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Páginas em inglês revelam aquilo que faz sucesso entre os internautas do país 
 
Nem tudo é política, claro, no universo digital chinês. Na web, assim no Rio como em Pequim, 
as pessoas buscam, além de notícias, músicas, amores, bizarrices, fofocas, boas histórias 
humanas e bobagens em geral. Um tipo específico de blog, conhecido como bridge blogs, ou 
blogs-ponte, está ajudando o mundo a saber o que se passa atrás da Grande Barreira da 
China, o mecanismo de censura usado pelo governo comunista para controlar a rede. Esses 
blogs traduzem para o inglês diminuindo a distância entre Oriente e Ocidente  o conteúdo em 
mandarim que faz sucesso na internet chinesa. Vídeos, fotos e fóruns mostram o que é 
popular no país que tanto fascina o mundo e que também tem suas celebridades instantâneas. 
 
Um dos mais conhecidos brigde blogs é o <www.chinaSMACK.com>. Esta semana, quem 
acessou o endereço conheceu a sensacional história do “Brother Sharp”, um mendigo de olhos 
penetrantes  verdadeiro fenômeno na rede. Fotos do rapaz, sujo, descabelado, um cigarro no 
canto da boca e um certo charme fashion na visão dos internautas que o compararam a 
Johnny Depp, se espalharam feito praga e partiram corações. O mendigo, que vivia nas ruas 
da cidade de Ningbo, onde desistira de buscar emprego, acabou sendo admitido num hospital, 
tamanha a comoção que seu caso provocou. Final feliz: ele reuniu-se com a família, que o 
procurava há anos, e ganhou novo visual. 
 
“É uma vergonha que as pessoas só tenham prestado atenção nele por causa de seu rosto 
bonito. Ele é apenas um no meio de milhões de miseráveis”, comentou um internauta, entre 
centenas de posts sobre o caso. 
 
A internet é útil na China como em qualquer outro país. Permite que saibamos o que outras 
pessoas sentem e pensam. Acho que a maioria dos chineses só quer se divertir e isso é normal  
contou ao GLOBO, por mail, a fundadora do china SMACK, uma jovem de Xangai que usa o 
pseudônimo de Fauna. Ela não quer se identificar, mas diz nunca ter tido problema com as 
autoridades. 
 
O blog, que teve mais de 1,3 milhão de page views em janeiro, gosta de assuntos 
sensacionalistas, mas também toca, volta e meia, em questões mais espinhosas, como a 
venda de armas americanas para Taiwan. 
 
Muitos tópicos acabam em política. Se as pessoas quiserem comentar sobre isso, por mim tudo 
bem. Mas eu não tenho muito interesse  esclarece Fauna, que prefere o que é hype e tem um 
terço dos seus leitores nos EUA. 
 
O Danwei.org, criado pelo sul-africano Jeremy Goldkorn, que vive na China desde 1995, 
também traduz para o inglês temas abordados pela mídia chinesa, mas tem ares mais sérios, 
exibindo, por exemplo, a primeira página dos principais jornais do país. 
 
Através do Danwei, pode-se saber o que mais chamou a atenção na última entrevista coletiva 
do primeiro ministro Wen Jiabao: sua bela e jovem intérprete, Zhang Lu, outra celebridade da 
net chinesa. 
 
O protocolo utilizado para confinar as informações dentro de um determinado limite na China 
entrou em colapso. O povo chinês, especialmente a geração mais nova que cresceu na era 
digital, está ansioso para se expressar, compartilhar suas opiniões com seus pares. Notícias 
geradas e divulgadas pelos internautas chineses estão se tornando uma importante vitrine 
para que as pessoas observem a China de dentro e de fora do país. A geração digital passa 
muito tempo on-line para buscar entretenimento, socialização, aprendizagem e também 
realizar negócios diz Marina Zhang, autora do livro “China 2.0.” A especialista não acredita que 
o plano do Google de fechar seu site de busca na China tenha muito impacto, já que a 
empresa nunca dominou o mercado chinês. Goldkorn, no entanto, teme um isolamento maior: 



 Acho que seria mais um passo em direção a uma gigantesca intranet, uma rede que teria 
cada vez menos coisas em comum com a web global. 
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