




Norte. V i u o desastroso Grande Salto Adiante 
( 1 9 5 8 - 1 9 6 0 ) , quando a China foi desolada pela 
fome, e t ambém viu os violentos levantes capita
neados por Mao Tsé-Tung na Revolução Cultural, 
a partir de 1 9 6 6 . Motivos, portanto, não lhe falta
vam para que passasse ao largo de assuntos ideoló
gicos. Ao fim dos estudos universitários, sem 
saber, esteve presente a um dos mais significativos 
atos políticos das relações internacionais chinesas: 
o 3 1 o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa em 
Nagoya, no Japão, quando um descuidado atleta 
estadunidense entrou por engano no ônibus da 
delegação chinesa e abriu caminho para os amisto
sos entre China e E U A em 1971 e para a visita do 
então presidente Richard Nixon a Mao Tsé-Tung 
em 1972 , num episódio registrado nos livros de 
história como "Diplomacia do Pingue-Pongue". 

A entrada de Yu Zuncheng no jornalismo foi 
igualmente descuidada. Um professor pergun
tou a ele, en tão assistente na Universidade, 
como forma de lhe indicar um caminho profis
sional: "O que você acha do jornalismo?", ao que 
Zuncheng respondeu: "O que é jornalismo?". A 
dúvida, no entanto, não o impediu. 



A PERGUNTA PERSISTE 
Aos mais de 5 0 0 mi l jornalistas que atuam na 

imprensa chinesa e ao 1,35 bilhão de habitantes do 
país a pergunta persiste: "O que é jornalismo?". 
Afinal, o país está cravado em meio a uma encruzi
lhada histórica: em uma via, assume um papel 
protagonista no cenário internacional, impulsiona 
os indicadores econômicos globais e estimula o 
desenvolvimento social e a modernização; em 
outra, man tém inflexível a participação do Estado 
em todas as esferas e setores nacionais e do Partido 
Comunista nos assuntos estratégicos, além de dei
xar cristalizadas ideias e regras que já não parecem 
caber no mundo contemporâneo. Nesse cenário, a 
China lentamente toma consciência de qual é a 
função do jornalismo e como ele deve se compor
tar. Por ora, duas palavras de ordem o resumem: 
estabilidade e desenvolvimento. 

"Antes da reforma e da abertura econômica, 
havia uma série de movimentos políticos e os chi
neses estavam muito preocupados porque deseja
vam acompanhar as mudanças e impedir que fos
sem afetados por elas de maneira negativa", lem
bra-se Dexiu Zhang, secretário-geral do Diário do 
Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês 
e segundo maior do país, com 2 ,42 milhões de 
exemplares diários. Zhang se refere ao final da 
década de 1 9 7 0 , quando o presidente Deng Xiaoping 
empreendeu uma das mais amplas reformas econô
micas após a fundação da República Popular. "Hoje", 
explica Zhang, "as pessoas se interessam novamen
te por política, por causa do rápido desenvolvimen
to da economia chinesa, e desejam ser informadas 
sobre a atualização das regras e regulamentações 
para que possam ganhar dinheiro ou administrar 
melhor seus negócios", compara. A essa fusão tão 
chinesa entre política e finanças, os analistas chine
ses chamam "economia de mercado socialista". 

Os efeitos do impressionante desenvolvimento 
econômico atingem o setor de mídia que, apesar de 
predominantemente estatal e altamente regulado, 
deu sinais de vitalidade em meio à fragilidade 
exposta na crise financeira internacional. Enquanto 
os jornais e grupos de mídia ao redor do mundo 
definharam, com decréscimo de circulação e queda 
de veiculação publicitária, na China os indicadores 
permaneceram positivos, como ocorre desde o 
final dos anos 1 9 7 0 . O número de títulos, por 
exemplo, saltou de 173 em 1 9 7 7 a 1 .943 em 2 0 0 8 . 

"Deng Xiaoping foi a maior contribuição para 
o desenvolvimento da China" , afirma W a n g 
Jianhong, vice-diretor de Controle de Programa
ção da estatal C C T V , a mais influente rede de 
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televisão do país, com 21 emissoras abertas e 15 
canais pagos. Gao Aming, membro do conselho e 
secretário-geral do China Daily, concorda: "A par
tir daquele momento, o governo entendeu a gran
de necessidade da China se comunicar com o 
mundo", citando como exemplo o jornal onde 
trabalha, publicado em inglês desde 1981 e refe
rência da nova China. "Hoje temos um mercado 
muito grande a explorar, com bons resultados", 
completa. "Os grupos de mídia t êm muito poder 
financeiro", ressalta Zhu Shouchen, secretário da 
Al l -Ch ina Journalists Association. 

