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As campanhas de humilhação na web, ou "busca por 
carne humana" destroem a vida de muitos chineses 
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arecia banal o que tentou fazer a 
estudante chinesa Grace Wang, 
de 23 anos, às vésperas dos Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008. A então 
caloura da Universidade Duke, na Caro
lina do Norte, Estados Unidos, se propôs 
a mediar uma conversa no campus da 
universidade entre estudantes chineses 
e ativistas pela independência do Tibete, 
uma província autônoma no sudoeste da 
China. Naquela época, o governo chinês 
temia que as Olimpíadas pudessem ser 
usadas como vitrine mundial para os pro
testos pró-Tibete. Só por tentar chegar a 
um consenso, Grace foi considerada uma 
traidora de sua pátria. 

Internautas se mobilizaram para des
cobrir seus dados. A entrada do apar
tamento de seus pais, em Qingdao, no 
leste chinês, foi pichada com frases como 
"Morte aos traidores" e "Morram todos 

nesta casa". Grace recebeu telefonemas 
anônimos com ofensas pessoais e políti
cas e ficou preocupada com os pais. "Até 
hoje tenho receio de voltar para a China", 
diz a estudante, por telefone, de Durham, 
nos Estados Unidos. 

Grace foi vítima de um fenômeno vir
tual conhecido como "renrou sousuo" 
ou por sua tradução inglesa, "human 
flesh search": "busca por carne huma
na". Funciona assim: internautas chineses 
passam boa parte de seu tempo on-line 
em busca de pessoas que tiveram algum 
tipo de conduta considerada "impró
pria". Entram nessa lista de dissidentes 
políticos a adúlteros e gente que maltrata 
animais. Os internautas tentam, então, 
descobrir o máximo possível sobre seus 
alvos: nome, local de trabalho, hobbies. 
Com essas informações, partem para o 
ataque de desmoralização. 



Outras vítimas da "busca por carne hu
mana" passaram por situações mais graves 
que Grace. Em 2006, uma mulher gravou 
um vídeo em que aparecia matando um 
gato com o salto de seu sapato. Acabou 
humilhada por internautas e foi obrigada 
a mudar de cidade. Um ano depois, uma 
jovem se suicidou depois de descobrir que 
seu marido a traía. A patrulha da inter
net descobriu o blog dela, atualizado até 
dois dias antes de sua morte, e foi atrás do 
marido. Em pouco tempo, ele e a amante 
perderam o emprego e foram obrigados 
a encontrar um esconderijo. 

As sessões de humilhação ocorrem em 
fóruns populares na China, como o Mop 
e o Tianya, espaços onde os internautas 
sentem que podem conversar sobre quais
quer assuntos com liberdade. "É um dos 
poucos lugares na internet que não são 
pré-censurados pelo governo", afirma 
Rand Han, diretor estratégico da Reso-
nance China, uma agência de publicida
de especializada em mídias sociais. Grace 
Wang diz, porém, que essa sensação de 
liberdade é falsa. "Funcionários do go
verno são pagos para fornecer opiniões 

prontas sobre tudo, sempre falando bem 
do governo. Esses fóruns dão às pessoas 
uma falsa impressão de que são livres para 
opinar." Existe um termo específico para o 
comportamento dos agentes do governo 
chinês que fazem propaganda disfarçada 
de opinião: "Partido dos 50 centavos", 
uma referência à moeda que eles recebe
riam depois de cada postagem favorável. 
Assim, ajudam a forjar a opinião pública 
de acordo com os interesses do governo. 

Num país em que o Estado tem contro
le absoluto sobre que tipo de informação 
circula pela internet, é pouco provável 
que não haja nenhum tipo de supervisão 
nesses fóruns. Por que, então, o governo 
não coíbe a "busca por carne humana"? 
Atualmente, nos fóruns, as tentativas de 
desmoralização por conta de questões 
privadas não vingam. Os casos políticos 
envolvendo supostos corruptos ou críti
cos do regime têm ocorrido com maior 
frequência, o que leva à suspeita de que, 
em alguns casos, a raiva dos cidadãos é 
conveniente para o Partido Comunista. 

A plataforma usada para o patru
lhamento ideológico pode ser moderna, 
mas a cultura da humilhação coletiva já é 
antiga. Foi abertamente estimulada pelo 
líder Mao Tsé-tung durante a chamada 
Revolução Cultural (1966-1976). Sob o 
argumento de limpar o país de "contrar-
revolucionários capitalistas", a popula
ção era incentivada à delação em massa. 
Burocratas acusados de corrupção eram 
humilhados publicamente, obrigados a 
desfilar em praças usando cartazes com 
frases depreciativas. A população reagia 
cuspindo e atirando objetos. Esse am
biente deu vazão a situações em que um 
vizinho podia arruinar a vida do outro só 
pelo simples fato de não gostar dele. 

Quando conseguem levar alguém acu
sado de algo banal a mudar de cidade 
ou abandonar o emprego para fugir de 
humilhações, os netizens chineses pare
cem ter a mesma sensação de poder que 
tinham durante a Revolução Cultural, 
mesmo que eles ajam exatamente como 
o governo espera. "A 'busca por carne 
humana' canaliza a raiva e as frustrações 
da população contra pessoas específicas, 
destacando-as e transformando-as em 
traidoras", afirma Grace. Se Mao tinha 
orgulho de mostrar em cartazes sua po
lítica de desmoralização dos desafetos, a 
China virtual o faz com mais discrição -
mas sem abandonar o espírito. 
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