
avião começa a descer e se aproxima 
da pista de pouso do aeroporto 
internacional do Cairo. As nuvens 
somem no ar. Manchas disformes 
ganham contorno e os primeiros 

lampejos da cidade aparecem. Quando Tatiana 
Cardoso chegou à capital egípcia em 2004, da jane-
la do avião já avistava o que é comunicação na maior 
cidade egípcia. Nos telhados das casas e dos prédios 
repousavam, estáticas, centenas de antenas parabó-
licas. "É uma das coisas mais engraçadas de ver 
quando você está descendo no avião. Chama a aten-
ção de todo mundo... Cada uma com sua antena, cada 
casa, cada prédio", conta. Nos últimos anos, Tatiana 
viu muito essa cena. Morou no Cairo entre 2004 e 
2008. Depois, por dois anos, se dividiu entre Brasil 
e Egito e, em dezembro de 2010, avistou os telhados 
com seu típico adorno tecnológico pela última vez. 
Planejava ficar por mais tempo na cidade para orga-
nizar o casamento com seu noivo egípcio, marcado 
para 28 de janeiro, dia da paralisação geral no Egito 
por conta das manifestações iniciadas no dia 25. 

Nos dias que antecederam à festa, Tatiana 
começou a ter dificuldades para entrar em con-
tato com amigos e familiares que foram ao país 
para o casamento. Com o corte da internet na 

véspera, se deu conta de que não tinha o telefo-
ne dos hotéis — e pesquisá-los ficou quase 
impossível. Na manhã do dia 28, Tatiana rece-
beu um telefonema de sua mãe, Telma. "Foi a 
última ligação que recebi no celular. Minha mãe 
ligou de um celular internacional de um jornalis-
ta brasileiro que estava no mesmo hotel que ela. 
O boato era de que, depois da internet, iam cor-
tar os celulares", descreve. De fato, bloqueou-se 
tudo. Tatiana cancelou o casamento. 

As manifestações contra o governo autoritário 
do presidente Hosni Mubarak, no poder há 30 
anos, foram organizadas por meio de redes 
sociais e, no dia 25 de janeiro, milhares de pes-
soas tomaram as ruas para protestar. O bloqueio 
ao Twitter e ao Facebook foi imediato e, dois 
dias depois, houve o corte da internet. Uma ten-
tativa de impedir a disseminação e a comunica-
ção entre os manifestantes e de abafar a reper-
cussão internacional. Mas as antenas parabólicas 
continuavam funcionando... 

O sinal de TV também foi cortado. A Al Jazeera, 
rede de telejornalismo do Catar de alta capacidade 
tecnológica e com variados recursos humanos e 
materiais, saiu prejudicada, apesar de operar via 
satélite e ter exímio know-how em Oriente Médio 



(veja o quadro "Ilha sem miragem"). Mas isso não 
impediu que o fluxo de informação continuasse e 
que pessoas com acesso à internet pudessem 
acompanhar o noticiário. "Quando o sinal da emis-
sora foi cortado, as pessoas começaram a assistir 
via internet pelo YouTube. E os internautas ajuda-
ram porque eles nos passavam informações. A 
internet foi uma ferramenta fundamental para a Al 
Jazeera", conta Gabriel Elizondo, produtor da 
emissora no Brasil. Essa parceria entre manifes-
tantes e mídia privada foi essencial no Egito. 

"Os meios de comunicação não são veículos de 
subversão, ao contrário, são formas de ordenar as 
pessoas, de deixá-las bem quietinhas. É o modo 
como as pessoas usam esses meios que os trans-
formam em meios interativos, participativos. E é 
isso que está acontecendo. As mídias estão sendo 
apropriadas e redirecionadas para o uso coletivo, 
criativo, político e cidadão. No Egito você teve 
ação concreta. E não adianta censurar, tirar os 
celulares do ar, a internet do ar, que é como você 

impedir a troca de arquivos MP3 na internet: é 
impossível", avalia Silvio Roberto Miele, professor 
de jornalismo na PUC-SP e doutor em semiótica. 

Talvez tão impossível quanto impedir que essa 
troca de arquivos pela internet seja separar veícu-
los tradicionais das novas mídias e indicar qual 
deles teve um papel mais importante no Egito. "Há 
uma diluição das fronteiras entre essas coisas, 
porque você tem televisão na internet, internet na 
televisão", compara Miele. Os últimos aconteci-
mentos no Egito mostram exatamente isso. 

