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“Acho	 que	 acontece	 o	 mesmo	 com	 as	
outras coisas que temos em excesso. 
Quero	 dizer,	 temos	 muitas	 coisas	 em	
excesso	nos	dias	de	hoje.	A	única	coisa	
que	não	temos	o	suficiente	é	tempo,	mas	
a maioria de nós tem tudo, em excesso. 
E	 ter	 tudo	 em	 excesso	 significa	 que	
nada temos. E a atual superabundância 
de	 imagens	 significa	 basicamente,	 que	
somos	 incapazes	 de	 prestar	 atenção.	
Somos	incapazes	de	nos	emocionarmos	
com as imagens. Atualmente, as 
estórias têm que ser extraordinárias para 
nos comoverem. Porque as estórias 
simples... não conseguimos mais vê-
las.”

Wim Wenders, em Janela da Alma, 
de	João	Jardim	e	Walter	Carvalho.

“Quem,	 aliás,	 afirmaria	 que	 o	 homem	
pode	 algum	 dia	 sentir-se	 realizado?	 O	
que	 faz	 a	 grandeza	 da	 história,	 o	 que	
a impede de ser um mero objeto de 
conhecimento,	é	que	ela	é	a	expectativa	
de uma resposta: expectativa ora 
confiante,	ora	ansiosa	de	uma	resposta	
à questão que surge a cada época e que 
persegue cada geração: como situarmo-
nos	em	nosso	porvir?	Como	determinar	
nosso	 lugar	 em	 relação	 ao	 presente?	
Pois se nós somos, como Jaspers 
definiu	 magnificamente,	 “homens	 que	
abrimos	 os	 olhos	 para	 participar	 da	
realidade	histórica”,	então	“quanto	mais	
compreendemos o que ela é, mais temos 
necessidade de procurá-la”. Haverá 
ambição mais bela e missão mais bela 
para	o	historiador	do	 tempo	presente?”

François Bédarida, em Tempo presente 
e	presença	da	história.
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RESUMO

Em	2011,	manifestantes	mulheres	e	homens	no	Egito,	 inseridos	
nas revoltas no mundo árabe, construíram novas paisagens 
virtuais que denunciaram o regime autocrático de Hosni 
Mubarak, que estava no poder de 14 de outubro de 1981 a 
11	 de	 fevereiro	 de	 2011.	 A	 utilização	 de	 diversas	 imagens	
das manifestações no ciberespaço promoveu um trânsito de 
informações mais autônomo do que até então no norte da 
África.	 Para	 tecer	 esta	 narrativa	 histórica	 sobre	 as	 revoltas	 foi 
selecionado como locus de análise no ciberespaço, o site 
colaborativo 18 Days In Egypt	 e	 o	 portal	 de	 notícias	 da	 Folha	
de	 S.Paulo.	 A	 partir	 das	 postagens	 realizadas	 nestas	 duas	
fragmentadas fontes, ter-se-á a percepção da relação do tempo 
e sociabilidades que perpassam as redes de comunicação que 
mobiliza	 novas	 linguagens	 e	 funções	 para	 se	 transitar	 entre 
o	 local	e	o	global.	É,	 justamente,	a	História	do	Tempo	Presente	
na busca por apreender essas novas linguagens virtuais que 
se	propõe	a	narrar	uma	história	do	Egito	a	partir	da	perspectiva	
da	população	em	movimento.	Uma	forma	mais	fluida	de	organizar	
os	processos	no	território	de	Clio,	como	também	novos	desafios	
a	serem	perscrutados	nesse	alargamento	da	dimensão	histórica.	
Os discursos, aliados à diversidade de recursos audiovisuais 
e tecnológicos, fomentaram a construção de sistemas 
sedimentados	em	 regimes	de	descentralização	cultural	de	onde	
emergiram comunidades imaginadas-virtuais. Assim, os espaços 
cibernéticos	 e	 seus	 fluxos	 nas	 redes	 virtuais	 de	 comunicação	
podem ser analisados como acontecimentos do presente tempo, 
que narram as experiências nos movimentos do Egito ao longo 
dos	 dezoitos	 dias	 em	 2011,	 que	 culminaram	 na	 queda	 do 
ditador.

Palavras-chave: ciberespaço; mídia; redes de comunicação; 
história do tempo presente; revoltas no Egito.
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ABSTRACT

In	 2011,	 men	 and	 women	 protesters	 in	 Egypt,	 inserted	 in	 the	
revolts	 in	 the	 Arab	 world,	 built	 new	 virtual	 landscapes	 that	
denounced	 the	 autocratic	 regime	 of	 Hosni	 Mubarak,	 who	 was	
in	 power	 14	October	 1981	 to	 11	 February	 2011.	 Using	multiple	
images	 of	 demonstrations	 in	 cyberspace	 promoted	 a	 transit	
information	 more	 autonomous	 than	 before	 in	 North	 Africa.	 To	
weave	 this	 historical	 narrative	 about	 the	 riots	 was	 selected	 as 
the	locus	of	analysis	in	cyberspace,	collaborative	site	18	Days	In 
Egypt	and	news	portal	 for	Folha	de	S.	Paulo.	From	the	postings 
made	 on	 these	 two	 fragmented	 sources,	 we	 compared	 the 
perception	 of	 time	 and	 sociability	 that	 underlie	 communication	
networks	 that	 mobilizes	 new	 languages	 and	 functions	 to	
transit	 between	 the	 local	 and	 the	 global.	 It	 is	 precisely	 the	
History	 of	 the	 Present	 Tense	 in	 seeking	 to	 seize	 these	
new	 virtual	 language	 that	 purports	 to	 narrate	 a	 history	
of	 Egypt	 from	 the	 perspective	 of	 population	 movement. 
A	more	fluid	way	of	organizing	processes	 in	 the	 territory	of	Clio, 
but	 also	 new	 challenges	 to	 be	 scrutinized	 in	 this	 enlargement 
of	 the	 historical	 dimension.	 The	 speeches,	 coupled	 with	 the	
diversity	 of	 audiovisual	 and	 technological	 resources,	 fostered	
the	 construction	 of	 pelleted	 of	 cultural	 decentralization	 schemes	
which	 emerged	 imagined	 communities	 -	 virtual	 systems.	 Thus,	
cyberspaces	 and	 their	 flows	 in	 virtual	 communication	 networks 
can	 be	 analyzed	 as	 events	 of	 this	 time,	 which	 narrate	 the	
experiences	 in	 movements	 in	 Egypt	 over	 the	 eighteen	 days 
in	2011,	which	culminated	with	the	fall	of	the	dictator.

Keywords: cyberspace; media; communications networks; history 
of present time; revolts in Egypt.
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INTRODUÇÃO
Uma possibilidade de apreensão do presente

O simples fato de respirar era um deleite; e 
eu	extraía	um	prazer	positivo	até	mesmo	de	
muitas genuínas fontes de dor. Sentia um 
calmo mas inquisitivo interesse por tudo. 
Com	um	charuto	na	boca	e	um	 jornal	nas	
mãos,	eu	 tinha	me	divertido	a	maior	parte	
da tarde, ora percorrendo anúncios, ora 
observando	o	grupo	heterogêneo	do	salão,	
ora sondando a rua através dos vidros 
esfumaçados. (POE, 1993, p. 2)

 Baudelaire e Poe (1993) experimentaram a modernidade 
por meio do trânsito pelas ruas de Paris e Londres no século XIX 
pelo	personagem	que	flanou	em	seu	 tempo.	O	que	se	pretende	
nesta	investigação	é	uma	prática	de	flanêurie	no	ciberespaço	como	
meio de apreensão e experimentação da vida moderna. O foco 
estará sob os diversos narradores/agenciadores no ciberespaço, 
e não sob as tramas políticas e sociais no Egito em 2011. Não é 
objetivo	deste	trabalho	fazer	uma	avaliação	da	cultura	política	que	
envolveram os vários países do Norte da África e Oriente Médio, 
e sim uma análise das redes de comunicação e as comunidades 
transnacionais	imaginadas-virtuais	no	Egito,	historicizando	os	18	
dias de manifestações e percebendo como foram narradas pelos 
sujeitos que dela participaram. Os movimentos de revoltas no 
mundo árabe, principalmente no Egito, foram representados como 
uma surpresa para a mídia ocidental, mas sociólogos e estudiosos 
da	Comunicação	já	vinham	discutindo	sobre

(...) como a transformação das tecnologias 
de comunicação cria novas possibilidades 
para	 a	 auto-organização	 e	 a	 auto-
mobilização	 da	 sociedade,	 superando	 as	
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barreiras da censura e repressão impostas 
pelo Estado. Claro que não depende apenas 
da tecnologia. A internet é uma condição 
necessária,	 mas	 não	 suficiente.	As	 raízes	
da rebelião estão na exploração, opressão 
e	 humilhação.	 Entretanto,	 a	 possibilidade	
de rebelar-se sem ser esmagado de 
imediato	dependeu	da	densidade	e	rapidez	
da	mobilização	 e	 isto	 relaciona	 se	 com	 a	
capacidade criada pelas tecnologias do que 
chamei	de	 “auto-comunicação	de	massas.	
(CASTELLS, 2011)

 As tecnologias de comunicação proporcionaram novas 
conexões	 e	 conflitos	 nas	 relações	 de	 poder	 estabelecidas	 em	
sociedade como a tensão desta com o Estado. Benedict Anderson 
(1991) discutiu a importância do ‘capitalismo literário’ na criação 
de uma comunidade imaginada que evoluiria para se tornar 
uma nação. Posso agora sugerir que o ‘capitalismo eletrônico-
informático’ seja o ambiente necessário para o desenvolvimento 
de uma transnação” (RIBEIRO, 1995, p.3).[1]

	 As	 revoltas	 globais	 que	 se	 intensificaram	 desde	 2011,	
introduzem	 elementos	 que	 precisamos	 interpretar	 melhor	 a	 fim	
de entender como as tecnologias da informação e comunicação 
contribuíram	 na	 organização,	 comunicação	 e	 difusão	 dos	
protestos no Egito. Para André Lemos (2002), o ciber-flânerie 
ou	 cibernauta	 é	 um	 reconhecimento	 do	 rearranjo	 nos	 espaços	
relacionais	organizados	por	estruturas	de	informação	eletrônicas	
através	 de	 hipertextos.	 Pela	 ‘leitura-navegação’	 a	 interatividade	
digital tem interfaces criativas e não lineares para apreensão 
e	 organização	 mais	 fluídas	 das	 informações.	 Os	 textos,	 sons,	
imagens estáticas ou em movimento, ao lado de outros recursos 

1 Entrevista ao Outras Palavras, 01/03/2011. Disponível em: 
	 <http://outraspalavras.	net/posts/castells-sobre-internet-e- 
 insurreicao-e-so-o-comeco>. Acesso em: 01/03/2012.
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que ampliam a comunicação entre sujeitos, constituem o 
ciberespaço como um novo território coletivo mediado pelas novas  
tecnologias, principalmente pelo acesso à Internet que propiciam 
a intercomunicação global.[2]

	 O	 caminho	 proposto	 é	 uma	 das	 possibilidades	 de	
perambulação pelas “ruas” labirínticas do contemporâneo, num 
emaranhado	 de	 reflexões	 possíveis.	 Assim,	 segundo	 Laura	
G. Flores (2004, p. 92), “as imagens concretas, ubíquas e 
heterogêneas	 parecem	 escapar	 ao	 discurso	 e	 impor,	 tirânicas,	
uma anarquia semântica”.
 Para experimentar o ciberespaço e contribuir com a 
minha	 narrativa	 sobre	 o	 Egito,	 elaborei	 um	 vídeo	 produzido	
em 2012/1 para a disciplina de História, Narrativas e Registros 
Audiovisuais,	do	professor	Dr.	Rafael	Rosa	Hagemeyer.	O	desafio	
foi	elaborar	uma	narrativa	audiovisual	que	refletisse	sobre	nossas	
investigações	como	uma	possibilidade	de	uma	historiadora	produzir	
uma narrativa audiovisual. Nesta busca por imagens na web para 
compor	a	videografia,	encontrei	uma	das	fontes	aqui	analisadas: 
o site colaborativo[3] 18 Days In Egypt. O vídeo, intitulado 

2  De acordo com RIBEIRO (1995, p. 3): Inicialmente desenvolvida 
    como parte de um projeto de defesa norte-americano, a Internet, 
				a	rede	das	redes,	interconecta,	no	presente,	algumas	dezenas	de 
				milhões	de	pessoas	em	todo	o	mundo,	tornando-se	o	mais 
    poderoso meio transnacional de comunicação interativa. Já que 
    o universo ou fronteira eletrônica está sempre expandindo-se, as 
				possibilidades,	uma	vez	mais	na	história	humana,	parecem 
				infinitas.	A	realidade	virtual	agora	existe	em	um	mundo	“paralelo”, 
				“on-line”,	uma	espécie	de	universo	hiper-pós-moderno	onde 
				tempo,	espaço,	geografia	e	cultura	são	“não-existentes”	ou 
				“não-importantes”	(Escobar,	1994;	Laquey	&	Ryer,	1994; 
    Feenberg, 1990).

3  O Crowdfunding foi criado na Internet pelo empresário americano 
				Michael	Sullivan	em	2006,	como	um	sistema	de	financiamento 
    coletivo por meio de investimentos ou doações de pessoas 
    físicas ou jurídicas para iniciativas coletivas ou individuais, desde 
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“Primavera Árabe”, no ciberespaço “O Egito em 18 dias”, está 
disponível	em:	<http://youtu.be/7OV253l42BE>.
 As imagens selecionadas elucidam os primeiros 
ensaios	para	entendimento	deste	complexo	fluxo	de	informações	
acerca	 dos	 acontecimentos.	 A	 história	 poder	 ser	 mais	 pública	
nesse sentido, onde é permitido construir outros discursos em 
interdisciplinaridade	com	outras	linguagens,	como	a	videográfica.	
Acredito	ser	possível,	historiadores	produzirem	seus	documentos	
históricos	 e	 transformá-los	 em	 fontes	 das	 discussões	 que	
intenciona articular como estrutura narrativa do tempo e espaço 
abordados.
	 A	 utilização	 de	 diversas	 imagens	 registradas	 nas	
manifestações do levante egípcio de 2011 e sua postagem 
no ciberespaço promoveram trânsitos de informações mais 
autônomos do que até então no mundo árabe, especialmente na 
África	 setentrional.	 As	 narrativas	 produzidas	 e	 compartilhadas	
tomaram proporções monumentais que invadiram o cotidiano dos 
ocidentais	que	acompanharam	os	acontecimentos,	nos	colocando	
perplexos diante do diálogo com seus espaços e tempos virtuais. 
“A	globalização	 também	afeta	a	vida	corrente,	da	mesma	 forma	
que determina eventos que se passam à escala planetária” 
(GIDDENS, 2000, p. 17).
 A Internet passou a ser a trama tecnológica na Era da 
Informação, que se dá em redes de sociabilidades. A proposta 
desta dissertação, ao abordar os meios a partir de uma perspectiva 
que	 cruza	 história	 e	 redes	 de	 comunicação,	 é	 evidenciar	 uma	
outra emergência num recente território da vida política e 
cultural.	 Embora	 as	 narrativas	 produzidas	 estejam	 relacionadas	
com a tecnologia, quem as determina são sujeitos em suas 

				colaborar	com	pequenos	negócios	à	filantropias.No	caso	do	18 
				Days	In	Egypt,	a	colaboração	é	por	meio	de	depoimentos	e 
    materiais de manifestantes desde os 18 dias de manifestações 
				como	em	outros	momentos	de	experiência	histórica.
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experiências nas instâncias sociais, políticas e culturais, gerando 
uma compreensão expandida sobre novos meios de comunicação 
digital	 que	 se	 manifestam	 de	 forma	 heterogênea.	 Localizo	 os	
esforços e abordagens nas redes de comunicações no crescente 
fluxo	de	pessoas	e	na	formação	de	novas	subjetividades	no	Egito	
em	2011.	Assim,	os	espaços	cibernéticos	e	seus	fluxos	nas	redes	
virtuais de comunicação podem ser analisados como eventos do 
tempo	presente	 que	agenciaram	a	história	 sobre	 os	 18	dias	 de	
revoltas no Cairo.
 Na corrida pela informação em tempo real, a relação 
com	 o	 tempo	 tem	 sido	 objeto	 de	 reflexão	 “desempenhado	 pelo	
desenvolvimento	rápido	e	pelas	exigências	cada	vez	maiores	de	
uma sociedade de consumo, na qual as inovações tecnológicas 
e	a	busca	de	benefícios	cada	vez	mais	rápidos	tornam	obsoletos	
as	 coisas	 e	 os	 homens,	 cada	 vez	 mais	 depressa”,	 de	 acordo	
com	 a	 reflexão	 sobre	 os	 novos	 regimes	 de	 historicidade,	
discutido por François Hartog (2013, p. 148). Assim, como nos 
relacionamos	 com	 o	 tempo?	 Quais	 sentidos	 damos	 a	 ele?	 Em	
que medida nossas sociabilidades - muitas delas mediadas por 
tecnologias de informação e comunicação - estimulam os novos 
regimes	 de	 historicidade?	 Os	 comportamentos	 das	 sociedades	
contemporâneas	 traduzem	 diferentes	 tipos	 de	 experiências	
compartilhadas	através	das	tecnologias	“delineando	assim	um	dos	
regimes de temporalidade do presente” (Idem, p. 149).
	 O	ciberespaço	é	um	 território	flutuante	e	 recente	como	
objeto de investigação no campo da História. Entretanto, ele 
vem	 registrando	 e	 entremeando	 os	 acontecimentos	 históricos	
num trânsito de informações que tem como suporte as relações 
sociais e a tecnologia da comunicação. Desde seus primeiros 
anos,	 quando	 a	 Internet	 era	 utilizada	 em	 contextos	 militares,	
que começaram na Guerra Fria, em 1960, a comunicação via 
ciberespaço vem sofrendo diversas transformações. Passaram 
pelas disseminações comerciais, culturais e comportamentais, 
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popularizando-se	juntamente	com	o	aprimoramento	das	utilizações	
e	tecnologias	empreendidas.	O	desenvolvimento	desses	aparelhos	
“de última geração” confundem-se com o alastramento das redes 
sociais pelo planeta nos últimos anos, principalmente depois da 
popularização	da	Internet	nos	anos	de	1990.
	 Como	também	há,	nos	últimos	vinte	anos,	uma	

emergência de pesquisas multidisciplinares 
sobre redes sociais com base em diferentes 
enfoques, muitas das quais motivadas pelo 
aumento da complexidade da vida urbana 
e pelas comunicações mediadas pelo 
computador. (COGO, 2011, p. 81)

 O Movimento Zapatista em 1994 é um exemplo de como 
a	Internet	vem	desenhando	uma	rede	cada	vez	mais	configurada	
em	 um	 potencial	 ciberpolítico,	 refletindo	 sobre	 a	 questão	 das	
redes	 como	 articuladoras	 de	 reconfigurações	 nos	 modos	 de	
pensar	as	organizações	e	movimentos	sociais	no	tempo	presente.	
Os	Zapatistas,	foram	capazes,	por	exemplo,	de	parar	um	provável	
ataque do exército mexicano, alertando a comunidade transnacional 
virtual que respondeu inundando o endereço eletrônico do governo 
mexicano em protestos. O Ministro das Relações Exteriores do 
México,	 reconhecendo	 a	 eficácia	 desta	 iniciativa,	 afirmou	 que 
“a	guerra	em	Chiapas	foi	uma	guerra	da	Internet”	(Processo	991,	
30 de outubro, 1995: 48). (RIBEIRO, 2000, p. 491)
	 Os	 momentos	 históricos	 são	 permeados	 por	
circunstâncias	 específicas	 que	 nos	 auxiliam	 a	 compreender	
como os sujeitos vivenciam o entendimento de seu tempo, pela 
experiência individual e/ou pela mediação das relações sociais 
que	 produzem	 representações.	Ao	 pensar	 as	 redes	 virtuais	 de	
comunicação, é possível abordar um conceito mais abrangente 
que	reúne	as	relações	políticas	cotidianas	e	o	compartilhamento	
interpessoal.	 No	 compartilhamento	 dos	 meios	 simbólicos	 se	
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formam comunidades imaginadas-virtuais que não são novidade 
na experiência de comunicação da sociedade “ouvintes de rádio, 
rádio amadores, espectadores de cinema e telespectadores são 
parte	destes	grupos”	(Ribeiro,	2000,	p.	472).	Quando	pluralizada,	
a experiência individual gera sentidos na comunidade, como novas 
formas de interagir que a própria sociedade cria para tornar cada 
vez	mais	eficiente	o	gesto	comunicacional,	as	identificações	e	as	
redes	de	memórias.	A	comunicação	medeia	as	ações	humanas,	
suas	experiências	e	relações,	produzindo	sentidos	cambiantes	e	
compartilhados	socialmente	em	nossos	tempos.
	 Nesse	sentido,	o	ofício	de	historiador	tem	sido	cada	vez	
mais	repensado	por	meio	das	novas	tecnologias	digitais,	uma	vez	
que suas fontes e objetos têm sido acessados em plataformas 
ou	 banco	 de	 dados	 online	 por	 vezes	 disponibilizados	 pelas	
próprias instituições ou elaborados por outros pesquisadores.
O	que	resulta	numa	forma	mais	flexível	de	organizar	os	processos	
e as informações no território de Clio, como também novos 
desafios	a	serem	perscrutados	nesse	alargamento	da	dimensão	
histórica	 tramado	por	diversos	 regimes	de	 tempo	dando	sentido	
às experiências. Je suis convaincu, escreveu Robert Darnton
(In: DELALANDE e VICENT, 2012, p. 12), qu’Internet modifiera le 
monde du savoir et que cette transformation a déjà commencé.
 Para ilustrar esta argumentação, usarei um exemplo 
ordinário em nossas práticas de pesquisa. As fontes, captadas 
por câmeras digitais ou copiadas de algum site da internet, são 
analisadas pela tela do computador e constituem um texto a ser 
armazenado	num	acervo	digital.	Nesse	sentido,	o	conhecimento	
histórico	elaborado	é	construído	entre	o	historiador-artesão	e	sua	
relação	 com	 as	 ferramentas	 de	 trabalho.	 Assim,	 proponho	 um	
exercício de ciberflânerie pelas ruas do Cairo através das imagens 
do site colaborativo, do portal de notícias, além do Google Maps 
para	apreender	e	familiarizar-se	ao	cenário	discutido.
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Figura	1	-	 Imagem	de	satélite	da	 localização	da	Praça	Tahrir	na	
cidade do Cairo (Egito).

Fonte:	Google	Maps.	Disponível	em	<http://goo.gl/maps/UVD0w>.

	 A	História	tem	se	reorganizado,	tanto	do	ponto	de	vista	
dos sujeitos e dos objetos a que ela se conecta, como também em 
relação às diferentes formas de entender estas temporalidades. 
Além	 das	 ferramentas	 de	 análises,	 os	 fatos	 históricos	 são	
comprimidos em curtos espaços de tempo resumido “em um 
minuto	e	meio	para	trinta	anos	de	história”,	como	lembra	François	
Hartog (2013), ou trinta anos de ditadura em 18 dias.
	 Para	 tecer	 esta	 narrativa	 histórica	 sobre	 os	 conflitos	
nestes	 inflados	 18	 dias,	 com	 suas	 entidades	 e	 temporalidades	
inacabadas, terei como fonte de análise o site colaborativo 18 Days 
In Egypt	e	o	portal	de	notícias	da	Folha	de	S.Paulo[4].	A	escolha	

4   Site colaborativo é uma plataforma virtual que permite a 
     colaboração com conteúdos multimídias por parte do público. 
					Disponível	em:	<http://18daysinegypt.com>.	Acesso	em:	01	mar. 
     2012.
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destas fontes baseou-se na importância destes agenciadores nos 
universos	em	que	operam.	O	momento	histórico	aqui	 analisado	
e designado pela mídia internacional como “Primavera Árabe” e, 
inserido numa conjuntura, os “18 dias no Egito” - de 25 de janeiro 
a 11 de fevereiro de 2011 -, está permeado por tecnologias digitais 
que contribuíram para o rearranjo das concepções de tempo e de 
espaço.
 No entanto, diante de fontes tão dilatadas, construí 
unidades de analise a partir da compreensão dos conteúdos 
das	 fontes	ao	 longo	do	 trabalho.	Para	as	 reportagens	na	Folha.
com - Egito, a busca foi no Acervo do portal de notícias da 
Folha	 /	 Mundo,	 no	 período:	 01/11/2010	 a	 15/11/2012.	 Foram	
740 ocorrências levantadas na produção do estado da arte. As 
reportagens	apresentadas	fazem	parte	de	um	levantamento	das	
matérias jornalísticas publicados. Entende-se que “o discurso 
midiático como um conjunto de representações que tanto relatam 
quanto constroem mundos sociais”, de acordo com Jimena Maria 
Massa (2008, p. 288).
 No site colaborativo 18 Days In Egypt foram analisadas 
apresentações multimídia por data, cerca de 160 das 355 postadas 
até 01/07/2013. Assim, selecionei um conjunto de imagens e um 
conjunto	 de	 discursos	 que,	 acredito,	 serem	 mais	 significativos	
para narrar este momento crítico. Os dados que foram coletados 
e	disponibilizados	no	site	18 Days In Egypt são de livre acesso 
e,	 como	 se	 propõem	 a	 narrar	 a	 historia	 dos	 acontecimentos	
recentes	no	Egito,	utilizo-me	deles	como	fonte	para	este	trabalho.	
Tanto	o	site	colaborativo	quanto	a	Folha,	continuam	alimentando	
o ciberespaço com informações sobre os desdobramentos dos 
18 dias.
	 A	 escolha	 das	 duas	 fontes	 deu-se	 no	 sentido	 em	 que	
ambas são de fácil acesso online e de grande circulação, apesar 
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da	 Folha.com[5]	 estipular	 um	 limite	 de	 visualizações	 por	 mês.	
Além	 disso,	 a	 Folha	 é	 um	 jornal	 que	 faz	 sua	 leitura	 de	mundo	
bastante situada em grandes jornais internacionais, e uma 
representativa	mídia	capaz	de	interferir	na	formação	de	opiniões.	
O site colaborativo 18 Days In Egypt, tem a importância de ser 
uma fonte narrada pelos manifestantes que ocuparam a praça 
Tahrir	em	diversos	acontecimentos	desde	os	18	dias	de	revoltas.	
Uma	 plataforma	 coletiva	 e	 colaborativa	 que	 teve	 significativa	
participação da população que sentiram a necessidade de 
construir seus próprios canais de discursos através dos materiais 
audiovisuais e memórias coletados de suas experiências.
 A partir das investigações e análises destas fontes 
construí unidades de análise podem ser pensadas em três 
grandes séries discutidas ao longo dos três capítulos: Revolta, 
Cidade e Feminino. Com isso, indico as delimitações e objetivos 
das investigações das fontes, não porque outros recortes não 
sejam	relevantes,	mas	porque	entendo	serem	estas	as	influências	
mais	 pulsantes	 que	 envolveram	 os	 conflitos	 no	 Egito.	 Certa	 de	
que	a	história	do	presente	é	feita	pela	mudança	constante,	afinal	
os	 acontecimentos	 estão	 ocorrendo	 e	 tenho	 neste	 ciberespaço	
uma fonte eternamente jovem e ativa. De acordo com François 
Bédarida, aí reside

a necessidade de distinguir os níveis de 
verdade	 históricos,	 que	 comportam	 maior	
e menor grau de aproximação e diferentes 
estágios	 de	 certezas,	 mas	 nos	 quais	 a	

5			A	Folha	é	o	primeiro	jornal	a	desenvolver	sua	plataforma	e 
     linguagem digital, além disso é a maior tiragem e circulação 
					no	Brasil,	segundo	dados	da	Folha	e	da	Associação	Nacional 
     de Jornais, são cerca de 297 mil exemplares nos dias úteis e 321 
					mil	aos	domingos.	Disponíveis	em:	<http://www1.folha.uol.com.br	 
					/institucional/circulacao.shtml>	e	<http://www.anj.org.br/a- 
     industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornais-do-brasil>. 
     Acesso em: 01 mar. 2012.
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mesma aspiração elevada deve sempre 
repercutir	 na	 consciência	 do	 historiador.
(2006, p. 224)

 Na primeira categoria, Revolta, analiso os discursos 
produzidos	tanto	pela	mídia	digital,	pela	Folha	online,	que	intitula	o	
evento como “Primavera Árabe”, quanto pelos manifestantes que 
a nomeiam “revolta”, “luta”, “manifestação”. Quais as possíveis 
intencionalidades	nas	imagens	divulgadas	dentro	e	fora	do	Egito?
Na segunda categoria, Cidade, a ideia é observar a polifonia 
na capital egípcia e a apreensão do espaço real para o virtual 
analisando	 as	multiplicidades	 dentro	 da	 praça	 Tahrir.	Analisarei	
cenas cotidianas no site colaborativo 18 Days In Egypt e seus 
ecos	na	Folha.	Como	foi	disseminado	o	termo	“Primavera	Árabe”?	
Quais	foram	as	configurações	desta	cidade	e	destes	manifestantes	
ao	longo	dos	18	dias?
	 Na	 categoria	 Feminino,	 dirijo	 o	 olhar	 para	 como	 as	
diferentes	 mulheres	 se	 colocaram	 nas	 manifestações	 e	 como	
fabricaram novos simbolismos. Quais discursos e imagens se 
formaram	acerca	da	participação	das	mulheres	na	revolta?	Como	
elas	lutaram?
 A comunicação em rede já está propagada desde o 
século XIX, mas antes ela se dava de maneira escrita ou falada. 
A internet tornou-se um espaço de interação, mas também é 
território do mercado de consumo. A participação política dos 
cidadãos egípcios na contemporaneidade pode ser pensada 
na	 conjuntura	 da	 globalização,	 com	 a	 crise	 de	 identidades	 que	
perpassa	 o	 corpus	 social.	Agora	 configurada	 no	 espaço	 virtual,	
essa participação dá-se nas redes de comunicações virtuais, que 
operam	 com	 base	 em	 identificações.	 Transformam-se	 também	
em	 espaços	 de	 discussão,	 memória	 e	 mobilização	 política,	 no	
caso	 dos	 atores	 políticos	 que	 compartilharam	 dos	 18	 dias	 de	
revoltas. Os “desorientados” dias foram momentos dramáticos de 
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síntese	 em	que	 irrompem	as	manifestações,	 o	 “suficiente”	 para	
compreender os trinta anos de regime ditatorial no Egito, dando a 
impressão que os egípcios num certo dia “acordaram revoltados”, 
como	uma	brecha	que	se	abre	no	espaço	e	no	tempo	presentistas.	
 O próprio termo “Primavera Árabe”, bastante difundido 
na mídia ocidental, parece também carregar uma vontade por 
nomear	o	florescimento	de	um	milagre,	qual	seja,	a	instalação	de	
uma	potencial	democracia	em	países	até	então	“desconhecidos”	
por	 nós	ocidentais.	É	 também	uma	vontade	da	mídia	Ocidental	
justificar,	teleologicamente,	a	democracia	como	ponto	de	chegada	
de	uma	sociedade	civilizada,	justamente	onde	a	democracia	tem	
se encontrado em crise. O termo “Primavera Árabe” é visto com 
certo	receio	entre	pesquisadores	e	acadêmicos,	porém,	utilizarei	
o termo para tratar deste conjunto sucessivo de levantes no 
Egito discutindo a onda de protestos como parte de um processo 
que	 repercutiu	 com	 a	 queda	 de	 governos,	 caracterizando-se,	
sobretudo, como um movimento transnacional e estruturado por 
agenciadores	 (GIDDENS,	 2009)	 e	 “nomeado”	 pela	 midiografia	
ocidental na criação do Outro, o Oriente. O uso de determinado 
termo não é arbitrário e revela-se como instrumento de intervenção 
nos	eventos	do	Egito	com	fins	específicos	e	bem	articulados	que	
denota uma identidade e sua pertença inicial nas percepções com 
relação ao objeto investigado em um determinado processo de 
intervenção	histórico-cultural	e	sociolinguístico.
 Creditou-se, inicialmente, certa “espontaneidade” aos 
eventos	 produzidos	 por	 uma	 “nova”	 sociedade	 civil	 organizada	
e	 que,	 por	 sua	 vez,	 expandiram	 para	 as	 diversas	 regiões.	
Começando na Tunísia e Egito, as manifestações estenderam-se 
para	até	dezesseis	países,	e	desmentiu	muito	do	excepcionalismo	
árabe, considerado como um estado natural de estagnação 
fundamentalista religiosa no mundo árabe em meio as mudanças 
globais	 (e	ao	olhar	estrangeiro	sobre	o	Oriente).	A	militância	na	
Internet - ciberativismo - que ocorreu pelo Oriente Médio e norte 
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da	África	é,	para	o	Ocidente,	uma	novidade	potencializada	pela	
web. As representações contemporâneas difundidas pela mídia e 
no senso comum sobre o Egito ainda são as múmias, faraós e 
todo um imaginário popular que vai de “Indiana Jones”, passa pela 
“A	Múmia”	 e,	 em	2013,	 chegou	à	minissérie	 brasileira	 “José	do	
Egito”,	da	Rede	Record,	onde	“[geralmente]	reproduzem	o	topos	
colonial	segundo	o	qual	o	‘conhecimento’	ocidental	das	civilizações	
antigas ‘salva’ o passado do esquecimento” (SHOHAT e STAM, 
2006, p. 227).
	 Inspirada	nestas	questões	sobre	os	conflitos	no	Egito	em	
2011, a pesquisa propõe uma interação entre as Temporalidades 
e	 a	Tecnologia	 como	 instrumentalização	 das	 análises,	 pois	 são	
concepções que pungem a sociedade contemporânea, que se 
articula por outros meios em novas extensões do cotidiano. Atuam 
como	 uma	 parte	 organizada	 em	 meio	 a	 um	 sistema	 que	 nem	
sempre	é	organizado	e	cada	vez	mais	hipertrofiado,	como	discute	
Gustavo Lins Ribeiro:

