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Eles nasceram perto da época
em que o presidente Hosni Mu-
barak chegou ao poder. A maio-
ria obteve diplomas das princi-
pais universidades do Egito e to-
dos passaram suas vidas adultas
queixando-se das restrições im-
postas pelo estado policial – al-
guns sendo presos repetidas ve-
zes e até torturados pela causa.

Estamos falando dos jovens
profissionais, em sua maioria
médicos e advogados, que de-
ram início e então guiaram a re-
volta que derrubou Mubarak.
São parte da geração Facebook e
preferiram ocultar a face na on-
da de protesto – deliberadamen-
te, levando-se em conta a amea-
ça de prisão ou sequestro nas

mãos da polícia secreta.
São apenas 15 jovens que coor-

denam a revolta, entre eles Wael
Ghonim, executivo do Google
que foi detido por 12 dias, mas
emergiu esta semana como prin-
cipal porta-voz do movimento.

Apesar de poucos, eles trouxe-
ram sofisticação à causa. Ao lon-
go do processo, formaram entre
si elos que refletem o singular ca-
ráter não ideológico da revolta
da juventude egípcia, que abran-
ge liberais, socialistas e mem-
bros da Irmandade Muçulmana.

Na verdade, muitos dos mem-
bros desse círculo se conhece-
ram na época em que frequenta-
vam a universidade. Islam Lofti,
advogado que lidera a Juventude
da Irmandade Muçulmana, dis-
se que seu grupo costumava re-
crutar os membros dos peque-
nos partidos esquerdistas. Mui-
tos estão agora na revolta, entre
eles Zyad el-Elaimy, advogado
de 30 anos ex-comunista.

Elaimy, que foi detido quatro
vezes e sofreu nas mãos dos tor-
turadores, trabalha agora como
assistente de Mohamed ElBara-

dei, Nobel da Paz convertido em
um dos líderes da oposição. O
grupo dele, por sua vez, estabele-
ceu laços com outros jovens or-
ganizadores, como Sally.

As sementes da revolta foram
lançadas no levante da Tunísia,
quando Walid Rachid, de um gru-
po de ativistas chamado “Movi-
mento 6 de Abril”, enviou uma
nota ao administrador anônimo
de uma página do Facebook con-
tra a tortura pedindo “ajuda na
divulgação” de um dia de protes-
tos marcado para 25 de janeiro.
O interlocutor era alguém que

ele já conhecia: Ghonim, o execu-
tivo do Google.

Testes. No dia do protesto, o
grupo ensaiou medidas para ta-
pear a polícia. Os organizadores
anunciaram sua intenção de se
reunir numa mesquita num bair-
ro de alto padrão do Cairo, e a
polícia enviou para lá viaturas.
Mas, em vez disso, os organiza-
dores rumaram para um bairro
pobre nas imediações.

A própria ideia de começar
num bairro pobre foi um experi-
mento. “Sempre começamos pe-

la elite. Agora, pensamos em al-
go diferente”, disse Lofti. Em
vez de falar sobre democracia,
manifestantes se concentraram
em temas como salário.

“Eles comem frango e nós co-
memos feijão”, gritavam eles.
Sally disse: “Nosso grupo come-
çou com 50 pessoas. Ao final, éra-
mos milhares”. Com o fim dos
protestos naquele dia, ela disse
se lembrar de ter visto um ho-
mem baleado e morto pela polí-
cia. Na manifestação seguinte
ela trouxe uma sacola de supri-
mentos médicos e fez um centro
de primeiros socorros.

Quando ocuparam a Praça
Tahrir, ela e um grupo de amigos
já tinham recrutado o apoio do
Sindicato dos Médicos Árabes –
do qual muitos membros perten-
cem também à Irmandade Mu-
çulmana –, estabelecendo uma
rede de sete clínicas. Na véspera
das manifestações da “sexta fei-
ra de fúria”, no dia 28 de janeiro,
o grupo se reuniu na casa de Elai-
my enquanto Lofti decidiu fazer
um teste, caminhando duas ho-
ras pelas ruas convencendo mo-

radores a se juntar ao protesto.
Juntou 7 mil pessoas.

No dia seguinte, eles disseram
a ElBaradei em qual mesquita de-
veria aparecer. Então informa-
ram à imprensa sobre a presença
dele, e fotos de um ganhador do
Nobel encharcado por canhões
d’água correram o mundo.

Essa capacidade de organiza-
ção se mostrou fundamental al-
guns dias mais tarde, quando os
manifestantes rapidamente for-
maram uma linha de montagem
para se defender do ataque de
um exército de partidários de
Mubarak, que arremessava con-
tra eles pedras e coquetéis molo-
tov. Um grupo usava barras de
ferro para quebrar os paralelepí-
pedos em pedaços menores, ou-
tro trazia as pedras até a frente
de batalha e um terceiro grupo
se ocupava das barricadas.