MOVIMENTO SEM ROSTO 
Correspondente internacional da RedeTV! na 

capital francesa, Franz Vacek começou a se pre-
parar para ir ao Cairo. Chegou à cidade no dia 31, 
data em que a saída de voos internacionais foi 
liberada. "Raras vezes vi algo igual. Multidões, 
pessoas preocupadas, famílias inteiras tentando 
deixar o Egito, gente chorando...", conta. Vacek 
sabia da situação do país e das dificuldades que 



enfrentaria para atuar na região. Entrou como 
turista. "Entrar como imprensa era impossível. O 
governo não tinha interesse de que os jornalistas 
chegassem ao país", explica. Se averiguado pela 
segurança alfandegária, talvez preferisse se des-
crever como cineasta, dada a enorme filmadora 
profissional dentro de sua bagagem. Mas teve 
sorte: antes de passar pela segurança, uma equi-
pe de TV foi barrada à sua frente. No meio da 
movimentação, Vacek conseguiu passar. 

Pegou um táxi rumo ao hotel, a 20 km de dis-
tância. Foi parado 14 vezes por militares, civis e 
policiais. Em todas as vezes, conferência de docu-
mentação. Seu hotel estava sem internet e imagi-
nava como enviaria material ao Brasil. Um boato 
sobre um provedor funcionando a partir de um 
hotel próximo parecia sedutor, apesar do toque 
de recolher dos grupos de vigilantes andando 
pelas ruas armados de bastões e facas. No outro 
hotel, o boato se confirmou e, poucas horas 
depois, também se dissipou: caiu a internet. 

Apesar das limitações técnicas, a cobertura 
não foi interrompida. Mais do que frear a comu-
nicação entre os manifestantes, as tentativas do 
governo egípcio eram de parar de alimentar a 
população com informações que poderiam forta-
lecer os protestos. "A grande questão nos países 
árabes é que a maioria é jovem. Uma geração que 
vive muitos problemas de perspectiva, de futuro. 
As pessoas acham que o Oriente Médio é deser-
to, camelo e pessoas com roupas malucas oran-
do. Mas lá existe internet, pessoas informadas, 
muita gente assistindo os canais internacionais 
via antena parabólica, inclusive Globo e Record. 
A informação vinda do ocidente influencia sim 
os jovens árabes", analisa Samira Adel Osman, 
professora de história da Ásia da Unifesp, espe-
cializada em islamismo e imigração. 

Nas ruas, cada vez mais gente. Tatiana lembra 
que, no início, alguns acreditavam ser um confli-
to entre classes. Logo perceberam que era uma 
insatisfação geral com a falta de moradia, alto 



preço de comida, falta de perspectiva. Rumo a já 
histórica praça Tahir, seguiam famílias inteiras, 
com idosos, crianças, e gente de todas as profis-
sões: advogados, médicos, diplomatas. "Houve 
uma mobilização nas redes, mas teve também a 
mídia e o boca a boca. Quem estava na praça 
Tahir não eram só pessoas mobilizadas por 
Facebook e Twitter. Tinha de tudo", diz Tatiana. 
João Paulo Cândia Veiga, doutor em ciência polí-
tica pela USP e pesquisador em relações interna-
cionais, destaca essa combinação entre as mídias. 
"O importante é quando há sinergia entre redes 
sociais e imprensa, como aconteceu no Egito. O 
resultado é um movimento social sem rosto, de 
grande alcance e envergadura que só tinha um 
objetivo: tirar Mubarak do poder", analisa. 

Rede social é um conceito que sempre existiu 
enquanto ideia de otimização da comunicação. "O 
ser humano desenvolve tecnologias para acelerar o 
processo de humanização. O que acontece hoje 
com as redes sociais é simplesmente a escala. É a 
diferença em andar a cavalo e de Ferrari", esclarece 
Jorge Carcavallo Picho, especialista em mídias 
sociais e ativista digital. "No caso do Egito, por 
exemplo, as pessoas já se deram conta de que é 
possível quebrar as barreiras impostas pelos polí-
ticos e, por isso, utilizam todos os recursos possí-
veis. Lá e na Tunísia vemos que as redes sociais 
têm um papel importante, até porque grande parte 
da população é jovem. Na maioria das vezes, os 
governos obsoletos e retrógrados não estão prepa-
rados para lidar com esse fenômeno", avalia. Vale 



lembrar que o movimento digital encabeçado pelos 
jovens em janeiro não é algo inédito. Nesse mesmo 
Egito, em 2008, os jovens do Movimento 6 de 
Abril tomaram as ruas em protesto favorável a 
trabalhadores industriais do país. Na época, a 
mobilização também ocorreu no Facebook (veja 
quadro "Povos e mídias, uni-vos"). Episódios mais 
recentes — como o caso do Irã em 2009 e as revol-
tas na Tunísia entre dezembro do ano passado e 
janeiro último — também serviram de inspiração. 

