
Praça reage com grito coletivo de espanto 
Marcelo Ninio 
 
Na Tahrir, epicentro dos protestos, alguns falam em marcha até palácio 
 
Frustrados, jovens que lideram o movimento anunciam uma escalada de protestos para os 
próximos dias no Cairo  
 
No momento em que o ditador Hosni Mubarak deixou claro que não iria renunciar à 
Presidência, um grito coletivo de espanto e desapontamento ecoou da multidão de mais de 1 
milhão de pessoas na praça Tahrir e arredores. 
 
O rugido foi tão poderoso que pôde ser ouvido um par de quilômetros em torno da praça 
central do Cairo. 
 
Alguns, mais idosos, sofreram desmaios e tiveram de ser atendidos em improvisados postos 
médicos. 
 
Os jovens, responsáveis por deflagrar a revolta, não escondiam a raiva, prometendo uma 
escalada nos protestos. A jornada de hoje, com manifestações planejadas em todo o país, 
ganhou o nome de "Dia dos Mártires". 
 
"Mubarak despreza o povo e não nos deixa alternativa a não ser partir para o confronto 
aberto", gritava o estudante Mohamad, 21. 
 
A seu lado, centenas de jovens prometiam marchar rumo ao palácio presidencial, a pouco mais 
de dez quilômetros da praça Tahrir. 
 
Em uma mensagem enviada no Twitter, Mohamed ElBaradei, Nobel da Paz e ex-chefe da 
agência nuclear da ONU, que vinha sendo apontado como possível nome de consenso para 
liderar a transição, previu o pior. "O Egito vai explodir. O Exército precisa salvar o país", 
escreveu. 
 
Os manifestantes expressaram preocupação semelhante. "Teremos dias muito violentos pela 
frente", previu o empresário Mahmoud, cabisbaixo após o discurso do ditador ser projetado 
para a multidão num grande lençol improvisado. 
 
Para muitos, a transferência de poderes ao vice-presidente Suleiman significa o endurecimento 
do regime. 
 
AMEAÇA 
 
Há dois dias, Suleiman fez ameaça velada, alertando que a alternativa ao diálogo era um 
"golpe". O chanceler, Ahmed Gheit, acrescentou que o Exército interviria para manter a 
estabilidade. 
 
Até agora, os militares que cercam a praça têm manifestado comedimento, o que conquistou a 
simpatia dos manifestantes. Dezenas de tanques estão espalhados pela cidade, mas por 
enquanto não há confrontos. 
 
O temor agora é que a transferência dos protestos para o palácio presidencial leve a uma 
repetição dos confrontos violentos registrados no início da revolta, que deixaram mais de 300 
mortos. 
 
"A guarda presidencial é uma ala separada do Exército, totalmente leal a Mubarak, e não vai 
tolerar protestos", disse o engenheiro Khaled, no meio da praça. "Se eles ficarem do lado do 
presidente, haverá um banho de sangue, porque não vejo ninguém disposto a recuar." 
 



Mesmo entre os menos exaltados, havia a clara determinação de continuar o movimento que 
pressionou o ditador egípcio. 
 
"Trinta anos no poder já é tempo demais", dizia a dona de casa Minal, de cerca de 60 anos, 
vestida de preto da cabeça aos pés. "Mubarak já morreu para nós, mas insiste em deixar o seu 
fantasma aqui." 
 
Líder da Irmandade defende 3ª via com princípios islâmicos 
Clóvis Rossi 
 
A Irmandade Muçulmana acrescentou ontem um ponto de interrogação às inúmeras suspeitas 
que cercam no Ocidente esse que é o mais antigo grupo islamita do Egito (e do mundo árabe). 
 
Em artigo para o "New York Times", Essan El-Errian, membro do Conselho de Guias da 
Irmandade, defendeu uma espécie de terceira via para a democracia egípcia cujo parto está 
aparentemente à vista. 
 
No texto, El-Errian afirma discordar de que "as únicas opções para o Egito sejam uma 
democracia puramente secular e liberal ou uma teocracia autoritária". 
 
