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A mobilização de jovens como
Ali e Adawivah contra o governo
do Bahrein resultou em uma rea-
ção de contrainformação. “O Mi-
nistério do Interior, por exem-
plo, divulgou um tweet após um
confronto no qual três pessoas
morreram dizendo que a polícia
havia sido atacada por 50 pes-
soas com espadas”, conta Ali. O
momento do choque, no entan-
to, havia sido filmado e foi parar
no YouTube. “Viu-se claramen-
te que os manifestantes estavam
desarmados.”

Outra tentativa veio do minis-
tro das Relações Exteriores, Kha-
lid bin Ahmed bin Mohammed
Al Khalifa, que divulgou uma fo-
to de um manifestante atacando
um policial. Em poucos minu-
tos, a mobilização online provou
que a imagem era de 2008. “O
governo divulgou que não estava
usando artilharia pesada para
conter os manifestantes, só que
eu mesmo filmei helicópteros so-
brevoando meu prédio.”

Ambos reconhecem, entretan-
to, que o auxílio da internet fica
quase limitado à capital. “Nas vi-

las, o Exército é brutal e nin-
guém faz nada”, diz Adawiyah.

Outro ponto importante é
que o governo do Bahrein não po-
deria, simplesmente, desligar to-
das as conexões, como fizeram
Egito e Líbia. O país possui diver-
sas multinacionais instaladas
que dependem da rede para seus
negócios. No entanto, fontes li-
gadas ao governo local confir-
mam uma nova divisão do Exér-
cito que monitora os tuiteiros e
blogueiros locais e tenta intimi-
dá-los a parar de propagar o que
chamam de “atos revolucioná-
rios contra a segurança nacio-
nal, promovidos por setores reli-
giosos da população”.

“Isso é um absurdo. Nenhu-
ma das demandas dos manifes-
tantes tem a ver com privilé-
gios para uma ou outra divisão
religiosa. Todas as demandas
são políticas, mas mesmo em
tempos de internet há ainda
muito tabu e medo em se discu-
tir as reformas ou criticar a rea-
leza abertamente”, diz Ali.

Para dar um exemplo, ele,
que tem mais de 800 seguido-
res no Twitter, conta que, cada
vez que postava qualquer coisa,
por mais irrelevante que fosse,
recebia entre 80 e 120 respos-
tas ou reenvios de mensagens.
“Resolvi jogar um tema forte na
rede e tuitei: ‘Eleições diretas
para premiê. Discutam’. Não ob-
tive sequer uma resposta ou
reenvio de mensagem.” / S.B.

Redes sociais inflamam
a revolução no Bahrein
Jovens conectados, Ali e Adawiyah contam como usaram a internet para
exercer pressão sobre o governo e informar o que a mídia oficial escondia

Governo reage com
contrainformação à
revolução na web

HASAN JAMALI/ASSOCIATED PRESS

Plantando vídeos e fotos
falsas, as autoridades
tentam controlar fluxo
de notícias e abafar os
gritos online dos jovens
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Ali tem 29 anos. Sua melhor
amiga, uma xiita que anda de
saia e não usa véu, chama-se
Adawiyah e tem 28 anos. Am-
bos não revelam sobrenomes
por medo da repressão que
ronda o Bahrein e já levou de-
zenas de ativistas e blogueiros
à prisão sob diversas acusa-
ções. Alguns de seus conheci-
dos foram torturados. Ambos
já receberam ameaças pelos
perfis na rede Twitter, usada
para divulgar o que presen-
ciam durante os protestos que
ocorrem desde fevereiro.

Tanto Ali como Adawiyah fa-
zem parte de uma elite jovem e
liberal, educada em universida-
des da Europa e dos EUA, com
trabalhos em multinacionais e
bons salários. Ambos têm plena
consciência dos riscos que cor-
rem ao blogarem ou tuitarem so-
bre o que vem ocorrendo no país
e contradizendo a mídia oficial.

