
EUA reagem à censura na internet chinesa 
 
As reações à censura na internet — mais visível desde que a Google aceitou limitar as buscas na 
versão chinesa de seu site — estão crescendo. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos 
acusou na quarta-feira as empresas americanas de internet de cederem às pressões da China, 
violando os princípios da liberdade de expressão. E ontem o jornal “San Francisco Chronicle” 
afirmou em artigo que a Google enfrenta um dilema ético. Na internet, já circulam logotipos da 
Google com algemas.  
 
— Tem havido uma série de incidentes perturbadores, em que empresas de internet americanas 
se curvaram às pressões de Pequim — disse o deputado Tom Lantos, co-presidente da Comissão 
de Direitos Humanos do Congresso.  
 
Ele disse que em vez de criarem tecnologias para contornar a vigilância do governo, Google, 
Microsoft, Yahoo e Cisco concordaram em ser os vigias. Para o deputado Tim Ryan, as 
companhias devem continuar se expandindo na China, mas “sem deixar que os lucros se 
sobreponham a valores democráticos como a liberdade de expressão”.  
 
O “Chronicle” ressalta as diferenças entre o site americano da Google, o Google.com, e o chinês, 
Google.cn. Ao procurar imagens pela palavra-chave “Tiananmen” (Praça da Paz Celestial) no site 
chinês vêm fotos de paisagem da praça e de monumentos ao redor, não dos tanques que 
massacraram manifestantes em 1989. Mas o jornal mostra uma falha no filtro: é só errar a grafia 
que surgem as fotos dos tanques.  
 
O jornal pergunta o que vai acontecer se Pequim pedir filtros mais fortes ou que a Google 
entregue dados de seus usuários — o que a empresa negou à Justiça americana. É nesse 
momento que a briga vai ficar interessante, disse John Palfrey, diretor da Centro Berkman para 
Internet e Sociedade, da Universidade de Harvard, pois a Google vai se revelar.  
 
Repórteres sem Fronteiras lamenta atitude da Google  
 
Os parlamentares americanos também reclamaram porque nenhuma das quatro empresas foi à 
audiência convocada para que explicassem como estão operando na China. O comparecimento era 
voluntário, mas foi marcada outra audiência, para o próximo dia 15, e elas poderão ser intimadas.  
 
O grupo Repórteres Sem Fronteiras afirmou ontem ter provas de que a Yahoo ajudou a polícia 
chinesa a identificar e prender o jornalista Shi Tao. Na ocasião do lançamento do site chinês da 
Google, o Repórteres Sem Fronteiras classificou a censura da empresa de “dia negro para a 
liberdade de expressão na China”. Segundo o grupo, o Google News já sofria censura naquele 
país.  
 
Já os britânicos querem manter a censura longe da internet. Na quarta-feira, a Câmara dos 
Lordes rejeitou um projeto de lei que permitiria à polícia acabar com sites relacionados a 
terrorismo. A Câmara defende que a polícia recorra a um juiz se considerar que um site viola a 
legislação antiterrorista e deve ser suspenso.  
 



 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 fev. 2006, Economia, p. 25. 
 