O desenvolvimento das indústrias de 
transporte, comunicação e informação, a 
planetarização	dos	mercados	financeiros	e	a	
difusão dos segmentos de vários processos 
produtivos em diferentes áreas do mundo 
significaram	 um	 aumento	 inusitado	
da circulação de capital, mercadorias, 
informação e pessoas. (2000, p. 466)

	 Por	isso,	a	proposta	não	é	de	esgotar	as	fontes,	uma	vez	
que	seu	objeto	-	a	Internet	-	está	em	desenvolvimento	e	é	inflado	
de conteúdos que se alteram num tempo vertiginoso dentro desse 
processo.	Acompanhar	suas	mudanças	se	torna	tarefa	impossível	
de	 ser	 realizada	 por	 qualquer	 pesquisador.	 O	 interesse	 desta	
pesquisa está em examinar o ciberespaço na experimentação e 
análise	dos	discursos	e	imagens	sobre	os	conflitos	transnacionais	
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ocorridos no Egito em 2011. Com quais ferramentas e ideais 
estes	 discursos	 são	 produzidos?	 O	 Estado	 e	 a	 sociedade	 civil	
relacionam-se	 de	 forma	 heterogênea	 e	 entre	 tensões	 a	 todo	 o	
momento. Assim, como os discursos constituem-se em seus 
sistemas de produção, nos regimes de visualidade e na produção 
de sentidos numa sociedade permanentemente deslocada física e 
virtualmente?
	 Para	apreender	melhor	esse	processo	 tão	complexo,	o	
ideal é recorrer a algumas destas imagens em transição. Com o 
objetivo de capturar os eventos da revolução, o site colaborativo 
18 Days In Egypt tem sido alimentado, de forma interativa, com 
histórias	 e	 imagens	 de	 quem	 esteve	 na	 praça	Tahrir,	 no	 Cairo,	
como	um	meio	de	compartilhamento	de	memórias	e	experiências:	
descobrir, colaborativamente, uma nova forma de contar e 
compartilhar	 nossas	 memórias.	 Os	 autores	 de	 conteúdos	 são	
convidados	 “escrever	a	história	de	seu	país”.	 Invocarei	diversas	
vezes	 a	 palavra	 interatividade,	 que	 “ressalta	 a	 participação	
ativa	 do	 beneficiário	 de	 uma	 transação	 de	 informação”	 (LEVY,	
2005,	 p.	 79).	 Pois,	 estas	 histórias,	 normalmente,	 são	 contadas	
em	 plataforma	 multimídia:	 unem-se	 fotografias,	 vídeos,	 áudios,	
recortes	de	impressos,	desenhos,	pinturas	e,	por	fim,	relatos	orais	
e/ou	escritos	que	dão	o	fio	condutor	da	narrativa	em	formato	slide	
show.
	 A	 intenção	 na	 escolha	 dessa	 fonte	 é	 entender	 as	
experiências	 compartilhadas	 nessa	 nova	 forma	 de	 projeto	 de	
memória coletiva digital construída pelos próprios manifestantes. 
As	 organizações	 de	 pessoas	 em	 comunidades	 imaginadas-
virtuais e suas diversas relações com as esferas políticas estão 
no eixo central da transnacionalidade, “no sentido de que política 
e ideologia são os universos privilegiados” nas relações locais e 
globais (RIBEIRO, 2000). Esta vontade vem pelo desejo de não 
deixar desaparecer os sujeitos políticos, ou ainda, por criar uma 
forma de registro das experiências coletivas sobre as revoltas, 
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antes	 dificultado	 pelo	 regime	 opressor	 de	 Hosni	 Mubarak.	 Ou	
seja,	 houve	 tensões	 e	 conflitos	 não	 visibilizados	 nas	 narrativas	
sobre	o	Egito	e	é	nessa	brecha	que	se	investe	num	projeto	como	
este. Entre a realidade e suas representações, pensemos nas 
paisagens que, sob diferentes intensidades e temporalidades, 
adquirem	 outras	 configurações,	 gerando	 novos	 olhares	 sobre	
essa mesma paisagem revisitada, imaginada e contemplada. De 
acordo com Bédarida,

(...)	 a	 imagem	 que	 prefiro	 é	 a	 do	
palimpsesto: o tempo presente é reescrito 
indefinidamente,	 utilizando-se	 o	 mesmo	
material, mediante correções, acréscimos, 
revisões - imagem que remete ao âmago 
do processo de reescrita de que fala Paul 
Ricoeur. (2006, p. 221)

 Nessa mesma esteira da reescrita da História, é 
necessário	 entender	 os	 discursos	 produzidos	 pela	 mídia	 no	
Brasil,	por	meio	do	portal	de	notícias	da	Folha	de	S.Paulo,	sobre	
a	 temática	 “Primavera	Árabe”	no	Egito.	O	 intuito	é	acompanhar	
também a construção e a manutenção dessa plataforma de 
comunicação	 social	 autorizada.	 Algumas	 das	 notícias	 vêm	 de	
agências	 hegemônicas	 globais	 -	 como	 a	Agence France Press 
(AFP), a Associated Press e a Reuters de Londres -, ou demais 
agências internacionais de comunicação responsáveis por 
coletar	 informações	de	 interesse	 jornalístico,	configurá-las	como	
notícias (para formato impresso ou online) e redistribuí-las para 
os veículos de imprensa que são seus clientes e pagam para ter 
direito a publicar seu conteúdo - notícias, vídeos, fotos, coberturas 
encomendadas, etc. Alguns exemplos de mídias internacionais 
que também exploraremos estão disponíveis nos portais The 
Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos), 
BBC News (Reino Unido) e Le Monde (França).
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	 É	 possível	 que	 estejamos	 lendo	 as	 mesmas	 notícias,	
enquanto	outros	olhares	são	escolhidos	para	serem	esquecidos.	
Assim, como se estruturam os discursos midiáticos que tentam 
organizar	 este	 acontecimento	 sobre	 os	 18	 dias?	 Eles	 operam	
selecionando representações que, segundo Bourdieu (1997, p. 
26), “conferem ao extraordinário ordinário, isto é, previsto pelas 
expectativas	ordinárias”	e	que	têm	suas	articulações	filtradas	por	
instituições transnacionais de redes de comunicação.
 Nesta questão do movimento de agenciamento é possível 
perceber	o	Grupo	Folha	ao	declarar	como	sua	‘visão’	“Consolidar-
se	como	o	mais	influente	grupo	de	mídia	do	país”.	Propagandista	da	
neutralidade	jornalística,	a	Folha	almeja	oficialmente	“influenciar”	
mais que seus concorrentes, levantando uma das expressões 
do senso comum para o jornalismo ou o jornalista, o “formador 
de opinião”. E essa ideia prevalece na plataforma impressa do 
jornal	Folha	-	aqui	nos	deteremos	ao	portal	de	notícias,	plataforma	
online	do	jornal	criada	há	17	anos.[6] Por que, ao menos até pouco 
tempo,	 o	 portal	 da	 Folha	 ainda	 trazia	 no	 topo	 da	 sua	 página	 a	
frase	 “Primeiro	 jornal	 em	 tempo	 real	 em	 língua	 portuguesa”? 
A lembrança do “pioneirismo” na agilidade dos meios online serviria 
para	 reafirmar	 uma	 postura	 institucional,	 agregando	 também	
outros	valores	como	pluralismo	e	o	serviço	à	sociedade,	induzindo	
seu leitor à descoberta da “verdade”.
	 No	 primeiro	 capítulo,	 os	 caminhos	 tomados	 no	
ciberespaço	 buscam	 as	 polifonias	 transitórias	 que	 produzem	
sentidos na conjuntura política e social do Egito no tempo presente. 
Veremos	uma	cronologia	dos	18	dias	de	revoltas,	utilizando	o	site	
colaborativo	e	o	portal	Folha.	Também	perceberemos	o	discursos	

6   (...) Tem por objetivos a criação, a produção e o desenvolvimento 
    de conteúdo jornalístico on-line, além de serviços, com destaque 
    para áreas de interatividade. Hoje, publica cerca de 500 notícias 
				por	dia.	(...)”.	Disponível	em:	<www1.folha.uol.com.br/institucional/ 
				conheca_a_folhacom.shtml>	Acesso	em:	01	jan.	2012.
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presente em duas grandes mídias internacionais, as revistas 
Time	e	The	Economist.	Nos	conflitos,	o	uso	dos	meios	digitais	foi	
uma	 forma	ou	brecha	encontrada	pelos	egípcios	para	 tornar	os	
acontecimentos visíveis, como também contrapor alguns discursos 
de mídias internacionais que narraram o evento. Manifestantes 
compartilharam	interagindo	com	o	mundo	suas	impressões	sobre	
a	experiência	de	um	evento	histórico	processado	numa	realidade	
sentida - o tempo do próprio evento - dando um contorno mais 
nítido e uma dinâmica digital aos acontecimentos numa perspectiva 
local/global.
	 Tal	investigação,	esta	ciberflânerie	na	conjuntura	recente	
do Egito, inicialmente, fornecerá as explicações que tangem os 
conflitos	 em	 2011,	 como	 também	 elementos	 que	 os	 marcaram	
historicamente,	 como	 a	 própria	 autocracia	 do	 regime	 de	 Hosni	
Mubarak, uma mistura de um falso pluralismo (religioso, étnico, 
político), eleições sob controle e a repressão no Egito não são 
apenas “estratégias de sobrevivência” do regime, mas um tipo de 
sistema político cujas instituições, regras e lógica travestiam-se de 
democracia. 

(...) os Estados são sistemas através dos 
quais	fluem	as	forças	repressoras.	Facções	
de um Estado podem competir entre si por 
apoio, levando ao fenômeno da democracia 
aparente,	 mas	 por	 trás	 desta	 fachada	 se	
encontram, nos Estados, a sistemática 
aplicação – e fuga – da violência. (...) Em 
geral	 nem	 chegamos	 a	 nos	 conscientizar	
de quão próximos estamos da violência, 
porque	 todos	 nós	 fazemos	 concessões	
para evitá-la. (ASSANGE, 2013, p. 26)

	 No	 segundo	 capítulo	 problematizaremos	 as	 imagens	
e notícias que circularam no ciberespaço narrando os dias que 
culminaram	 na	 queda	 de	 Mubarak.	 Após	 este	 reconhecimento	
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da genealogia sobre os 18 dias e a “Primavera Árabe”, veremos 
uma	revolta	produzida	pela	veiculação	de	informações	por	parte	
de setores diversos da comunicação no ciberespaço, tendo como 
fonte portais de notícias internacionais e o site colaborativo 18 Days 
In Egypt, veremos as tensões dessas imagens. Observaremos um 
encurtamento do tempo dos ciclos de notícias e uma proliferação 
de tipos de comunicação. Além disso, segundo Hartog,

 
“(...) todo acontecimento inclui sua 
autocomemoração. Foi assim em maio de 
1968. Assim o é até o extremo com o 11 de 
setembro de 2001, com todas as câmeras 
que	 filmavam	o	 segundo	 avião	 chocando-
se contra a segunda torre do World Trade 
Center”. (2013)

	 É	importante	ressaltar	que	são	imagens	muito	distintas.	
Os vídeos elaborados por turistas e pessoas que transitavam em 
Nova Iorque no 11 de setembro, foram de um atentado terrorista 
e instantâneas, de um momento único e dramático quando os 
dois aviões atingiram os edifícios World Trade Center. As da praça 
Tharir são imagens públicas, elaboradas nos momentos de 
conflitos	 e	 depois	 celebradas	 ao	 longo	 de	 dias,	 além	 de 
continuarem a ser fabricadas à medida que os protestos 
continuaram	por	outros	motivos.	Elas	têm	a	semelhança	de	uma	
simultaneidade de um evento dramático difundido em imagens 
por várias pessoas sobre o mundo árabe, mas a conjuntura da 
praça	Tharir	tem	outra	intencionalidade	que	não	é	de	terrorismo, 
os manifestantes intencionaram captar imagens de suas 
experiências nas revoltas.
	 Ao	 final,	 no	 terceiro	 capítulo,	 teremos	 mais	 claro	 um	
estabelecimento do ciberespaço com uma variedade imprevisível 
de modos de criação e veiculação pela teia cibernética, permitindo 
algumas transmissões autônomas de conteúdos em diferentes 
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formatos	e	linguagens	pela	voz	das	mulheres.	Dentro	deste	regime	
de	visibilidade	há	a	não	visibilidade,	veremos	de	que	 formas	as	
mulheres	apareceram	nas	 revoltas.	O	 corpo	 feminino	envolveu-
se na fabricação de novos simbolismos que também alimentaram 
sentimentos de pertencimento ao Egito em transformação. 
A	 partilha	 das	 imagens	 e	 de	 suas	 experiências	 denunciaram	
as violências que as subjugaram, mas observaremos muitas 
conseguiram	desvelar	a	condição	de	vítima	e	ter	voz	na	polifonia	
da praça Tahrir.
	 Durante	o	governo	de	Hosni	Mubarak,	havia	um	estado	
autoritário, pairava sobre o Egito a soberania desse Estado numa 
expressão da cultura do medo, censura e vigilância constante da 
sociedade que apresentava diversos problemas, como os altos 
índices de desemprego. Para termos uma ideia do cenário caótico 
que o país encontrava-se, o pico de desemprego no governo 
de Mubarak foi justamente em 2011, seguindo uma alta iniciada 
no ano anterior e que continuou em 2012. Os desempregados 
passaram de 9% em 2010 para 12% em 2011 e 12,7% em 2012, 
segundo dados do Banco Mundial.[7]

 Ao longo dos anos podemos observar um deslocamento 
onde	 há	 comunidades	 transnacionais	 manifestantes	 que	 são	
“como pessoa viva: está, ao mesmo tempo, já aqui e em perpétuo 
tornar-se, ela é fracasso e promessa, passado e futuro (...)”, como 
afirma	HARTOG	(2013,	p.173).	Os	18	dias	de	2011	já	passaram	
e ainda estão por vir, uma experiência com um futuro inacabado, 
cheio	de	perspectivas	que	deixa	as	esperanças	de	uma	possível	
transformação social na luta de manifestantes egípcios por mais 
direitos de igualdade e de oportunidade. Veremos as revoltas de 

7			Disponível	em:	<http://www.google.com.br/publicdata/explore?ds 
					=d5bncppjof8f9_&ctype=l&strail=	false	&bcs=d&nselm=h&met_ 
					y=unemployment&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim= 
					country:EGY&ifdim=region&hl=pt-BR&ind=false>.	Acesso	em:	01 
     mar. 2012.
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2011 construída por vários agenciamentos: pela mídia (brasileira, 
europeia e norte americana) e pelos manifestantes. Assim, 
como	nós	historiadores,	que	acompanhamos	a	repercussão	dos	
acontecimentos, podemos compreender as representações que 
se	construíram	acerca	do	Egito?
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1 PERAMBULAÇÃO NA HISTÓRIA PRESENTE

	 As	 sociedades	 têm	 se	 utilizado	 do	 ciberespaço	 como	
meio	 de	 comunicação	 e	 organização	 nas	 esferas	 de	 atividades	
cotidianas e como instrumento de expressão, bem como, algumas 
vezes	também,	para	contrapor	a	um	domínio.	Com	isso,	há	uma	
transformação nos territórios de atuação social e política que acaba 
por afetar as relações geopolíticas entre cidadãos e Estados, numa 
guerra pela informação. “O ciberespaço tornou-se uma ágora 
eletrônica	 global	 em	 que	 a	 diversidade	 da	 divergência	 humana	
explode numa cacofonia de sotaques” (CASTELLS, 2003, p. 115). 
O objetivo deste capítulo é explorar como a internet tem permitido 
uma enorme combinação de comunicações em diferentes escalas 
de	complexidade	e	de	movimentos	nas	“guerrilhas	informacionais”.

1.1 A EXTENSÃO DO CIBERESPAÇO NAS 
 REPRESENTAÇÕES DA VIDA CONTEMPORÂNEA

 As revoltas que provocaram a derrubada do regime do 
ditador	Hosni	Mubarak	em	11	de	fevereiro	de	2011,	centralizaram-
se na praça Tahrir, no Cairo, e foram marcadas por ações como 
cortes das redes de comunicação. Mas anterior ao dia 25 de janeiro 
do	mesmo	ano,	havia	ali	uma	insatisfação	se	desenvolvendo	no	
imaginário popular e fortes ações do Estado de repressão às 
lutas dos movimentos. Os confrontos pareciam ser de classe e 
movimentaram	alguns	sindicatos.	A	insatisfação	era	generalizada[1], 
principalmente pelas más condições das moradias, os altos preços 
dos produtos alimentícios e o desemprego. Havia uma situação de 

1   Ver matéria de 21 de janeiro de 2011 - Mais três egípcios 
					atearam	fogo	ao	próprio	corpo.	Disponível	em:	<http://folha.com. 
     br/mu864393>. Acesso em: 01 mar. 2012.
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ditadura que não era narrada e divulgada na imprensa, mas que 
começou a sair do controle do Estado. Em entrevista, o sociólogo 
egípcio	Hazem	Kandil	lembra-se	da	sensação	coletiva	antes	das	
manifestações e a densidade do presente:

Ao longo dos últimos anos, uma rebelião 
estava fermentando sob a superfície. Havia 
uma sensação geral de que o status quo era 
insustentável. Filmes, romances e canções 
eram permeados pelo tema da revolta: 
ele estava disseminado no imaginário 
da população. Dois processos foram 
determinantes	para	fazer	com	que	egípcios	
apolíticos, convencionais, sentissem que 
já não podiam seguir tocando suas vidas 
normais. O primeiro foi a dissolução do 
contrato social que regulava as relações 
entre Estado e sociedade desde o golpe 
de Nasser nos anos 1950. (…) Em outras 
palavras, a população sabia que estava 
trocando seus direitos políticos por bem-
estar social. A partir dos anos 1980 esse 
contrato foi se desgastando, e no novo 
milênio	 se	 desfez	 por	 completo.	 Nesse	
momento,	 o	 regime	 acreditava	 que	 havia	
eliminado	 a	 resistência	 organizada	 de	
modo tão cabal que já não precisava 
pagar as tradicionais propinas sociais 
para garantir aquiescência política. Vendo 
uma população que parecia extremamente 
passiva, fragmentada e desanimada, o 
regime	 achou	 que	 era	 hora	 de	 fazer	 uma	
roubalheira	de	grandes	proporções.	(2011,	
p.155-156)

 O argumento de que a sociedade egípcia estava 
pacificada	se	mostrou	errôneo.	Havia	uma	tensão	não	aparente,	
mas	 emergente	 na	 população,	 que	 se	 organizou	 formando	 os	
eventos na praça Tahrir. As redes sociais sempre existiram num 
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sentido de aperfeiçoar as comunicações, o desenvolvimento das 
tecnologias aceleram os processos de sociabilidades. Segundo 
Jorge	 Carvalho	 Picho[2], a comunicação digital é o recurso 
disponível e difere-se na escala de pessoas que as informações 
conseguem	atingir.	Famílias	inteiras	ocuparam	a	praça	mobilizadas	
por diversas maneiras, mídia, as mensagens que circulam boca 
a	 boca,	 bem	 como	 pelas	 redes	 sociais	 digitais.	 É	 importante	
ressaltar que o ativismo digital não é uma novidade no próprio 
Egito. Em 2008 o Movimento Juventude 6 de Abril tomou a cidade 
de Mahalla al Kubra (a cerca de 128 km do Cairo) em protestos 
por	melhores	 condições	 nas	 indústrias	 têxteis.	 Foram	 cerca	 de	
100 mil pessoas que apoiaram, principalmente por mensagens 
e divulgação de informações sobre a passeata via redes sociais 
Facebook e Twitter.
	 É	 neste	 trânsito	 da	 história	 não	 contada	 e	 sua	
espetacularização	 que	 se	 formam	as	 narrativas	 sobre	 o	 evento	
no	 Cairo.	 Pela	 brecha	 no	 bloqueio	 às	 redes	 de	 comunicações	
(primeiramente nas operadoras de celulares e depois na internet), 
homens	e	 jovens,	 inicialmente,	ocuparam	a	praça	em	protestos.	
Depois dos cortes nas comunicações, muitas famílias foram em 
busca de informações de familiares e amigos para ajudar com 
alimento	e	higiene.
 Mas por que as pessoas foram para a praça Tahrir?	Praça	
é um lugar público, é a ágora da polis - a praça principal, esfera 
máxima do espaço público grego -, é representado como lugar 
da	 democracia,	 não	 há	 nada	mais	 antigo	 do	 que	 praças	 como	
lugares de manifestações. E nada mais antigo e pós-moderno, 
“liso e esburacado”, do que uma praça que se conecta com o 
mundo pelas redes de comunicação virtual com o nome de Tahrir. 

2   Especialista em mídias sociais e ativismo digital que deu 
     entrevista à Revista Imprensa, março 2011. Disponível em: 
					<http://vp.virtualpaper.com.br/get.aspx?pid=1&eid=51&host= 
     imprensa>. Acesso em: 01 mar. 2013.
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É	desse	lugar	que	as	vozes	ecoaram	pelo	ciberespaço.	Portanto,	
para	Deleuze	e	Guattar

(...) não é apenas no mar, no deserto, na 
estepe, no ar que está em jogo o liso e o 
estriado; é na própria terra, conforme se 
trate de uma cultura em espaço-nomos, 
ou de uma agricultura em espaço-cidade. 
Bem	mais:	não	seria	preciso	dizer	o	mesmo	
da	 cidade?	 Ao	 contrário	 do	 mar,	 ela	 é	 o	
espaço estriado por excelência; porém, 
assim como o mar é o espaço liso que se 
deixa fundamentalmente esfriar, a cidade 
seria a força de estriagem que restituiria, 
que novamente praticaria espaço liso por 
toda parte, na terra e em outros elementos 
— fora da própria cidade, mas também nela 
mesma. A cidade libera espaços lisos, que 
já	não	são	só	os	da	organização	mundial,	
mas os de um revide que combina o liso e 
o esburacado, voltando-se contra a cidade: 
imensas favelas móveis, temporárias, de 
nômades e trogloditas, restos de metal e 
de	 tecido,	 patchwork,	 que	 já	 nem	 sequer	
são	afetados	pelas	estriagens	do	dinheiro,	
do	 trabalho	ou	da	habitação.	Uma	miséria	
explosiva, que a cidade secreta, que 
corresponderia à fórmula matemática de 
Thom:	 “um	 alisamento	 retroativo”.	 Força	
condensada,	potencialidade	de	um	revide?	
(1997, p. 165/166)

 Podemos acessar o Google Maps[3] e observar as 
construções públicas da “praça da Libertação” (tradução de 
Tahrir), inclusive ver o Museu Egípcio[4] e as imagens de barracas 
montadas	pelos	manifestantes.	É	na	confusão	do	real	e	do	virtual,	

3		Disponível	em:	<http://goo.gl/maps/CxJgs>.	Acesso	em:	01	mar.	2012.

4	 	Disponível	em:	<http://goo.gl/maps/jVslJ>.	Acesso	em:	01	mar.	2012.
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pois as pessoas estão na manifestação narrando o que viveram, 
que se constitui um lugar de movimento, que também é um lugar de 
passagem, lugar das revoltas, lugar de experimentar a liberdade e 
também	de	sofrer	a	repressão	policial.	É	desse	lugar	que	as	vozes	
ecoaram pelo ciberespaço. As pessoas que participaram dos 
movimentos	estão	ao	mesmo	 tempo	postando,	produzindo	uma	
interação entre o vivido e o virtual, que se fundem. O movimento 
existiu, a praça Tahrir	 ganhou	 um	 outro	 sentido	 a	 partir	 desse	
movimento tomando proporções midiáticas e nas redes sociais 
virtuais, por onde se criaram os canais de difusão de informações e 
imagens para que o mundo também experimentasse o movimento 
dos 18 dias.
 E esta difusão de informações das manifestações também 
assegurou	 uma	 pressão	 internacional	 pelo	 fim	 dos	 conflitos[5] e 
da repressão aos manifestantes. O apagão eletrônico que durou 
cerca de cinco dias foi, com muitas oscilações, se restabelecendo. 
Em entrevista à jornalista Daniela Loreto, editora de Mundo da 
Folha.com,	um	egípcio	e	estudante	da	Universidade	de	São	Paulo	
(USP) (que preferiu o anonimato) contou sobre as manifestações 
e esta articulação pelas redes (em destaque):

Figura	2	-	Reprodução	da	página	digital	do	jornal	Folha	de	S.Paulo,	
Mundo, de 31/01/2011.
 

5   Ver matéria de 01 de fevereiro de 2011 - Google e Twitter 
    se aliam para transmitir mensagens do Egito. Disponível em: 
				<www.folha.com.br/mu868778>.	Acesso	em:	01	mar	2012.
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Fonte:	Folha	de	S.Paulo.	Disponível	em: 
<www.folha.com.br/mu868686>.	Acesso	em:	01/03/2012.

 De acordo com o jovem egípcio, de fato os bloqueios não 
diminuíram as manifestações e em 1º de fevereiro de 2011, cerca 
de	um	milhão	de	egípcios	organizaram	a	maior	marcha	desde	o	
início dos protestos, para pressionar ainda mais o governo[6]. O 
autoritarismo e controle recaíram principalmente na vigilância da 
troca de conteúdos pela web, como também na contratação de 
partidários de Mubarak para que fossem para o confronto direto 
com os manifestantes. “O PND (Partido Nacional Democrata) pró-

6   Ver matéria de 01 de fevereiro de 2011 - Egípcios vão às ruas 
				em	marcha	de	1	milhão	contra	Mubarak.	Disponível	em: 
					<www.folha.com.br/mu868790>.	Acesso	em:	01	fev.	2013.
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Mubarak e a polícia secreta vestida à paisana invadiram a praça 
para	acabar	com	o	protesto”,	afirmou	o	manifestante	Mohammed	
Zomor[7]. Diante desta conjuntura, como e em que medida, em 
meio	à	guerrilha	informacional	na	internet,	abriram-se	espaços	de	
participação	e	 contestação	política	no	Egito?	Em	que	medida	a	
internet	tem	mudado	as	relações	entre	o	Estado	e	a	Sociedade?
 O acesso que cidadãos têm sobre a tecnologia e a 
disseminação de informações é uma questão de liberdade 
de	 expressão	 e	 as	 tecnologias	 utilizadas	 para	 a	 vigilância	 no	
ciberespaço miram principalmente a esfera política[8], mas recaem 
também	na	vida	privada,	e	talvez	por	isso	o	egípcio	entrevistado	
no	portal	Folha	preferiu	não	divulgar	seu	nome.	Isso	ocorre	porque	
a	disseminação	de	valores	e	a	mobilização	para	suas	propostas	
formaram-se em torno do ciberespaço e da mídia. Entretanto, tais 
processos	 sociotécnicos	dificilmente	 são	objeto	de	deliberações	
coletivas explícitas, e menos ainda partem de decisões tomadas 
pelo coletivo, pelos cidadãos.
 As pessoas têm divulgado ainda mais suas ideologias 
políticas, seus vínculos familiares e seus contatos pelas redes 
sociais digitais. Não é como se a Internet tomasse o espaço da 
Ágora,	da	organização	política,	mas	é	possível	ela	atue	no	sentido	
de	comprimir	o	espaço	tempo	fazendo	circular	mais	informações.	
Através de sua instantaneidade, ela nos dá a sensação de que 
as	 ideologias	 migraram,	 mas	 é	 possível	 que	 elas	 tenham	 se	

7   Ver matéria de 02 de fevereiro de 2011 - Equipe da CNN 
    é atacada por manifestantes pró-Mubarak no Egito. Disponível 
				em:	<www.folha.com.br/mu869545>.	Acesso	em:	01	fev.	2013.

8   Julian Assange e Jacob Appelbaum discutem sobre os quatro 
    assuntos invocados pelos governos para aprovação de leis sobre 
    as tecnologias da informação e comunicação, eles receberam 
    o nome de “Os Quatro Cavaleiros do Info-Apocalipse”: 
				a	pornografia	infantil,	o	terrorismo,	a	lavagem	de	dinheiro 
    e a guerra contra algumas drogas.
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potencializado	 encontrando	 outro	 lócus	 de	 manifestação,	 outra	
forma de atuação política.
 De acordo com Julian Assange (2013), é pela internet 
que os Estados democráticos - com suas agências de espionagem 
eletrônica, a exemplo dos Estados Unidos[9] e do Reino Unido[10], 
responsáveis pela vigilância e controle de conteúdos na internet, 
conseguem saber quem são as pessoas mais importantes em 
articulações políticas contra governos, quais são os grupos e em 
que eventos se relacionam.
 A informática não intervém apenas na ecologia cognitiva, 
mas também nos processos de subjetivação individuais e 
coletivos. Algumas pessoas ou grupos construíram uma parte de 
suas vidas ao redor de sistemas de troca de mensagens (BBS), 
de	 certos	 programas	 de	 ajuda	 à	 criação	musical	 ou	 gráfica,	 da	

9  ASSANGE, a agência é a NSA, 2013. RIBEIRO (1995, p. 6), 
			discute	que:	A	Internet	não	é	a	imagem	e	semelhança	de 
   um mercado livre, liberal, sem controle ou propenso apenas à 
   manipulação individual. Embora devêssemos explorar a ideia 
			de	um	controle	descentralizado,	pode-se	argumentar	que	a 
			rede	é	controlada	por	uma	“hierarquia	de	conexão”,	cujo	ponto 
			mais	alto	localiza-se	no	Estado	americano,	na	National Science 
   Foundation ou em agências de segurança que poderão sempre 
   exercer seu poder eletrônico. Para ilustrar como o poder de novas 
			tecnologias	de	roupagem	liberal	continuam	refletindo 
   desigualdades no plano internacional, basta mencionar que “toda 
   a informação da Internet no Brasil, por exemplo, passa por um 
   ‘nó’ da rede nos EUA, o laboratório Fermilab	(Illinois).	Este	nó	faz 
   a distribuição da informação para o resto do mundo” (Silvestre 
   Jr., 1994: 16). Fatores mais prosaicos, alguns já aventados, 
   limitam o acesso a esta “democracia” global: o custo dos 
   computadores, equipamentos e serviços correlatos; educação; 
			conhecimento	da	língua	inglesa;	acesso	e	conhecimento	dos 
   códigos da rede; o controle do sistema em funcionamento por 
   diversos centros de processamento de dados.

