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Seguindo até o fundo de uma lo-
ja de descontos, encontro uma
porta que dá acesso a uma esca-
da. Após subir três lances, per-
corro um corredor que acaba
numa sala obscura, com apenas
uma janela pequena e uma luz
fluorescente fraca. Ainda são
10 horas, e cerca de 20 homens
e garotos se acotovelam em
frente de monitores sujos.

Mais de 20 milhões de pes-
soas na China dependem de ci-
bercafés como esse, no centro
de Xangai, para acessar a inter-
net. Apesar do ar ilícito, esses
estabelecimentos só funcionam
sob controle oficial. Todos os
clientes precisam mostrar docu-
mentos de identidade para se re-
gistrar, para garantir que a for-
ça policial da internet possa ras-
treá-los, se necessário.

A China teria 30 mil poli-
ciais especializados em monito-
rar atividades ligadas à inter-
net, segundo dados não confir-
mados. Reforçando o sistema
de censura nacional, o governo
exige que os computadores dos
cibercafés tenham filtros, apeli-
dados de “The Great Firewall
of China”, trocadilho com o fa-
moso monumento do país.

Em Xangai, que tem o maior
índice de uso de internet, a si-
tuação é ainda mais controlada.
Desde junho, determinou-se a
instalação de câmeras de vídeo
e softwares que detectam qual-
quer tentativa de navegar em si-
tes proibidos e, automaticamen-
te, informa à polícia.

Na semana passada, o Cen-
tro de Informação da Internet
informou que seus inspetores
visitaram 1,8 milhão de ciberca-
fés, fechando 18 mil tempora-
riamente e 1.600 permanente-
mente. A alegação é de que ha-
via muitos jovens acessando si-
tes violentos ou pornográficos,
mas grupos de direitos huma-
nos dizem que a intenção desse
tipo de ação é silenciar críticas.

Conectar-se em casa não é
necessariamente seguro. Cida-
dãos têm sido presos por lon-
gos períodos, acusados de disse-
minar informações pela inter-
net. Um relatório da ONG Re-
pórteres sem Fronteiras afirma
que pelo menos 61 “ciberdissi-
dentes” estão presos.

Outros foram detidos por “es-
palhar rumores” – por exem-
plo, enviar críticas através de
mensagens de texto pelo celu-
lar sobre a maneira pela qual o
governo conduziu a crise da
Síndrome Respiratória Aguda
Grave (Sars), sigla em inglês
para doença surgida no sul da
China no final de 2003.

É um número pequeno, quan-
do você considera que no fim
do ano a China, com mais de
1,3 bilhão de habitantes, terá
111 milhões de internautas, o
que a tornará a maior comunida-
de online do mundo, após os Es-
tados Unidos.

Muitos teóricos do Ocidente,
nos anos 80 e 90, acreditavam
que a introdução da economia
de mercado forçaria uma mu-
dança política. Os negócios
não progrediriam sem um flu-
xo livre de informações e sob o
rigor da lei comunista.

A internet poderia ser vista
como um microcosmo disso.
Otimistas acham que Pequim
não conseguirá controlar a in-
ternet e que os cidadãos, com
crescente acesso à informação,
exigirão abertura política.

Mas os críticos dizem que,
em vez de promover liberdade
civil e política, o capitalismo es-
tá reforçando a repressão, já
que as empresas ocidentais aca-
bam aceitando os princípios
das autoridades em Pequim em
troca de um pedaço do gigante
mercado chinês.

JOGOS E CHAT
O cibercafé que visitei não

pediu documento de registro. E
a sirene não tocou quando ten-
tei acessar o site da rede BBC.
Mas nada disso interessava a
outras pessoas que estavam na
sala, entretidas nos games.

“Os internautas querem mes-
mo é jogar, conversar com ami-
gos e resolver alguns negócios
pela internet”, afirma Fons
Tuinstra, um jornalista alemão
que trabalhou como correspon-
dente em Xangai e integra o
projeto Connecting China, que

encoraja os chineses a discutir
o uso da internet no país.
“Quando entrei pela primeira
vez num chat sobre Dalai Lama

(líder político e religioso tibeta-
no, exilado na Índia), achei que
policiais iam invadir meu apar-
tamento em meia hora”, conta.

Mas, quando você fala com
os internautas, fica claro que pe-
lo menos uma minoria faz o
que pode para escapar da censu-

ra. Uma mulher jovem, que se
recusou a revelar seu nome, ad-
mitiu que já conseguiu se infor-
mar sobre o massacre da Praça

da Paz Celestial (1989) na inter-
net. “Mas não faço mais e não
quero falar sobre o assunto”,
desconversa.●
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