“Quando há mortes nos pro-
testos, às vezes nos sentimos cul-
pados”, disse Lofti. “Mas, depois
da guerra daquela noite, temos
cada vez mais a sensação de que
o Egito merece nosso sacrifí-
cio.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

● Wael Ghonim – Executivo
do Google, fez página no Face-
book contra tortura e acabou
liderando articulação online

● Islam Lofti – Advogado e
líder da Juventude da Irmanda-
de Muçulmana, cuidava da orga-
nização dos protestos

● Zyad el-Elaimy – Advogado
que fez parte de grupos comu-
nistas, tornou-se o principal as-
sessor de ElBaradei

● Walid Rachid – Líder do gru-
po estudantil ‘Movimento 6 de
Abril’, coordenou protestos na
internet ao lado de Ghonim

VITÓRIA DAS RUAS. Alívio

Manifestantes se
surpreendem com
‘rapidez’ da queda
Saída de Mubarak trouxe alívio, alegria e orgulho a quem
protestava na Praça Tahrir durante a tarde de ontem
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Por trás do ocaso do regime, 15 jovens engajados

Obama adverte junta egípcia. Pág. A16 }

Desejo. População também quer julgamento de ex-ditador
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Ayman Emam e sua família es-
tavam fazendo a oração das 18
horas na Praça Tahrir, no cen-
tro do Cairo, quando começa-
ram a ouvir os gritos de que
Hosni Mubarak tinha renun-
ciado. Em seguida seus celula-
res começaram a tocar. Eram
parentes que estavam em ca-
sa, ligando para dar a notícia.
Eles não acreditavam no que
ouviam.

“Pensei que isso ainda ia levar
mais uma semana e que poderia
haver tumulto e derramamento
de sangue”, disse Emam, de 46
anos, executivo de recursos hu-
manos de uma multinacional.
“Estamos muito orgulhosos de
ser egípcios”, disseram suas so-
brinhas e seu filho adolescentes.
Elescontaram que se sentem “or-
gulhosos” de ter mudado o desti-
no do Egito e que se sentem “aci-
ma da Lua”. “Mudamos nosso
destino. Foi uma conquista da
nossa geração.”

A mulher do executivo, Ma-
many, lembrou de um grupo de
mulheres “muito pobres, prova-
velmente analfabetas”, que pula-
va de alegria. Foi o que mais cha-
mou a atenção de sua família.
“Começamos a filmá-las com os
celulares.”

Emam afirmou que confia no
propósito do Exército de organi-
zar a transição para a democra-
cia e não perpetuar-se no poder.
“Sei que não será fácil, que há
muitos grupos de interesse, mas
tenho esperança na democracia

e em melhores condições de vi-
da para os egípcios.”

A secretária executiva Salwa
Hosni, de 58 anos, havia chegado
às 16 horas à Praça Tahrir, acredi-
tando que teria pela frente uma
longa espera até a queda de Mu-
barak, depois do decepcionante
pronunciamento da noite ante-
rior. “Achamos que fosse levar
muito tempo”, disse, tremulan-
do uma bandeira do Egito na bri-
sa do Rio Nilo. Salwa afirmou
não ter candidato a presidente.
“Não confiamos em ninguém”,
contou.

O estudante de engenharia
Hany Shiha, de 23 anos, e o farma-
cêutico Gamal Osama, de 26, em-
punhavam uma bandeira na bei-
ra do rio, abraçados. “Estou can-
sado e feliz”, afirmou Shiha, que
há duas semanas protestava na
praça pela saída de Mubarak.
“Não consigo expressar tudo o
que estou sentindo.” O estudan-
te contou que, se tiver chance,
votará em Mohamed ElBaradei
para presidente. “Ele apoiou as
manifestações desde o primeiro
dia. Veio aqui e ficou do lado do
Egito.”

“Estou feliz e ao mesmo tem-
po preocupado”, contou Osama,
que atualmente tenta abrir sua
própria farmácia. “Mubarak não

pode simplesmente dizer adeus
e ir embora com sua fortuna de
US$ 70 bilhões. Queremos que
ele seja julgado e queremos esse
dinheiro, que é nosso, para cons-
truir casas, criar empregos, in-
vestir no Egito.”

Osama disse não se importar
muito com quem será o próximo

presidente. Considera mais im-
portante que uma nova Consti-
tuição seja escrita para que insti-
tuições democráticas sejam cria-
das. “Não podemos mais ter um
líder a cargo de tudo, exibindo
seu poder ilimitado. Precisamos
de funções delimitadas e de dis-
tribuição do poder.”

Com a internet, grupo de
profissionais da nova
geração delineou as
reivindicações e criou a
revolta da Praça Tahrir
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.