10  Já no Reino Unido a agência é a Government Communications 
    Headquartes (GCHQ).
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programação ou da pirataria nas redes. Mesmo sem ser pirata ou 
hacker,	é	possível	que	alguém	se	deixe	seduzir	pelos	dispositivos	
de informática. Há toda uma dimensão estética ou artística na 
concepção das máquinas ou dos programas, aquela que suscita 
o envolvimento emocional, estimula o desejo de explorar novos 
territórios existenciais e cognitivos, conecta o computador a 
movimentos	culturais,	revoltas,	sonhos	(LÉVY,	1993,	p.	36)
 Com a experimentação da autonomia pela internet as 
pessoas têm colocado em prática seus valores e as questões 
democráticas,	 como	 também	 reproduzido	 discursos	 fascistas	
que têm crescido na web, tornando-a um terreno de disputas 
simbólicas. A tensão não implica, diretamente, em sua capacidade 
de “consertar” a crise de legitimidade da democracia. Há, contudo, 
uma nova dinâmica ao lidar com a política da informação, tanto por 
parte	de	governos	que	 tentam	controlar	seus	fluxos,	quanto	por	
parte	de	cidadãos.	De	acordo	com	LEVY	(1993),	há	um	estímulo	
das sociedades ao movimento das revoltas, das questões afetivas, 
das manifestações de suas imaginações. Ou seja, um processo 
de	interação,	uma	cibercultura	que	traz	à	cena	ativismos	políticos	
locais e globais, assim como os movimentos de pessoas pelas 
identificações	e	suas	conexões	na	internet.
 Poderemos observar este movimento numa breve 
cronologia dos 18 dias no Egito em 2011. Veremos uma paisagem 
virtual sobre as narrativas do evento no Cairo, apontando os 
principais acontecimentos nos dias das revoltas. A cronologia foi 
elaborada	a	partir	dos	conteúdos	investigados	no	portal	Folha	e	no	
site colaborativo 18 Days In Egypt.
 25 de janeiro: As primeiras manifestações em várias 
cidades	 do	 Egito,	 como	 Cairo,	Alexandria,	 Suez	 e	 Ismaília	 são	
registradas.	Cerca	de	15	mil	pessoas	ocupam	a	Praça	Tahrir	e	três	
pessoas são mortas nos confrontos com a polícia. O governo corta 
o acesso ao Twitter.
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 26 e 27 de janeiro: Prédios são incendiados e o exército 
egípcio é acionado para auxiliar a polícia nos confrontos com 
manifestantes.
 28 de janeiro: Mais pessoas ocupam as ruas. O governo 
egípcio corta as conexões de Internet, juntamente com alguns 
serviços de telefone celular e SMS, de acordo com a legislação 
egípcia que permite ao governo bloquear os serviços, e as 
operadoras	são	obrigadas	a	cumprir.	Os	sinais	ficam	intermitentes.	
No	 fim	 da	 tarde,	 o	 prédio	 do	Partido	Nacional	 Democrático,	 no	
Cairo,	é	incendiado	e	o	toque	de	recolher	às	18h	é	decretado.
 29 de janeiro: Protestos no centro do Cairo no dia 29 de 
janeiro.	Saques	generalizados	são	registrados,	principalmente	no	
Museu Egípcio e nas pirâmides, no Cairo.
 30 de janeiro: O Banco Central Egípcio anuncia que 
todos	os	bancos	e	a	bolsa	de	valores	permanecerão	fechados.	Os	
Estados Unidos pedem transição ordenada. Vários países pedem 
aos seus turistas no Egito que deixem a região. O governo egípcio 
fecha	 a	 rede	 de	 TV	 Al Jazeera, e manifestantes pró-Mubarak 
atacam seus escritórios na capital.
 31 de janeiro: Os manifestantes convocam uma greve 
geral no país por tempo indeterminado. O presidente Mubarak 
anuncia uma troca de ministros, numa tentativa de contornar a 
crise. O exército anuncia que não vai reprimir a população. O 
aeroporto do Cairo entra em colapso e deixa de informar os voos, 
vários estrangeiros tentam sair do país.
	 1	 a	 4	 de	 fevereiro:	 Cerca	 de	 um	 milhão	 de	 pessoas	
reuniram-se	na	praça	Tahrir,	no	Cairo.	Manifestantes	contra	e	a	
favor do presidente Hosni Mubarak se enfrentam na praça Tahrir 
e nas ruas próximas. Hosni Mubarak sustenta sua posição: “Vou 
morrer	na	 terra	do	Egito”,	e	afirma	que	concorrerá	nas	eleições	
de	 setembro.	 Conflitos	 se	 estenderam	 pela	 madrugada	 do	 dia	
2 até o dia 3 de fevereiro. Vários jornalistas, correspondentes 
internacionais, sofrem agressões e detenções com a “caça aos 
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jornalistas estrangeiros”, principalmente por manifestantes pró-
Mubarak.	Chefes	de	Estado	pedem	uma	transição	mais	rápida.	No	
dia 04 de fevereiro manifestantes anunciam o Dia da Despedida 
de Mubarak, que ainda não acontece.
 5, 6 e 7 de fevereiro: Um gasoduto explode na região 
do Sinai, e a rede de televisão estatal egípcia atribui o fato a 
sabotadores terroristas. Omar Suleiman, vice-presidente egípcio, 
sobreviveu a uma tentativa de assassinato. A cúpula do Partido 
Nacional Democrático, governante, renuncia. Oposição e governo 
negociam a reforma da Constituição e serviços públicos e banco 
são reabertos.
	 8	e	9	de	fevereiro:	Milhares	de	pessoas	voltam	a	protestar	
em	Tahrir.	Como	parte	das	reformas	prometidas,	o	governo	egípcio	
começou	 a	 liberar	 presos	 políticos,	 entre	 eles	 Wael	 Ghonin,	
executivo do Google	no	país,	que	ficou	preso	por	12	dias.	Omar	
Suleiman ameaça um golpe de estado.
 10 de fevereiro: Omar Suleiman fala à nação e pede que 
voltem para suas casas. A população prepara a Sexta-feira dos 
Mártires	para	homenagear	os	cerca	de	300	manifestantes	mortos	
nos	conflitos.
	 11	 de	 fevereiro:	 Milhares	 de	 pessoas	 continuam	 a	
protestar	 pelo	 décimo	 oitavo	 dia	 consecutivo	 e,	 ao	 final	 do	 dia,	
é	anunciada	o	fim	do	 regime	de	Hosni	Mubarak.	O	Governo	da	
Suíça manda congelar os bens do ex-presidente do Egito, que 
poderia	 chegar	 a	US$	70	bilhões.	A	notícia	 se	espalha	para	os	
demais	países,	como	Bahrein,	Síria,	Jordânia,	Iêmen	e	Argélia.	A	
Junta Militar assume o poder prometendo marcar brevemente as 
eleições.
 Veremos também, uma cronologia dos 18 dias agora com 
uma	seleção	de	links	de	matérias	do	portal	Folha	e	dos	conteúdos	
do site colaborativo 18 Days In Egypt.	Na	busca	no	portal	Folha,	
seção Mundo, no período de 25/01/2011 a 11/02/2011, obtivemos 
373 resultados. Nesse mesmo período a quantidade de postagens 
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no 18 Days In Egypt foi menor, cerca de 130, com alguns dias 
sem registros. Essa diferença provavelmente se deve a fatores 
como	 a	 dificuldade	 de	 acesso	 aos	meios	 de	 comunicação	 pelo	
corte na Internet e operadoras de celular, como também pelo fato 
dos manifestantes não terem o compromisso de periodicidade 
presente	numa	organização	de	empresa	de	comunicação.

Tabela 1 - Cronologia dos 18 dias de revoltas no Egito:
   de 25 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2011.

Ano 2011 18 Days in Egypt Folha.com - Mundo

25 de
janeiro

Contemporary Art & 
Revolution. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=559>

Carlos Latuff: Freedom in 
Cartoons.
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=627>

Em	Dia	de	Fúria,	milhares	
de egípcios protestam 
contra governo.
<http://folha.com.br/
mu865695>

Ao menos 3 morrem em 
protestos por renúncia de 
líder no Egito. 
<http://folha.com.br/
mu865871>

26 de janeiro - Manifestantes colocam 
fogo em prédio do governo 
no Egito. 
<http://folha.com.br/
mu866391>

Egito prende 500 em novos 
protestos antigoverno; veja 
vídeo:
<http://folha.com.br/
mu866287>

27 de janeiro - Crise	no	Egito	ficará	
clara	a	partir	de	hoje,	diz	
embaixador.
<http://folha.com.br/
mu867067>
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Cairo	fecha	vias	e	limita 
o acesso às redes sociais. 
<http://1.folha.uol.com.br/
fsp/mundo/ft2701201102.
htm>

28 de janeiro Hezb El Kanaba on Jan 28. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=994>

Ramy’s Battle to Tahrir 
.<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=1163>

I broke the fear from the 
unknown. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=567>

Egípcios reclamam de 
crise econômica e falta de 
emprego.
<http://folha.com.br/
mu867423>

Movimento antiMubarak 
teve início na internet.
<http://folha.com.br/
mu867363>

Egito bloqueia internet 
e celular para conter 
megaprotestos.
<http://folha.com.br/
mu867206>

29 de janeiro Diary of Ahmed Tarek.
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=617>

Ditador do Egito nomeia 
chefe	de	inteligência	vice-
presidente.
<http://folha.com.br/
mu867828>

Egito já conta 35 mortos; 
Exército usa balas reais em 
confrontos. 
<http://folha.com.br/
mu867778>

Manifestantes no Ocidente 
e Oriente apoiam egípcios 
nas ruas.
<http://folha.com.br/
mu867904>
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30 de janeiro - Governo proíbe emissora 
Al	Jazeera	de	operar	no	
Egito. 
<http://folha.com.br/
mu867999>

Líder opositor ElBaradei 
junta-se aos manifestantes 
no centro do Cairo.
<http://folha.com.br/
mu868070>

Ditador do Egito reúne-se 
com cúpula do Exército; 
protestos voltam a se 
intensificar. 
<http://folha.com.br/
mu868029>

31 de janeiro - Último provedor de 
internet do Egito deixa de 
funcionar.
<http://folha.com.br/
mu868686>

Egito nomeia novos 
ministros, mas protestos 
continuam no Cairo.
<http://folha.com.br/
mu868347>

Oposição convoca 
megaprotesto e rejeita 
diálogo no Egito.
<http://folha.com.br/
mu868259>

01 de fevereiro Mubarak’s Words & Tahrir’s 
Shoes.
<http:beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=857>

Egípcios vão às ruas em 
marcha	de	1	milhão	contra	
Mubarak.
<http://folha.com.br/
mu868790>
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Catching up with a 
revolution.
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=1111>

Google e Twitter se aliam 
para transmitir mensagens 
do Egito.
<http://folha.com.br/
mu868778>

Obama pediu a Mubarak 
para não concorrer em 
eleições,	diz	“NYT”.
<http://folha.com.br/
mu869093>

02 de fevereiro Diary of Ahmed Tarek - 
Feb 2. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=805>

Mubarak’s Fortune. 
	http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=1002

Após cinco dias, serviço de 
internet é restabelecido no 
Egito.
<http://folha.com.br/
mu869405>

Revolta no Egito já deixa 
ao menos três mortos e 
1.500 feridos.
<http://folha.com.br/
mu869890>

Egípcios pró e contra 
governo se enfrentam em 
praça no Cairo. 
<http://folha.com.br/
mu869452>

03 de fevereiro - Ditador	egípcio	diz	que	
quer deixar poder, mas 
teme gerar caos.
<http://folha.com.br/
mu870271>

Brasileiros no Egito 
pedem mais suporte de 
embaixada.
<http://folha.com.br/
mu870464>
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- Unesco pressiona governo 
do Egito a proteger 
antiguidades. 
<http://folha.com.br/
mu870339>

04 de fevereiro - Mulheres	egípcias	fazem	
sua própria revolução. 
<http://folha.com.br/
mu870769>

Morre jornalista egípcio 
baleado em confronto. 
<http://folha.com.br/
mu871087>

Revoltas árabes marcam 
Conferência de Segurança 
de Munique. 
<http://folha.com.br/
mu871030

05 de fevereiro - Irmandade Muçulmana 
anuncia início de diálogo 
com autoridades egípcias. 
<http://folha.com.br/
mu871384>

Obama debate crise 
política no Egito com 
líderes mundiais. 
<http://folha.com.br/
mu871347>

Oposição egípcia reúne-se 
com premiê e pede saída 
de Mubarak. 
<http://folha.com.br/
mu871295>
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07 de fevereiro They’d Throw Beans on 
the Floor and You’d Have 
to Eat it in Whichever Way 
You Could…Lick it off the 
Ground. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=934>

Egito	flexibiliza	toque	
de	recolher;	protestos	
continuam. 
<http://folha.com.br/
mu871807>

Em reunião, Mubarak 
anuncia aumento do salário 
de servidores. 
<http://folha.com.br/
mu871970>

Vice	do	Egito	goza	de	
confiança	dos	EUA,	revela	
WikiLeaks. 
<http://folha.com.br/
mu871764>

06 de fevereiro Tahrir in 360. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=596>

Governo do Egito e 
oposição negociam 
reforma na Constituição.
<http://folha.com.br/
mu871447>

Premiê	diz	que	Mubarak	
permanecerá no poder até 
setembro. 
<http://folha.com.br/
mu871546>

Governo oferece 
concessões, mas protestos 
no Egito continuam. 
<http://folha.com.br/
mu871599>

Egito	flexibiliza	toque	
de	recolher;	protestos	
continuam.
<http://folha.com.br/
mu871807>
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08 de fevereiro - Egito	dificulta	entrada	de	
jornalistas	na	praça	Tahrir,	
no Cairo. 
<http://folha.com.br/
mu872476>

Egito cria comissão para 
reformas; protesto continua 
no Cairo. 
<http://folha.com.br/
mu872329>

EUA	pedem	fim	imediato	
de estado de emergência 
no Egito. 
<http://folha.com.br/
mu872768>

09 de fevereiro AboMariam. 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=466>

Greves	de	trabalhadores	
aumentam pressão no 
Egito.
<http://folha.com.br/
mu873307>

Temor de um “Egito 
islâmico”	é	equívoco,	diz	
chefe	da	Liga	Árabe.
<http://folha.com.br/
mu873315>

17h14m:	Exército	pode	
intervir para evitar caos no 
Egito,	diz	chanceler. 
<http://folha.com.br/
mu873083>

10 de fevereiro Feb. 10: Almost.
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=945>

Aliados indicam que ditador 
pode renunciar no Egito 
nas	próximas	horas. 
<http://folha.com.br/
mu873611>
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Mubarak continua no poder 
no Egito; multidão nas ruas 
se rebela.
<http://folha.com.br/
mu873870>

11 de fevereiro Hosni Mubarak has 
stepped down as president 
of Egypt! 
<http://beta.18daysinegypt.
com/og.php?sid=741>

Mubarak deixou o Cairo, 
afirma	porta-voz	do	partido	
governante. 
<http://folha.com.br/
mu874152>

Fonte: Produção da própria autora a partir do 18 Days in Egypt
											e	Portal	Folha.

 Os dois meios de comunicação abaixo nos indicam 
mais algumas pistas para entender os possíveis discursos da 
sociedade	civil	organizada	pelo	site	colaborativo	de	um	lado,	e	um	
discurso jornalístico e ocidental de outro. As imagens, os gritos, os 
depoimentos, as representações artísticas que tomam conta de 
Tahrir	e	das	ruas	aparecem	no	site	colaborativo.	Enquanto	que	as	
reportagens narram de outra maneira o evento. Assim, selecionei 
algumas palavras encontradas, que destaco nos títulos das duas 
fontes:
- 18 Days in Egypt: Arte, Luta, Revolução, Liberdade, 
Diário,	Batalha,	Tahrir, Mubarak, Quase, Queda.
-	 Folha:	 Protestaram,	 Protestos,	 Manifestantes,	 Crise,	
Movimento, Bloqueio, Proíbe, Ditador, Megaprotesto, Mubarak, 
Internet,	 Pró	 e	 Contra,	 Caos,	 Pressiona,	 Mulheres,	 Revoltas,	
Obama,	Marcha,	Mensagens,	Reforma,	Poder,	Tahrir, Emergência, 
Pressão, Temor, Renunciar, Rebela.
	 As	 palavras	 foram	 escolhidas	 para	 contar	 a	 história	
sob cada uma das perspectivas. Vemos no 18 Days in Egypt a 
primeira palavra: “Arte”. Em seguida, suas ideias de liberdade 
ligada a uma conquista como indivíduo na presença de alguns 
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diários	videográficos	e	a	importância	do	registro	de	si	num	campo	
de	batalha,	numa	preservação	das	memórias	através	desta	escrita	
de	suas	histórias	contando	como	foi	a	experiência	em	Tahrir até 
a queda de Mubarak. Os registros continuam sendo feitos e 
postados no site, mas o nosso recorte é sobre os 18 dias.
 No site colaborativo também notamos a palavra “queda”, 
uma	ação	que	precisa	de	um	agente	para	fazer	cair	de	sua	posição.	
Em	 contrapartida	 de	 “renunciar”,	 termo	 mais	 oficial	 utilizado	
pela	Folha	para	 tratar	o	acontecimento	com	Mubarak	em	11	de 
fevereiro.	Ainda	na	Folha,	observamos	também	uma	tentativa	de	
acertar o discurso para lidar com os eventos no Egito; palavras 
como “crise”, “caos” e, principalmente, “temor” não foram 
encontradas nos discursos de manifestantes nesse levantamento 
feito no site colaborativo.
 As primeiras imagens falam sobre as representações 
artísticas “Nada mais inspirador do que pessoas lutando por 
liberdade”, a arte e a revolução estão intimamente conectadas 
circulando e migrando das ruas para o ciberespaço. As palavras 
postadas em inglês no site colaborativo, e aquelas em árabe 
também, revelam uma população em busca de várias formas de 
manifestar-se, formas que saíram das ruas para galerias de arte, 
das	ruas	para	Tahrir,	circulando	por	toda	a	sociedade.
 Ao que tudo indica nesta breve busca nos títulos dos 
materiais das duas fontes, os discursos foram distantes quanto 
as	impressões	do	evento,	mas	mantiveram	questões	semelhantes	
como	 o	 local	 do	 evento,	 Tahrir,	 e	 os	 nomes	 oficiais,	 como	
Mubarak.	 Nas	 demais	 palavras	 da	 Folha	 online,	 percebemos	
a	 tentativa	 de	 espetacularização,	 principalmente	 em	 termos	
como	 “Megaprotesto”,	 “Caos”,	 “Pressiona”,	 “Marcha”	 e	 “Poder”.	
Portanto,	há	uma	tensão	na	diferença	das	narrativas	entre	as	duas	
fontes, como podemos perceber também pelas mesmas imagens 
utilizadas.
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Tabela 2 - Comparativo das imagens divulgadas pelos sites 18 Days 
                 in Egypt	e	Folha.com

Fonte: 18 Days in Egypt	e	Folha.com.

	 Essas	 duas	 imagens	 podem	 sintetizar	 essa	 tensão	
entre	as	duas	narrativas.	Realista,	a	imagem	publicada	na	Folha	
é clara quanto ao confronto entre manifestantes e polícia, ou 
entre antigovernistas e governo. Os manifestantes ou estão no 
confronto direto ou estão registrando a cena com celulares. São 
homens	aparentemente	de	meia	idade,	que	por	certo	cresceram	
no regime Mubarak e, saturados, correm agora para derrubá-lo. 
Estão	inclusive	com	roupa	de	trabalho,	e	parecem	ter	vindo	direto	
do escritório para as ruas. Essa é a leitura, digamos, fácil.
 Essa mesma foto baseia a imagem postada no site 
colaborativo. Porém, está em negativo, como um raio-x que não 
nega o acontecimento, mas rejeita nesse instante o realismo 
espetacular comum na mídia ocidental. Quando em negativo, uma 
imagem	ressalta	detalhes	despercebidos	na	versão	realista.	Aqui,	
é	como	se	nos	chamassem	para	esses	detalhes	com	o	propósito	
explícito da arte engajada: ouvir o oprimido contra o opressor, 
contra o realismo opressor da imagem repercutida nas agências 
internacionais.

Imagem 18 Days in Egypt Imagem Folha.com
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1.2 A GUERRA PELA INFORMAÇÃO

	 A	divulgação	de	milhares	de	documentos	oficiais	secretos	
por parte do portal WikiLeaks[11] nos últimos anos, norteada pelo 
princípio	fundamental	da	filosofia	hacker	-	“a	informação	quer	ser	
livre” - ecoou no próprio comportamento da mídia mundial. Sob o 
lema “privacidade para os fracos, transparência para os poderosos”, 
o WikiLeaks	vem	estimulando	o	florescimento	de	novos	tipos	de	
organizações	 de	 mídia,	 que	 disseminam	 informações	 online,	
geralmente	de	documentos	oficiais	e	com	frequente	participação	
de leitores - seja através dos comentários e divulgação, ou pelo o 
envio	de	conteúdos	vazados	de	empresas	e	Estados.	O	WikiLeaks 
realiza	 o	 bem	 comum	 da	 informação,	 tornando	 segredos	 de	
Estados	públicos.	A	própria	Folha,	inspirada	no	formato,	criou	um	
projeto intitulado Folhaleaks[12].
 A guerra pela difusão de informação pelo ciberespaço é 
recente,	iniciada	por	volta	dos	anos	1990.	Talvez	esta	tensão	possa	
revelar outras formas de articulação dos movimentos sociais pela 

11  Em de 04 outubro de 2006 o domínio WikiLeaks.org é registrado 
    tendo sua primeira publicação de documentos em 06 de 
				dezembro	do	mesmo	ano.	A	organização	transnacional	fundada 
    pelo jornalista e ciberativista Julian Assange, tem como atividade 
    principal publicar documentos secretos originais. O primeiro 
    documento que veio à público foi Inside Somalia and the Union 
    os Islamic Courts. Assange recebeu asilo político da Embaixada 
    Equatoriano, em Londres, acusado de crimes sexuais pelo 
				governo	sueco.	Foi	acusado	também	de	espionagem	ao	vazar 
    documentos dos crimes de guerra praticados pelos Estados 
    Unidos nas Guerras do Afeganistão e Iraque, em 2010. 
				Disponível	em:	<http://wikileaks.org/About.html>.	Acesso	em: 
    01/09/2013 (ASSANGE et al., 2013).

12 O site recebe “informações de interesse público ou documentos 
    inéditos que possam motivar uma investigação jornalística”. 
				Disponível	em:	<http://folhaleaks.folha.com.br>.	Acesso	em: 
    01/02/2013.
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internet, já que os mecanismos estatais e suas agências mudaram 
também a forma como controlam e regulam a disseminação de 
informações. O que está no jogo de disputas, nas relações de 
poder, são as questões de propriedade intelectual, onde uma 
comunidade altamente democrática luta contra a censura e a 
comercialização	de	todo	o	ciberespaço.
 O avanço nas tecnologias da informação é normalmente 
acompanhado	 por	 um	 esforço	 para	 controlar	 a	 difusão	 de	
informações, desde o século XV com as prensas desenvolvidas por 
Gutenberg; no século XVII, quando se instituíram os periódicos; e 
no século XX, quando o cinema e o rádio tornaram-se veículos de 
massa, como discutem Asa Briggs e Peter Burke (2004). No caso 
da política cibercultural, Gustavo L. Ribeiro aponta dois diferentes 
meios para entender esta nova dinâmica da política cibercultural:

O	primeiro	define-se	pela	atividade	política	
internamente à própria Internet; o segundo 
pela relação entre redes de computadores 
e ativismo político no mundo real. Estes 
reinos	 cada	 vez	mais	 se	 imbricarão	 dada	
a	 nova	 configuração	 e	 interdependência	
de meios eletrônicos e magnéticos 
fazendo	com	que	economia,	 informação	e	
política circulem de maneira vulnerável à 
manipulação	 anárquica	 ou	 organizada	 de	
grupos e indivíduos. (2000, p. 475)

 Podemos perceber a relação entre os meios e o ativismo 
político	 voltando	 os	 olhares	 para	 a	 América	 Latina	 em	 1994.	
Neste	 ano,	 o	 México	 ganhou	 visibilidade	 transnacional	 como	
uma	das	primeiras	mobilizações	contra	a	ordem	global	que	foram	
articuladas pelos meios de comunicação, com ênfase na Internet: 
o Movimento Zapatista. Segundo Manuel Castells,
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(...)	a	oposição	dos	zapatistas	(...)	tem	duas	
faces: eles lutam contra as consequências 
excludentes	da	modernização	econômica,	e	
também se opõem à ideia de inevitabilidade 
de uma nova ordem geopolítica sob a qual o 
capitalismo torna-se universalmente aceito. 

	 O	movimento	reafirmou	a	identidade	de	grupos	indígenas	
e camponeses, além de marcar a entrada do México no Acordo 
de Livre Comércio Norte Americano (NAFTA), juntamente com 
Estados Unidos e Canadá (SLATER, 2000, p. 519).
	 A	partilha	de	 ideais	contra	uma	exploração	econômica,	
social	e	política	maior	os	uniram,	uma	vez	que	o	próprio	processo	
de	 globalização	 gerou	 novos	 conflitos	 sociais	 nas	 comunidades	
e forçosamente as fragmentou, principalmente, nas regiões de 
Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Yucatan e no Estado do 
México. Houve uma ampliação dos espaços de liberdade pelas 
estratégias de ação através da comunicação do Movimento 
Zapatista	pela	 internet	e	mídia	 latino	americana.	O	porta-voz	do	
movimento, subcomandante Marcos, soube estabelecer vínculos 
preciosos no uso das telecomunicações, de vídeos e da internet 
para	organizar	uma	rede	mundial	de	apoiadores.	De	acordo	com	
Castells,

O	sucesso	dos	zapatistas	deveu-se	à	sua	
estratégia de comunicação, a tal ponto que 
eles podem ser considerados o primeiro 
movimento	 de	 guerrilha	 informacional.	
Eles criaram um evento de mídia para 
difundir sua mensagem, ao mesmo tempo 
tentando, desesperadamente, não serem 
arrastados a uma guerra sangrenta. (...) 
As imagens e as informações provenientes 
dos	zapatistas,	e	a	respeito	deles,	atuaram	
de maneira decisiva sobre a economia e a 
política mexicanas. (1999, p. 103/105)
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 O movimento no México do Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional nos anos 1990 tem grandes diferenças do 
ocorrido no Egito em 2011. São, sobretudo, diferenças temporais, 
espaciais,	sociais	e	culturais.	Mas	há	um	fio	condutor	em	ambas	
as manifestações que são as forças revolucionárias do presente 
(e	do	futuro)	constituindo-se	em	redes	multiorganizacionais,	onde 
a “ciberpolítica pode intervir na política real” (RIBEIRO, 2000, p. 
491). Essas redes se expandem ao difundir seus ideais e mundos 
reais de forma a unir esforços desprovidos de uma identidade 
nacional em particular: o local e o global estão intimamente 
entrelaçados. Esta atitude é fundamental para a proteção 
contra as fortes repressões do Estado, já que com a expansão 
da	 capacidade	 de	 comunicação	 há	 uma	 dimensão	 expandida	
da visibilidade do evento, tornando-se público para muito mais 
pessoas dentro e fora do Egito. O que atua como forma de 
pressão	no	governo	para	haver	uma	negociação	com	os	próprios	
manifestantes. Além desta produção de sentidos, essas imagens 
acarretam em materialidades quando atuam concretamente sobre 
a política e o social.
	 As	imagens	somente	existem	porque	há	um	movimento	
de resistência que intenciona registrar a experiência. As 
manifestações aconteceram porque puderam contar também 
com uma plataforma de difusão de informações que era popular e 
que levou a dimensão da violência para dentro e fora do México 
e do Egito. As imagens da violência policial aos manifestantes 
egípcios foram, de certa forma, construindo as circunstâncias 
para	a	 intensificação	das	manifestações.	Nas	manifestações,	as	
violências continuaram e voltaram-se para as redes, num diálogo 
entre redes de comunicação virtuais e as ruas, que integraram um 
processo complexo constituinte da dimensão do nosso tempo.
	 Nesse	 sentido,	 há	 um	 estabelecimento	 do	 elo	 entre	
novos manifestantes e suas capacidades de se comunicar 
com a sociedade local e mundial disseminando informações 
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amplamente difundidas de forma instantânea. Outros movimentos 
sociais também acionaram o ativismo na internet: movimentos 
de	 antiglobalização,	 anticorporações,	 antimilitarismo,	 anti-
consumismo, ambientais, feministas, pela igualdade, Occupy, etc. 
 Há uma impessoalidade orgânica do manifestante da 
internet através da conexão entre a expansão da rede social e 
o	 florescimento	 destes	 novos	 movimentos	 políticos.	 Segundo	
manifesto	 de	 John	 Perry	 Barlow[13], ciberativista que nomeou o 
território digital de cyberspace,  proporcionando ao cidadão digital 
um novo “lugar” em que

(...) nossas identidades não têm corpos, 
assim, diferente de vocês, não vamos 
acatar ordens por meios de coerção física. 
Acreditamos que pela ética, por interesses 
pessoais e altruísticos, nossa governança 
emergirá (2013).

 As representações nas redes sociais digitais levantam 
a	 hipótese	 de	 um	 fluxo	 de	 comunicação	 em	 relação	 às	 ações	
coletivas e à apropriação das mídias sociais por ativistas. Há 
múltiplos	 níveis	 de	 fluxo	 na	 comunicação	 pelas	 redes,	 numa	
variada	 combinação	 de	 hipermídias	 que	 se	 configuram	 como	
ciberativismo, onde ciberativistas estão conectados entre si 
pelas ações coletivas nas redes sociais digitais. A emergência 
de comunidade imaginadas-virtuais baseadas em interesses 
compartilhados,	visa	a	transgressão	(onde	há	oposição	ao	status	
quo),	identificações	de	visões	políticas,	atividades	em	comum	que	
os envolvem em prol da mudança social.

Dadas as possibilidades de reinventar as 
formas de interação social em cada sistema 

13			Disponível	em:	<http://revistatrip.uol.com.br/revista/220/ 
					reportagens/sejoga.html#2>.	Acesso	em:	31	mai	2013.
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e coordenar-se coletivamente perante 
o novo em um meio de comunicação 
em constante transformação - em que 
se registram formas de cooperação e 
agregação -, os atores sociais estariam 
naturalmente convidados à ação coletiva. 
(BATISTA e ZAGO, 2010, p. 131)

	 O	 acesso	 à	 informação	 seria	 potencializado	 por	 um	
panorama	 onde	 atores	 sociais	 produziriam,	 receberiam	 e	
difundiriam	 seus	 conteúdos	 num	 ambiente	 descentralizado	
formando novas mídias de multidão. Nesta perspectiva, desde 
o	 final	 da	 década	 de	 1990,	 o	 ciberativismo	 surge	 como	 ação	
coletiva que se apropria das novas tecnologias em formas de 
manifestação no ciberespaço que atuam em outras esferas da 
vida social.
	 A	 combinação	 da	 acessibilidade,	 organização	 em	
comunidades e a redução dos custos na comunicação mediadas 
por	aparelhos	tecnológicos,	são	traços	que	facilitam	o	engajamento	
político	na	medida	que	produzem	novas	formas	de	manifestações	
políticas	e	ações	coletivas.	É	também	uma	ruptura	no	monopólio	
das grandes mídias em narrar o evento. Nesse sentido, a ideia 
de ciberativismo reside numa estratégia coletiva de transgredir 
a ordem posta pelo engajamento político nas redes de 
comunicações digitais. Com base em Ugarte

(...)	se	pode	definir,	portanto,	o	ciberativismo	
como difusão de um discurso político em 
ferramentas digitais. As quais conferem 
poder e visibilidade ao indivíduo comum, 
sem a necessária mediação das instituições. 
(p. 132)

 Os discursos midiáticos ocidentais que circularam o 
mundo sobre as manifestações, indicavam a falta de demandas 
claras e condenavam os próprios movimentos à efemeridade. 
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As “Primaveras Árabes” representaram ondas de revoltas que 
abalaram o mundo árabe para os agenciadores da mídia Ocidental, 
como se o processo não se formasse anteriormente, instituindo 
como	 um	 evento	 “presentista”	 (HARTOG,	 2013).	 E,	 talvez	 um	
pouco	mais	do	que	isso,	à	irrelevância	diante	das	especificidades	
do que se imagina sobre as culturas políticas dos distintos países 
do Oriente. Como se aqueles movimentos todos do Oriente Médio 
e Norte da África: acampamentos, passeatas e violências sofridas, 
não	 fossem	capazes	de	construir	uma	plataforma	política	viável	
para atuação na polis, ou, pelo menos, alguma interpretação 
sobre os eventos que fosse além de um “resultado concreto” das 
manifestações.

Questiona-se	cada	vez	mais	a	aplicabilidade	
de teorias sociais ocidentais a contextos não-
ocidentais. (...) Mas não é somente o objeto 
do	 conhecimento	 que	 fica	 confinado	 a	 um	
terreno ocidental ou setentrional: os agentes 
do	 conhecimento	 também	 são	 de	 origem	
predominantemente ocidental. O regime 
de representação predominante é o euro-
americanista, cujo pressuposto subjacente 
é	 que	 o	 conhecimento	 e,	 em	 particular,	 o	
conhecimento	 teórico,	 é	 uma	 propriedade	
ocidental (SLATER, 2000, p. 525).

 Numa breve análise podemos perceber grandes 
diferenças e resoluções nos protestos: a derrubada de regimes 
políticos autoritários e de seus governantes explicitando o caráter 
ditatorial muitos anos no poder, de diferentes formas, mas em 
curto espaço de tempo, na Tunísia e Egito; uma violenta guerra 
civil	 na	 Líbia	 resultando	 na	 morte	 de	 Muamar	 el	 Gadafi	 e	 na	
queda do regime; guerras civis também na Síria e Iêmen; grandes 
protestos	em	Bahrein,	Jordânia,	Marrocos,	Argélia,	Omã,	 Iraque	
e,	protestos	com	menor	 repercussão	midiática,	no	Kwait,	Arábia	
Saudita	e	Sudão.	Embora	as	revoltas	tenham	ocorrido	quase	que	
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simultaneamente, não foram iguais na sua amplitude e nem em 
seus efeitos.
 Esses países tiveram diferentes regimes autoritários, 
alguns	não	eram	reconhecidos	como	tais	pela	mídia	e	governos	
ocidentais. Alguns representavam um equilíbrio em sua geopolítica 
local, como é o caso do Egito, por exemplo. Hosni Mubarak não 
era visto como um ditador pelo Ocidente, mesmo a Líbia de 
Muammar	Gaddafi	deixou	de	ser	um	problema	depois	do	fim	do	
embargo econômico dos Estados Unidos em 2006. Havia certa 
cumplicidade com os regimes para afastar o perigo maior que era 
o radicalismo islâmico, e seus ditadores deixaram de ameaçar os 
interesses dos Estados Unidos e Europa.
 Ao buscar algumas similaridades nas manifestações da 
região, percebemos que na maioria destes países os processos 
envolveram a grande resistência civil e o intenso uso de mídias 
sociais	 virtuais	 para	 sua	 organização,	 comunicação	 e,	 também,	
como um alerta de perigo para manifestantes que estavam no meio 
das turbulências e repressões das autoridades e de militantes pró-
governo. 
 As manifestações, de modo geral, causaram 
repercussões na mídia internacional ocupando primeiras 
páginas,	matérias	de	destaque	no	horário	nobre	televisivo	e	nas	
demais mídias do Estados Unidos, Europa e Brasil. Podendo 
ser consumida até mesmo como ponto turístico[14]: “Até agora, 
Tahrir	é	o	meu	 lugar	 favorito,	disse	o	Sr.	Blijdorp,	que	visitou	as	
Pirâmides no dia anterior.” (Tradução da autora). Os visitantes 
podem	também	levar	 lembranças	dos	confrontos,	como	crachás	
com fotos de manifestantes mortos na praça, pintar seus rostos 
da	cor	da	bandeira	egípcia,	hospedar-se	no	hotel	com	vista	para	
as	manifestações,	 enfim,	 há	 uma	 diversidade	 de	 atrativos	 para	
turistas	“desfrutarem”	de	Tahrir.