Para ele, no Egito, "a religião continua a ser uma parte importante de nossa cultura e 
herança". Por isso, o líder da Irmandade escreve que o movimento "abraça a democracia não 
como um conceito estrangeiro que precisa ser reconciliado com a tradição, mas como um 
conjunto de princípios e objetivos que são inerentemente compatíveis com e reforçam 
princípios islâmicos". 
 
Dá a sensação de que El-Errian está dizendo que os princípios islâmicos são inerentemente 
democráticos, uma tese que, no Ocidente, enfrenta sérias resistências. 
 
Mas é uma tese defendida também por Tariq Ramadan, professor de Estudos Islâmicos 
Contemporâneos, em artigo para "GlobalViews", em que diz que "os líderes do movimento já 
não representam as aspirações dos mais jovens, que, muito mais abertos ao mundo e 
desejosos de promover reformas internas, estão fascinados com o exemplo turco". 
 
A Turquia é o único caso de democracia em país de maioria muçulmana. 
 
De todo modo, Ramadan, neto do fundador da Irmandade Muçulmana, Hasan al Bana, admite 
que, "por trás da fachada de unidade e da hierarquia, operam influências contraditórias". 
 
Por extensão, "ninguém pode dizer em que direção irá o movimento". 
 
Não é exatamente uma frase tranquilizadora para o Ocidente, que sabe que a democracia é 
também sinônimo de incertezas.  
 
"Cenário turco" para o futuro esbarra no papel dos militares 
Igor Gielow 
 
São incógnitas a composição de forças no pós-Mubarak e a relação dos militares numa 
equação que incluísse a irmandade muçulmana  
 
O papel dos militares na crise do Egito fez a alegria daqueles que sonham com um cenário 
turco para o futuro político do país árabe. 
 
Explica-se: fundadores da República da Turquia, os militares do país são uma espécie de 
elemento regulador da política local. 
 
Mesmo nas quatro ocasiões em que deram golpes, a última em 1980, eles o fizeram de forma 
a serem percebidos no Ocidente como guardiões do secularismo. Em 1997, pressionaram pela 
queda do premiê islâmico, mas dentro das regras. 



 
O partido governista atual abrandou por inspiração militar suas visões islâmicas, ainda que 
tenha buscado maior independência do Ocidente devido à rejeição da União Europeia em 
aceitar os turcos como membros. 
 
Assim, há a esperança nos governos ocidentais de que os militares egípcios possam assumir 
papel semelhante. Em um acerto em que a Irmandade Muçulmana tomasse parte, ainda que 
como força de oposição legalizada, o Exército poderia segurar eventuais radicalismos. 
 
Não é tão simples. Se é verdade que são seculares, mantendo a tradição do "socialismo árabe" 
do mítico Gamal Abdel Nasser, é importante lembrar que os militares egípcios sempre foram 
parte orgânica do regime. 
 
Desde 1954, só houve três presidentes no país. Um morreu, outro foi morto e o terceiro é 
Mubarak, não por acaso um herói da Força Aérea. 
 
Na Turquia de hoje, militares influem na política partidária, mas há eleições verdadeiras para 
seus governos. 
 
Parte disso se deve, além da ocidentalização que acompanhou a república fundada em 1923, 
ao fato de que desde 1952 a Turquia faz parte da Otan, a aliança liderada pelos EUA. 
 
No Egito, não há uma posição ocidental semelhante para gerar tal influência - e é ingenuidade 
achar que os protestos da praça Tahrir são todos em favor da democracia liberal. 
 
IRMANDADE 
 
É uma incógnita a composição de forças num eventual pós-Mubarak, bem como a relação dos 
militares numa equação que incluísse os islâmicos. 
 
A Irmandade é um ator inevitável e pode até ter moderado suas posições publicamente, mas é 
adversária figadal da elite militar, tendo sido duramente reprimida até aqui. 
 
Como mostra o grande painel em frente ao Museu Nacional Militar do Cairo, que celebra a 
"vitória" na guerra perdida para Israel em 1973, os fardados egípcios são dados a teatros e 
dissimulações. O cenário turco ainda é só uma hipótese. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 11 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 