“O que quer que aconteça aqui
nos afeta diretamente. Somos
um país muito pequeno, mas a
nossa riqueza anual é na casa dos
bilhões e bilhões de dólares. Es-
se é um dinheiro que deveria ser
investido e entregue ao povo,

mas ele míngua e a maior parte
da população não vê absoluta-
mente nada. Não temos transpa-
rência”, diz Ali, inconformado.

“Um amigo me perguntou por-
que eu me importo tanto com es-
sa revolução se eu tenho uma vi-
da boa e não me falta nada. Mi-
nha resposta é que eu tenho sor-
te – e isso não é justo, pois mui-
tas pessoas aqui não possuem es-
sa mesma sorte e, apesar de tra-
balharem muito duro, serem in-
teligentes, não conseguem pro-
gredir, não têm chances – eu po-
deria muito bem ser uma dessas
pessoas”, diz Adawaiyah.

Ambos concordam que as prin-
cipais vantagens das mídias so-
ciais e da internet móvel durante
mais um embate no Bahrein são
a velocidade com que as notícias
se espalham, a habilidade de con-
tradizer a versão oficial do gover-
no e a mobilização de mais pes-
soas revoltadas, que agora se sen-

tem parte de algo maior e não
mais lutando individualmente
por aquilo em que acreditam.

“As pessoas não ficam mais
isoladas. A mídia social mudou
completamente a mentalidade
das pessoas e fez elas percebe-
rem que têm uma voz. Você não
consegue mais ser um alienado
nos dias de hoje, quando o país
está em chamas”, diz Adawiyah.

“Comecei a tuitar o que estava
vendo nos primeiros dias de pro-
testo, quando nada muito pesa-
do estava acontecendo ainda. Eu
tinha amigos completamente
desligados do que estava ocor-
rendo e queria mostrar para eles
que a situação era muito séria.
Meu primeiro tuíte foi quando
acordei na madrugada ouvindo
tiros”, conta Ali. No dia seguin-
te, ele buscou informações so-
bre o assunto e não encontrou
na imprensa local. “Não podia
mais ficar sentado esperando pa-
ra ler as histórias – tinha de ir ver
por mim mesmo”, diz.

Segundo os dois jovens, os
grandes feitos obtidos pelos blo-
gueiros e tuiteiros que tiveram a
mesma atitude foram organizar
melhor os protestos e, principal-
mente, desmentir as informa-
ções que o governo divulgava lo-
calmente e para o mundo.

Protesto. Jovens muçulmanas participam de manifestação contra o governo no Bahrein

Viaje com a CVC para a praia caribenha preferida dos brasileiros

Cancún Saídas diárias o ano todo

Lindas praias com mar azul-turquesa, casas 
noturnas com animadas pistas de dança e 
shows de luzes, ótimos shoppings, hotéis 
moderníssimos, sítios arqueológicos maias e 
um parque aquático onde dá para nadar com 
golfinhos. Cancún tem tudo o que você quer 
encontrar nas férias. A cidade fica ainda melhor 
com a CVC, pois a operadora lhe oferece toda 
a assistência em português.  

8 dias - Saídas aos sábados
Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/
hotel/aeroporto, 7 diárias de hotel com café da 
manhã, passeio e seguro-viagem.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento 
sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Passeios não incluem ingressos. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Câmbio base 
10/6/2011: US$ 1,00 = R$ 1,67. Crédito sujeito a aprovação.  

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

São Paulo Capital: 
Paraíso ............................................................ 2146-7011
Alto da Lapa ...................................................2594-5758
Anália Franco Shop.........................................2108-5300
Anchieta – Carrefour  ....................................2948-3148 
Aricanduva - Carrefour ..................................2269-5380
Bourbon Shop .............................................. .3892-6868
Brás-Mega Polo ............................................. 2886-3800
Casa Verde-Carrefour.....................................3858-5335
Center Norte Shop ......................................... .2109-2611
Central Plaza Shop.  ...................................... .2914-3355
Fradique Coutinho .........................................3596-3470
Freguesia do Ó-Extra ..................................... 3932-0740
Indianópolis-Walmart ................................... 2578-1969
Interlagos Shop ............................................ .5563-6300
Ipiranga Hiper Carrefour ................................2062-3922
Jacu-Pêssego-Carrefour ................................ 2521-5135
Jaguaré-Extra ................................................3297-8282
Light Shop ......................................................3255-5323
Morumbi Shop ............................................. .2109-4300
Morumbi Shop ...............................................2146-7200
Pátio Higienópolis Shop .................................3667-8622
Paulista-Top Center ........................................3266-7202
Penha Shop ....................................................2135-0700
Pirituba ..........................................................3903-6611
Real Parque-Pão de Açúcar ............................3755-0070
Santo Amaro-Cenesp ......................................3747-7122
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13 .....................5546-2888
São Judas ....................................................... 2858-0599