14			Disponível	em:	<http://www.nytimes.com/2011/02/25/travel/ 
					25tahrir.html?pagewanted=all&_r=0>.	Acesso	em:	01	jun.	2013.
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	 A	figura	do	manifestante	também	tornou-se	um	espetáculo	
em capas de periódicos internacionais. Nesse momento, torna-se 
importante	 lembrar	das	primeiras	experiências	cinematográficas,	
nas primeiras multidões que tiveram contato com a tela do cinema. 
É	uma	experiência	da	cultura	visual	e	dos	regimes	de	visualidades	
específicos	de	cada	tempo,	e	que	ditam	as	maneiras	pelas	quais	
vemos	o	passado.	Talvez	assim,	possamos	perceber	como	funciona	
esta “massa” tendo como experiência assistir a si mesma numa 
tela,	segundo	BUCK-MORSS	(2009).	Dois	exemplos	das	revistas	
Time e The Economist que veremos logo adiante, possibilitam-nos 
reflexões	sobre	as	representações	das	práticas	políticas	e	sociais	
de importantes agentes midiáticos ocidentais intervindo no espaço 
e no tempo dos acontecimentos no Egito em 2011. Ou ainda, 
uma prática interpretativa muito comum da mídia do Ocidente 
ao tratar alguns fatos sobre o Oriente.
 As duas capas que representaram manifestações foram 
publicadas, respectivamente, em 2011 e 2013 pelas revistas Time 
e The Economist.	Poderemos	perceber	a	espetacularização	dos	
eventos que as revistas norte-americanas elegeram para compor 
seus discursos. Nos diferentes artigos das distintas revistas, elas 
tratam sobre os protestos em 2011 e 2013 ao redor do mundo, 
e tem como protagonistas uma geração de jovens que 
reivindicavam por igualdade e liberdade.
 A imagem da revista Time foi elaborada na efervescência 
do momento representado pelo rosto encoberto de uma única 
pessoa	 num	 fundo	 vermelho.	 Na	 segunda	 capa,	 a	 revista	 The 
Economist	 tem	como	pano	de	 fundo	um	cenário	catastrófico	de	
fumaça e escombros. Em primeiro plano percebemos uma relação 
explícita	 com	alguns	momentos	 históricos	 bastante	 conhecidos.	
A primeira interpretação alegórica é representada pela Liberdade 
Guiando o Povo (numa reprodução da personagem pintada por 
Eugène Delacroix em 1830), representando o levante de Paris 
em	 julho	 de	 1830,	 assim	 como,	 mais	 tarde,	 virou	 símbolo	 da	
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Revolução	 Francesa	 em	 1848	 (onde	 uma	 mulher	 com	 uma	
bandeira numa mão e um mosquete com baioneta na outra, rompe 
a barricada); a segunda alegoria remete a Primavera de Praga 
em 1968 (representada por um hippie segurando nas mãos um 
coquetel molotov	e	flores);	a	terceira	é	a	Queda	do	Muro	de	Berlim	
em 1989 (uma representação da crise do bloco comunista sob 
o	 domínio	 da	 ex-URSS);	 por	 fim,	 a	 alegoria	 das	manifestações	
pelo mundo em 2013 (inclusive citando os protestos no Brasil), 
representada	 por	 uma	 mulher	 vestindo	 calça	 jeans	 com	 um 
celular na mão.

Tabela	3	-	Capas	das	revistas	Time	e	The	Economist

Revista Time
Pessoa do ano (2011)

O/A manifestante 

Revista The Economist
29 de junho de 2013:
A marcha de protesto

Fonte: Revistas Time e The Economist.
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 Uma revista vê o indivíduo em 2011 e, a outra o coletivo 
em 2013 mapeando os rastros de outros levantes. Ambas incutem 
em	seus	discursos	a	espetacularização	dos	eventos	ocorridos	em	
2011, assim como o ritmo das manifestações foi dado pelo tempo 
das novas tecnologias de comunicação e informação, muito bem 
representada	pela	 jovem	de	 jeans	da	Economist.	A	Time	afirma	
que “the word protest has appeared in newspapers and online 
exponentially more this past year than at any other time in history.”  
Não	 seria	 esse	 o	 presentismo	 de	 que	 falou	Hartog?	 Inundados	
de imagens tendemos a pensar esses tempos como de mais 
efeverscência pelo caráter de seleção dos eventos.
 Havia uma silenciosa transformação de diferentes formas 
nas	sociedades	ocidental	e	oriental,	uma	inflexão	na	sensibilidade	
coletiva se constituindo nas resistências. Os eventos ressaltaram 
as relações de poder da densa e complexa teia entre agenciadores 
estatais, não estatais e sujeitos, tendo como variáveis intervenientes 
as diferentes posições nas políticas nacionais e internacionais, os 
distintos níveis socioeconômicos dos Estados e suas sociedades 
multiculturais,	 heranças	 históricas	 e	 diversidades	 religiosas.	 De	
acordo	com	o	cientista	político	Shadi	Hamid,	foi	uma	descoberta	
de si como uma sociedade egípcia com seus atores políticos:

In Tunisia and then Egypt, Arabs discovered 
a power they did not know they had. These 
revolutions, as others before them, told a 
story of strength and safety in numbers. 
There was no need to follow a sequence 
- economic reform first, democracy later - 
or meet a long list of prerequisites. Arabs, 
it turns out, did not have to wait for 
democracy. More importantly, they didn’t 
want to.[15] 

15  Na Tunísia e Egito, os árabes descobriram um poder que eles 
						não	sabiam	que	tinham.	Estas	revoluções,	como	outras	antes 
						deles,	contou	uma	história	de	força	e	segurança	em	números. 
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 No Egito, a renúncia de Mubarak foi uma parte da 
conquista e, principalmente, a descoberta de si como sujeito 
político. Foi, principalmente, uma combinação de fatores que 
vinham	transformando	os	sujeitos.	Questões	como	os	alto	índices	
de desemprego, corrupção política, problemas na saúde, educação 
e	 habitação.	 Não	 havia	 uma	 sociedade	 adormecida,	 mas	 uma	
sociedade em construção, onde mentalidades foram mudando 
em gerações de egípcios que tiveram mais acesso aos estudos 
e aos novos instrumentos de comunicação (que permitiram novos 
conhecimentos	acerca	do	cultural,	social	e	econômico	de	outros	
lugares). 
 Segundo a mídia ocidental, a população egípcia que se 
manifestava não conseguiu grandes conquistas no jogo partidário 
e eleitoral vigente, não atingiram o modelo democrático ocidental, 
assim	como	não	ultrapassaram	as	barreiras	entre	a	praça	Tahrir	
e a institucionalidade. Demandas que não estão presentes nas 
reivindicações dos próprios manifestantes, como se toda a 
experiência da praça não pudesse incitar outras possibilidades 
de	se	pensar	 o	político	e	o	 social	 num	fluxo	 contínuo	no	Egito,	
mudanças	em	que	os	sujeitos	da	história	estão	na	linha	de	frente.	
Assim, as experiências de indivíduos no coletivo e suas práticas 
sociais	 agenciam	 novas	 perspectivas,	 de	 acordo	 com	Anthony	
Giddens (2009, p. 2/3):

O domínio básico de estudo das ciências 
sociais, de acordo com a teoria da 
estruturação, não é a experiência do ator 
individual nem a existência de qualquer 
forma de totalidade social, mas as práticas 

						Não	houve	necessidade	de	seguir	uma	sequencia	de	reformas 
     econômicas, a democracia mais tarde - ou encontrar uma longa 
     lista de pré-requisitos. Árabes, ao que parece, não tem que 
     esperar pela democracia. Mais importante, eles não a queriam. 
     (Tradução da autora)
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sociais ordenadas no espaço e no tempo. 
(...)	 Quer	 dizer,	 elas	 não	 são	 criadas	
por atores sociais, mas continuamente 
recriadas por eles através dos próprios 
meios pelos quais eles se expressam como 
atores. (...) A continuidade de práticas 
presume	 reflexividade,	 mas	 esta,	 por	 sua	
vez,	 só	 é	 possível	 devido	 à	 continuidade	
de práticas que as tornam nitidamente “as 
mesmas” através do espaço e do tempo.

 Hosni Mubarak e os agenciadores do Estado egípcio 
envolvidos no regime, possivelmente perceberam a dimensão 
política	 das	 articulações	 das	 redes	 comunicativas	 produzidas	
pelas imagens divulgadas do Egito em manifestação. A própria 
persistências das manifestações teve como represália o 
fortalecimento também da repressão ao longo das revoltas. Fortes 
intimidações a jornalistas estrangeiros[16]	que	chegavam	à	capital	
para cobrir os acontecimentos[17] começaram a ser denunciadas. 
Sobre	 essa	 questão,	 em	 nota	 oficial[18],	 o	 próprio	 Itamaraty	

16  Disponível	em:	<http://www.folha.com.br/mu871262>.	Acesso	em: 
				03	nov.	2012.	A	organização	Repórteres	Sem	Fronteiras	(RSF) 
				afirmou	neste	sábado	que	já	são	ao	menos	75	os	jornalistas 
    atacados durante a cobertura dos protestos antigoverno que, desde 
				o	último	dia	25,	pede	a	queda	do	ditador	Hosni	Mubarak,	há	30	anos 
    no poder. A ONG reiterou ainda a “incrível envergadura da 
				campanha	de	ódio”	lançada	contra	a	imprensa	internacional.

17  O jornalista Julian Assange tem difundido o termo “cypherpunk”: 
				derivação	(crip-tográfica)	de	cipher	(escrita	cifrada)	e	punk - foi 
    incluído no Oxford English Dictionary em 2006. Como também a 
    liberdade de comunicação na web principalmente “após a censura 
    em 2011, na Primavera Árabe”.

18		Disponível	em:	<http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/ 
				02/03/itamaraty-condena-detencao	-de-jornalistas-brasileiros-e- 
				onu-diz-que-violencia-no-egito-e-inaceitavel/print>.	Acesso	em: 
   12 nov. 2012.
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condenou o tratamento que jornalistas brasileiros tiveram diante 
dos desdobramentos da crise e das perseguições à imprensa 
internacional. Entretanto, a Historiadora de Estudos Árabes Arlene 
Clemesha	(2013,	p.	33)	discute	que:

“Quando as revoluções árabes começaram 
em dezembro de 2010 - janeiro de 2011, 
no início do governo de Dilma, o Ministério 
das Relações Exteriores não  foi o único 
a ser surpreendido - como foi o resto do 
mundo - levando um longo tempo para 
emitir declarações condenando o uso 
abusivo da força contra os manifestantes. 
Nos casos da Síria e da Líbia, o Itamaraty 
enfrentou um dilema de como defender 
os princípios conflitantes  de direitos 
humanos e soberania nacional de dois 
regimes amigos que estavam massacrando 
seu próprio povo, para não mencionar a 
proteção de investimentos brasileiros nos 
dois países..[19]

	 O	 “estabelecimento	 dessa	 cartografia	 torna-se	 mais	
urgente, já que as questões políticas, culturais, estéticas, 
econômicas, sociais, educativas e até mesmo epistemológicas de 
nosso	tempo	são,	cada	vez	mais,	condicionadas	a	configurações	
de	comunicação”,	segundo	o	filósofo	Pierre	Lévy	(2000,	p.82).[20] 
O	 que	 demonstra	 porque,	 afinal	 de	 contas,	 os	 governos	 se	
preocupam	 tanto	 com	 o	 fluxo	 de	 informações	 na	 Internet. 
O	estímulo	do	“evento	crítico”	compartilhado	pode	produzir	ecos	
nas	experiências	que	são	capazes	de	representar	a	tensão	entre,	
de um lado, as tentativas do Estado autoritário em controlar 

19   Mediterranean Paper Series. (Tradução da autora).

20			No	livro	Cibercultura,	Pierre	Lévy	analisa	as	transformações 
     culturais e as interconexões surgidas na constituição das redes 
     sociais digitais.
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os movimentos do Egito, agindo de forma violenta e cortando as 
possibilidade de comunicação, contra os esforços da população 
revoltosa para transgredir esse lugar onde não são ouvidos.
	 Problematizar	estes	discursos	que	transitam	no	limiar	do	
real e do virtual, como extensão das relações sociais, é também 
refletir	sobre	as	paisagens	virtuais	produzidas	nas	manifestações	
do Egito em 2011. Estas complexas entidades se encontram em 
trânsito no ciberespaço e promovem desconfortos ao status quo, 
como também novos sentidos às relações sociais e políticas. 
Principalmente porque não aparece nos movimentos uma pessoa, 
um	partido	ou	uma	organização	religiosa	como	líder.
 Houve sim bandeiras levantadas pelos vários casos de 
tortura e suicídio, questões que contribuíram para desencadear 
as revoltas dos 18 dias[21]. Vários grupos políticos, sindicais, 
religiosos e a sociedade civil, tomaram as revoltas, ocuparam 
Tahrir	e	descentralizaram	as	manifestações.	Porém,

(...)	a	rede	é	controlada	por	uma	‘hierarquia	
de conexões’ cujos pontos mais altos se 
localizam	no	Estado	americano,	em	agência	
de segurança e em corporações privadas 
que, caso necessário, podem exercer seu 
poder eletrônico. (RIBEIRO, 2000, p.474).

	 Apesar	 da	 internet	 proporcionar	 uma	 infinidade	 de	
informações e interações entre seus usuários em todo o mundo, 
ela funciona somente àqueles que têm acesso ao serviço. “Na 

21   Entre os vários casos registrados em 2011, destacam-se alguns 
					noticiados	no	portal	da	Folha: 
				<http://www.folha.com.br/mu856962>	(08/01); 
				<http://www.folha.com.br/mu861606>	(17/01); 
				<http://www.folha.com.br/mu862200>	(18/01); 
				<http://www.folha.com.br/mu862381>	(18/01); 
				<http://www.folha.com.br/mu862860>	(19/01). 
     Acesso em: 12 nov. 2012.
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realidade, a distribuição global da Internet se dá de maneira 
desigual, especialmente quando consideramos regiões do mundo 
como o Oriente Médio, a América Latina e a África” (Idem, 2000, 
p. 470). Além disso, as paisagens midiáticas, ou mediascapes, 
um dos cincos conceitos desenvolvidos pelo antropólogo indiano 
APPADURAI (1996), nos auxilia a pensar sobre as dimensões dos 
fluxos	culturais	num	cenário	global.	A	produção	de	imaginários	e	de	
comunidades	 imaginadas	desterritorializadas	ao	 redor	do	globo,	
onde a comunicação tem sido mediada principalmente pelas 
redes virtuais, demonstra um panorama das tramas agenciadas 
por diversas forças. São interpretações com

(...) diferentes espécies de agentes que se 
relacionam, como os estados nacionais, 
as multinacionais, as comunidades 
diaspóricas, bem como os grupos e 
movimentos subnacionais (religiosos, 
políticos ou econômicos), e até mesmo os 
grupos intimamente mais relacionados, 
como as vilas, os bairros e os grupos 
familiares. (APPADURAI, 1996, p. 312)

	 As	tramas	destes	diversos	agentes	proporcionam	um	fluxo	
de complexas imagens, informações, narrativas e imaginações 
numa	disjunção	cada	vez	mais	 crescente,	 em	 tensão	no	 tempo	
presente. Os meios de comunicação passam por um complexo 
processo	de	ressignificação	cultural,	onde	deixam	de	ser	somente	
meios e podem tornar-se lugares, uma paisagem com imagens 
sobre a contestação política e ideológica, como no caso do Egito. 
Assim, não percebemos somente o aumento estatístico dos meios 
de comunicação, mas uma compressão no tempo e espaço, 
onde os

Mediascapes referem-se tanto à 
distribuição das capacidades eletrônicas 
de	produzir	e	disseminar	 imagens	(jornais,	
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revistas, estações de televisão, estúdios 
para	 produção	 de	 filmes,	 etc),	 (...)	 quanto	
às	imagens	do	mundo	produzida	por	essas	
mídias. (...) elas provêem (...) repertórios 
de	imagens,	narrativas	e	ethnoscapes	para	
espectadores pelo mundo todo nas quais 
o mundo das mercadorias e o mundo das 
notícias e política estão profundamente 
misturados. (Idem, p. 315)

 No Egito, o Information and Communication Technologies 
(ICT), órgão do governo responsável pelas informações e 
comunicações	 tecnológicas	 no	 país,	 fez	 um	 levantamento	
estatístico	sobre	o	uso	dos	meios	de	comunicação.	Refletiremos,	
diante	dos	dois	gráficos	a	seguir,	sobre	os	usuários	de	internet	e	
dos	meios	de	comunicação	utilizados	no	Egito	que	alimentaram	
o ciberespaço com informações e imagens sobre as revoltas, 
percebendo a importância crescente das diversas conexões 
globais.
	 No	 Gráfico	 1,	 a	 seguir,	 temos	 o	 perfil	 de	 usuários	 de	
internet	por	100	habitantes	no	Egito	entre	2008	e	2013,	período	
em que a proporção de usuários no país mais que dobrou. 
Percebe-se	que	35%	da	população	utilizava	a	Internet	no	período	
das	manifestações	no	Egito,	percebendo	os	dados	em	dezembro	
de  2011.
 Segundo dados do Banco Mundial[22], a população no 
Egito	é	de	cerca	de	80,7	milhões	de	pessoas.	9,5%	(7,7	milhões) 
da população mora no Cairo e, 18,8% da população mora em 
cidades	acima	de	1	milhão	de	habitantes	(como	Alexandria,	Gizé	
e	 Shubra-El-Khema),	 de	 acordo	 com	 dados	 da	 ONU[23]. Então 

22   Banco Mundial, dados levantados em 2012. Disponível em: 
					<http://data.worldbank.org/country/egypt-arab-republic>. 
     Acesso em: 25 abr. 2013.

23   Demographic Statistics - United Nations Statistics Division 
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o	 perfil	 do	 usuário	 é	 de	 uma	 população	 urbana	 habitante	 das	
cidades mais populosas no Egito. Para efeitos de comparação 
com os usuário de internet no Brasil, no mesmo ano a população 
de usuários era de 45% .

Figura	 3	 -	 Gráfico	 do	 perfil	 de	 usuários	 de	 internet	 por	 100	
habitantes	no	Egito	(2008-2013)

 
Fonte:	Ministério	de	Comunicações	e	Informação	do	Egito,	Egypt	ICT	
Indicators.	 Disponível	 em:	 <http://www.new.egyptictindicators.gov.
eg/en/Indicators/_layouts/viewer.aspx?id=	565>.	Acesso	em:	25	mai.	
2013.
 
	 O	gráfico	da	Figura	4	traz	dados	sobre	o	uso	de	vários	
meios de acessos à informação e comunicação no Egito entre 
2008 e 2012. Podemos observar nesse período o crescimento 

 (UNSD), dados levantados em 2011. Disponível em 
	 <http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3a240>. 
 Acesso em: 25 abr. 2013.
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da	 telefonia	 móvel,	 chegando	 próximo	 a	 100%	 e	 quase	 se 
equiparando	à	televisão	-	meio	mais	utilizado	no	Egito	em	todos	
os anos da pesquisa. Podemos observar que os meios que mais 
crescem	são	o	computador	e	o	celular,	este	último	o	mais	utilizado	
para	captar	os	acontecimentos	na	praça	Tahrir	ao	 longo	dos	18	
dias.
 
Figura	4	-	Gráfico	dos	meios	de	acesso	à	informação	e	comunicação	
no Egito (2008-2012)

Fonte:	Ministério	de	Comunicações	e	Informação	do	Egito,	Egypt	
ICT	Indicators.	Disponível	em:	http://<www.new.egyptictindicators.
gov.eg/en/Indicators/_layouts/AdvancedViewer	 .aspx>.	 Acesso	
em: 25 abr. 2013.
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	 Nestes	 dois	 gráficos	 percebemos	 uma	 emergência	 de	
novas sociabilidades: as redes de comunicação geram sua própria 
cultura e possibilidades de comunidades transnacionalmente-
imaginadas virtuais (RIBEIRO, 2000). Não é apenas o fato de 
existir um aumento estatísticos dos meios de comunicação, mas 
seu barateamento e a possibilidade de compressão do tempo e 
espaço que representam, mesmo que isso ocorra de maneira 
desigual.
	 Focamos	 as	 tecnologias	 da	 comunicação	 utilizadas	
como possibilidade de apreensão da interatividade em escalas 
local/global para entendermos

(...) como a política cibercultural incrementa 
a sinergia entre atores políticos ancorados 
em	diferentes	níveis	de	integração,	os	fluxos	
transnacionais de informação e articulações 
políticas,	 tanto	 quanto	 o	 ‘testemunho	 e	
ativismo políticos à distância’ (RIBEIRO, 
2000, p. 469).

	 O	 que	 não	 foi	 exatamente	 à	 distância,	 uma	 vez	 que	
seus	 manifestantes	 ocuparam	 Tahrir:	 testemunhando,	 sentindo	
e	 registrando	os	violentos	confrontos.	Tahrir	 torna-se	o	 lugar	de	
encontro, de um ativismo que estava na internet, mas também que 
ganha	as	ruas	num	trânsito	entre	as	manifestações	no	ciberespaço	
e os confrontos na rua. Uma movimentação da sociedade que 
ganhou	as	ruas	mediada	e	amplificada	pelas	redes	sociais	digitais.
 Além dessa comunicação entre narradores nas revoltas, 
os	fluxos	 informacionais	acerca	do	Oriente	 tomaram	proporções	
transnacionais que têm crescido nas investigações acadêmicas, 
nas grandes mídias internacionais e na produção de discursos 
de si através das redes sociais digitais. Anteriormente, o Oriente 
havia	despertado	a	atenção	ocidental	depois	da	grande	circulação	
de imagens na mídia e no ciberespaço sobre o terrorismo: 
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os atentados aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 
e os enormes gastos da Casa Branca com a “Guerra ao Terror” 
no Afeganistão e no Iraque. Tais eventos são muito distintos 
da luta por direitos no Egito em 2011, mas deixaram rastros de 
interpretações no que se julga do Oriente recentemente.
	 As	crises	do	regime	moderno	seriam	caracterizadas	por	
grandes	fendas	na	História,	como	foram,	para	a	história	mundial,	
os acontecimentos de 1789 e 1989, segundo HARTOG (2013). O 
que	o	historiador	questiona	no	regime	moderno	de	historicidade,	
é	se	o	11	de	setembro	também	estaria	inscrito	num	marco	zero	da	
história	mundial	contemporânea,	onde	leva-se	ao	

extremo a lógica do acontecimento 
contemporâneo que, se deixa ver enquanto 
se	constitui,	historiciza-se	imediatamente	e	
já é em si mesmo sua própria comemoração: 
sob	o	olho	da	câmera.	(Idem,	p.	136)

 No entanto, as revoltas no Norte da África e Oriente 
Médio	em	2011	 revelaram	outros	caminhos	sobre	os	processos	
experienciados	 pelos	 diversos	 povos	 do	 Oriente,	 sob	 o	 olhar	
das	 câmeras,	 numa	 história-testemunho	 das	 manifestações.	
De	 fato,	 o	 evento	 na	 praça	 Tahrir	 se	 produziu	 sob	 os	 olhares	
das	 câmeras.	 Estas	 rupturas	 do	 tempo	 presente	 conduzem	 a	
uma multiplicação das memórias coletivas tendo como suporte 
as	 redes	 sociais	 virtuais.	 “A	história	 é	uma,	enquanto	há	 tantas	
memórias coletivas quantos grupos, nas quais cada um imprime 
sua própria duração” (HARTOG, 2013, p. 159). A discussão é 
recente, complexa e demonstra sua importância, pois tratam-se de 
regiões extremamente convulsionadas e que atraem as atenções 
e	 interesses	 internacionais.	A	 historiadora	Sonia	Meneses	Silva	
afirma	que:
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Enquanto	 a	 ciência	 histórica	 se	 voltava	
para o passado mais remoto, abandonando 
o	 presente	 como	 horizonte	 de	 suas	
preocupações, os recursos midiáticos 
acabaram por tomá-lo como tempo de 
excelência na sua produção e é a partir dele 
que, instauram ou reinventam outra opção 
para lidar com os acontecimentos. (2001, p. 
91)

 As imagens elaboradas nestes grandes sistemas 
complexos,	de	acordo	com	Caio	Vassão	(2010),	são	organizadas	
no processo continuado de produção de sentidos na sociedade 
- que também as cria e as recebe -, oferecendo uma noção 
contextualizada	 dos	 acontecimentos.	 Elas	 engendram	 uma	
capacidade	discursiva	que	atualiza	memórias,	 inventa	vivências,	
imagina	a	história	e	compõe	a	intertextualidade	muito	própria	do	
tempo presente.
	 É	 preciso	 uma	 compreensão	 ampla	 das	 possibilidades	
de comunicação destas imagens que são investidas de sentidos. 
Ou	seja,	faz-se	necessário	apreender	a	fragmentação	dos	sujeitos	
nas revoltas, os sentidos e as tensões culturais, políticas e sociais 
em meio às articulações e agenciamentos de discursos e suas 
resistências.	Nesse	processo,	afirma	Ana	Maria	Mauad	(2004,	p.	
26), “a imagem não fala por si só; é necessário que as perguntas 
sejam feitas”. Assim, as perguntas a serem feitas são: Como o 
desenvolvimento das interatividades promovidas pelas tecnologias 
de	comunicação	e	 informação	produziram	os	eventos	no	Egito?	
Quem	produziu	estas	imagens?
	 Entende-se	que	as	causas	das	revoltas	generalizadas	no	
Norte da África e no Oriente Médio - conjuntura em que se insere o 
Egito,	um	dos	países	mais	populosos	e	influentes	no	mundo	árabe,	
mas	 “que	 mescla	 influências	 faraônicas,	 árabes,	 mulçumanas,	
judaicas, cristãs e mediterrâneas” (SHOAT e STAM, 2006, p. 26) -, 
vêm em resposta a regimes corruptos e extremamente autoritários 
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que	 estavam	 no	 poder	 há	 muito	 tempo.	 Os	 altos	 índices	 de	
desemprego	e	as	inflações	denunciaram	uma	situação	econômica	
instável e constituem uma conjuntura efervescente composta por 
atores	políticos	que	se	revoltaram,	mulheres	e	homens	de	todas	as	
idades. Somado a isso, a região é palco de disputas geopolíticas 
pelas nações do Ocidente por ter o petróleo[24] como papel central 
em seu desenvolvimento econômico e, principalmente, por meio 
de	sua	importância	geográfica	nas	rotas	comerciais.

Acho	 que	 isso	 se	 origina	 de	 uma	 longa	
dialética de envolvimento dos Estados 
Unidos no exterior que transpõe todo o 
século passado. Envolvimento nas questões 
do mundo islâmico do petróleo, no mundo 
árabe, no Oriente Médio. Todas essas 
áreas do mundo consideradas essenciais 
aos interesses e segurança americanos 
que incluem petróleo e poder estratégico 
(...). (SAID, 2006, p.107/108).

	 Não	 é	 o	 objetivo	 deste	 trabalho	 aprofundar-se	 nas	
causas e nos efeitos políticos ou econômicos dos confrontos. 
Mas	cabe	citar	a	importância	geopolítica	do	Egito,	exemplificada	
pelo	 fato	 de	 o	 País	 controlar	 o	Canal	 de	 Suez,	 que	 liga	 o	Mar	
Mediterrâneo	ao	Mar	Vermelho,	como	rota	comercial	entre	Europa	
e Ásia. Cerca de 8% do comércio marítimo mundial atravessou o 
Canal	de	Suez	em	2009.[25]	Por	isso	a	sua	importância	e	justificava	
nas intervenções internacionais, principalmente estadunidenses, 
estiveram presentes ao longo do regime de Hosni Mubarak, como 
também na resolução rápida das manifestações. Eles “investiram 

24			Revolta	no	Egito	pode	fazer	petróleo	superar	US$	110. 
					Disponível	em:	<http://www.folha.com.br/	mu871476>. 
     Acesso em: 13 nov. 2012.

25		Dados	disponíveis	em	<http://www.suezcanal.gov.eg/sc.aspx? 
				show=11>.	Acesso	em:	13	nov.	2012.
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bilhões	em	dólares	de	ajuda	militar	e	além	de	outras	ajudas	para 
o	Egito	desde	que	se	tornou	o	primeiro	estado	árabe	a	fazer	a	paz	
com Israel, ao assinar um tratado em 1979”.[26]

 Contudo, nas manifestações, os Estados Unidos 
buscaram manter uma postura diplomática em não interferir nas 
revoltas, fato que não aconteceu.

A	 secretária	 de	 Estado	 americana,	 Hillary	
Clinton, destacou logo nos primeiros dias 
que	 Washington	 apoiava	 “uma	 transição	
ordenada” de poder no país. O presidente, 
Barack Obama, deixou claro que seu 
governo apoia um regime democrático no 
Egito, mas que as reformas necessárias 
não podem ter ingerência dos EUA e que o 
povo	e	o	governo	egípcios	precisam	chegar	
a soluções de forma autônoma.[27]

 Ao longo de três décadas, o governo Hosni Mubarak 
manteve seu autoritarismo ligado a interesses geopolíticos 
internacionais com apoio da Casa Branca. O intenso movimento 
de transformação das forças políticas e sociais nas revoltas 
“não	permite	definir	com	precisão	os	possíveis	alinhamentos,	ou	
enquadramento dos atores” (2012, p. 141), como discute Analúcia 
Danilevicz	 Pereira[28].	 Ela	 aponta	 que	 esta	 indefinição	 ocorre	
por	estar	 ligada	 justamente	às	 incertezas	acerca	dos	resultados	
desses movimentos e de sua complexa trama de agenciadores.

26			Disponível	em:	<http://www.folha.com.br/mu873706>. 
      Acesso em: 13 nov. 2012.

27			Disponível	em:	<http://www.folha.com.br/mu873675>. 
      Acesso em: 13 nov. 2012.

28   Em artigo, a autora discute sobre o livro de Paulo Fagundes 
     Visentini, A Primavera Árabe. Entre a democracia e a geopolítica 
					do	petróleo.	Disponível	em:	<http://sumario-periodicos.espm.br/ 
					index.	php/seculo21/article/view/1853>.	Acesso	em:	02	jun.	2013.
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Mas,	ao	mesmo	tempo,	há	indícios	que	nos	
levam a crer na vontade (e necessidade) 
de construção de um novo modelo 
socioeconômico apoiado na experiência 
histórica	desses	povos	e	 influenciado	pela	
realidade internacional (...). (Idem, p. 142).

 Ainda assim, a autora lembra que esta trajetória dos 18 
dias	 está	 suscetível	 às	 intempéries	 de	 todo	 processo	 histórico,	
principalmente de um processo dramático e inacabado como 
foram. Após a queda de Hosni Mubarak, a junta militar assumiu 
o	poder	até	convocar	novas	eleições	e,	em	30	de	junho	de	2012	
foi	 empossado	 o	 presidente	 Mohamed	 Morsi,	 representando	
a	 Irmandade	Mulçumana.	 Em	 03	 de	 julho	 de	 2013,	 o	 chefe	 do	
Exército	no	Egito,	o	ministro	da	Defesa	Abdul	Fattah	al-Sissi	e	sua	
junta retiraram Morsi do poder, pelo temor do radicalismo islâmico. 
Em	 2014	 o	 Egito	 continua	 mergulhado	 em	 total	 instabilidade	
política, econômica e social.[29]

 A problemática que permanece é a de como foram 
os	 rearranjos	 das	 imagens	 produzidas	 pelos	 manifestantes	
nas revoltas sobre as questões políticas, sociais e culturais 
ao longo dos 18 dias no Egito. Ainda precisamos perceber as 
vozes	 de	 manifestantes	 sobre	 este	 evento	 que	 chamou	 tanta	
a atenção da mídia e foi largamente difundido no Ocidente. 
“Esses	comportamentos	 traduzem	uma	experiência	amplamente	
compartilhada	 do	 presente	 e	 são	 um	 de	 seus	 componentes,	
delineando assim um dos regimes de temporalidade do presente” 
(HARTOG,	 2013,	 p.	 149).	 As	 reflexões	 de	 Hartog	 e	 Cogo	 nos	
sinalizam	que,	numa	sociedade	em	 rede	 “os	meios	não	apenas	
constroem	 e	 fazem	 circular	 sentidos,	 mas	 configuram	 uma	
ambiência	e	redefinem	nossa	experiência”	(COGO,	2011,	p.	79).