NOVA POLÍTICA 
Os protestos trouxeram resultados. Mubarak 

anunciou mudanças no governo e nomeou um vice-
presidente. Para arregimentar mais fiéis, prometeu 
aumento salarial a servidores públicos. A resistên-

cia popular, porém, permaneceu unida pela renún-
cia do presidente. O conflito foi inevitável. "Até 
certo momento eu conseguia entrar nas manifesta-
ções com a câmera sem problemas. Até que no dia 
seguinte à manifestação do 1 milhão [1° de feverei-
ro] passei pelos manifestantes pró-Mubarak e me 
deparei em meio a uma chuva de pedras. Uma ver-
dadeira guerra campal. Nunca tinha visto... Centenas 
de feridos. Pessoas sendo atendidas no meio da rua. 
Uma situação horrível. Aí, não era mais uma ques-
tão de pró ou contra. A partir desse dia começou a 
ficar insustentável para os jornalistas", diz Vacek. 

Muitos repórteres foram detidos, agredidos e 
tiveram seus equipamentos apreendidos. Outros 
foram deportados. Um fotógrafo egípcio morreu 
em decorrência de um ferimento a bala recebido 



em sua varanda, enquanto fotografava o movi-
mento na praça Tahir. O diretor do Google para 
a região, Wael Ghuneim, ficou detido por dez 
dias. O jovem empresário virou um símbolo das 
manifestações. Assim como a âncora do canal 
Nile TV, Shahira Amin. A jornalista se demitiu 
para fazer parte das manifestações. Em mensa-
gem ao presidente do canal, ela disse: "Perdão, 
mas estou do lado do povo e não do regime". 

A situação não era insustentável apenas para 
os jornalistas. 'O Egito parou. Cairo, Alexandria, 
Sinai, o porto do Canal de Suez, as estações de 
trem. Lojas foram saqueadas, museus foram 
vandalizados, presos fugiram, o comércio parou. 
Não era possível sacar dinheiro nem comprar 
comida. "Durante uma semana comemos o que 
tinha em casa e bolo do casamento. Não tinha 
nem como comprar pão", lembra Tatiana. 

Aos poucos, a repressão às mídias e aos meios de 
comunicação diminuiu. Os celulares voltaram a 
funcionar e a internet também foi restabelecida. O 
governo egípcio não só se deu conta de que os blo-
queios não diminuíram as manifestações como 
começou a sofrer pressões internacionais. Popu-
lações de outros regimes autoritários do norte da 
África e do Oriente Médio também se mobilizaram 
na Argélia, na Jordânia, no Iêmen, no Irã, no Bahrein 
e especialmente no Marrocos e na Líbia, onde cen-
tenas já morreram durante os protestos. "Acho que 
neste momento a questão do Iêmen é a que pode se 
agravar, já que lá existe uma situação de extrema 
pobreza com ditadura. Também acredito, que o 
Marrocos pode ser o próximo, já que o país vive um 
sério problema de pobreza", avalia Samira. 

Para Miele, os acontecimentos recentes na 
região árabe deixam importantes lições. "O fato é 
que a revolução ocorreu e não há dúvida de que as 
mídias tiveram um papel importantíssimo. 
Através da tecnologia, estamos entrando em con-
tato com uma nova forma de fazer política", ava-
lia. Ao fim de 18 dias de protestos ininterruptos, 
o presidente renunciou. Mais do que nunca, o 
Egito mostrou que está conectado. Novas e 
velhas gerações ligadas por internet, redes sociais, 
mídia local e estrangeira e antenas parabólicas. 

Em fevereiro de 2007, poucos meses depois de 
criar o Twitter, Jack Dorsey postou: "Uma pessoa 
pode mudar o mundo com 140 caracteres". Pelo 
comentário, foi altamente ironizado. Solidário aos 
egípcios, Dorsey quer ver quem está rindo agora. 
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