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Microblogs e redes sociais desafiam esforços da China para controlar a internet 

 

No recente Congresso Nacional do Povo, que reuniu em Pequim os parlamentares da China, 
uma informação escapou dos corredores oficiais e trouxe dor de cabeça para o Partido 
Comunista (PC). Uma das delegadas presentes à fechadíssima reunião contou em seu 
microblog que os dois mil participantes estavam ganhando laptops de graça do governo. O 
post de 140 caracteres se espalhou pela internet e levou os internautas chineses a 
protestarem contra o gasto de US$ 1,5 milhão que sairia do bolso do contribuinte. Se fosse 
nas ruas, tal protesto provavelmente acabaria em prisões. No mundo digital, o controle da 
informação, uma obsessão do onipresente PC, fica mais complicado. 
 
Blogs, microblogs, fóruns de discussão, SMS, redes sociais, celulares  o exército da tecnologia 
da informação está dando aos cidadãos da China uma chance única de expressão. É uma briga 
de gato e rato: os usuários da web acham uma brecha nas barreiras da censura e a ditadura 
cria um novo bloqueio. Mas, mesmo que levemente, as muralhas que cercam o poder 
comunista, erguidas sobre a ausência de liberdade, foram roídas. 
 
A decisão iminente do Google de não se submeter mais às regras do governo chinês, que 
impede buscas livres, censurando assuntos incômodos como a repressão no Tibete, incendiou 
a discussão sobre até quando a ditadura conseguirá resistir ao caráter incontrolável da 
internet. 
 
Já são 384 milhões de usuários no país, o maior mercado do mundo, e tentar calar todos que 
manifestem opiniões contrárias ao regime significaria uma paralisação das inovações 
tecnológicas, algo que um país emergente não pode admitir. A briga entre Pequim e o Google 
foi descrita por analistas como uma luta de titãs: o mais poderoso nome da web contra uma 
superpotência em ascensão, uma espécie de King Kong x Godzilla, como definiu o colunista 
Frank Ching, comentarista político de Hong Kong. Qual dos dois monstros tem mais força? 
 
Até o premiê frequenta fóruns on-line 
 
No livro “China 2.0” (Editora Wiley, 256 pgs., US$ 29,95), os autores Marina Zhang e Bruce 
Stening sustentam que a China está passando por uma revolução, liderada por quem antes 
vivia em silêncio, mas agora  apesar da censura  vem soltando a voz em fóruns virtuais. 
 
As ferramentas da web 2.0 abriram o fluxo de informação e possibilitaram a mobilização da 
opinião pública, dois fatores inexistentes na sociedade chinesa há milhares de anos. A rede 
abre a cabeça das pessoas e isso está criando uma nova ordem social na China, muito 
diferente da anterior, onde tudo era anunciado de cima para baixo e a opinião pública era 
representada por meios de comunicação sob controle oficial. 
 
Um exemplo de mudança é que o próprio premiê Wen Jiabao vem se informando sobre seu 
país a partir de fóruns de discussão online  diz Marina, pesquisadora de inovações hi-tech e 
consultora de empresas em Pequim, em entrevista ao GLOBO.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 mar. 2010, Prosa & Verso, p.1. 