29   “O Egito lembra neste sábado o terceiro aniversário da revolução 
     que, em 2011, derrubou o então presidente, Hosni Mubarak, 
					marcado	por	um	ambiente	violento	e	polarizado	entre	o	Exército 
					e	a	Irmandade	Muçulmana.”	Disponível	em:	<http://folha.com/ 
     no1402904>. Acesso em: 25 jan. 2014.
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2 PELAS IMAGENS E TRAMAS TECNOLÓGICAS NA 
 PRAÇA TAHRIR

	 O	ciberespaço	caracteriza-se	pela	partilha	de	um	conjunto	
de valores que formam e são formados pelos comportamentos 
na sociedade em redes. São formas de interações sociais e 
conectividade	 entre	 os	 sujeitos	 que	 a	 produzem.	A	 partir	 desta	
perspectiva, analiso as imagens dos levantes que se entremearem 
nos eventos de 2011 para além do Egito a partir da plataforma 
colaborativa 18 Days In Egypt. Segundo Manuel Castells (2003), 
o ciberespaço é uma construção coletiva de redes de cooperação 
como “um meio de interação social seletiva e de integração 
simbólica”,	inserindo-se	num	universo	transnacional,	onde	há	uma	
grande circulação de mercadorias, pessoas e bens simbólicos 
que tensionam as identidades e o sentido de local e global. Os 
discursos	 compartilhados	no	momento	presente	dos	18	dias	de	
manifestações podem tornar-se “uma forma de memória contra a 
aniquilação” (SAID, 2006, p. 157).

2.1 IMAGENS EM TENSÃO

	 Diante	 da	 lógica	 de	 integração	 coletiva,	 há	 uma	
organização	criativa	e	heterogênea	de	conteúdos	que	 transitam	
no	ciberespaço	que	compartilham	interesses	e	preocupações	em	
comum. Manifestantes do Cairo pensaram localmente, mas agiram 
globalmente	 utilizando	 a	 internet	 que	 passou	 uma	 ferramenta	
de comunicação para uma alavanca de resistência, uma forma 
de proteção dos manifestantes. Narradores apropriaram-se das 
novas ferramentas tecnológicas de comunicação para contar o 
evento construindo comunidades imaginadas-virtuais.
 A partir do conceito de Benedict Anderson (2008) sobre 
“comunidades	 políticas	 imaginadas”,	 é	 possível	 dizer	 que,	 no	
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Egito, criaram-se outras formas de pertencimento político e social 
à nação, como comunidades imaginadas-virtuais (RIBEIRO, 
2000), que se ancoraram numa representação de comunidade 
ressignificada	 na	 sociedade	 transnacional	 do	 tempo	 presente. 
A comunidade é imaginada porque,

(...) independentemente da desigualdade e 
da exploração efetivas que possam existir 
dentro dela, a nação sempre é concebida 
como uma profunda camaradagem 
horizontal.	No	 fundo,	 foi	 essa	 fraternidade	
que tornou possível, nesses dois últimos 
séculos,	tantos	milhões	de	pessoas	tendam	
não tanto a matar, mas sobretudo, a morrer 
por essas criações imaginárias limitadas 
(ANDERSON, 2008, p. 34).

	 Os	sujeitos	e	suas	 imagens-testemunhas	do	evento	no	
Egito	 produziram	 sentidos	 históricos	 inseridos	 num	 movimento	
flutuante	 entre	 o	 real	 e	 o	 virtual.	 Também	 são	 a	 marca	 do	
contemporâneo na medida em que manifestantes criaram 
comunidades	 imaginadas-virtuais,	 e	 produziram	 suas	 revoltas,	
como uma nação imaginada que se transforma em patrimônio. 
Como se o Estado ditatorial egípcio deixasse de dividir seu povo 
para	tornar-se	a	partilha	do	comum	que	os	unem	(HARTOG,	2013).	
 Buscamos entender essas novas imagens do Egito e 
dos egípcios como estratégia de interação social, compreendida 
pelas novas tecnologias na formação de redes e expressão de 
suas participações políticas e sociais nas manifestações sobre os 
18	dias.	Há	um	intenso	e	veloz	fluxo	de	imagens	em	tensão	com	
a	memória	 coletiva,	 onde	 novas	 vozes	 utilizam	 novos	 suportes	
tecnológicos	para	‘armazenamento’	de	rastros	(RICOEUR,	2007).	
As	 teias	 que	 formaram	 as	 redes	 de	 comunicações	 produziram	
mais visibilidade aos manifestantes. Pelas tramas da Internet, 
eles	transgrediram	e	partilharam	informações	ampliando	a	esfera	
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pública de suas imagens-discursos e outras dinâmicas na vida dos 
sujeitos.
	 A	 cientista	 política	 Rousiley	 Moreira	 Maia	 (2008,	 p.	
116/117)	 indica	 quatro	 diferentes	 tipos	 de	 redes	 organizadas	
coletivamente	para	entender	a	utilização	dos	recursos	promovidos	
pelos sujeitos políticos. Para o propósito aqui investigado, 
destacam-se duas propostas da autora: “Redes de Memória Ativa” 
e as “Redes de Produção de Recursos Comunicativos”. As Redes 
de	Memória	Ativa	“têm	como	propósito	digitalizar	documentos	de	
movimentos	sociais	(...)	para	armazenamento	livre	em	portais,	na	
rede,	a	fim	de	que	se	tornem	acessíveis	para	outros	movimentos	
sociais e para a sociedade em geral”. As Redes de Produção, 
segundo	a	cientista,	objetivam	“aperfeiçoar	as	habilidades	para	um	
uso	eficaz	das	oportunidades	de	comunicação,	auxiliando	grupos	
subordinados	 e	marginalizados	 a	 articular,	 de	modo	 autônomo,	
seus próprios interesses e suas necessidades”.
 Esta concepção de autonomia da imagem que se 
produz	na	experiência	do	acontecimento	é	o	que	se	entende	da	
interatividade no modo em que estão tramadas no Cairo. Esse 
contexto de relações entre o ver e o agir, entre as comunidades 
imaginadas-virtuais e as redes de memória digitais, pode ser 
compreendido por meio do website colaborativo 18 Days in 
Egypt. Construído ao longo das manifestações pela derrubada 
de Hosni Mubarak, o site se torna polifônico porque promoveu 
estratégias	 de	 interações	 sociais	 e	 ainda	 hoje	 é	 alimentado	
por inúmeras pessoas. As novas postagens falam sobre suas 
auto representações acerca de outros rearranjos dos eventos 
que continuam por outras questões emergentes. Há também 
uma multimidialidade (COGO, 2011), ou seja, multiplicidade de 
meios de comunicação presentes nos conteúdos postados pelos 
narradores para complementaridade de seus discursos. Assim, 
Ribeiro	dialoga	com	Cogo	ao	afirmar	que
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(...) todos os sujeitos políticos lutam por 
visibilidade	política	nos	campos	de	batalha	
das sociedades de massa, lançando mão 
de diferentes meios de comunicação para 
atingir seus objetivos. (2000, p. 493)

 O estabelecimento das conexões e interações locais 
transcenderam as fronteiras do Egito na difusão de informações. 
A	 tensão	 existe	 na	 ação	 de	 mobilizar-se	 em	 diferentes	 formas	
de interação social, em viver o presente almejando ao futuro, 
segundo Didi-Huberman (2008). Toda a ação é precedida na 
memória, em nossas experiências, mesmo que, por ventura, 
acometidos do esquecimento. Toda a experiência é uma 
problemática de relacionar-se com a temporalidade: posicionar-se 
no tempo presente para garantir um devir, para alcançar efeitos 
potencialmente democráticos (MAIA, 2008).  
 As imagens não são objetos isolados e, de forma 
inevitável, carregam consigo representações de alguns sentidos. 
Isso acontece pelo trauma do acontecimento, da violência nas 
revoltas; pela participação representativa de grande parte da 
sociedade	 egípcia;	 pela	 condição	 humana:	 são	 imagens	 que	
trazem	ao	centro	as	minorias:	mulheres,	jovens	e	crianças.
	 É	um	momento	também,	onde	a	produção	audiovisual	está	
nas mãos de qualquer cidadão, permitindo uma fácil distribuição 
do	conteúdo,	complexificando	as	 relações	de	espaço-tempo.	As	
redes têm proporcionado novas apropriações deste acúmulo de 
vozes	 no	 ciberespaço	 aproximando	 diversas	 linguagens.	 Elas	
também desvelam

(...) formas passadas e presentes de poder 
que	 limitam	 ou	 restringem	 as	 chances	
de	 vida	 dos	 indivíduos,	 organizando	
experiências em narrativas publicamente 
compreensíveis. (Idem, p. 118).
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2.2 AS EXPERIÊNCIAS E SEUS NARRADORES

 No conceito de ‘experiência’ desenvolvido por Walter 
Benjamin (1987), interpretada numa época onde a modernidade 
se	 expandia	 e	 se	 encaminhava	 para	 grandes	 guerras,	 que	 ele	
percebeu intimamente e narrou, pode ser relacionada ao que 
percebeu sobre o desenvolvimento da comunicação. Ainda que 
Benjamin	 não	 tenha	 se	 referido	 aos	 meios	 de	 comunicação	
propriamente ditos, mas o desenvolvimentos de formas narrativas 
na	 nossa	 civilização,	 podemos	 perceber	 que	 a	 transformação	
da comunicação integra-se à larga expansão dos meios 
de comunicação, e atualmente, da experiência interativa e 
compartilhada	pela	 Internet	empoderando	uma	multiplicidade	de	
vozes.
 A ideia de experiência dos narradores no Egito toma 
uma	dimensão	expandida,	uma	vez	que	há	uma	universalidade	e	
necessidades	presentes	que	só	podemos	interpretar	historicamente	
através dessa linguagem, por meio de seus discursos e 
representações no ciberespaço. Neste caso, a reprodutibilidade 
da experiência levada ao extremo no ciberespaço com suas 
linguagens multimídias que registraram experiências de toda 
ordem é bastante distante do que aponta Benjamin (1987) sobre 
o trauma da incomunicabilidade nos soldados do pós-Guerra. Se 
anteriormente,	com	a	pintura	e	a	fotografia	analógica,	pensava-se	
a	imagem	antes	de	concebê-la,	hoje	se	pensa	após	o	ato:	descarto	
ou edito. Posto a experiência para uma rede de relações sociais 
virtuais	que	acompanham	e	compartilham	do	evento	 registrado.	
Há	uma	“naturalização”	da	elaboração	das	imagens	que	conecta	
identificações	e	amplia	os	espaços	de	sociabilidades.
 Em busca da conexão de experiências sobre os 18 dias em 
narrativas compreensíveis para além do Egito, vale ressaltar que a 
plataforma	colaborativa	é	traduzida	para	o	inglês.	Os	idealizadores	
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do 18 Days In Egypt:	Jiger	Mehta[30]  [jornalista e documentarista / 
(co-criador)];	 Yasmin	 Elayat[31] (designer de interação e 
desenvolvedora de software, formada em Ciências da Computação 
(co-criadora);	Shadi	Rahimi[32] [jornalista e fotógrafa (gerente da 
comunidade)]; Emerge Technology	 [empresa	 especializada	 na	
criação do estado da arte digital e soluções de mídia (parceira 
em	 tecnologia)];	 procuraram	 cristalizar	 as	 lembranças	 de	 suas	
experiências	e	registrar	suas	próprias	histórias	e	de	seu	país	para	
que ela, a experiência, não se perdesse. O site busca reestruturar 
os processos de comunicação a partir da proposta da rede nesse 
contexto	 específico.	 No	 “about” do site, o grupo responsável 
esclarece:

 
Pela	primeira	vez	na	história,	os	cidadãos	
estão gravando uma verdadeira revolução 
em tempo real. Desde o levante de 2011, 
egípcios	 estão	 filmando	 eventos	 centrais	
em seus telefones celulares, tirando 
fotos, enviando mensagens de texto, 
twittando e usando o Facebook na sua 
luta pela liberdade. ‘18 Dias no Egito’, 

30   Documentarista e jornalista, na Universidade de Stanford 
     desenvolveu ferramentas para o jornalismo colaborativo. Antes de 
					chegar	a	Stanford,	trabalhou	como	jornalista	de	vídeo	para	The	New 
					York	Times.	É	presidente	da	Associação	de	Jornalistas	do	Sul	da 
     Ásia.

31   Designer de interação e desenvolvedor de software com sede em 
     New York e Cairo. Estudou Ciências da Computação na 
     Universidade Americana no Cairo. Mestre do programa Interactive 
     Telecommunications na Universidade de Nova York.

32			Fotógrafa,	jornalista	e	organizadora	da	comunidade.	Co-fundadora 
					de	uma	organização	de	artes	de	mídia	na	Califórnia	chamada 
     Seventh Native American Generation (SNAG). Antes de se mudar 
					para	o	Cairo,	era	diretora	de	comunicação	da	organização	sem	fins 
     lucrativos W. Haywood Burns Institute e Community Justice Network 
     for Youth. Escreve para The New York Times e Mother Jones. Mestre 
					em	Jornalismo	pela	Universidade	de	Berkeley.
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um projeto de documentário colaborativo 
tem como objetivo capturar os eventos da 
revolução em um site interativo que todos 
podem acessar agora e no futuro. Está 
sendo alimentado por GroupStream, uma 
plataforma	 inovadora	para	 contar	 histórias	
colaborativamente, acreditando que as 
melhores	 histórias	 são	 contadas	 assim.	
No 18 Days in Egypt	 você	 será	 capaz	 de	
acessar	 histórias	 da	 revolução	 de	 uma	
forma totalmente nova. (Tradução e grifos 
da autora)[33]

	 Os	termos	utilizados	pelo	18 Days In Egypt, “eventos da 
revolução” e “acessar agora e no futuro”, dialogam com a teoria 
de	 Reinhardt	 Koselleck	 (2006)	 e	 nos	 permite	 percorrer	 pelos	
discursos	do	evento	histórico	no	Egito,	onde	“Presente	e	passado	
estariam,	assim,	circundados	por	um	horizonte	histórico	comum”	
(Idem, p. 22).  Além deste informativo, o 18 Days elaborou um 
vídeo[34]	para	convidar	as	pessoas	a	relatarem	suas	histórias	numa	
mistura de linguagens. Além das imagens estarem em movimento, 
elas	 vêm	 acompanhadas	 de	 um	 conjunto	 de	 diálogos,	 música,	
ruídos	 da	 cidade,	 ou	 seja,	 uma	 hibridização	 narrativa	 sobre	 as	
manifestações que ampliam as possibilidades de apropriação e 
significação.
 Veremos essa questão a seguir pela seleção de 14 
frames	 do	 vídeo	 de	 chamada	 que	 narra	 a	 proposta	 do	 site	
colaborativo	 ao	 trazer	 em	 primeiro	 plano	 as	 pessoas	 que	
construíram as manifestações de diversas formas. A seleção se 
deu no sentido de entender quem são estes manifestantes. Se, 
até	 então,	 pela	 mídia	 hegemônica	 ocidental	 não	 conseguimos	

33   Original no link About do 18 Days In Egypt. Disponível em: 
					<http://18daysinegypt.com/#/about>.	Acesso	em:	20	nov.	2013.

34			Disponível	em:	<http://vimeo.com/35368376#>.	Acesso	em: 
     20 nov. 2013.
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visualizar	 quem	 são	 as	 pessoas	 que	 ocuparam	 a	 praça	 Tahrir,	
observamos	pelo	site	colaborativo	os	rostos	de	homens,	mulheres	
e crianças que estiveram nas manifestações colaborando com um 
grande volume de informações e imagens coletivas e complexas 
relatando sobre outras narrativas dos 18 dias de revoltas. Em suas 
apresentações,	estes	narradores	querem	contar	suas	histórias	e	
suas	percepções	em	Tahrir,	relatar	os	acontecimentos	e	demonstrar	
as pessoas envolvidas, tornando-as instantaneamente públicas. 
Observaremos como a proposta do About	se	traduziu	no	vídeo	do	
site 18 Days In Egypt.

Figura 5 - Frames do vídeo do site 18 Days In Egypt.
 

Eu estava aqui. Eu estava com raiva.

Eu marchei aqui. Eu e minha família estivemos aqui.

Eu e minhas crianças
estivemos aqui.

Eu estava orgulhoso.
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Eu estive em Tahrir. Eu e minha família estivemos aqui 
e nós ficamos orgulhosos com a 

juventude egípcia.

Eu estava no Facebook. Eu estava tirando fotos.

Eu estava twitando. Eu tirei fotos com meu celular 
para documentar a história.

Sua história é importante. 
E agora há um lugar para contá-la.

Você viveu, você gravou, 
agora vamos escrever 

a história do nosso país.

Fonte: Produção da autora a partir das imagens do 18 days in Egypt.
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 O vídeo se divide em algumas questões para dar sentido 
à narrativa. O lugar do evento: “Eu estava aqui” / “Eu estava 
com	 raiva”	 /	 “Eu	marchei	aqui;	Os	sujeitos:	 “Eu	e	minha	 família	
estivemos	 aqui”	 /	 “Eu	 e	 minhas	 crianças	 estivemos	 aqui”;	 Os	
sentimentos:	 “Eu	estava	orgulhoso”	 /	 “Eu	estive	em	Tahrir”	 /	 “Eu	
e	 minha	 família	 estivemos	 aqui	 e	 nós	 ficamos	 orgulhosos	 com	
a juventude egípcia”; Ações individuais e coletivas: “Eu estava 
no Facebook” / “Eu estava tirando fotos” / “Eu estava twitando; 
A memória: “Eu tirei fotos com meu celular para documentar a 
história”	/	“Sua	história	é	importante”	/	“E	agora	há	um	lugar	para	
contá-la” / “Você viveu, você gravou, agora vamos escrever a 
história	do	nosso	país”.
 Além da narrativa textual, as imagens destas pessoas 
nos	 contam	 um	 pouco	mais	 da	 pluralidade	 presente	 em	Tahrir.	
Observamos	 14	 rostos	 de	 sujeitos	 diferentes:	 das	 mulheres,	
uma	 senhora	mais	 idosa	 com	 lenço	 encobrindo	 todo	 o	 cabelo;	
uma	mulher	que	disse	ter	ido	com	a	família	e	também	usa	o	véu	
que	encobre	todo	o	cabelo;	outra	mulher	mais	 jovem	com	lenço	
na cabeça e cabelos à mostra; uma jovem sem lenço e uma 
menina	no	colo	do	pai;	dos	homens	vemos	este	pai;	um	menino	
possivelmente entre 6 e 8 anos; quatro jovens que atuaram tirando 
fotos	e	marchando;	e	mais	 três	homens	mais	velhos	sendo	que	
um	veste	um	Kipá	(que	significa	a	conexão	com	o	divino),	o	outro	
um turbante e os demais vestem roupas mais comuns para nós 
ocidentais. Foram sujeitos assim, plurais, que ocuparam a praça 
pelos 18 dias e construíram suas narrativas sobre esse evento.
 Em comunidades imaginadas-virtuais, a autonomia 
das imagens está na livre produção e articulação de redes de 
memórias	 virtuais	 organizadas	 de	 forma	 a	 contar	 suas	 próprias	
histórias.	Com	seus	equipamentos	de	vídeo	ou	celulares	com	a	
capacidade de registrar as imagens em movimento, a produção 
de imagens vem se tornando mais acessível a pessoas comuns e 
se expandindo até o presente, onde vemos ser mais trivial o poder 
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de registro dos acontecimentos e sua disseminação para qualquer 
ponto do planeta. De acordo com Lucia Santaella

 
As antigas e nítidas distinções entre 
produtores e receptores da imagem 
televisiva começaram a se borrar, pois 
qualquer pessoa com uma câmera na mão 
tornou-se potencialmente um produtor. 
(2006, p. 187).

	 A	 linguagem	 videográfica	 discutida	 por	 Santaella	
(2006) teve início a partir das experimentações da vídeo-arte, 
que	 tinha	 como	proposta	 a	 desconstrução	da	 linguagem	visual,	
o	estranhamento	e	a	 ruptura	de	narratividade.	Possivelmente,	a	
proposta da inovação visual não fosse o objetivo dos manifestantes 
no	Egito.	Entretanto,	a	linguagem	final	da	captação	de	imagens	de	
suas próprias lutas, adicionada aos novos regimes de visualidades 
do tempo presente - vinculada a um evento crítico transnacional 
e	em	hipermídia	-	coloca	em	suspensão	as	imagens	dos	18	dias	
como produções de discursos nômades: linguagens polivalentes 
de uma contingência temporal desenvolvida na urgência do 
evento.
 A retórica de que a tecnologia é o fator central e não meio 
de	comunicação	utilizado	nas	manifestações,	é	uma	tentativa	de	
homogeneizar	a	polifonia	na	praça	Tahrir,	além	de	levar	o	ideal	social	
democrático	do	Ocidente	ao	Oriente,	ou	‘dar	o	espelho	ao	nativo’.	
Uma	das	afirmações	mais	comuns	da	grande	mídia	Ocidental	é	
que sem a tecnologia as revoltas não teriam acontecido. Segundo 
a	 interpretação	 do	 teórico	 político	 e	 historiador	 indiano	 Partha	
Chatterjee,	o	nacionalismo	anticolonial	cria	espaços	de	soberania	
antes	mesmo	de	entrar	na	batalha	política.

Ele	[nacionalismo	anticolonial]	o	faz	dividindo	
o mundo das instituições e práticas sociais 
em dois domínios, o material e o espiritual. 
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O material é o domínio do “externo”, da 
economia e da política, da ciência e tecnologia, 
um campo em que o Ocidente provou sua 
superioridade e em que o Oriente sucumbiu. 
Nesse campo, portanto, a superioridade 
ocidental	 teve	 que	 ser	 reconhecida,	 e	 suas	
realizações,	 criteriosamente	 estudadas	 e	
reproduzidas.	 O	 espiritual,	 por	 outro	 lado,	
é	um	domínio	 “interno”,	que	 traz	as	marcas	
“essenciais” da identidade cultural. Quanto 
mais sucesso se obtém na imitação das 
aptidões ocidentais no campo material, maior 
a necessidade de preservar a singularidade 
da cultura espiritual. Essa fórmula é um traço 
fundamental dos nacionalismos anticoloniais 
da Ásia e da África. (2000, p.230)

	 De	um	lado	há	uma	imaginação	de	um	Estado	“moderno”	
se formando, onde o domínio do político e da tecnologia deveria 
ser livre, mas mostra resistências ao modo ditado pelo Ocidente, 
como	projeto	hegemônico	da	modernidade;	de	outro	lado,	galerias	
de “modelos” de Estados Nacionais vindos principalmente dos 
Estados Unidos e Europa. Julian Assange (2013) discute que 
o corte na internet por parte do governo egípcio pode ter até 
incentivado a população a sair às ruas em busca de informações 
sobre os acontecimentos com os seus familiares e amigos. Houve 
várias formas de comunicação, incluindo conexões de telefones 
fixos	a	número	no	exterior	que	 transformavam	automaticamente	
as mensagens em twetts e fax no Egito. Os próprios custos 
financeiros	 e	 mesmo	 funcionais	 da	 desconexão	 dos	 cabos	 de	
Internet são tão altos que precisaram restaurá-la rapidamente.
 Com suas capacidades de ações coletivas em larga 
escala	 e	 extensa	 rede	 de	 colaboradores	 que	 compartilharam	
virtualmente, as redes de comunicações digitais auxiliaram na 
construção de sentidos complexos, mas comuns aos manifestantes 
naqueles	18	dias	que,	por	sua	vez,	captaram	fragmentos	de	suas	
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experiências	 no	 trânsito	 do	 evento	 e	 partilharam	 informações	
ubíquas, ou seja, “(...) presenças simultâneas em muitos pontos 
do espaço, preserváveis no tempo.” (2006, p. 200).  As reações 
de instituições do Egito e organismos ligados à mídia ocidental e 
oriental	demonstraram	que	algo	está	mudando	nas	configurações	
do poder e das redes de comunicação que a Internet tornou 
possível no contemporâneo.
	 As	 próprias	 fronteiras	 globais	 têm	 sido	 discutidas	 há	
algum tempo, especialmente quando percebemos manifestações 
locais	e	globais.	Neste	sentido,	o	historiador	e	jornalista	Heródoto	
Barbeiro	escreveu	um	livro	publicado	em	2009,	sobre	os	caminhos	
da	 globalização	 após	 a	 crise	 financeira	 em	 2008.	 O	 livro[35] foi 
citado	pelo	cônsul,	economista	e	cientista	político	Thales	Castro[36] 
em seu livro Teoria da Relações Internacionais[37], publicado em 
2012, ao analisar a ciência política nos sistemas internacionais 

35		O	novo	relatório	da	CIA:	como	será	amanhã.	São	Paulo,	Geração 
    Editorial, 2009. p. 64-68.

36  Cônsul A.H. da República de Malta. Presidente da Sociedade 
    Consular de Pernambuco. Doutor em Ciência Política pela UFPE. 
				Realizou	estudos,	após	o	doutorado,	na	Texas Tech University 
    School of Law (1L). Mestre em Relações Internacionais (MA 
    Public Affairs) pela Indiana University of Pennsylvania.	Bacharel 
    cum laude em Relações Internacionais e em Economia (minor) 
    pela Indiana University of Pennsylvania, EUA. Assessor de 
    Relações Internacionais e Interinstitucionais da Reitoria da 
    Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Coordenador 
    do Núcleo de Estudos para a América Latina (NEAL). 
				Coordenador	da	Cátedra	Konrad	Adenauer	na	UNICAP.	Professor, 
    coordenador do curso de Relações Internacionais e da pós- 
    graduação em Diplomacia e Negócios Internacionais da 
    Faculdade Damas da Instrução Cristã.

37		CASTRO,	Thales.	Teoria	das	relações	internacionais,	(2012). 
    Disponível em: <www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/ 
				Teoria_das_Relacoes_Internacionais_de_Thales_Castro.pdf>. 
    Acesso em: 20 nov. 1013.
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e suas perspectivas geopolíticas no terreno das teorias das 
relações internacionais. Tanto Castro como Barbeiro, discutem os 
possíveis cenários globais apontados pelos relatórios da Agência 
de Inteligência dos Estados Unidos (CIA):
 

A	 desterritorialização	 -	 fenômeno	 da	 atual	
fase	do	capitalismo	volátil	e	financeiro	global	
- é prova da importância do apagamento 
lento das fronteiras nacionais e da existência 
da	 geografia	 estatocêntrica[38] com objetivo 
de	 maximização	 do	 lucro,	 presentes	 no	
atual estágio do império da governança 
corporativa transnacional, mesmo que alguns 
relatórios	 oficiais,	 como	 o	 da	 Agência	 de	
Inteligência dos EUA (CIA) sobre o cenário 
internacional futuro, estejam fundados em 
um sistema capitalista de Estado, onde 
haveria	maior	intervenção	e	regulação	estatal	
no mercado e nas relações de consumo. De 
acordo ainda com esse relatório, a economia 
globalizante	 gerará	 uma	 forma	 de	mercado	
pós-democrático surgindo no Oriente com 
tendências de grande expansão de uma 
classe média global. Nessa conjuntura, 
haveria	significativo	espaço	para	o	surgimento	
do conceito acima descrito de uma sociedade 
internacional altamente interdependente. 
Embora algumas das previsões para o mundo 
em	2025	não	sejam	muito	otimistas	em	razão	
dos gargalos energéticos, alimentares e 
ecológicos,	 há	 consensos	 no	 que	 tange	 ao	
papel de liderança consolidada do Brasil na 
América Latina, com real possibilidade de 

38  Estatocentrismo (Sistema estatocêntrico internacional) - Sistema 
				internacional	criado	e	reconhecido	após	o	Tratado	de	Westphalia 
    de 1648 que tem no Estado nacional com sua summa potestas 
    a base fundamental de engrenagens endógenas e exógenas 
				internacionais.	Sistema	de	uniformização	estatal	e	de	prevalência 
    de seus institutos soberanos. (CASTRO, 2012, p. 76)
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protagonismo internacional em parceria com 
dois	outros	BRICS:	a	China	–	em	estágio	bem	
mais avançado pela condição de potência 
nuclear, pelo fato de ser membro permanente 
do	Conselho	de	Segurança	da	ONU,	e	uma	
das cinco maiores economias do mundo ao 
final	da	presente	década	–	e	a	Índia,	a	maior	
democracia	 do	 mundo.	 Nesta	 radiografia,	
portanto,	 há	 evidências	 de	 funcionamento	
de um sistema internacional crescentemente 
integrado. (CASTRO, 2012, p. 95)

2.3 HORIZONTES DE EXPECTATIVAS

 As revoltas nos países árabes, de forma geral, 
adicionaram a interação online às experiências e relações sociais 
já estabelecidas aos momentos críticos dos eventos. Vivemos 
num	 espaço	 híbrido	 onde	 o	 que	 fazemos	 é	 ao	 mesmo	 tempo	
virtual e físico e é tensionado pelas expectativas imaginadas 
para	o	futuro.	Manifestantes	utilizaram-se	da	facilidade	de	difusão	
de informações nas redes sociais digitais, com destaque para 
Facebook, Twitter e Youtube	-	que	muitas	vezes	são	pautados	pela	
grande	mídia,	outras	vezes	a	pautam,	e	acabam	por	produzir	outros	
discursos. A experiência do presente manifesta-se por meio desta 
linguagem	audiovisual.	Enquanto	a	midiografia	mantém	produções	
simbólicas	 que	 se	 fundamentam,	 geralmente,	 numa	 hegemonia	
política e cultural, o ciberespaço (em vias de regulamentação) 
proporciona uma forma de liberdade de comunicação, além de 
facilitar	o	compartilhamento	em	torno	de	ideias	e	mobilizações	por	
afinidades	eletivas	 formando	 redes	de	discursos	 transnacionais.	
Segundo Jörn Rüsen,

Novos	 suportes	 de	 armazenamento	
permitem novos modos de experiência 
histórica,	 e	 põem	 radicalmente	 em	
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questão os critérios anteriores de 
significância.	 Ao	 mesmo	 tempo,	 novas	
formas de comunicação como a internet 
não permitem decisões politicamente 
isoladas. A abundância de possibilidades 
e	 a	 diversidade	 de	 novas	 vozes	 pedem	
novas estratégias, novas formas e novos 
conteúdos de participação ou exclusão 
historicamente	 fundamentada.	 Em	 todo	
caso,	concepções	fixas	de	permanência	ou	
substância individual e identidade coletiva 
estão sendo superadas pela diversidade 
da comunicação global em favor de 
diferenciações mais dinâmicas e abertas. 
Esse processo provoca então reações, 
frequentemente expressas através das 
novas mídias, que obstinadamente insistem 
em distinções etnocêntricas. (2009, p. 170)

 Nesse sentido, o site colaborativo se propõe a ser um novo 
suporte	para	narrar	a	experiência	histórica	do	 levante	produzido	
por sujeitos comuns que captaram e selecionaram coletivamente 
as imagens da praça a serem divulgadas no ciberespaço. Sujeitos 
que	 vislumbraram	 um	 território	 flutuante,	 descentralizado	 e	
compartilhado,	atendendo	aos	 interesses	da	construção	de	uma	
identidade coletiva a partir das revoltas e desvelaram a polifonia 
no	Egito.	Vemos	esta	dinâmica	na	proposta	da	mensagem	final	do	
vídeo convite: “Você viveu, você gravou, agora vamos escrever 
a história do nosso país.”
	 Embora	 a	 abertura	 do	 regime	 tenha	 sido	 parcial,	 as	
oposições e as sociedades egípcias puderam experimentar 
como seria a política em um regime diferente ao dos últimos 
trinta	anos,	ou	um	novo	horizonte	de	expectativas	permeado	por	
temporalidades, entrelaçando passado e futuro na experiência 
fluída	do	tempo	presente.	Este	conceito	pode	ser	pensando	através	
do	 que	 Reinhardt	 Koselleck	 (2006)	 ressalta	 sobre	 a	 condição	
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humana	universal	onde	“não	há	expectativa	sem	experiência,	não	
há	experiência	sem	expectativa”	(p.	307).
	 Para	 apreendermos	 os	 conceitos	 de	 Koselleck	 e	
Benjamin, discutiremos um fragmento do site colaborativo 18 
Days In Egypt, como uma das peças do quebra-cabeça sobre os 
18 dias. O título e o texto inicial esclarecem a proposta: A New 
Begining[39] - “Após duas semanas de protestos, Hosni Mubarak 
renuncia à presidência. Foi um dia que inspirou o mundo, um dia 
onde os egípcios provaram que poderiam quebrar um regime 
de 30 anos em 18 dias de ativismos.” (Tradução da autora). 
A	apresentação	é	 composta	de	 imagens	da	praça	Tahrir	 no	dia 
11 de fevereiro de 2011, captadas por câmeras de telefones móveis 
de	média	a	baixa	qualidade	técnica.	Para	compor	a	narrativa,	há	
também uma reportagem da TV estatal egípcia com o discurso 
do	então	vice-presidente	Omar	Soleiman	confirmando	a	renúncia	
de Hosni Mubarak. Tal fragmento, como veremos adiante, tem 
como	imagem	de	capa	uma	mulher	vestindo	um	véu	ao	centro	da	
fotografia	com	a	multidão	e	bandeira	do	Egito	desfocada	ao	fundo.
 A estética do vídeo, feito por celulares, obriga o 
cinegrafista-testemunha	a	chegar	muito	perto	do	objeto	captado,	
condicionando aos closes. Isso acontece porque não é possível 
ter uma imagem de planos muito abertos e nem captar o som 
estando	 longe	 do	 objeto	 filmado	 estando	 com	 esse	 tipo	 de	
equipamento. Assim como não é possível ter vídeos de longa 
duração, vemos nesta exposição, vários pequenos vídeos, alguns 
fragmentos são montados em edição ou, ainda, não tem início 
nem	fim,	são	anexados	e/ou	linkados	com	as	demais	linguagens	
hipermidiáticas	que	farão	a	continuidade	da	narrativa.	Como	pode	
ser visto na mesma imagem de capa, a seguir, o conteúdo da 
apresentação mantém links com as diversas redes sociais digitais 
para que seja amplamente divulgado. A sequência de imagens 

39			Disponível	em:	http://beta.18daysinegypt.com/og.php?sid=944
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e	 textos	 que	 costuraram	 as	 histórias	 contadas	 pelos	 autores	
Carmel	Alyaa	Delshad,	Mostafa	Sheshtaway,	Mosa’ab	Elshamy,	
Ghazala	Mehboob	Irshad	e	Mohamed	Abd	El-amid,	demonstram	
como as interatividades dos conteúdos multimídia constituem a 
narrativa tecnológica do site e do contemporâneo, na experiência 
do presente e expectativa de um novo começo.
 O outro fragmento do vídeo que compõe e dá 
continuidade	 a	 esta	 apresentação	 dura	 cerca	 de	 dez	 minutos	
(Figura 7). A cena do vídeo impressiona pela multidão e pela 
tensão política do acontecimento, capturando e construindo 
sua	força	histórica.	Nele	ouvimos	o	som	da	cidade	ficando	mais	
alto, os manifestantes aguardando o pronunciamento do vice-
presidente Soleiman em silêncio, sem perceber que estão sendo 
registrados naquele momento. Um telefone toca aleatoriamente; 
uma parte da praça, possivelmente representando a Irmandade 
Mulçumana,	 ajoelha-se	 e	 reza.	São	 18h	 02min	 na	 praça	Tahrir. 
As	 pessoas	 estão	 bem	 agasalhadas,	 alguns	 usam	 cachecol	
enquanto outros se enrolam na bandeira do Egito. A câmera 
capta imagens em péssima qualidade, juntando pixeladas ao 
cenário	 escolhido,	 percorrendo	 toda	 a	 praça,	 dando	 zooms	 em	
acontecimentos	 aleatórios.	 Quem	 filma	 não	 aparece,	 mas	 os	
movimentos da câmera que recua no zoom continuam procurando 
por	outras	ações:	dois	homens	se	penduram	no	alto	de	um	poste	
a	fim	de	estender	a	bandeira	ao	som	da	praça	em	reza	e	esperam.	
Um	cartaz	é	 rapidamente	 filmado,	perde-se	o	 foco	por	diversas	
vezes,	mas	a	tentativa	é	mostrar	a	estrutura	de	um	cenário	urbano	
em transformação diante das ocupações, numa iluminação quase 
bucólica (de um amarelo sépia). Gritos começam a surgir e 
bandeiras começam a tremular. Parece que, para alguns da praça, 
a	notícia	da	 renúncia	de	Mubarak	chegou	antes.	Microfonias	se	
confundem com os gritos das pessoas ao longe e com a cerimônia 
religiosa.	Não	há	como	identificar	as	palavras	de	ordem	(tanto	pelo	
barulho	quanto	por	não	entender	a	 língua	do	outro),	 somente	a	
euforia.	Em	torno	dos	sete	minutos	de	vídeo,	chega	àqueles	que	
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rezavam,	a	notícia	da	queda	do	ditador.	A	câmera	mal	consegue	
captar	as	imagens,	parece	que	o	sujeito	que	filma	ergue	os	braços	
displicentemente	para	comemorar,	filmando	apenas	partes	do	céu.