Tatuapé Shop. Metrô  .................................... 2094-5888
Vila Maria-Carrefour Tietê .............................2636-1864
Vila Mariana ...................................................2372-2284
Vila Olímpia Shop ......................................... .3045-8677
Grande São Paulo: 
Alphaville - Shopping Tamboré .....................2778-9797
Guarulhos Shop ..............................................2425-0533
Guarulhos-Bonsucesso ..................................2498-6022 
Mauá Plaza Shop ............................................4519-4700
Mogi das Cruzes Shop ................................... .4799-2166
Osasco Plaza Shop ..........................................3652-3600
Osasco Shop. União ........................................ 3652-1600
S.B.Campo-Carrefour Taboão ........................ 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro .................... 4121-9877 
São Caetano-Av. Goiás ...................................3636-3450
São Caetano - Carrefour .................................4227-8787
Sto André-Carrefour Oratório ........................4997-6880 
Taboão Shop.  ................................................. 4787-8212 
São Paulo Interior:
Araraquara Jaraguá Shop.  ........................... ..3331-3858
Araraquara-Shop. Lupo ................................. 3322-7676
Araras ............................................................ 3541-4484
Bauru Shop ................................................... .2106-9494
Campinas-Carrefour D. Pedro .........................5078 7532 
Campinas-D. Pedro Shop.  ............................ .2102-0199
Campinas-D.Pedro Shop ................................3756-9939
Campinas-Extra Abolição ..............................3271-2004
Campinas-Galleria Shop .............................. .3206-0343
Campinas-Iguatemi Shop.  ........................... .2117-3500 

Franca Centro ................................................. 3721-1900 
Franca Shop ....................................................3707-0700
Itapetininga ................................................... 3373-2144
Itapevi Shop.  ................................................. 4143-7979
Itapira  ............................................................ 3813-2426
Itu - Plaza Shopping ....................................... 4022-7275
Jaú Shop .........................................................3622-0288
Jundiaí Maxi Shop ........................................ .2136-0800
Louveira .........................................................3878-4030
Mauá Coop Barão ...........................................4544-8111
Mococa ...........................................................3665-7990
Pirassununga .................................................3561-9661
Poços de Caldas .............................................. 2101-8100
Ribeirão Preto-Fiúsa ..................................... 3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ......................2101-0048
S.J. Campos-Vale Sul  .....................................3878-7000
S.J. Rio Preto Shop ........................................ .3121-1450
S.J. Rio Preto-Centro  ..................................... 2137-5910
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida  ......................... 2137-0070
Santos  ............................................................3257-7000
São Carlos-Centro .......................................... 3307-7180
São Carlos-Iguatemi ......................................3307-8686
São João da Boa Vista..................................... 3631-1109
São Sebastião  ................................................3892-5299
Taubaté Shop ................................................ .3411-5000
Várzea Paulista ...............................................4595-6200
Vinhedo ..........................................................3876-3788

À vista R$ 3.537, ou 10x R$ 353,70
Base US$ 2.118. Preço para saídas 2, 9, 23 
e 30/julho no Hotel Marriott Casamagna.

EM ATÉ 10X SEM JUROS

CANCÚN

Só até hoje

PROMOÇÃO DE 
ANIVERSÁRIO

● Mudança

ADAWIYAH
ATIVISTA
“A mídia social mudou
completamente a mentalidade
das pessoas”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