Essas, como se vê, são evidências daquilo que os 
chineses chamam de desenvolvimento: uma estrada 
ampla e bem pavimentada, onde se trafega com tal 
velocidade que assusta o mundo. A via da estabili
dade, por sua vez, ainda tem pedregulhos. Muitos. 

ENTRAVES 
Direitos humanos, independência do Tibete e 

liberdade de imprensa são assuntos ainda del i 
cados no governo de Hu Jintao, presidente de 
perfil p ragmát ico de quem se esperava mais 
flexibilidade. Desde 1 9 4 9 , o governo sempre 
encontrou na mídia estatal uma aliada de seus 
p ropós i tos . Um memorial na sede da A l l - C h i n a 
Journalists Associat ion evoca o trabalho de jor
nalistas que militaram em diversos momentos 
da his tór ia chinesa e são considerados heró is da 
categoria pelos profissionais. O própr io Mao 
T s é - T u n g , quando jovem, sonhava em ser jor
nalista, entendendo que a imprensa era um bom 
meio de se envolver no ambiente polí t ico. 

A reputação do jornalismo chinês ao redor do 
mundo esbarra em fatos bastante delicados. A 
O N G Repórteres Sem Fronteiras (RSF), por exem
plo, em 2 0 0 9 classificou a China na 1 6 8 a posição de 
seu tradicional ranking — somente Laos, Cuba, 
Birmânia, Irã, Turcomenistão, Coreia do Norte e 
Eritreia tiveram classificação pior. Um relatório da 
Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ), divul
gado no começo do mês passado, também aponta 
dificuldades de trabalho da imprensa, com restrição 
de acesso às fontes e censura à internet. "Os jorna
listas enfrentaram muitos obstáculos em 2 0 0 9 , 

confrontando atos de violência, a destruição de 
material e equipamento, a privação de acesso a 
espaços públicos, a vigilância e repressões", afirma 
a FIJ. Em janeiro, a secretária de Estado dos E U A , 
Hillary Clinton, em meio a um imbróglio envolven
do o Google e o governo de Pequim, pediu punição 
aos ciberataques provenientes do território chinês. 
A direita e à esquerda, as críticas perseguem. 

"Não é justo", queixa-se Gao Anming, do China 
Daily. "Em jornalismo, temos que ter equilíbrio e 
diversos pontos de vista, mas quando se trata da 
China, o mundo não leva isso em consideração", 
reclama. Anming faz eco a uma série de avaliações 
de especialistas em mídia chinesa, que discordam 
das críticas que proliferam ao redor do mundo. 
"A mídia mundial foi dominada pelos padrões 







ocidentais. Isso é um problema. O modelo oci 
dental não é o único. Não digo, com isso, que o 
chinês seja melhor", pondera Anming. 

"Os crí t icos ocidentais não entendem o sufi
ciente da mídia e do jornalismo chineses", afir
ma Xu Hong, vice-reitora e professora da Escola 
de Jornalismo e Comunicação da Universidade 
de Pequim. Segundo ela, os ocidentais "estão 
confusos com o que se passa na China e preci
sam trabalhar mais para compreender com pro
fundidade o que acontece aqui". Dois de seus 
alunos de jornalismo, He Zheng Zheng, de 23 
anos, e Fang Kun, de 2 6 , reclamam pela abertura 
polí t ica e pelo fim da censura, mas reconhecem 
que o processo já começou. "Nós vamos cami
nhar para uma sociedade mais democrát ica" , 
avisa He, uma jovem garota que já nasceu sob a 
égide da economia de mercado socialista. 

"A imagem que o mundo tem da China e do jor
nalismo chinês não é muito clara", lamenta Tang 
Runhua, diretor do Centro de Estudos Estratégicos 
em Mídia da agência Xinhua. "As mudanças levam 
tempo", explica. Zhao Zhongying, vice-diretora 
geral da China National Radio (CNR), a mais 
importante emissora radiofônica da China e única 

que alcança todo o território, afirma que a CNR, por 
exemplo, tem se esforçado para não focar apenas na 
visão chinesa os acontecimentos e que, ao adotar 
novas tecnologias e abrir-se à experiência global, 
"estamos tentando mudar a nós mesmos". 

UMA OUTRA REVOLUÇÃO 
Se as respostas às críticas não são sutis, as 

mudanças o são. Arejada pela economia, pelo ama
durecimento da opinião pública e pela presença 
inevitável da internet na vida cotidiana, a mídia 
tradicional vem experimentando pequenas altera
ções que aos olhos ocidentais nada parecem mas, 
para a China que se viu mergulhada em quase 60 
anos de absolutas restrições, muito significam. 