Figura 6 - Frames do vídeo A New Beginning do site 18 Days In Egypt.

10 de fevereiro foi uma decepção. 
Houve rumores de que Mubarak 
deixaria o cargo, mas, em um 
discurso televisionado, o faraó 
permaneceu desafiador.
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Como a raiva do dia anterior 
diminuiu, era outra sexta-feira na 
praça Tharir. Mais manifestantes 
demonstraram seu 
descontentamento com o regime 
de Mubarak.

A pergunta que estava na cabeça 
de todos: ele fica ou sai?

Finalmente, às 18h02, Omar 
Suleiman confirmou na Tv Estatal.

Twitter teve picos de postagens 
após a notícia, e as pessoas eram 
tão espirituosas com seus tweets 
como foram durante a revolução.
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RT @cicaRiem: Eu estendo o 
convite para qualquer um no 
mundo: venham visitar o novo 
Egito! Você vai amar!

Quem está pronto para reconstruir 
o Egito? Operação Egito novo 
apenas começou.

A pergunta que estava na cabeça 
de todos: ele fica ou sai?

RT @MuammarLGaddafi: Querido 
povo árabe: o que acontece no 
Egito fica no Egito. Sinceramente, 
Ditadores Árabes.

A pergunta que estava na cabeça 
de todos: ele fica ou sai?
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Acho que ninguém está mais 
feliz do que a minha mãe. Laila 
Khalifa, que esteve esperando por 
um certo anúncio para deixar seu 
cargo por 30 anos.

Aqui mais alguns vídeos sobre as 
reações da renúncia de Mubarak.

A pergunta que estava na cabeça 
de todos: ele fica ou sai?

Egípcios provaram ao mundo que 
não iriam desempenhar o papel 
das pessoas oprimidas, e
derrubaram o presidente de 30 
anos, em apenas 18 dias. Era um 
novo amanhecer para o país, que 
finalmente foi preenchido com a 
promessa de esperança e 
igualdade.
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Fonte: Produção da autora a partir das imagens do 18 days in Egypt.

 Em meio à esta narrativa condutora da apresentação, 
há	 uma	 frase	 que	 me	 despertou	 atenção	 (imagem	 14):	 RT@
MuammarLGaddafi:	 “Dear Arab people: What happens in 
Egypt stays in Egypt. Sincerely, Arab dictators”.[40] A autoria da 
frase que compõe a narrativa A New Beginning, foi postada na 
rede social Twitter e atribuída ao então ditador da Líbia desde 
1969,	 Muammar	 al-Gaddafi.	 O	 peculiar	 é	 que	 Gaddafi	 ficou 
mundialmente	 conhecido	 por	 sua	 excentricidade,	 pela	 grande	
resistência às forças revolucionárias da Líbia e, quando 
capturado, pelas imagens de um vídeo amador que percorreu a 
web em outubro de 2011 mostrando seu corpo debilitado, mas 
ainda vivo, sendo arrastado pelas ruas de Sirte.
 Nas imagens 15 e 19 vemos a população comemorando 
e	 os	 fogos	 tomando	 o	 céu	 iluminando	 a	 Tahrir.	 Há	 outros	 dois 
vídeos, de menor duração, que captam o momento do anúncio 
de	Omar	Suleiman	em	outros	pontos	da	praça.	O	texto	final	desta	

40			“Querido	povo	árabe:	o	que	acontece	no	Egito	fica	no	Egito. 
      Sinceramente, Ditadores Árabes.” (Tradução da autora)
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narrativa	 (imagem	 20)	 afirma	 que	 os	 egípcios	 conseguiram	 em	
18 dias de ativismo derrubar um ditador de 30 anos. Entretanto, 
conforme discute o cientista político Alfred Stepan[41], a própria 
sociedade	egípcia	não	demonstrou	uma	cultura	política	eficaz	a	
ponto de intervir veementemente na escrita da nova constituição. 
Mas	não	há	condições	de	fazer	um	levantamento	mais	verticalizado	
sobre a cultura política do Egito, como já foi explicitado nas 
primeiras	linhas	da	introdução.
	 Numa	 breve	 reflexão	 sobre	 as	 culturas	 políticas	 no	
Egito, por meio de Serge Berstein (2009), podemos apreender 
algumas	 representações	 difundidas	 e	 partilhadas	 por	 grupos	
mais expressivos de atores políticos. De fato, muitos egípcios 
não estiveram nas resoluções da nova constituição, como 
apontaram	 algumas	 mídias	 ocidentais.	 Mas	 talvez	 não	 seja 
possível ter este posicionamento político a partir das 
manifestações dos 18 dias, pois a nova Constituição do Egito 
não foi um resultado diretamente ligado às revoltas populares 
nas	ruas	e	na	praça	Tahrir.
	 O	fato	de	ocuparem	os	mesmos	espaços	não	significava	
que atuavam nos mesmo sentidos políticos, embora as passeatas 
fossem	pela	queda	do	 regime.	O	ganho	político	está	na	própria	
possibilidade de se repensar como os sujeitos sociais que 
expressaram suas vontades políticas mais emergentes em outras 
instâncias	como	a	das	identificações,	engajados	pela	imaginação	
de transformação social na construção de uma sociedade mais 
igualitária.
 Nessa conjuntura, as redes sociais digitais de 
comunicação	são	vistas,	ao	mesmo	tempo,	como	mobilizadoras	e	
desmobilizadoras.	Se,	por	um	lado,	são	infinitas	as	possibilidades	
de articulação da sociedade por meio do ciberespaço, por outro, 
o controle do ciberespaço e o risco de se desenvolver um ativismo 

41   STEPAN é professor e diretor do Centro de Estudos da 
     Democracia, Tolerância e Religião na Universidade de Colúmbia.
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sem muita força em que a cidadania se expressa através de um 
simples	compartilhamento	que	distancia	a	possibilidade	de	gerar	
ações mais concretas para além de um clique.
 O que investigamos são as políticas culturais do 
ciberespaço, ou como as formas de lutas tradicionais são 
repensadas mundialmente. A sociedade que vem se envolvendo 
pelo	 ciberespaço	 tem	 desenvolvido	 um	 ativismo	 cada	 vez	mais	
autoral em que sujeitos políticos não se veem somente como 
espectadores da política, mas como criadores de mudanças 
profundas nas mentalidades de cada sociedade, de acordo com a 
sua realidade e, principalmente, como narradores e narradoras de 
suas	histórias.
	 Organizam-se	em	redes	com	colaboradores,	ativistas	e	
testemunhas	à	distância,	numa	“cidadania	global	e	sociedade	civil	
planetária” (RIBEIRO, 2000, p. 465), num espaço difuso de onde 
emergem comunidades transnacionais imaginadas-virtuais. 
O entendimento da sequência narrativa do 18 Days In Egypt, 
tornou-se possível porque, entre as fotos e vídeos, os autores 
narraram os acontecimentos em inglês (alguns vídeos têm 
legendas),	 tornando	 possível	 contar	 suas	 histórias	 para	 mais 
pessoas	 num	 mundo	 globalizado	 onde	 o	 inglês	 é	 a	 língua	 da 
da Internet. A língua é um dos fatores que limitam a democracia 
virtual	 (RIBEIRO,	 2000),	 assim	 como	 o	 conhecimento	 das	
linguagens tecnológicas.
 Os meios de comunicação mudaram radicalmente no 
tempo e na acessibilidade, mas as comunidades imaginadas-
virtuais e o desenvolvimento tecnológico já existiam com ouvintes 
de rádios, leitores de jornais, com o cinema e demais espectadores 
que	acompanharam	o	seu	tempo	nas	circunstâncias	construídas	
através dos diversos meios. No Egito, as circunstâncias criaram 
a necessidade de movimentação rápida e mais barata de 
comunicação para conseguir informar e multiplicar as capacidades 
dos manifestantes em denunciar as experiências violentas que 
vinham	sofrendo	ao	se	manifestar.
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	 Egípcios	e	demais	populações	que	utilizaram	as	 redes	
enfrentaram diferentes divergências com a política de segurança 
na Internet na “guerra da informação” em que os Estados 
Unidos têm maior interesse em seu controle e censura. Assim 
como	exemplos	mais	extremos	da	China	e	Coréia	do	Norte	que 
controlam o acesso aos meios como prática política do Estado 
(não	sendo	objeto	de	análise	nesse	trabalho).
	 É,	 amplamente,	 uma	 tensão	 entre	 sociedade	 civil	 e	 o	
Estado na busca por formas alternativas desta sociedade lutar 
politicamente	 contra	 projetos	 normalizadores	 de	 ordem	 global, 
“o modo como podemos pensar a política e o político tem ligações 
com os movimentos e as resistências (...)”, (SLATER, 2000, p. 
504).
	 Algumas	 resistências	 tornaram-se	 fragilizadas	 na	
“fronteirização”,	 no	 sentido	 de	 que	 se	 tornaram	 lutas	 locais,	
regionais e globais ao tratar, por exemplo, de questões de 
gênero, meio ambiente, contra a violência do Estado, ou seja, 
são manifestações criativas, com uma série de demandas e 
reivindicações	em	que	“a	heterogeneidade	cultural	das	sociedades	
alterará os modos pelos quais o político é constituído” (Idem, p. 
509).
	 A	 polifonia	 em	 Tahrir	 vem	 sendo	 construída	
paulatinamente,	 por	 estas	 diversas	 vozes	 que	 ocuparam	 os	
espaços por inúmeras demandas: seja pela queda do regime 
de	Mubarak,	seja	pelo	direito	das	mulheres,	por	mais	empregos,	
por saúde de qualidade, por educação, por eleições diretas, pela 
saída da junta militar, ou seja, pelas diversas demandas sociais 
e	políticas	que	fizeram	as	pessoas	se	manifestarem	no	Egito.

2.4 IMAGENS NAS MÍDIAS

	 A	 mídia	 produz	 sentidos	 para	 os	 eventos	 quase	 na	
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velocidade em que eles acontecem, tornando-os inteligíveis 
para	o	público	de	minuto	a	minuto.	É	necessário	ter	clareza	das	
ferramentas	 conceituais	 que	 podemos	 utilizar	 para	 apreender	
estes agenciamentos, como pensar a materialidade destas 
imagens	 produzidas	 pela	 mídia	 ocidental.	 Ou,	 como	 questiona	
Henri Bergson

(...) como imaginar uma relação entre a 
coisa e a imagem, entre a matéria e o 
pensamento,	uma	vez	que	cada	um	desses	
dois	 termos	 possui,	 por	 definição,	 o	 que	
falta	ao	outro?	(2010,	p.	28)

 Diante da larga disseminação de informações das 
ondas de manifestações que circularam pelo mundo, as análises 
sobre as revoltas no Egito são complexas porque envolvem uma 
reflexão	 sobre	 um	 evento	 ainda	 em	 curso.	 Há	 também	 uma	
reprodução do sensacional e produção do novo num território 
desconhecido	 para	 o	 Ocidente.	 Tais	 questões	 indicam	 os	
caminhos	 sobre	 a	 discussão	da	 relevância	 da	Ciência	Histórica 
nos processos sociais do tempo presente. Assim, Ana Maria 
Mauad,	ao	discutir	Nora	(1979),	afirma	que:

(...) longa duração, conjuntura e 
acontecimento ajustam-se na análise das 
problemáticas	 históricas,	 compreendendo	
que	 ao	 escolhermos	 enfocar	 um	 tempo	
destes equivale a considerar todos os 
demais. Nesse sentido, é importante 
ressaltar no estudo do imediato, como 
estes tempos se inscrevem no presente, 
quer como acontecimento, processo ou 
representação social. (2003, p. 3)

	 Na	 reflexão	 sobre	 a	 grande	 mídia	 ocidental	 leva-se	
em consideração suas estratégias para a produção da escrita e 
apropriação das imagens que, neste caso, vinculam-se também 
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ao	meio,	o	ciberespaço.	Para	produzir	discursos	que	organizem	
esse disperso conjunto de informações é necessário entender 
as	 importantes	 articulações	 entre	 o	 evento,	 o	 testemunho	 e	 os	
seus	agenciamentos.	O	processo	de	monumentalização	do	fato,	
o encurtamento do acontecimento - pela resumo e simultaneidade 
do	compartilhamento	-	e,	por	fim,	a	narrativa,	agregam	veracidade	
à	imprensa	e	confirmam	sua	tarefa	de	“informar	e	orientar”	seus	
leitores em tempo real.
	 A	mídia	Ocidental	cada	vez	mais	recorre	às	redes	sociais	
digitais para captar relatos e abastecer seu discurso com novas 
fontes.	As	pessoas	também	estão	mais	habituadas	a	registrar	suas	
experiências, sejam políticas ou não, e os jornais têm se aproveitado 
desse conteúdo para falar de fofocas, de entretenimento, das 
celebridades	 assim	 como	 dos	 conflitos	 políticos,	 econômicos	
e	 sociais.	A	 midiografia	 tem	 nesta	 testemunha	 uma	 das	 fontes	
que	vai	compor	o	hipertexto,	parte	de	uma	paisagem	maior	a	ser	
representada do evento, com um conjunto de imagens e palavras 
do contemporâneo.
 A interatividade da mídia online supera as tecnologias de 
comunicação anteriores, pois pode contar com imagens captadas 
por	 testemunhas	 oculares	 sem	 necessidade	 de	 deslocamento	
de	 repórter,	 fotógrafos	 ou	de	 cinegrafistas	 para	 o	 local.	O	meio	
proporciona uma “transmissão de informação audiovisual que 
não	 é	 diretamente	 testemunhada”	 (RIBEIRO,	 2000,	 p.	 492),	
mas é ‘ao vivo’. Assim como no Movimento Zapatista discutido 
anteriormente,	muitos	dos	conteúdos	do	Egito	chegaram	a	nós	por	
intermédio dos próprios manifestantes pelas redes sociais digitais 
-	principalmente	nos	primeiros	dias	de	ocupação	da	praça	Tahrir	-	
somente depois é que a mídia ocidental enviou correspondentes 
ao Cairo para apuração dos fatos.
	 Ao	 buscar	 aguçar	 os	 olhares	 para	 os	 rastros	 dos	
movimentos e seus agenciadores observaremos como foram 
pautados os veículos por meio da seleção de algumas mídias 
online de grande difusão internacional. A proposta inicial é 
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analisar	 o	Portal	 Folha,	 porém	é	 importante	 investigar	 o	 evento	
nesse	 movimento	 de	 polifonia	 -	 por	 vezes	 unifonia	 -	 midiática, 
pois estas fontes também são fornecedoras de material 
(fotografias,	 artigos,	 matérias,	 notícias,	 vídeos,	 etc)	 para	 as	
empresas de mídia no Brasil, e a maior parte da imprensa 
brasileira	trabalhou	com	materiais	de	agências	estrangeiras.	Por	
isso, selecionei conteúdos diversos presentes nos portais The 
Guardian (Reino Unido), The New York Times (Estados Unidos), 
BBC News (Reino Unido) e Le Monde (França).
 Os levantamentos sobre as revoltas tiveram como 
foco a Capital do Egito, devido à maior difusão de informações 
sobre o evento, e porque as manifestações mais contundentes 
aconteceram	 na	 praça	 Tahrir	 onde	 manifestantes	 compartilham	
momentos de suspensão da vida ordinária e passam a defender o 
que imaginaram como comunidades.
	 Além	 da	 Capital,	 Suez	 e	 Alexandria	 testemunharam	
significativas	 manifestações	 contra	 o	 regime	 que	 ganharam	
espaço	nas	matérias	jornalísticas.	É	importante	lembrar	que	outros	
países	 vizinhos	 do	 Egito,	 como	 Líbia,	 Tunísia	 e	 Síria,	 também	
foram	cenário	de	conflitos	internos,	exercendo	grandes	influências	
sobre	as	articulações	política,	econômica	e	cultural	uma	vez	que	
são	geograficamente	próximos,	havendo	ainda	grandes	fluxos	de	
pessoas em trânsito na região, seja nas rotas comercias ou mesmo 
na tentativa de escapar do momento traumático e de instabilidade 
que seu país está vivendo.
 O canal de TV Al Jazeera, um dos mais importantes no 
Oriente com escritórios em seis continentes[42], inclusive no Egito, 

42 Corporate Profile - Al Jazeera English is headquartered in Doha, Qatar.  
    A rede conta com 20 canais, entre notícias, documentários e esportes: 
    Al Jazeera Arabic, Al Jazeera English, Al Jazeera Balkans, Al Jazeera 
   Sport, Al Jazeera Mubasher, Al Jazeera Documentary, The Al Jazeera 
   Media Training and Development Center and the Al Jazeera Center for 
   Studies.	Disponível	em:	<http://aljazeera.com/aboutus/2006/ 
			11/2008525185555444449.html>.	Acesso	em:	11	jun.	2013.
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também foi alvo de perseguição do governo. A empresa cobriu 
a	 “batalha	 da	 mídia”	 dos	 protestos	 políticos	 no	 Egito,	
mostrando que alguns canais do país omitiram informações das 
manifestações depois que elas tomaram maiores dimensões. 
Enquanto	 as	 redes	 sociais	 digitais	 e	 a	 Al	 Jazeera	 mostravam 
a	multidão	que	pedia	o	fim	do	regime,	a	TV	estatal	egípcia	exibia	
cenas corriqueiras do trânsito, ou o videoclipe de um cantor 
vestido	 de	 branco	 pedindo	 a	 paz	 com	 a	 bandeira	 do	 Egito; 
Al	Jazeera	relatou	centenas	de	pessoas	na	fila	para	conseguir	pão 
e	 gasolina,	 enquanto	 na	 TV	 egípcia	 apareciam	 felizes 
comerciantes.	A	 cobertura	 especial	 da	Al	 Jazeera	 foi	 ao	 ar	 em 
05 de fevereiro de 2011 e, segundo o canal,

Apesar	dos	melhores	esforços	do	governo	
de	Hosni	Mubarak,	as	imagens	de	milhões	
de egípcios que protestavam nas ruas de 
Cairo,	Alexandra	e	Suez	foram	transmitidas	
em todo o mundo. Mas enquanto os 
confrontos entre manifestantes anti e pró 
Mubarak dominaram as ondas de rádio, 
os	 jornalistas	 que	 cobrem	 os	 conflitos	
tornaram-se os próprios alvos. Muitos 
foram perseguidos, presos e espancados, 
enquanto outros tiveram seus equipamentos 
confiscados.[43]

	 A	Al	 Jazeera	 denunciou	 também,	 em	30	 de	 janeiro	 de	
2011,	 que	 “as	 autoridades	 egípcias	 fecharam	 os	 escritórios	 da	
emissora”[44]. Poucos dias depois, em 04 de fevereiro, veio a 

43  The media battle for Egypt - We follow the coverage of one of the 
    biggest political protests in Arab history. O vídeo sobre a cobertura 
				está	disponível	em:	<http://www.aljazeera.com/programmes/ 
				listeningpost/2011/02/201125105032750179.html>.	Acesso	em: 
    11 jun. 2013.

44  Governo proíbe emissora Al Jazeera de operar no Egito. Disponível  
				em:	<http://folha.com.br/	mu867999>.	Acesso	em:	13	nov.	2012.
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segunda	denúncia	de	que	o	governo	Mubarak	financiava	armas	
e mantimentos para manifestantes pró-regime[45], e que estas 
organizações	 depredaram	 sua	 sede	 no	 Cairo.	 Os	 ataques	 aos	
meios	 de	 difusão	 de	 informações	 provocam	 significações	 no	
histórico	 dos	 discursos,	 assim	 como	 os	 conteúdos	 divulgados	
pelos	meios	fazem	parte	e	ajudam	a	narrar	a	conjuntura	dos	18	
dias.
 As revoltas de 2011 pautaram a imprensa mundial, 
mesmo porque seus repórteres e fotógrafos sofreram diretamente 
com	 os	 conflitos,	 principalmente	 nas	 restrições	 de	 atuação	
ordenadas pelo governo egípcio, como visto anteriormente. As 
imagens	 nas	 mídias	 propõem	 representações	 escolhidas	 para	
narrar as revoltas e são muito bem orientadas para isso, apesar 
de	 suscetíveis	 às	 interpretações	 daqueles	 que	 significam	 a	
mensagem.	Martine	Joly	 (1996)	explica	como	esta	problemática	
do	presente,	que	é	a	de	 “naturalizar”	a	 imagem	na	mídia,	nega 
a	 heterogeneidade	 dos	 usos	 e	 significações	 das	 próprias 
imagens que se distinguem do mundo real.

Vamos partir do sentido comum, das 
utilizações	 convencionais	 e	 repetidas	 	 do 
termo “imagem”. O emprego contemporâneo 
do termo “imagem” remete, na maioria 
das	 vezes,	 à	 imagem	 da	 mídia.	 A	
imagem invasora, a imagem onipresente, 
aquela que se critica e que, ao mesmo 
tempo,	 faz	 parte	 da	 vida	 cotidiana	 de	
todos é a imagem da mídia. Anunciada, 
comentada, adulada ou vilipendiada pela 
própria mídia, a “imagem” torna-se então 
sinônimo de televisão e publicidade. (JOLY, 
1996, p. 15).

45			Al	Jazeera	diz	que	sua	sede	no	Cairo	foi	destruída	por	gangues. 
					Disponível	em:	<http://www.folha.com.br/	mu870757>.	Acesso 
     em: 13 nov. 2012.
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 Muitos dos portais geraram conteúdos em tempo integral 
e investiram esforços para narrar a produção desse evento. 
Pela	 utilização	 das	 imagens	 e	 palavras	 podemos	 apreender	 os	
discursos	 propostos	 na	 midiografia.	 Em	 termos	 gerais,	 os	 tons	
utilizados	para	compor	a	interface	de	suas	páginas	no	ciberespaço	
foram tons sóbrios e que remetem à bandeira egípcia ou ao 
Egito	 (marrons,	 pretos,	 brancos	 e	 vermelhos).	 São	 imagens	 de	
multidão	 na	 praça	 Tahrir	 ou	 de	 uma	 única	 pessoa	 em	 primeiro 
plano. O que a mídia internacional narrou sobre os 18 dias de 
manifestações?	 A	 seguir,	 pode-se	 ver	 algumas	 amostras	 do	
tratamento investido nas revoltas.

Figura	7	-	Infográfico	digital	The Path of Protest, Portal The Guardian.
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Fonte:	The	Guardian	.	Arab	Spring-	an	interactive	timeline	of	Middle	
East	 protests	 -	 World	 news	 (Reino	 Unido).	 Disponível	 em:	 <http://
www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-
protest-interactive-timeline>. Acesso em: 11 jun. 2012.

Figura 8 - Slide show	“Arab	Spring”	do	Portal	The	New	York	Times.
 

Fonte:	The	New	York	Times		(EUA).
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Figura 9 - Portal Le Monde. Printemps arabe - L’actualité du monde 
arabe vue de la Toile.

Fonte: Le Monde (França).
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Figura 10 - Artigo Arab Uprisings, do Portal BBC News.

Fonte: BBC News[46] (Reino Unido)

 The Guardian	 criou	 uma	 linha	 do	 tempo,	 que	 remete	
ao formato de uma pista de corrida. Segundo propõe o pequeno 
tutorial,	 basta	 deslizar	 o	 mouse	 para	 acompanhar	 todos	 os	
caminhos	que	tomaram	as	revoltas	do	Oriente	Médio	e	Norte	da	
África,	de	12	de	dezembro	de	2010	a	17	de	dezembro	de	2011.	
Os ícones coloridos demonstram o que aconteceu nas respectivas 
datas: Verde - Protesto / Governo responde ao protesto; Amarelo 
-	Movimento	político;	Vinho	-	Mudança	de	regime;	Azul	-	Resposta	
internacional/	 externa.	 Quando	 ícone	 é	 escolhido,	 a	 página	 é	
redirecionada	para	uma	matéria	com	vídeos,	fotografias,	áudios,	
ou	seja,	hiperlinks	com	vários	tipos	de	conteúdo	sobre	os	conflitos.
 O portal The New York Times criou uma sequência 
fotográfica	 em	 slide	 shows	 para	 acompanhar	 alguns	momentos	

46			Disponível	em:	<http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east- 
     12813859>. Acesso em: 11 jun. 2012.
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das	manifestações	como	a	organização	de	voluntários	na	limpeza	
da	praça	Tahrir,	um	soldado	observando	os	manifestantes	rezando	
em meio às revoltas, jovens egípcios postando vídeos de pessoas 
que relataram os momentos de violência, entre outras fotos dos 
demais	conflitos	na	região	que	relatam	o	cotidiano	de	dentro	do	
evento.
 A BBC News em inglês é uma das poucas que se 
interessou	em	criar	conteúdos	para	Oriente	e	África	ao	produzir	
mais dois portais em versão árabe[47] e em francês para a África[48], 
com conteúdos distintos para as regiões. A versão em inglês 
sobre	a	“Primavera	Árabe”	traz	um	mapa	interativo	explicando	os 
eventos em cada país. A ideia é bastante parecida com a do 
Guardian, mas é possível notar um apelo maior ao rosto das 
pessoas em primeiro plano colocando inclusive, como foto de 
capa,	o	rosto	dramático	de	uma	mulher	que	grita.	Ao	selecionar	
o link da imagem, o ciberflanaire	 acompanha	 dez	 momentos	
importantes das revoltas árabes. Se no Guardian eram ícones 
e no NYT os grupos ou a multidão, a característica da BBC são 
os rostos em destaque.
 Le Monde investiu num formato blog para cobrir o 
evento.	 Utilizou	 algumas	 imagens,	 vídeos	 e	 textos	 de	 forma	
cronológica (dos mais recentes aos mais antigos) em diversos 
posts de fácil acesso que foram até 2012. Além disso, a agência 
de notícias Reuters[49] lançou o livro The Battle for the Arab Spring, 

47			Disponível	em:	<http://www.bbc.co.uk/arabic>.	Acesso	em:	25	jan. 
     2014.

48			Disponível	em:	<http://www.bbc.co.uk/afrique>.	Acesso	em:	25	jan. 
     2014.

49   Fundada em Londres no ano de 1851 pelo alemão Paul Julius 
     Reuter. A agência de notícias teve seu primeiro escritório, com a 
					ajuda	de	um	office	boy	de	11	anos,	no	centro	financeiro	de	Londres 
					e	localizado	perto	dos	principais	escritórios	de	telégrafos.	Ele 
     transmitia cotações do mercado de ações e notícias entre Londres e 
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de	Lin	Noueihed	e	Alex	Warren[50], que tem como objetivo ser uma 
síntese de todas as revoltas que ocorreram no Norte da África 
e Oriente Médio, num formato de manual, direcionado aos “não 
iniciados”	nos	conflitos.
 A imprensa internacional, estadunidense, europeia 
e	 brasileira,	 produziram	 linhas	 do	 tempo,	 mapas	 e	 gráficos	
interativos,	 coberturas	 fotográficas,	 vídeos,	 consultas	 à	
especialistas, ou seja, investiram na narrativa do evento. De 
certa forma, as notícias da “Primavera Árabe” voltaram a 
atenção do Ocidente para esses países. Depois dos 
agenciamentos da mídia em torno dos atentados de 11 de 
setembro de 2001 às Torres Gêmeas, e agora com todo o 
imaginário criado sobre as ondas de revoltas, é pertinente 
destacar que o evento das revoltas foi um dos acontecimentos 
de maior impacto na mídia internacional em relação ao Oriente, 
narrado também pela veiculação de informações por setores 
diversos da comunicação.
 Em certo sentido, tornamo-nos participantes desses 
eventos, na medida em que a simultaneidade da informação 
nos	 levou	à	condição	de	 testemunhas;	experiência	que	 já	havia	
se manifestado, mesmo antes, em episódios emblemáticos no 
século XX, com a queda do Muro de Berlim. Na verdade, o 11 
de setembro inaugurou um novo estatuto do acontecimento 
midiático em 2001, principalmente pela força que se impôs pela 
reprodução	de	suas	imagens,	pois	como	chama	atenção	Mauad,

    Paris sobre o novo cabo submarino de telégrafo Dover-Calais. A 
				agência	ficou	famosa	depois	de	noticiar	em	primeira	mão	o 
				assassinato	de	Abrahan	Lincoln	em	abril	de	1865.	Atualmente	o	grupo 
    Thomson Reuters é uma das maiores agências de notícias do mundo. 
				Disponível	em:	<http://thomsonreuters.com/about-us/company- 
				history/#1799-1889>.	Acesso	em:	25	jan.	2014.

50		Disponível	em:	<http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer, 
    lancada-nos-eua-obra-apresenta-primavera-arabe-para-leitores-nao- 
				iniciados,930684,0.htm>.	Acesso	em:	25	jan.	2014.
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esse encontro de tempo pode ser 
visualizado	 através	 dos	 acontecimentos	
que	fornecem	o	ritmo	da	narrativa	histórica	
contemporânea (...) a própria noção de 
visualidade da narrativa factual envolve as 
condições de existência do acontecimento 
ditado pelos meios do mundo atual.

