que Yao era vítima de uma sociedade de filhos úni‑

cos, e que isso deveria ser levado em conta quando ele fosse sen‑

tenciado, sobretudo porque a pena de morte não era um método 

de punição adequado para uma sociedade civilizada moderna. A 

terceira originava‑se de um grande número de estudantes univer‑

sitários que sustentavam que a vida de um filho único que havia 

completado estudos superiores em artes tinha um valor intrínse‑

co muito maior do que a de uma camponesa inculta.

Como o jornalista Deng Yajun afirmou no International He

rald Tribune :

O caso Yao Jiaxin nos mostra muitos dos aspectos estranhos e 

grotescos da sociedade chinesa. Originalmente tratava‑se de um 

acidente de tráfego corriqueiro, no entanto ele golpeou a vítima com 
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oito facadas. Originalmente as circunstâncias do julgamento eram 

claras, e a lei podia ser cumprida. Originalmente, provocou a fúria 

das massas. E, no entanto, algumas pessoas de fato vilipendiaram a 

vítima, que morrera tão cruelmente, e “esbravejaram em defesa de 

Yao Jiaxin” na internet […].

Se fosse na imprensa oficial chinesa ou em sites não governa‑

mentais, qualquer coisa que dissesse respeito a esse caso era como 

uma pedra arremessada na água, levantando milhares de ondas, 

à medida que uma enorme batalha se desenvolvia entre cinco ge‑

rações de pessoas: os suspiros da geração dos avós, as queixas da 

geração dos pais e o debate acirrado entre as três gerações de fi‑

lhos únicos (os nascidos depois de 1970, depois de 1980 e depois 

de 1990), todas discutindo sobre o certo e o errado, e a glória e a 

vergonha de seus próprios pontos de vista.

A geração pós‑anos 1970 (tema deste livro) compreende pes‑

soas nascidas entre 1970 e 1979, bem como muitas pessoas nas‑

cidas no início dos anos 1980 que se referem a si mesmas como 

“pós‑anos 1970” porque suas experiências foram similares. Como 

os pais e avós dessa geração haviam lutado para atingir o má‑

ximo de seu potencial durante a turbulenta Revolução Cultural, 

seus “sonhos educacionais” influenciaram sutilmente a criação de 

seus filhos, que aceitaram os valores sociais das gerações prece‑

dentes. Eram ávidos por sucesso e esperavam que seus esforços 

recompensassem as oportunidades perdidas por seus pais e avós.

A geração pós‑anos 1980, por outro lado, nasceu de meados 

ao final da década de 1980. Devido às mudanças extremas nos 

valores sociais da China na época e à completa incompatibilidade 

com a vida familiar tradicional, muitos pais dessa geração come‑

çaram a voltar o olhar para o Ocidente em busca de um futuro. 

Isso resultou em uma geração de jovens à deriva, presos no confli‑

to entre as velhas e as novas ideias na China, e no intenso choque 

entre a cultura oriental e a ocidental.
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A geração pós‑anos 1990 cresceu em pleno sucesso das po‑

líticas chinesas de Reforma e Abertura. Foi também a época em 

que as tecnologias digitais e de informação estavam se desenvol‑

vendo em alta velocidade. Nasceu e cresceu em um mundo de 

“três telas” — o computador, a televisão e o celular — e isso teve 

até um efeito mais danoso nas relações familiares. Um ambiente 

de vida de alta qualidade, tranquilo e confortável, junto com uma 

situação política e econômica relativamente estável, tornou essa 

geração especialmente capaz de empreender novas coisas. Porém, 

também moldou seus valores e padrões de comportamento de 

forma radicalmente distinta do que se via na China tradicional.

Embora haja apenas dez ou vinte anos de diferença entre as 

gerações pós‑anos 1970, pós‑anos 1980 e pós‑anos 1990, a ve‑

locidade das mudanças na sociedade chinesa foi tão grande que 

criou uma profunda divisão entre elas. Esses filhos únicos são os 

desbravadores de suas gerações e, em todas as décadas a partir de 

1970 até os dias de hoje, foram as testemunhas e os herdeiros de 

todas as perdas e todos os ganhos que aconteceram na família, na 

sociedade e na educação chinesa.

Yao Jiaxin pertencia à segunda geração de filhos únicos da 

China, aqueles presos entre o velho e o novo. De acordo com re‑

latos da mídia, seu comportamento extremo, sua rebeldia e suas 

dúvidas esmagadoras originaram‑se na estreiteza de sua situação 

de vida. Além de tocar piano e estudar, ele não tinha oportunida‑

de alguma de entrar em contato com a sociedade. Ele não sabia 

como lidar com pessoas fora de casa e da sala de aula. Seus pais 

eram como deuses para ele, ao passo que o piano era toda a sua 

vida. A fim de proteger suas mãos de pianista, pouquíssimas vezes 

ousara usar uma faca. Em casa seus pais lhe descascavam frutas, 

e na escola ele pedia aos colegas que o fizessem. E, no entanto, ele 

empunhou uma faca de descascar frutas com suas delicadas mãos 

de pianista e esfaqueou até a morte uma mulher que já havia sido 

ferida por ele.