Y i n Yungong, diretor e professor do Instituto de 
Jornalismo da Academia Chinesa de Ciências 
Sociais (ACCS), lembra que todos os chineses 
ansiavam pelas reformas que deram origem à 
China contemporânea e que, a partir dela, a mídia 
chinesa já se abre a diferentes "vozes e visões". A 
A C C S , fundada em 1 9 7 8 , é uma entidade que 
representa o ponto mais alto da intelligentzia chi
nesa. Entre os 30 institutos que mantém, um deles 
se dedica a debater o jornalismo e a comunicação 
aliando o contexto desenvolvimentista e o viés 
marxista. Para ele, o processo que já se vê em curso 
— mais abertura e menos interferência direta do 
Governo Central — é o começo de uma trajetória 
que pode levar de cinco a dez anos para se conso
lidar. Ou seja, a China que conhecemos está em 
declínio. No entanto, Yungong ressalta que o 
modelo não será necessariamente o nosso. "Deus 
não disse que a democracia válida era apenas a do 
ocidente", provoca, ao ser perguntado sobre a 
emergência das mudanças na China. A tensão, 
segundo ele, não vai gerar uma nova Guerra Fria, 
apesar de reconhecer que há dois conceitos dife
rentes de liberdade de imprensa em jogo. "O valor 
do nosso jornalismo é estimular um país forte e 
um povo mais rico", explica Yungong, "e se a 
liberdade de imprensa não nos levar a sermos mais 
fortes e mais ricos, não será válida", sentencia. 

O jornalismo chinês, todas as fontes nos assegu
ram, não está mais a serviço do Partido Comunista 
ou do Estado, ainda que a propriedade esteja e que 
resistam focos de controle direto. O jornalismo 
chinês está a serviço da China. Isso tem levado o 
governo a publicar cartas de incentivo aos jornalis
tas e os altos oficiais do Partido Comunista a 
recomendar que eles se engajem numa cobertura 
que exponha e debata os problemas chineses. Não 
é novidade na história recente da China que o 
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governo solicite denúncias. Nos anos de 1 9 5 6 e 
1957 , Mao estimulou as críticas no episódio que 
ficou conhecido como "Desabrochar das Cem 
Flores". Na Revolução Cultural, os burgueses eram 
denunciados pelos revolucionários. Nos dois casos, 
sabemos, o resultado não foi dos melhores. 

Mas o maior inimigo dos jornalistas chineses, 
hoje, não é, como se supõe, os E U A ou o ociden
te. O maior problema que o governo deseja com
bater com a mídia é a corrupção política e a 
instabilidade econômica. Yungong afirma que é 
preciso uma boa vontade m ú t u a nesse momento 
de t ransição. "A China precisa se adaptar ao 
mundo e o mundo precisa se adaptar e aceitar a 
China", afirma. Isso envolve compreender o 
sentimento dos chineses em relação ao seu p r ó 
prio país. "Os ocidentais não entendem o quanto 
a união do país é importante para nós . Odiamos 
quando tentam nos subjugar", explica. 

Y i n Yungong, ele mesmo quando criança um 
vendedor de jornais produzidos pelos guardas 
vermelhos na Revolução Cultural — pelo qual, se 
lembra aos risos, não ganhou "um centavo 
sequer" — concorda que o Governo Central e o 
Partido Comunista não criaram condições ideais 
para o funcionamento de uma imprensa real
mente livre durante os anos mais difíceis do 
regime chinês, mas olha com entusiasmo para os 
dias atuais. "Isso será t emporár io" , afirma. 

Nesse momento de t rans ição e de otimismo, 
a imprensa tem um papel fundamental, segundo 
os jornalistas e especialistas entrevistados. Zhu 
Shouchen, da A l l - C h i n a Journalists Association, 
resume: "os jornalistas chineses t ê m mais l iber
dade, sim, mas carregam em seus ombros a 
responsabilidade pelo desenvolvimento do povo 
e estabilidade do país" . Em se tratando da 
China, não é um fardo leve. 

Yu Zuncheng, o velho repórter da entrada do 
Templo do Céu, está aliviado diante da missão 
dada aos jovens jornalistas. Em seus dias de apo
sentadoria, toma as taças de vinho e escreve poe
mas no chão. Suas palavras evaporam, assim como 
todas as do jornalismo praticado ontem e hoje 
nessa China que se transforma a cada minuto. 

VEJA MAIS 
Acompanhe os bastidores da reportagem e complementos da matéria 
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dos correspondentes estrangeiros serão os próximas pautas. 
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