 Assim como Sonia Meneses Silva (2011, p. 12/13) 
discute o World Trade Center como este novo estatuto do 
acontecimento midiático em 2001. O que vemos em 2011 é um 
ritmo similar da narrativa do contemporâneo correndo na mídia. 
Mas	diferencia-se	dos	atentados,	pois	 traz	à	 tona	as	vozes	dos	
próprios	 manifestantes	 na	 praça	 Tahrir.	 Principalmente	 porque 
os atentados do 11 de Setembro não tiveram um movimento 
onde	 as	 próprias	 pessoas	 contaram	 a	 sua	 história	 sobre	 os	
fatos,	a	história	é	aquela	filmada	por	turistas	onde	vemos	os	dois 
aviões invadindo as torres ou caindo no Pentágono. Nos 
18 dias no Egito podemos perceber outra visualidade pela 
existência deste movimento político nas redes sociais de 
comunicação digital. As manifestações estão representadas 
numa conjuntura do tempo presente: a aceleração do tempo 
do evento, o movimento das identidades, os usos do passado 
no	 presente	 e	 as	 “novas	 formas	 de	 representação	 histórica	 na 
sociedade” (Idem, p. 13).
	 No	 Brasil,	 jornais	 de	 grande	 circulação	 como	 a	 Folha 
de S.Paulo e O Estado de São Paulo, também deram destaque 
ao assunto criando tópicos especiais em suas plataformas 
online, entre as quais pode-se perceber uma diferença. O 
investimento	do	Estadão	foi	num	histórico	acerca	da	“Primavera	
Árabe”	 em	 cada	 país,	 com	 mapas,	 fotografias	 e	 vídeos[51]. 
A	 Folha	 continua,	 inclusive	 em	 2014,	 alimentando	 seu	 espaço 

51			Disponível	em:	<http://topicos.estadao.com.br/primavera-arabe>. 
     Acesso em: 26/06/2012.
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sobre o Oriente à medida que surgem novos materiais sobre as 
revoltas.	Por	isso	que	a	imagem	de	capa	da	Folha[52] com Hosni 
Mubarak	 acamado	 e	 sob	 julgamento,	 retirada	 em	 26	 de	 junho 
de 2012, difere-se do link: os conteúdos estão em 
movimento. Inclusive, neste mesmo mês de 2012 surgiram 
rumores na internet sobre a suposta morte do ex-presidente do 
Egito, então com 84 anos.

Figura	11	-	Portal	Folha	de	S.Paulo:	Onda	de	Revoltas.

 

Fonte:	Folha	de	S.	Paulo	(Brasil).

52			Disponível	em:	<http://www1.folha.uol.com.br/mundo/1102902- 
					junta-nega-morte-de-mubarak-ex-ditador-respira-com-aparelhos. 
					shtml.	Acesso	em:	01	out.	2012.
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Figura 12 - Portal Estadão: Um ano de Primavera Árabe, 
a primavera inacabada.

Fonte: O Estado de São Paulo (Brasil).

	 O	 que	 levantamos	 como	 hipótese	 é	 que	 a	 escrita	 da	
mídia tem uma particularidade, uma coerência na narrativa e na 
simultaneidade dos fatos, que devem ser ponderadas na História. 
Questões	 como	 o	 conhecimento	 e	 a	 consciência	 por	 parte	 do	
jornalista das ferramentas tecnológicas de persuasão pelas 
quais o uso da linguagem, verbal e visual, é determinante para o 
sucesso da recepção almejada. Novamente, Sonia Meneses Silva 
explica que:

Destarte, a imprensa também tende 
a ser apresentada como agente de 
universalidade, na medida em que tem o 
poder de interditar, divulgar, e distribuir a 
história.	O	 grande	 desafio	 é	 compreender	
os limites em cada uma dessas operações, 
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uma	 vez	 que	 tanto	 a	 midiográfica	
como	 a	 historiográfica	 trabalham	 com 
os mesmos elementos fundadores: evento, 
tempo e narrativa. (2011, p. 94)

	 A	escolha	de	imagens	e	objetos	que	compõem	a	trama	
da escrita da mídia, que Sonia Meneses denominará como 
midiografia,	 agencia	 ideologias	 e	 acumula	 rastros	 (RICOEUR,	
2007) que entram em consonância, ou não, com a memória 
coletiva social. A pregnância da imagem-afecção desenvolvida por 
Henri	Bergson	(2010)	ajuda	a	entender	a	ação	midiográfica	que	
persiste na percepção deste presente desenvolvendo “um número 
maior	 ou	menor	 de	 lembranças-imagens”	 capazes	 de	 constituir 
e impregnar sentidos na memória sobre o acontecimento.
 De acordo com a discussão de Denise Cogo sobre as 
relações	 no	 contemporâneo	 numa	 sociedade	 midiatizada.	 A	
importância da

esfera midiática na vida cotidiana e nas 
relações sociais vem sendo discutida 
como	uma	 importante	 reconfiguração	 com	
implicações de diversas ordens, inclusive 
nas relações de tempo e espaço e nas 
vivências identitárias. (2011, p. 76)

 As mídias permeiam as experiências sociais e são 
discutidas	 a	 partir	 de	 questões	 como	 a	 globalização,	 as	
identificações	 culturais	 e	 a	 velocidade	 que	 as	 informações	
percorrem	o	mundo.	Muitas	vezes	atuaram	como	protagonistas	e/
ou	testemunhas	de	momentos	históricos	e	mudanças	sociais.
 Sobre esses desdobramentos e produção de sentidos 
que a mídia elabora no social e cultural, voltaremo-nos às imagens 
para	entender	um	pouco	mais	essas	representações	midiográficas.	
A	veiculação	pelo	portal	Folha.com	das	imagens	a	seguir	permite	
exemplificar	 o	 movimento	 da	 comunicação	 e	 a	 geração	 das	
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notícias.	 A	 charge	 escolhida	 foi	 originalmente	 publicada	 pelo	
jornal	 da	Arábia	 Saudita,	 que	 tem	 filial	 no	 Egito	 e	 é	 distribuído	
internacionalmente, o Al-Watan[53].	 Posteriormente	 a	 charge	 foi	
reproduzida	pela	BBC	Brasil	e	então	replicada	pela	Folha	-	e	desta,	
sujeita	a	continuar	se	espalhando	legal	ou	ilegalmente	para	outros	
veículos,	noticiosos	ou	não.	Elas	não	 foram	produzidas	durante	
os 18 dias de manifestações, mas colaboram na elucidação da 
circulação de informações do Oriente para o Ocidente.
	 O	uso	dessa	 charge	 foi	 uma	 forma	do	 jornal	Al-Watan 
responder	 aos	 discursos	 inquietantes	 reproduzidos	 a	 partir	 do	
filme	estadunidense	“Inocência	dos	Mulçumanos”[54].	O	filme	é	de	
baixo orçamento e foi elaborado dentro dos Estados Unidos, mas 
a	autoria	da	obra	permanece	desconhecida.	Cerca	de	15	minutos	
de seu conteúdo foi postado na plataforma YouTube em 2012 (com 
legenda	em	árabe),	que	foram	o	suficiente	para	nem	precisar	ser	
exibido em grandes salas de cinema e gerar grandes discussões 
e violentas manifestações de intolerância (por parte de alguns 
grupos	 mais	 radicais)	 pela	 caracterização	 do	 profeta	 Maomé.	
Nesse processo de circulação da imagem e sua interpretação, não 
há	como	intervir	na	percepção	“pois	os	sujeitos	são	ativos	em	todo	
o processo de comunicação”. (COGO, 2011, p. 77)

53		Disponível	em:	<http://www.al-watan.com>.	Acesso	em:	01	out.	2012.

54  Saiba mais sobre vídeo que desencadeou ataques aos EUA. 
				Disponível	em:	<http://folha.com/	no1152788>.	Acesso	em:	01	out.	 
    2012.
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Figura	13	-	Charge	publicada	pelo	jornal	egípcio	Al-Watan.

Fonte:	Portal	Folha	de	S.Paulo	(Brasil).

 
Figura	14	-	Charge	publicada	pelo	jornal	egípcio	Al-Watan.

Fonte:	Portal	Folha	de	S.Paulo	(Brasil).	Disponível	em	<http://folha.
com/no1159641>. Acesso em: 01 out. 2012.
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 Substantivos, adjetivos e verbos, bem como os recursos 
estilísticos e o trânsito da informação por meio de agências de 
notícias formam as ferramentas fundamentais para compor 
a notícia que, contudo, são submetidas também ao poder da 
imagem em circulação e os determina num processo de semiose 
significativo,	 recortando	 os	 sentidos	 possíveis	 aos	 termos	
empregados. Além da estrutura narrativa, o acontecimento é 
articulado entre temporalidades, tratado e visto como um projeto 
de futuro a partir do presente, dando um sentido que poderá 
influenciar	 seus	 leitores.	 É	 neste	 encontro	 entre	 imagem	 e 
discurso que a mensagem se compõe e nela está implícita 
a intervenção nas memórias e imaginários sociais, construída 
e	agenciada	em	suas	entrelinhas.	É	quase	que	uma	interpretação	
naturalizada	dos	discursos	onde	Roland	Barthes	afirma	que:

Na realidade, aquilo que permite ao leitor 
consumir o mito inocentemente é o fato de 
ele não ver no mito um sistema semiológico, 
mas sim um sistema indutivo: onde existe 
apenas uma equivalência, ele vê uma 
espécie	de	processo	causal:	o	significante	
e	o	significado	mantêm,	para	ele,	relações	
naturais. Pode exprimir-se esta confusão de 
um outro modo: todo o sistema semiológico 
é um sistema de valores; ora, o consumidor 
do	 mito	 considera	 a	 significação	 como	
um sistema de fatos: o mito é lido como 
um sistema fatual, quando é apenas um 
sistema semiológico (1993, p.223).

	 Sobre	 o	 formato	 charge,	 entendemos	 ser	 uma	 crítica	
contundente ligada à sua temporalidade. A despeito da imbricação 
do imaginário Ocidental e Oriental, vemos a perpetuação do 
tropo	 terrorista	 árabe	 nesta	 fração	 de	 discurso	 reproduzida	
a	 partir	 de	 uma	 inquietação	 em	 relação	 ao	 que	 se	 é	 produzido	
simbolicamente	sobre	“os	árabes”.	O	filme	se	vale	de	estereótipos	
e suas representações tiveram efeitos reais nas questões 
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geopolíticas,	além	dos	efeitos	simbólicos	de	se	afirmar	um	discurso	
generalizante	como	o	que	ocorreu.
 Muitos orientais se manifestaram contra a veiculação das 
imagens	do	filme,	outros	mais	 radicais,	 queimaram	embaixadas	
dos Estados Unidos no Egito e na Líbia. No Cairo, invadiu-se a 
embaixada	 americana.	 O	 filme	 pode	 ter	 angariado	 adeptos	 ao	
radicalismo contra os norte-americanos, ou ter preparado terreno 
para políticas sociais retrógradas que complicariam a relação 
dos	 Estados	 Unidos	 com	 tais	 países:	 filmes	 com	 este	 mesmo 
teor não são raros no pós-11 de Setembro.
 Nessa conjuntura, percebemos que as imagens ocupam 
um lugar estratégico em relação à tensão das representações e, 
compreendemos também, como a posição das imagens (DIDI-
HUBERMAN,	 2008)	 tomam	 diferentes	 percursos	 até	 chegar	
naquele que as lê e toma ainda outros rumos depois dessas 
interpretações.	De	acordo	com	Shohat	e	Stam,

O desejo de emitir julgamentos sobre 
questões	 de	 verossimilhança	 vem	 à	 tona	
especialmente	 em	 casos	 nos	 	 quais	 há	
protótipos reais para as personagens e 
situações,	e	quando	o	filme,	a	despeito	de	
seu	discurso	em	contrário,	faz	implicitamente	
- e é visto como - um comentário sobre a 
situação	histórica/realista.	(2006,	p.	262)

 Após esta investigação sobre as revoltas no Egito pelas 
agências	 hegemônicas	 na	 mídia	 ocidental,	 acredito	 que	 seja	
possível	 afirmar	 que	 a	 imprensa,	 de	 forma	 geral,	 advogou	 em	
favor do “milagre” tecnológico numa tentativa de dar às tecnologias 
uma autonomia que é própria da população manifestante. A 
tecnologia	 não	 é	 uma	 panaceia.	 No	 caso	 do	 Egito,	 não	 houve	
um determinismo tecnológico, mas uma mediação tecnológica 
para ventilar a indignação resultante de anos de repressão, de 
instabilidade econômica e da frustração individual com o governo 
egípcio. 
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(...) para a gestão e produção de 
experiências individuais e coletivas de 
apropriação das mídias por parte dos 
receptores	que,	se	já	podiam	ser	verificadas	
em projetos midiáticos geridos pelos 
movimentos sociais (como boletins, jornais, 
vídeos	etc.),	vão	se	 intensificar	a	partir	da	
expansão da internet.” (COGO, 2011, p. 78)

 Uma grande parte da população do Egito revoltou-se 
contra um regime opressivo e souberam se relacionar com as 
mudanças tecnológicas e com suas capacidades discursivas, 
gerando novas imagens com auto representações do que 
imaginam	 como	 “nação”.	 É	 um	 resultado	 da	 emergência	 do 
evento e dos usos e produções das redes sociais digitais, ou os 
modos	 como	 se	 movimentaram	 utilizando	 o	 ciberespaço,	 sem 
diminuir	a	 importância	de	suas	ações	e	 interações	nos	conflitos	
em	Tahrir.
 Porém, alguns ocidentais ainda se indagavam acerca 
dos países árabes, que a vasta maioria da população somente 
poderia	ser	mobilizada	pelo	fundamentalismo	religioso	ou	mesmo 
pelo nacionalismo exacerbado, muito bem representado pela 
primeira	 charge	 que	 diz	 “óculos	 ocidentais	 para	 o	 mundo	
mulçumano”. Em geral, o imaginário eurocêntrico busca estruturar 
e	 idealizar	 as	 práticas	 sociais	 em	 que	 a	 tecnologia	 é	 um 
produto seu, ofertado aos povos do “terceiro mundo”, 
entendidos como “‘nativos’, ‘tribais’ ou ‘nações primitivas’” 
(SHOAT e STAM, p. 65).

2.5	 AS	“PRIMAVERAS”:	ALÉM	DE	UMA	ESTAÇÃO

Os levantes no Oriente Médio e Norte da África foram apresentados 
pela	 mídia	 hegemônica	 ocidental	 com	 evidências	 de	 cunhos	
espetaculares	e	 inovadores	 (algumas	vezes	não	 tão	 inovadores	
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assim, como veremos adiante), independente dos resultados 
políticos	 conquistados	 e/ou	 perdidos	 com	 os	 conflitos.	 Os 
espaços	 de	 experiência	 de	 sujeitos	 e	 os	 horizontes	 de 
expectativas foram expandidos pela comunicação global, seja 
pelas mídias, pela população por meio das manifestações 
postadas na internet ou, ainda, pelo discurso do Estado. E, 
paradoxalmente,	 ele	 implica	 também	 no	 encolhimento	 do	 lugar	
pelos excessos na concentração urbana, migrações em larga 
escala, lugares de passagem (aeroportos, rodoviárias, metrô, 
etc), como também as manifestações e outros não-lugares. 
Segundo Marc Augé, seria

(...) um mundo assim prometido à 
individualidade solitária, à passagem, ao 
provisório e ao efêmero, propõe ao antropólogo, 
como aos outros, um objeto novo cujas 
dimensões inéditas convém calcular antes 
de	se	perguntar	a	que	olhar	ele	está	sujeito.	
Acrescentemos que existe evidentemente 
o não-lugar como o lugar: ele nunca existe 
sob forma pura; lugares se recompõem nele; 
relações se reconstituem nele; as “astúcias 
milenares” da “invenção do cotidiano” e das 
“artes	de	fazer”,	das	quais	Michel	de	Certeau	
propôs análises tão sutis, podem abrir nele 
um	 caminho	 para	 si	 e	 aí	 desenvolver	 suas	
estratégias. O lugar e o não lugar são, 
antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca 
é completamente apagado e o segundo 
nunca	 se	 realiza	 totalmente	 -	 palimpsestos	
em que se reinscreve, sem cessar, o jogo 
embaralhado	da	 identidade	e	da	relação.	Os	
não-lugares, contudo, são a medida da época; 
medida	quantificável	e	que	se	poderia	 tomar	
somando, mediante algumas conversões 
entre superfície, volume e distância, as 
vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias e os 
domicílios móveis considerados “meios de 
transporte”	(...)	(AUGÉ,	1994,	p.	74)
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 O mesmo palimpsesto de Bédarida (2006, p. 221), 
onde	 “o	 tempo	 presente	 é	 reescrito	 indefinidamente”.	 Reescrito	
também, na medida deste nosso tempo, por agenciadores que 
estruturam os discursos do próprio termo “Primavera Árabe” criado 
na	midiografia,	e	que	 leva	ao	que	Giddens	(2009)	discute	sobre	
estruturação. Há uma gama de circunstâncias manifestadas pela 
mídia ocidental que nos leva a pensar num percurso estruturado 
em relação ao estado e o curso percorrido para levar ao evento 
“Primavera”. Mapearemos algumas ações da mídia ocidental 
com	o	objetivo	de	visualizar	os	investimentos	feitos	para	orientar 
o	entendimento	dos	eventos	no	Egito	aos	agentes	humanos.
 Muito do que foi veiculado remeteu, principalmente, 
ao mito fundador da cultura ocidental que é a “Primavera dos 
Povos”, com todos os seus processos de revoluções burguesas 
entre os séculos XVIII e XIX. Os acontecimentos inspiraram 
para além de teóricos e artistas da época, foi uma “Primavera” 
que marcou as mentalidades das culturas ocidentais e um 
conjunto de transformações políticas e econômicas em escala 
mundial. Os eventos em 2011 foram reescritos a partir do 
termo	 “Primavera”	 -	 carregado	 desta	 consciência	 histórica	 do	
ocidente - e transpostos para uma série de levantes populares 
totalmente diferentes em termos de tempo, espaço, cultura, social, 
etc. Stuart Hall, citando Hobsbawm e Ranger (1983), coloca 
a invenção da tradição como mais uma estratégia discursiva:

Tradições que parecem ou alegam ser 
antigas	são	muitas	vezes	de	origem	bastante	
recente	 e	 algumas	 vezes	 inventadas	 (...).	
Tradição	inventada	significa	um	conjunto	de	
práticas	(...),	de	natureza	ritual	ou	simbólica	
que buscam inculcar certos valores e 
normas de comportamento através da 
repetição, a qual, automaticamente, implica 
continuidade	 com	 um	 passado	 histórico	
adequado. (HALL, 1983, p. 54)
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 As revoluções ocorridas em ex-Estados soviéticos e no 
Oriente Médio também apontaram algumas formas de expectativas 
em meio a diferentes experiências. O termo “Primavera Árabe” 
foi difundido pela grande mídia ocidental no início de 2011, 
quando as revoltas na Tunísia contra o ex-líder Zine El Abidine 
Ben	Ali	 começaram	 a	 se	 espalhar	 nos	 países	 árabes.	Também	
foi uma referência à turbulência na Europa Oriental em 1989, 
quando os regimes comunistas começaram a cair sob a pressão 
dos protestos populares.
 Para observarmos alguns exemplos do emprego do 
termo	no	que	se	refere	às	manifestações,	temos	a	mais	conhecida	
que é a ‘Primavera de Praga’ em 1968, as Revoluções de 
1989 (ou Outono da Nações, que remetem a “Primavera das 
Nações” de 1848); as ‘Revoluções Coloridas’: 2000 - Revolução 
Bulldozer	(Iugoslávia);	2003	-	Revolução	Rosa	(Geórgia,	Estado	
da antiga URSS); 2004 - Revolução Laranja (Ucrânia, Estado 
da antiga URSS); 2005 - Revolução das Tulipas (Quirquistão, 
Estado da antiga URSS); e os eventos mais recentes ocorridos 
no Oriente Médio, como: 2005 - Revolução dos Cedros (Líbano); 
2007	 -	 Revolução	 Azul	 (Kwait);	 2005	 -	 Revolução	 Roxa	 ou 
Púrpura (Iraque - EUA).
 Em um curto período de tempo, uma parte dos países, 
alguns do antigo bloco comunista, adotaram sistemas políticos 
potencialmente	 democráticos	 (ainda	 que	 conflitos	 recentes	
demonstrem	que	há	uma	instabilidade	generalizada	nos	regimes	
pós-comunistas).	 O	 que	 houve	 no	 Egito	 foi	 bastante	 distinto	 e 
não	há	comparação.	Não	houve	consenso	sobre	o	modelo	político	
que substituirá a ditadura de Hosni Mubarak, o país também 
encontra-se	 em	 situação	 instável	 e	 em	 profundos	 conflitos 
de legitimidade política. O Egito não deveria ser comparado com 
os países do antigo bloco, principalmente porque teve um 
governo apoiado pelo ocidente, Estados Unidos, e era considerado 
um país estável até a eclosão dos movimentos em 2011.
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 Diante de tradições culturais, políticas e economias 
tão diferentes, não é possível compactar todas as experiências 
e memórias dessas manifestações e revoluções no termo 
“Primavera”.	Também	não	há	 como	mensurar	 tais	 experiências, 
elas podem ecoar num novo espaço reverberando de diversas 
formas	 junto	 ao	 presente,	 refletindo	 de	 diferentes	 formas	
na consciência de sujeitos e de coletivos que tiveram como 
experiências esses eventos. Assim, as

(...) experiências se superpõem, se 
impregnam umas das outras. E mais: 
novas esperanças ou decepções 
retroagem, novas expectativas abrem 
brechas	 e	 repercutem	 nelas.	 Eis	 a 
estrutura temporal da experiência, que não 
pode ser reunida sem uma expectativa 
retroativa.	(KOSELLECK,	2006,	p.	313)

 Nessa atual conjuntura em que os meios de comunicação 
são elementos importantes na mediação com a realidade, o 
que	 se	 pode	 notar	 do	 resultado	 final	 de	 todo	 esse	 processo	
é	 a	 organização	 dos	 fatos:	 uma	 estruturação	 da	 dispersão	 que	
são os levantes no Norte da África e Oriente Médio a partir do 
termo eminentemente ocidental que é a “Primavera”. O termo 
conceitua	e	engloba	historicamente	eventos	críticos	relacionados	
com	 as	 quedas	 de	 ditaduras.	 O	 conceito	 “Primavera”	 ganha	
nova conotação, passando a denominar também os levantes do 
Oriente. “A palavra pode permanecer a mesma (a tradução do 
conceito), no entanto, o conteúdo por ela designado altera-se 
substancialmente”	(KOSELLECK,	1992,	p.	138).
	 Alguns	podem	afirmar,	numa	interpretação	romântica	dos	
fatos, que o termo “Primavera Árabe” teria a ver com a estação 
do ano que ocorreram as manifestações, símbolo do renascer da 
vida, já que vem logo após o inverno. Mas a partir das discussões 
realizadas	anteriormente	com	Koselleck	 (2006)	sobre	não	haver	
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experiência sem expectativa, e observando esse pacote de 
manifestações do século XX em que o termo foi incorporado, 
percebemos	uma	tentativa	de	inserir	a	ocidentalização	nos	modos	
políticos de alguns governos do Oriente.
 Podemos observar mais atentamente esse processo 
a	 partir	 do	 que	 seria	 a	 primeira	 utilização	 do	 termo	 “Primavera	
Árabe” na grande mídia que se referiram às manifestações 2011. 
Intitulado como Obama’s’ Arab Spring?[55], o artigo do Cientista 
Político	Marc	Lynch,	professor	da	George Washington University, 
e também editor da Foreign Policy’s Middle East Channel, 
foi lançado durante as manifestações na Tunísia e início das 
movimentações no Egito, em 06 de janeiro de 2011. O artigo 
também remete-se às manifestações que aconteceram em 
Beirute,	em	2005.	Neste	artigo,	Marc	Lynch	afirma:

Se estes protestos continuarem a se 
espalhar,	 tanto	 dentro	 dos	 países	 e	
através de outros países árabes, então 
nós realmente poderemos falar sobre esta 
ser uma “Primavera árabe” do Obama, só 
com a intensidade extra associada com as 
mudanças climáticas. (2011 / Tradução da 
autora).

 Esta tentativa de se aproximar mais do modo político 
ocidental de democracias liberais, intitulando o evento como 
sendo proporcionado por um governo ocidental, foi bastante 
difundida	pela	midiografia	na	busca	por	encontrar,	uma	vez	mais,	
um	modelo	político,	como	também	um	termo	generalizante	para	
abstrair	um	conceito	sobre	os	eventos	(Koselleck,	1992).

55			Revista	Foreign	Policy,	fundada	em	1970	pelo	professor	de 
     Harvard Samuel Huntington, e seu amigo Warren Demian 
					Manshel.	Artigo	Marc	Lynch,	Obama’s’	Arab	Spring?	Disponível 
					em:	<http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2011/01/06/ 
					obamas_arab_spring#sthash.ZIsRH5Mi.290m9z2p.dpbs>. 
					Acesso	em:	21	dez	2013.
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 Percebemos então, não ser tão inovadora assim 
esta apropriação do oriente pelo ocidente, não só por meio da 
democracia,	mas	uma	interpretação	ocidentalizada	dos	processos	
históricos	narrados	por	agentes	que	estão	estruturando	o	evento	
no ciberespaço.

Figura	 15	 -	 Primavera	 Árabe	 do	 Obama?	 Marc	 Lynch	 para	 a	
Revista	Foreign	Policy,	em	06/01/2011.

Fonte:	Revista	Foreign	Policy	(EUA)
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Figura	16	-	Quem	usou	primeiro	o	termo	Primavera	Árabe?	Joshua	
Keating	para	a	Revista	Foreign	Policy,	em	04/11/2011.

 

Fonte:	Revista	Foreign	Policy	(EUA).

	 Em	 outro	 artigo	 da	 mesma	 Revista,	 Joshua	 Keating		
[56]escreveu sobre Who first used the term Arab Spring?[57], em 
4	de	novembro	de	2011.	Nas	primeiras	 linhas	do	artigo	sobre	a	

56		Joshua	Keating	é	editor	associado	da	Revista	Foreign	Policy	e 
    do blog Passport, estudou política comparada no Oberlin 
				College.	Trabalhou	como	pesquisador,	assistente	editorial	e 
    vice-editor de Web desde que entrou para a equipe da FP, 
				em	2007.	É	destaque	na	política	externa,	teve	publicações	no 
				Washington	Post,	Newsweek	International,	Rádio	Praga	e	jornal 
    Adevarul da Roménia. Foi comentarista da CNN International, C 
				-Span,	ABC	News,	Al	Jazeera	e	outros.	Disponível	em: 
				<http:www.foreignpolicy.com/profiles/Joshua-Keating#sthash. 
				wePc1K0g.dpbs>	Acesso	em:	23	dez.	2013.

57		Disponível	em:	<http://blog.foreignpolicy.com/posts/2011/11/04/ 
				who_first_used_the_term_arab_	spring>.	Acesso	em:	24	dez.	2013.
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primeira menção ao termo “Primavera Árabe” (que cita o artigo do 
colega	Marc	Lynch	como	pioneiro),	Keating	menciona	a	postagem	
da	Aliança	 de	 Civilizações	 das	 Nações	 Unidas	 (United Nations 
Alliance of Civilizations - UNAOC)[58],	que	diz:

Fiquei impressionado ontem com um 
post do blog publicado pela Aliança de 
Civilizações	 da	 ONU,	 que	 afirma	 que	 o	
termo agora onipresente Primavera árabe, 
foi	 “usado	 pela	 primeira	 vez	 pela	 revista	
Foreign	Policy	e,	em	seguida,	adotado	por	
jornalistas e ativistas nos EUA como uma 
forma de marca da revolução que vem 
transformando a região MENA [Oriente 
Médio e Norte da África] por quase um ano 
(tradução da autora).

	 Porém,	 Keating	 não	 mencionou	 a	 continuação	 da	
postagem da jornalista, especialista em Ciência Política e 
Mundo	Árabe,	Paloma	Haschke,	no	artigo	para	a	U.N.’s Alliance 
of Civilizations[59], que fala sobre os próprios manifestante não 
utilizarem	 o	 termo	 “Primavera	Árabe”	 nas	manifestações	 contra	
os regimes ditatoriais do Norte da África e Oriente Médio, mesmo 
apesar de ter sido a denominação referência recorrente, segundo 
a autora o termo não foi apropriado:

É	 importante	 notar	 que	 a	 constatação	
quanto ao termo “Primavera Árabe” foi 
usado	 pela	 primeira	 vez	 pela	 revista	
Foreign Policy e, em seguida, adotado 
por jornalistas e ativistas nos EUA como 
uma maneira de marcar a revolução que 

58   Yes, Mubarak is gone. But now what?	Disponível	em:	<http:// 
					www.unaoc.org/2011/11/yes-mubarak-is-gone-but-now-what>. 
     Acesso em: 04 jan. 2014.

59		Disponível	em:	<http://www.unaoc.org/2011/11/yes-mubarak-is- 
				gone-but-now-what>.	Acesso	em:	27	nov.	2013.
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tem transformado a região MENA por 
quase um ano. Na realidade, porém, os 
manifestantes na Tunísia, Egito, Síria, Líbia 
e assim por diante, nunca usou este termo 
para	definir	suas	 lutas	contra	os	ditadores 
e por mudanças políticas. Mesmo que agora 
tenha	se	tornado	uma	denominação	comum	
quando se fala acerca desses eventos, 
é importante lembrar que os eventos são 
acima de tudo, a revolução dos povos 
e	 nações	 fartas	 de	 tirania	 e	 humilhação.	
(tradução da autora).

	 Ainda	 no	 mesmo	 artigo,	 Haschke	 aponta	 que,	 apesar 
das revoltas estarem relacionadas com uma demanda da 
população, por mais participação nos processos políticos e 
insatisfações com o status quo, as pessoas foram para a praça 
Tahrir	 porque	 não	 aguentavam	 mais	 ver	 seus	 filhos	 sendo 
mortos por um sistema político ditatorial que permaneceu no 
poder desde 1952. Segundo a jornalista, os levantes tiveram 
raízes	 populares	 e	 é	 a	 primeira	 revolução	 em	 7.000	 anos	 de	
história	do	país.	A	 revolução	de	1952,	na	 verdade	 foi	 um	golpe	
liderado	 pelo	 exército	 pelo	 fim	 da	 monarquia	 no	 Egito.	 Em	 25	
de	 janeiro	 de	 2011,	 toda	 a	 população	 foi	 à	 praça	 Tahrir	 para 
expressar	a	sua	voz.
	 O	motivo	de	tal	surpresa,	apontado	pela	Haschke,	é	que	
a juventude foi ignorada por tanto tempo que ninguém estava 
preparado para a forma como usariam as novas tecnologias 
e mídias sociais para comunicação e divulgação dos levantes 
em imagens que circularam pelo mundo a partir de 18 de 
dezembro	 de	 2010,	 quando	 o	 tunisiano	Mohamed	 Bouazizi,	 de 
26 anos, ateou fogo[60] ao próprio corpo em protesto, não sendo o 

60			Self-immolation	reports	spread	through	north	Africa.	Disponível	em: 
					<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/01/17/tunisia.self.immo 
     lation>. Acesso em: 27 nov. 2013.
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único.	Na	reportagem	da	rede	CNN	África,	o	jornalista	Josh	Levs,	
em entrevista ao funcionário do Ministério do Interior, disse que:

 
No Egito, Abdo Abelmonem Gafr, um 
padeiro de uma cidade próxima ao Cairo, 
pôs-se	 em	 chamas	 fora	 do	 edifício	 do 
parlamento na capital na segunda-feira, 
disse um funcionário do Ministério do 
Interior. (tradução da autora).

 Não só a juventude era ignorada e buscou essas formas 
de	manifestar-se,	 como	a	 interpretação	que	nos	 chegavam	das	
mídias	 internacionais	 é	 que	 o	 Egito	 era	 de	 um	 país	 pacífico, 
com boas relações internacionais, principalmente com os 
Estados Unidos. Os discursos das mídias, internacionais e 
brasileiras,	 até	 hoje,	 utilizam	 chavões	 como	 “o	 despertar	 da	
juventude”	 para	 contextualizar	 o	 evento,	 assim	 como	 no	 termo	
globalizante	“Primavera	Árabe”.
	 A	espetacularização	das	notícias	é	um	importante	motivo	
pelo	qual	egípcios	buscaram	produzir	suas	próprias	versões	sobre	
os	 levantes.	Num	território	hipermediado,	a	disputa	por	 imagens	
e	dados	cada	vez	mais	atuais	e	sensacionalistas	produzem	um	
contexto no qual a verdade sede espaço para as versões mais 
sedutoras das manifestações, dando novas conotações aos fatos. 
Percebemos também de onde falam esses agentes. Na continuação 
do	artigo,	Paloma	Haschke	nos	fala	sobre	as	impressões	que	teve	
na visita ao Egito em relação aos canais de notícias terem estreita 
relação com magnatas do antigo regime.