COMPRE-ME O CEU.indd   24 08/03/17   13:20





Os sociólogos chineses sustentam que desde tenra idade os 

filhos únicos chineses são mimados pelos pais, por amigos e fa‑

miliares, e ensinados e treinados na escola de tal forma que nunca 

têm a oportunidade de se responsabilizar pelas coisas. Os fardos 

materiais e espirituais que eles deveriam carregar são “gentilmen‑

te” levados embora por pessoas à sua volta, deixando‑os sem um 

self. Por essa razão, seu comportamento em situações difíceis recai 

na intuição mais básica, no modo lutar ou fugir. Afinal de contas, 

uma pessoa sem um self pouco se difere de um animal selvagem. 

Nesse sentido, Yao Jiaxin é uma vítima das famílias de filhos úni‑

cos da China.

Penso que os pais de Yao Jiaxin, como a maioria dos pais 

de filhos únicos na China, depositaram todos os seus esforços e 

esperanças no pequeno Yao, acreditando que isso era amor pater‑

no e materno. Porém, somente os jovens dessa geração tiveram de 

carregar o fardo das vidas e das responsabilidades de seus irmãos 

e de suas irmãs que nunca nasceriam. Eles gozaram de todos os 

benefícios materiais, do amor e dos cuidados espirituais que de‑

veriam ter sido partilhados com seus irmãos e irmãs nunca nas‑

cidos. Por essa razão, tiveram pouca prática com comunicação, 

amizades, para partilhar, ajudar os outros e receber auxílio em 

retorno, para a tolerância e para todas as outras habilidades in‑

terpessoais básicas que se aprendem ao crescer. Era como se o 

mundo inteiro fosse só deles. Essa geração de filhos únicos pade‑

ceu da falta de todas as experiências partilhadas que se originam 

do fato de se ter irmãos. Estavam sempre sozinhos em suas idas e 

vindas, e, assim, inevitavelmente emergiam problemas de persona‑

lidade e de falta de compaixão. E os pais desses filhos únicos, ten‑

do apenas um precioso rebento, ao que parece passavam todo o 

seu tempo tremendo de medo enquanto cuidavam do seu solitário 

broto, “temerosos de que se desfizesse em suas mãos e derretesse 

em suas bocas!”. Qualquer acidente que acontecesse com um fi‑
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lho único significaria que os pais teriam perdido tudo. Pelo bem 

de seu filho único, esses pais chegaram a ponto de “aniquilar a 

própria vida”. Nessa situação, que tipo de vida restou aos pais de 

Yao Jiaxin, depois da calamidade? Não foi um acidente, mas uma 

desgraça, uma fonte de autocensura, um remorso, uma dor aguda 

que ninguém jamais poderá dividir com eles. Será que algum dia 

conseguiriam esquecer o filhinho de três anos da vítima? O amor 

falho e a falha criação deles haviam roubado de uma criança, para 

todo o sempre, o amor de sua mãe, assim como seu próprio filho 

amado.

Em maio de 2011, quando a sentença de Yao Jiaxin foi man‑

tida, fiquei interessada em saber como os entrevistados para este 

livro viam a controvérsia. Então lhes enviei uma pergunta por es‑

crito, implorando que me ajudassem a entender.

Como você vê o caso Yao Jiaxin? Por que a sociedade chinesa 

está debatendo sobre ele (um homem pós‑anos 1980) de forma 

tão feroz?

A maioria dos entrevistados só me enviou a resposta depois 

da execução de Yao, ocorrida em 7 de junho de 2011. Lendo nas 

entrelinhas, vi não apenas sua maturidade brotando, mas tam‑

bém reconheci sentimentos de responsabilidade para com a so‑

ciedade chinesa como um todo, e suas próprias atitudes quanto 

aos sentimentos e à moralidade do povo. Anexei as respostas indi‑

viduais ao final dos capítulos, já que suas histórias podem ajudar 

o leitor a entender os diferentes pontos de vista.

Admito que fiquei surpresa e às vezes profundamente choca‑

da com as respostas, mas foi por meio delas que eu de fato tomei 

consciência de como seria difícil para eles viver suas vidas, como 

tantos “sóis”, “imperadores” e “tiranos”.

Os cerca de dez filhos únicos descritos neste livro são to‑
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dos companheiros, todos da mesma geração, todos nascidos 

no mesmo país. Ao mesmo tempo, vêm de contextos totalmente 

diferentes, e cresceram em meio a épocas diferentes de muitas 

mudanças durante o notável desenvolvimento chinês. Quando 

vejo suas crenças, seus valores, suas habilidades de sobrevivência, 

até mesmo as palavras usadas por eles, fico surpresa ao perceber 

quão diferentes são uns dos outros — porém, aos olhos de qual‑

quer chinês, são metidos todos no mesmo saco da “geração de 

filhos únicos”. Mas acredito que, quando chegar ao final deste li‑

vro, você talvez, assim como eu, terá se emocionado com cada um 

deles. Na verdade, nenhum deles se delimita aos consensos de sua 

época. Nenhum se sente restrito pela segregação imposta à sua 

geração. No coração deles há uma naturalidade que é revigorante.

Sim, este é um livro sobre a primeira geração de filhos únicos 

da China. Porém, à medida que avançar nos capítulos, você verá 

que também acompanha as rápidas mudanças que aconteceram 

na sociedade chinesa. Entender os filhos únicos chineses de hoje 

é um valiosíssimo recurso para entender não apenas o futuro da 

China, mas como ela interage com o resto do mundo. Por que 

deveríamos ouvir e tentar compreender a voz dessa geração? Por‑

que o amanhã que compartilhamos com ela é inestimável como 

o céu azul.
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