
ONG faz protestos virtuais contra censura na web  
 
 
A organização não-governamental Repórteres sem Fronteiras organiza nesta quarta-feira uma 
série de manifestações virtuais para protestar contra governos de países que censuram o 
conteúdo da internet. 
 

 
Na Pequim virtual, o protesto atraiu mais de 3 mil pessoas. 
 
Os protestos estão acontecendo em espaços públicos virtuais de nove países e que podem ser 
visitados no site da organização. 
 
Há manifestações virtuais em Cuba, China, Mianmar, Turcomenistão, Vietnã, Egito, Eritréia, 
Coréia do Norte e Tunísia.  
 
Na China, por exemplo, a manifestação acontece numa Praça da Paz Celestial recriada por 
computador pela Repórteres sem Fronteiras.  
 
Os interessados em participar entram no site e ganham um avatar (uma “identidade” virtual) e 
o direito de escolher uma mensagem em uma placa carregada por essa “pessoa” no espaço 
virtual.  
 
Por volta das 13h, hora de Brasília, as manifestações atraíam 3,5 mil pessoas à Pequim virtual 
e 885 à Havana virtual. 
 
Data anual 
 
A ONG promete realizar os protestos contra a censura na internet todo ano no dia 12 de 
março, data que a organização chamou de Dia da Livre Expressão Online.  
 
Segundo dados colhidos pela organização, pelo menos 62 “dissidentes da internet” estão hoje 
presos em todo o mundo, e mais de 2,6 mil sites, blogs ou fóruns de discussão foram fechados 
ou se tornaram inacessíveis em 2007 devido à influência de governos.  
 
Vários métodos são usados para censurar a internet, entre eles a introdução de leis que 
reprimem a liberdade de expressão online, o monitoramento de internet cafés e o bloqueio de 
provedores.  
 
Um total de 15 países foram incluídos pela Repórteres sem Fronteiras numa lista de “inimigos 
da internet”. Além dos nove onde ocorrem protestos virtuais (com exceção da Eritréia), 
também foram incluídos Belarus, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Síria, Uzbequistão e Zimbábue.  
 
Outros 11 foram incluídos em uma lista de países “sob observação”, entre eles Eritréia e 
Jordânia. 
 
 
Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em 13/3/2008. 


