
Uma batalha com vitórias dos dois lados 
 
Governo aumenta instrumentos de censura, mas protestos e mobilização política 
continuam crescendo on-line 
 
David Zweig, diretor do Centro de Relações Internacionais da Universidade de Ciência e 
Tecnologia de Hong Kong, concorda que a internet pode ser um instrumento de reformas na 
China e está unindo grupos, mas não enxerga, por enquanto, ameaça significativa ao poder. O 
controle é extremo e está entre os mais sofisticados do mundo. 
 
Twitter e Facebook são proibidos. Mesmo com o Google fechando seu site de buscas, outras 
empresas continuarão se submetendo à censura. 
 
Filtros instalados em servidores deletam conteúdos que mencionem nomes como Dalai Lama e 
seita Falun Gong ou episódios como o massacre da Praça da Paz Celestial. É a chamada 
Grande Barreira da China, atenta a qualquer infiltração. 
 
O governo perdeu algum controle, mas nada que realmente represente um perigo  acredita 
Zweig. Os mecanismos de controle do regime são mais surpreendentes e avançados do que se 
acreditava. 
 
País possui hoje mais de 180 milhões de blogs 
 
Todos os números que vêm da China são colossais. Há mais de 180 milhões de blogs, hoje um 
dos principais canais de expressão no país, que são acompanhados  e já influenciam  a mídia 
tradicional. 
 
Embora só 30% da população esteja conectada, a maioria dos usuários é jovem e fica nas 
áreas urbanas, onde os meios para driblar a Grande Barreira são mais difundidos. 
 
Apesar de o Twitter ser bloqueado, há “netizens” (do inglês internet citizens) que sabem como 
acessar servidores ou redes privadas virtuais como se estivessem fora do país, navegando 
livremente. 
 
O artista plástico Ai Weiwei, um dos mais conhecidos críticos do governo, declarou esta 
semana que passa oito horas por dia no Twitter. 
 
No ano passado, as autoridades tiveram que rever o projeto de construção de uma usina de 
incineração de lixo em Guangzhou depois que blogueiros convocaram uma manifestação de 
moradores insatisfeitos. Foi o maior protesto realizado na cidade desde 1989, quando o 
movimento pela democracia foi massacrado. 
 
Um sinal do incômodo que toda essa agitação provoca é o número de jornalistas presos por 
contestar, através da web, o Partido Comunista. Segundo o Comitê de Proteção a Jornalistas, 
ONG com sede em Nova York, há pelo menos 24 deles presos na China. O número 
possivelmente é maior, mas foram esses os casos que o CPJ conseguiu confirmar. Do total de 
detidos, 18 são repórteres on-line. 
 
Antes, o governo se preocupava mais em perseguir quem trabalhava na mídia tradicional  diz 
Madeleine Earp, representante do CPJ na Ásia. Os blogueiros são criativos na guerra contra a 
censura, seja com tecnologia, seja com recursos simples, como cartoons no lugar de textos 
para falar de assuntos proibidos. Mas são um alvo móvel. É imenso o arsenal de controle 
oficial. Os“netizens” estão sempre na defensiva, sempre reagindo. Não desistiram do jogo. 
 
Jeremy Goldkorn, fundador do site <www.danwei.org>, que traduz para o inglês assuntos 
comentados pela mídia chinesa, concorda que, por enquanto, é uma batalha sem vencedores. 
 



Para pensadores e dissidentes, nunca foi tão fácil propagar suas ideias, mas ao mesmo tempo 
o regime nunca foi tão bem sucedido em seus esforços para fazer dessas vozes dissonantes 
algo raro e impotente  diz ele. 
 

 
 

 
Saída do Google atingiria várias empresas no país 
 
A extensão das consequências de uma saída do Google da China  possibilidade cada vez mais 
real  ainda não é clara, mas além do site de buscas podem ser afetados também desde 
serviços de publicidade até empresas de entretenimento. 
 
Se o Google sair, todos perdem  diz Edward Yu, presidente da Analysys International, de 
Pequim. 
 
A questão principal é se Pequim deixaria que o Google administrasse outros serviços no país, 
caso sua ferramenta de buscas seja realmente fechada. 
 
A China Mobile, maior operadora de celular do mundo, com 527 milhões de assinantes, usa 
busca e mapas do Google. Milhões de usuários de celular poderiam ficar sem os mapas já 
traduzidos para o chinês. 
 
Incertezas também rondam o portal de música do Google. O serviço gratuito, sustentado por 
publicidade, foi lançado em 2009 e ajudou a combater o grave problema da pirataria no país, 
ao oferecer uma alternativa legal de cópia. 
 
Mas o maior impacto da saída do Google seria nas pequenas empresas que dependem do 
serviço de publicidade AdWords e do Gmail. Estima-se que o próprio Google não perderia 
muito dinheiro. O grosso da receita estimada em US$ 300 milhões do Google na China em 
2009 vem de empresas voltadas para exportação que precisariam manter sua publicidade nos 
sites estrangeiros do Google caso o Google.cn feche. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 mar. 2010, Prosa & Verso, p.2. 