Ao	 ligar	 a	 TV	 no	 nosso	 hotel	 no	 Cairo,	
foi incrível ver que quase todas as 
estações eram agora canais de notícias. 
Um ano atrás, o cenário da mídia foi 
dominado por videoclipes e séries 
de TV e tal evolução teria sido difícil 
acreditar. Mas quando perguntado 
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sobre isso, nossos interlocutores 
compartilhavam	 o	 mesmo	 ponto	 de	 vista	
pessimista. Todos eles denunciaram a 
mídia como agentes irresponsáveis em um 
período de mudanças. “Eles promovem 
o sensacionalismo. Eles não agem 
responsavelmente em um país onde a 
falta de educação é fundamental e, em um 
período de transição em que as pessoas 
não devem ser alimentadas com ódio uns 
contra os outros.”, disse Bibars. A outra 
preocupação com esta abertura brutal no 
cenário de notícias egípcia para a mídia mais 
livres	 é	 avaliar	 a	 fonte	 de	 financiamento.	
Parece que a maioria dos novos canais 
egípcios	 são,	 na	 verdade,	 financiada	 por	
magnatas estreitamente ligados ao antigo 
regime” (tradução da autora).

	 Através	desse	olhar	de	Haschke	sobre	quem	comanda	
a	 mídia	 no	 Egito	 e	 o	 que	 querem	 promover,	 podemos	 refletir	
historicamente	 sobre	 por	 qual	 razão	 manifestantes	 precisaram	
produzir	 outras	 narrativas	 sobre	 o	 mesmo	 evento.	 O	 termo	
“Primavera Árabe” não foi encontrado no site colaborativo 18 
Days In Egypt e, como visto pelas narrativas, também não foi 
incorporado pelos próprios manifestantes ao relatarem sobre 
suas	experiências	em	Tahrir.	Sobre	a	cobertura	da	mídia,

(...) pouco se consegue explicar sob essa 
perspectiva (geralmente midiática), que 
cristaliza	 uma	 imagem	 estereotipada	 da	
realidade regional, seja em termos políticos 
e socio-econômicos, seja em termos 
ideológicos e culturais. (PEREIRA, 2012, p. 
139).

 A polifonia no site colaborativo 18 Days possibilitou 
vislumbrarmos	 a	movimentação	 em	 redes	 de	 compartilhamento	
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onde	 outras	 vozes	 e	 olhares	 agenciaram	 a	 circulação	 de	
informações sobre estas experiências, narrando outras versões 
do mesmo evento que a mídia ocidental narrou. Há uma guerra 
sobre as imagens e informações, sobre o que é para ser lembrado 
e esquecido acerca das revoltas no Egito em 2011.
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3 INTERATIVIDADE COMO POIESIS DO SÉCULO XXI:  
 MULHERES DO EGITO E OUTRAS 
 REPRESENTAÇÕES DA “PRIMAVERA ÁRABE”

Eu	fiz	um	vídeo	pedindo	às	pessoas	para	não	
ter medo, perguntando quanto tempo vamos 
viver no medo, que devemos ir para as ruas e 
que	há	uma	abundância	de	homens	no	Egito, 
e podemos nos proteger dos bandidos 
de Mubarak. Agora eu estou recebendo 
muitos telefonemas ameaçadores das 
pessoas de Mubarak me ordenando para 
não	 deixar	minha	 casa,	 e	 dizendo	 que	 se	
eu	fizer	vou	estar	morta	junto	com	a	minha	
família.	Asmaa	Mahfouz,	para	BBC	Arabic	
Television[61]. (Tradução da autora)

	 O	 universo	 das	 representações	 de	 mulheres	 nas	
revoltas no Cairo em 2011 invoca às dinâmicas políticas e sociais 
contemporâneas dos corpos femininos ocupando os espaços 
citadinos e virtuais. Entre as imagens que aparecem nas revoltas 
do	Egito,	as	 imagens	das	mulheres	na	praça	entoando	palavras 
de	ordem,	dizendo	que	estão	ali	exibindo	seu	rosto	coberto	pelo 
véu,	 ou	 não,	 são	 muito	 significativas.	 Investigando	 as	 diversas	
imagens das manifestações no ciberespaço. Também presenci-
amos um trânsito de informações mais autônomo para além 
do norte da África, desvelando outras representações sobre 
as	 experiências	 das	mulheres	 nas	 revoltas	 e	 nas	 comunidades	
transnacionais imaginadas-virtuais. Os espaços cibernéticos e 
seus	 fluxos	 nas	 redes	 de	 comunicação	 produziram	 resistências	
que	 provocaram	 mudanças	 políticas	 significativas	 e	 um	 novo	
momento	na	história	do	Egito.	Durante	os	18	dias	de	2011,	que	
imagens	 destas	 mulheres	 questionam	 as	 representações	 na	
grande	mídia	ocidental?

61			Uprising	in	Egypt:	Egypt’s	revolution	and	the	new	feminism. 
					Disponível	em:	<http://blogs.ssrc.org/	tif/2011/03/03/egypts-revo 
					lution-and-the-new-feminism>.	Acesso	em:	20	jan.	2014.
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3.1 A VIOLÊNCIA AO CORPO FEMININO

 Um dos aspectos focados por diferentes meios de 
comunicação europeus e norte americanos foi a participação 
feminina nos protestos, causando grande surpresa. Isso porque 
alguns	 importantes	mitos	 foram	 se	 desmanchando	 aos	 poucos,	
pelas inúmeras imagens que circularam no ciberespaço onde as 
mulheres	colocaram-se	na	linha	de	frente	das	batalhas	por	seus	
direitos,	 muitas	 vezes	 colocando	 em	 perigo	 suas	 integridades	
físicas e morais.

Esta participação foi um motivo de surpresa, 
porque, em primeiro lugar, as narrativas mais 
vulgares	sempre	disseram	que	as	mulheres	
desses	lugares	não	tinham	voz,	imagem	e/
ou consciência política, e por outro lado, os 
movimentos populares como pretendido, 
e conseguiram em alguns casos, derrubar 
esses regimes ditos “moderado” e aliados 
da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, 
como foram os casos da Tunísia e do Egito, 
isso	só	podia	significar	que	os	direitos	das	
mulheres	seriam,	todavia,	mais	reduzidos	e	
que,	ao	final,	elas	se	manifestavam	contra	si	
mesmas e defendiam sua própria opressão 
(MOHOMED, 2013, p. 97, tradução da 
autora).

 Os protestos no Egito não derrubaram somente o regime 
ditatorial.	 Eles	 desafiaram	 algumas	 visões	 estereotipadas	 dos	
olhares	 ocidentais	 sobre	 as	mulheres	 orientais,	 questões	 como	
serem	 subjulgadas	 pelos	 homens	 através	 da	 poligamia	 (e	 seus	
famosos	 haréns),	 ou	 pela	 reclusão	 e	 passividade	 representada	
no	 uso	 do	 véu	 e	 demais	 referências	 exóticas	 que	 alegorizam	
as	 culturas	 árabes.	 Entretanto,	 elas	 (...)	 provam	 que	 não	 há	
libertação	sem	a	participação	das	mulheres.	Termômetro	da	febre	
democrática, a emergência dos direitos de gênero no Islã abala 
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as	 certezas	 do	 feminismo	 universalista	 e	 convida	 o	Ocidente	 a	
despir seus véus.”, como discute Laura Daudén[62] em parceria 
com	 Soraya	 Smaili[63]. Ambas pertencem ao Instituto Cultural 
Árabe	 (Icárabe)	 em	 São	 Paulo,	 e	 buscam	 problematizar	 os	
estereótipos referentes ao mundo árabe, principalmente na 
questão em que o uso do véu não encobre o pensamento da 
mulher	árabe.
	 Estas	 representações	 equivocadas	 sobre	 o	 olhar	 do	
Ocidente para o Oriente ignoram a participação social e política das 
mulheres	e	a	complexidade	de	suas	histórias	no	contemporâneo.	
Assim	como	há	um	discurso	político	implícito	de	que	as	mulheres	
na democracia ocidental não sofrem estes tipos de preconceitos 
e assédios, o que sabemos não ser verdade. Outra questão 
levantada	equivocadamente	é	a	de	que	 toda	mulher	do	Oriente	
veste o véu e/ou é mulçumana. Há uma multiplicidade religiosa 
no Egito e em todo o mundo árabe, em que algumas são cristãs, 
outras	sunitas,	ou	xiitas,	há	 também	as	meonitas	ou	mesmo	as	
mulçumanas (MOHOMED, 2013).
 O levante no Egito demonstrou que o protagonismo 
dessas	distintas	mulheres	foi	e	tem	sido	fundamental	para	imaginar	
uma	sociedade	diferente	para	além	do	Oriente.	Segundo	Kandil,	
havia	uma	polifonia:

As	multidões	da	praça	Tahrir	representavam	
a massa crítica da sociedade egípcia, 
abrangendo estratos que iam da classe 
média baixa à classe média alta. Ali se 
podia	encontrar	desde	homens	de	negócios	
abastados e corretores da bolsa de valores 
até balconistas e lojistas, porteiros e vigias. 

62			DAUDÉN,	Laura.	“O	véu	não	cobre	o	pensamento”.	Disponível 
					em:	<http://www.icarabe.org/	noticias/o-veu-nao-cobre-o-pensa 
     mento>. Acesso em: 20 jan. 2014.

63			Soraya	Smaili	é	diretora	cultural	do	Icárabe.
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Nessa	 gama	 havia	 pessoas	 de	 todas	 as	
idades, desde avôs até crianças pequenas, 
de ambos os sexos e das duas principais 
religiões.	 As	 mulheres	 se	 mobilizaram	
desde o primeiro dia; mães idosas usando 
véus e ativistas sem véus postavam-se de 
mãos dadas. Um aspecto bastante notável 
nas aglomerações foi a absoluta ausência 
de assédio sexual, uma questão que nos 
últimos anos vem se agravando no cotidiano 
das	ruas	egípcias.	(KANDIL,	2011,	p.	162)

	 Desde	 25	 de	 janeiro	 de	 2011,	 a	 praça	 Tahrir	 tornou-
se	 cenário	 de	 um	 turbilhão	 de	 imagens	 das	 revoltas	 com	 o	
mundo	 inteiro	 olhando	 para	 o	 Cairo.	 Também	 foi	 panorama	 de	
transformações	 importantes,	 e	 muitas	 incertezas	 também,	 para 
a sociedade egípcia. No auge das manifestações, elas circularam 
por	 Tahrir	 como	 qualquer	 outro	 sujeito	 fizera.	 As	 imagens	 das	
manifestações captadas em telefones celulares e câmeras 
digitais	 por	 manifestantes	 e	 as	 produzidas	 por	 jornalistas	 e	
fotógrafos	evidenciaram	que	as	mulheres	 também	ocuparam	os	
espaços	públicos,	principalmente	na	 linha	de	frente	das	revoltas	
em	Tahrir.
	 De	 acordo	 Hazem	 Kandil,	 as	 mulheres	 não	 sofreram	
assédio	 dos	 próprios	 manifestantes	 que	 partilharam	 suas	
ideologias	 e	 reconheceram	 e	 respeitaram	 a	 importância	 da	
participação delas nas manifestações. As imagens do momento 
revolucionário são repletas de cenas e sinais de justiça de 
gênero, igualdade e respeito por parte daqueles que 
manifestavam contra o regime. Entretanto, ao longo da 
intensificação	 das	 manifestações,	 o	 governo	 também	 foi	
intensificando	a	forma	de	repressão.

Os dados sobre igualdade de gênero revelam a 
situação	 das	 mulheres	 nos	 países	 da	
região. O relatório de 2010 do Fórum 
Econômico Mundial, feito com dados de 
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135	países,	coloca	Tunísia,	Bahrein,	Egito	
e Iêmen nas posições 108, 110, 123 e 
135, respectivamente, no que se refere 
à	 igualdade	 entre	 homens	 e	 mulheres.	
Ou seja, entre os últimos e os mais 
atrasados. Baseado na participação 
econômica, no poder político e no acesso 
à	 educação	 e	 à	 saúde,	 o	 índice	 reflete 
as	 mazelas	 estruturais	 que	 há	 décadas	
afastam	 as	 mulheres	 árabes	 dos	 centros 
de	decisão.	(DAUDÉN,	2012)

 As experiências nos protestos e as vulnerabilidades 
que	 as	 mulheres	 sofreram	 por	 parte	 de	 manifestantes	 da	
oposição e da própria Força de Segurança Central[64] foram 
pouco representadas nas narrativas midiáticas do Brasil. 
Contudo,	 as	 mulheres	 ganharam	 visibilidade	 nas	 redes	 virtuais 
de comunicação aos postarem suas lutas encenando outras 
formas de práticas políticas femininas nos espaços públicos 
do	 Egito.	 Tanto	 a	 midiografia	 quanto	 as	 redes	 engendraram	
formas de sociabilidade e práticas políticas de diferentes formas 
que	refletiremos	adiante.	
	 É	 passível	 de	 reflexão	 também	 que	 as	 culturas 
nacionais não sejam compostas apenas de instituições 
governamentais, mas principalmente de símbolos e 
representações	 da	 sociedade	 que	 são	 identificadas	 e	 podem 
ou	não	serem	partilhadas	por	grupos	significativos	da	população.	
Assim, é possível entender a articulação e as possibilidades 
de	 discursos	 sobre	 o	 Egito	 nas	 vozes	 das	 mulheres	 que 
partilharam	 de	 ideologias	 e	 desvelaram	 suas	 experiências	 nas	
mobilizações	 políticas,	 criando	 outros	 discursos	 sobre	 o	 que 
elas	 pensam	 sobre	 liberdade	 (termo	 muito	 utilizado	 nas	
manifestações).

64   Central Forces Security.
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	 Como	 estas	 diferentes	 mulheres	 se	 colocaram	 nas	
manifestações e como fabricaram outras representações de si 
no	 ciberespaço?	 Quais	 discursos	 e	 imagens	 foram	 produzidos	
acerca	da	participação	das	mulheres	na	revolta?

A	organização	em	redes	possibilita	exercer	a	
cidadania para além do que a modernidade 
esclarecida e audiovisual fomentou para os 
eleitores e os espectadores. Diariamente estão 
sendo difundidas informações eletrônicas 
alternativas que transcendem os territórios 
nacionais	 e	 são	 desmentidos	 em	 milhares	
de webs, blogs e e-mails os argumentos 
falsos	com	que	os	governantes	“justificam”	as	
guerras, a tal ponto que as emissoras de rádio 
e televisão, que repetiam a falsidade, às 
vezes	 se	 veem	 obrigadas	 a	 reconhecer	 o	
embuste. (CANCLINI, 2008, p.30)

	 As	 redes	sociais	digitais	potencializaram	a	participação 
de	 mulheres	 e	 homens,	 contrapondo	 muitos	 discursos	
estereotipados	 sobre	 o	 mundo	 árabe.	 Mulheres	 e	 homens	 do 
Egito ocupam posições sociais diferentes e têm interesses 
diferentes.	As	mulheres	egípcias	comprometeram-se	de	maneira 
distinta	 à	 dos	 homens	 nas	 manifestações	 dos	 18	 dias	 e	 após. 
Sérios	 problemas	 em	 relação	 aos	 direitos	 humanos	
permaneceram (ou aumentaram devido às instabilidades 
políticas que se seguiram) desde o regime autocrático de 
Mubarak.
	 Ao	 longo	 dos	 anos,	 as	 mulheres	 conquistaram	 alguns	
pequenos	 ajustes	 nas	 leis	 que	 não	 tiveram	 grande	 influência 
no	modelo	de	família	patriarcal	no	Egito,	segundo	a	historiadora 
e especialista em gênero no Oriente Médio e sociedades 
islâmicas Margot Badran[65].	Em	seu	artigo,	Badran	enfatiza	que 

65		Uprising	in	Egypt:	Egypt’s	revolution	and	the	new	feminism. 
				Disponível	em:	<http://blogs.ssrc.org/	tif/2011/03/03/egypts- 
				revolution-and-the-new-feminism>.	Acesso	em:	20	jan.	2014.
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o termo “feminismo” foi algo incorporado na revolução, as 
próprias	 manifestantes,	 segunda	 ela,	 não	 utilizaram	 o	 termo 
para denominar suas lutas. Mas como o termo carrega um 
poder conceitual e explicativo, ele foi empregado para analisar 
a	 participação	 das	 mulheres	 nas	 revoltas,	 mesmo	 que	 este 
ativismo	 feminino	 tenha	 sido	 em	 vários	 níveis	 de	 exigências 
não	 só	 para	 as	mulheres,	mas	 para	 todo	 o	 povo,	 reivindicando	
igualdade	 e	 justiça.	 Ela	 cita	 a	 jovem	 egípcia	 Asmaa	 Mahfouz, 
que	 convocou	 em	 seu	 perfil	 do	 Facebook	 uma	 chamada	 para	
Tahrir:

Estou	 fazendo	 este	 vídeo	 para	 lhe	 dar	
uma mensagem simples. Queremos ir 
até	 a	 praça	 Tahrir	 em	 25	 de	 janeiro.	 Se	
ainda	 temos	 honra	 e	 queremos	 viver	 com	
dignidade nesta terra, nós temos que ir 
para baixo em 25 de janeiro. Vamos descer 
e exigir nossos direitos, nossos direitos 
fundamentais... A sua presença com a 
gente	 vai	 fazer	 a	 diferença,	 uma	 grande	
diferença!” (tradução da autora).

 Asmaa foi uma das protagonistas no Movimento de 
Juventude 6 de Abril, em 2008, comentado no primeiro capítulo 
deste	 trabalho	 como	 um	 movimento	 que	 ocorreu	 pelas	 redes	
sociais	 por	 melhores	 condições	 de	 trabalho	 nas	 indústrias 
têxteis. Nessa ocasião, ela participou da passeata dos 100 
mil	 e	 após	 as	 manifestações	 em	 Tahrir,	 atuando	 ativamente	
das manifestações. Várias foram as tentativas pela busca de 
melhorias	e	 justiças	sociais	que	 foram	 reprimidas	e	censuradas	
pelo governo Mubarak. Questões como abuso policial e 
impunidade; restrições à liberdade de expressão, associação 
e	 religião,	 e,	 principalmente,	 os	 direitos	 das	 mulheres,	 ainda 
não foram superados após sua queda. As manifestações 
públicas constantemente terminaram em muita violência e, 
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especificamente	 com	 as	 mulheres,	 culminaram	 em	 assédio	
sexual, abusos e/ou estupros. De acordo com os levantamentos 
da Human Rights Watch[66] sobre o Egito, as violências contra as 
mulheres,	 assim	 como	 os	 seus	 direitos	 na	 sociedade,	 não	 são	
questões prioritárias do governo egípcio:

Sistemático	assédio	sexual	de	mulheres	e	
meninas em espaços públicos continuaram, 
sem grandes tentativas do governo para 
intervir e deter, ou impedir a prática. Por 
exemplo,	nas	mobilizações	de	junho	[2011]	
na	praça	Tahrir,	pelo	menos	seis	mulheres	
egípcias e estrangeiras foram atacadas 
e abusadas sexualmente. Embora os 
promotores investigassem dois desses 
incidentes, eles não se referiram a quaisquer 
dos casos ao tribunal em 2012 e, no geral, 
o	governo	não	prioriza	o	enfrentamento	da	
violência	 contra	 as	 mulheres.	 Depois	 de	
um clamor público, propostas por membros 
islâmicos	 do	 parlamento	 para	 reduzir	 a	
idade mínima de casamento, para revogar 
o	 direito	 de	 uma	 mulher	 para	 pedir	 o 
divórcio	 sem	 culpa,	 e	 descriminalizar	 a	
mutilação genital feminina (MGF), foram 
arquivados. A Assembleia Constituinte 
redigiu disposições sobre os direitos 
das	 mulheres	 que	 foram	 incorporados	
ainda mais a exceção da lei Sharia[67] à 

66			Órgão	internacional	dedicado	a	proteger	os	direitos	humanos	das 
     pessoas em todo o mundo, como vítimas e ativistas, para impedir 
     a discriminação, apoiar a liberdade política, proteger as pessoas 
     dos comportamentos desumanos em tempo de guerra, e para 
					trazer	os	criminosos	à	justiça.	Investigam	e	tornam	públicas	as 
					violações	de	direitos	humanos	em	todo	o	mundo.	Disponível	em: 
					<http://www.hrw.org/world-report/2013/about>.	Acesso	em: 
     20 jan. 2014.

67   Conjunto de leis pertinentes às questões judiciais particulares 
					como	casamento	e	família,	e	que	procura	descrever	em	detalhes 
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igualdade no novo projeto de constituição, 
ecoando reservas do Egito às convenções 
dos	direitos	das	mulheres	que	permanecem	
estagnadas. (tradução da autora).[68]

 A participação política dos cidadãos e cidadãs do 
Egito na contemporaneidade pode ser pensada na conjuntura 
do transnacionalismo - conecta egípcios pelo mundo através 
da rede, onde conjunturas locais e globais unem diversos não 
egípcios	 às	 manifestações	 que	 se	 espalham	 por	 vários	 países	
além	 do	Oriente.	 Tahrir	 foi	 o	 epicentro	 das	manifestações,	 cuja 
topografia	 estende-se	 para	Alexandria,	 Suez	 e	 demais	 cidades	
e vilas menos urbanas do Egito. Num contexto de crise de 
representações políticas emergiram outras dinâmicas sociais que 
romperam com o Estado ditatorial do governo Hosni Mubarak. 
As manifestantes e seus apoiadores exigiam, além da queda 
do	 ditador,	 o	 fim	 das	 desigualdades	 de	 gênero	 e	 o	 surgimento 
de uma sociedade livre.
	 Ainda	 assim,	 representações	 sobre	 as	 mulheres	 no	
Oriente presentes na mídia impressa e televisão ocidental, em 
geral, destacam a submissão feminina, o seu silêncio, a sua não 
participação política, como dito anteriormente. Isso acontece 
também por duas questões: a primeira é que o Código do Estatuto 
Pessoal Mulçumano (que estabelece os direitos de estruturas 
familiares)	 tem	 uma	 compreensão	 patriarcal	 que	 formaliza	 a	
autoridade masculina na jurisprudência islâmica, de acordo com 

					todos	os	possíveis	atos	humanos,	dividindo-os	em	“permitido” 
				(halal)	e	“proibido”	(haram).	“A	Sharia	não	é	um	assunto	interno 
				que	só	diz	respeito	o	Islã	e	aos	muçulmanos.	A	Sharia	inclui	um 
    grande número de disposições sobre pessoas que não são 
				muçulmanos.”	Disponível	em:	<http://www.frontpagemag.com/ 
				2012/dr-hans-jansen/what-is-sharia>.	Acesso	em:	20	jan.	2014.

68		Human	Rights	Watch	sobre	o	Egito:	<http://www.hrw.org/world- 
				report/2013/country-chapters/egypt>.	Acesso	em:	20	jan.	2014.
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Margot Badran; a segunda questão é apontada pela ativista 
feminista egípcia Nawal Saadawi[69],	 que	 diz	 haver	 tentativas	
de	 fragmentação	 das	 lutas	 das	 mulheres	 ao	 longo	 da	 ditadura	
Mubarak	 através	 da	 ex-primeira-dama	 Suzanne	 Mubarak,	 “(...)	
como	 todas	 as	 rainhas	 e	 esposas	 de	 presidentes	 no	 resto	 dos	
países	árabes”	que	buscam	liderar	as	organizações	de	mulheres	
para	melhor	manipulá-las.

Tal representação está a serviço de 
determinados interesses tanto quanto 
a	 invisibilidade	 da	 luta	 histórica	 das	
mulheres.	 Não	 há	 nenhuma	 novidade	 na	
participação feminina nesses processos 
revolucionários. Seu protagonismo nas 
batalhas	 anticoloniais	 e	 anti-imperialistas	
é	histórico	em	toda	a	região.	No	Egito,	por	
exemplo,	como	conta	Saadawi,	as	mulheres	
foram	 as	 primeiras	 a	 deflagrar	 greves,	
ocupar	 fábricas	 e	 marchar	 por	 direitos,	
ainda no início do século XX. (MISLEH, 
2014).

 Nos anos 1980, início do regime de Mubarak, são 
registradas	as	mais	expressivas	reivindicações	das	mulheres.	As	
imagens	dos	18	dias	que	estas	mulheres	produziram	buscavam	
também mostrar como elas ocuparam espaços estratégicos 
que antecederam as revoltas de 2011. Assim como toda a 
sociedade,	elas	 têm	um	histórico	de	 lutas	e	protagonismos	que	
vinha,	paulatinamente,	conquistando	mais	espaços	em	estâncias	
sociais, culturais e nas complexas tensões das relações de poder 
no mundo árabe.

69			Citada	pela	Soraya	Misleh,	que	é	jornalista,	membro	da	diretoria 
     do Icárabe (Institudo de Cultura Árabe), da Ciranda Internacional 
     da Informação Independente e do Mopat (Movimento Palestina 
					para	Todos).	Disponível	em:	<http://www.icarabe.org/noticias/as- 
					lutas-no-mundo-arabe-a-luz-do-feminismo-anticolonial>.	Acesso 
     em: 22 jan. 2014.
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3.2 AS LUTAS DAS MULHERES E OS FEMINISMOS NO 
 EGITO 

 Os movimentos feministas no Egito, como disse 
Soraya	Misleh,	são	históricos	e	plurais.	Anterior	aos	anos	1980,	
as feministas, bem como vários apoiadores, vêm tentando 
reformas e ajustes no Código do Estatuto Pessoal Mulçumano. 
Os	movimentos	de	mulheres	vem	lutando	desde	o	final	do	século	
XIX e início do XX, aproximadamente nos anos 1920[70]. Três 
importantes	mulheres	 conquistaram	maior	 notoriedade	por	 suas	
atuações	 de	 diferentes	 formas:	 Huda	 Sha’rawi	 (1879-1947),	
Duriyya	Shafiq	(1908-1975)	e	Zanaib	al-Ghazali	(1917-2005).
	 Essas	 mulheres	 cunharam	 diferentes	 lutas	 de	
emancipação	 da	 mulher	 mulçumana,	 algumas	 baseadas	 nos	
valores	do	 feminismo	 francês	como	 fez	Shafiq	 (que	estudou	na	
França);	 Sha’rawi	 organizou	 a	 União	 Feminista	 Egípcia,	 em	
1923, depois de voltar de sua viagem à Roma, de onde trouxe 
ideias como o sufrágio universal. Ela também teve como objetivo 
trabalhar	 a	 educação	 e	 a	moral	 da	mulher	 egípcia	 como	 forma	
de	 se	 igualar	 aos	 homens	 (MOHOMED,	 2013).	 No	 caso	 de	 al-
Ghazali,	 seu	 objetivo	 era	 a	 libertação	 da	 mulher	 por	 meio	 das	
fontes	 religiosas	 islâmicas	e	os	direitos	das	mulheres	presentes	
no próprio Alcorão, e ainda pouco interpretados sob o ponto de 
vista da igualdade de gênero. Ela criou em 1936, a Sociedade 
das	Mulheres	Mulçumanas,	associada	aos	 Irmãos	Mulçumanos,	
que focava questões sociais e religiosas. O conceito de feminismo 
para	 al-Ghazali	 e	 muitas	 mulheres	 que	 corroboram	 com	 suas	

70   LIMA (2012, p. 31) indica em sua tese algumas publicações de 
					mulheres	escritoras	com	reivindicações	feministas	desde	1890. 
					Entretanto,	o	feminismo	organizado	entendido	como	um 
					movimento	social	em	prol	dos	direitos	das	mulheres	floresceu	a 
     partir dos anos de 1920 com a União das Feministas Egípcias 
     (al-Ittihad al-Nisa’i al-Misri)	em	1923,	e	a	União	das	filhas	do	Nilo 
     (Ittihad Bint al-Nil) em 1948.
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ideias,	é	de	que	não	é	possível	romper	com	uma	herança	cultural	
e	religiosa,	principalmente	porque	há	uma	vontade	de	afirmação	
legítima e identitária anti-colonialismo que relaciona, inclusive, as 
hijabs com as lutas políticas. Assim,

As particularidades de cada movimento 
feminista	 são	 produzidas	 em	 sua	 forma	
local, cultural e regional. Nesse sentido, 
o feminismo secular passou a ser 
denominado dessa forma em contraposição 
aos então movimentos religiosos de 
mulheres	 na	 região	 dos	 países	 árabes	
e dos muçulmanos. (...) O feminismo 
secular	 iniciou	 sua	 história	 tirando	 o	hijab 
das	 cabeças,	 como	 fizeram	 as	 pioneiras	
feministas	 Huda	 Sha’rawi	 e	 Saiza	
Nabarawi, em 1923, que ao anunciarem 
o início do movimento feminista no Egito, 
não “velaram” suas faces em público, 
como símbolo de rejeição à cultura de 
segregação feminina e exclusão doméstica 
(Badran, 2009, p. 250). O feminismo 
islâmico, ao contrário, não só devolveu 
o	 hijab	 às	 cabeças	 como	 o	 colocou	
como símbolo de luta política, identitária, 
passando esse a ser o referencial simbólico 
da	 polarização	 islâmico/não-islâmico.	
(LIMA, 2012, p. 12)

 Dos anos 1940 em diante, o Egito teve importantes 
representações	 de	 mulheres	 nas	 lutas	 por	 seus	 direitos.	 Na	
questão política, por exemplo, MOHOMED (2013), fala sobre a 
criação do Partido Feminista Egípcio em 1942, e logo após, a 
União	das	Filhas	do	Nilo	(Ittihad Bint al-Nil) em 1948. Em 1956, 
com a nova Constituição após quatro anos do golpe que levou a 
queda da Monarquia no Egito, elas garantiram os direitos políticos 
totais	 às	 mulheres,	 ainda	 que	 estas	 mulheres	 que	 acessavam	
as atividades políticas fossem da elite egípcia e tivessem mais 
acesso aos estudos.
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	 Entretanto,	 em	 nenhuma	 estrutura	 hierárquica	 de	
poder	houve	uma	forte	presença	feminina	e	os	motivos	foram	as 
enormes perdas ocorridas dos anos 1970 aos 1990, diante 
dos regimes de presidentes militares como Gamal Abdel 
Nasser	 (1958-1970)	 que	 prendeu	 e	 torturou	 Zanaib	 al-Ghazali,	
passando	 por	 Muhammad	 Anwar	 Al	 Sadat	 (1970-1981)	 até, 
mais recentemente, Hosni Mubarak (1981-2011). Ainda que 
Mubarak	 tenha	 criado	 o	 Conselho	 Nacional	 para	 as	 Mulheres, 
em 2000. Além de temporárias juntas militares e presidentes 
interinos que assumiram o Egito em momentos de transição ou 
urgência,	houve	poucos	incentivos	e	direitos	ligados	às	mulheres.
 Nos anos de 1932, 1951 e 1994 foram elaborados 
estatutos para regulamentar as atividades das Irmãs 
Mulçumanas[71],	 que	 cada	 vez	mais	 se	 politizavam	 por	meio	 de	
serviços	sociais	voltados	às	mulheres	e	crianças.	Apenas	em	1994,	
no	último	estatuto	elaborado,	é	que	as	mulheres	teriam	o	direito	
de participar das eleições como votantes e como candidatas, mas 
não	 como	 chefes	 de	 Estado.	 Paralelamente	 às	 resoluções	 dos	
governos	 no	 poder,	 várias	 mulheres	 de	 classe	 média	 tentaram	
formar	organizações	mais	autônomas,	mas	com	base	em	grupos	
islamitas e associadas aos Irmãos Mulçumanos. Somente em 
2005	percebeu-se	um	crescimento	na	inserção	de	mulheres	nos	
espaços públicos do Egito, principalmente nas revoltas de 2011, 
quando	muitas	mulheres	ocuparam	a	linha	de	frente	nos	protestos.
	 Atualmente,	 há	 novas	 tentativas	 dessas	 mulheres	
em	 contar	 e	 fazer	 suas	 próprias	 histórias	 representadas	 por	

71   A entidade é um braço da Irmandade Mulçumana criada somente 
					para	mulheres.	O	Grupo	das	Irmãs	Mulçumanas	(Ferqat	al- 
					Akhwaat	al-Muslimaat)	fundado	em	1932	teve	como	objetivo 
     inicial educar para as virtudes islâmicas por meio de estudos 
					somente	para	mulheres.	Nota-se	que	inicialmente	a	entidade 
					tinha	um	cunho	de	educação	religiosa,	mas	a	entidade	foi	se 
					politizando	agregando	outros	espaços	como	os	serviços	sociais 
					voltados	às	mulheres	e	crianças.
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três	 vertentes:	 das	mulheres	 islamitas,	 o	 feminismo	secular	 e	 o 
feminismo islâmico[72]. O que percebemos nas condições 
sobre	o	conceito	de	 relações	entre	homens	e	mulheres	no	 Islã,	
principalmente	 no	 Egito,	 é	 que	 a	 situação	 das	mulheres,	 antes	
limitada	 ao	 trabalho	 doméstico,	 modifica-se	 ao	 longo	 de	 suas	
conquistas,	 ainda	 que	 não	 se	 possa	 negar	 muitos	 conflitos	
familiares e sociais, na vida privada e pública, por parte dos mais 
conservadores.
 Estabelecem-se expectativas de identidades masculinas 
e	 femininas	 que	 colocam	 homens	 e	 mulheres	 em	 posições	
sociais formuladas de acordo com o conservadorismo e tradição 
elaborados	 pelos	 homens,	 principalmente	 quando	 envolvem	
questões relacionadas à família, como observado anteriormente 
sobre o Código do Estatuto Pessoal Muçulmano, que intimamente 
influencia	a	vida	social	de	muçulmanas.
	 Porém,	 há	 diferenças	 marcantes	 nas	 sociedades 
egípcias	 que,	 às	 vezes,	 interpretam	 a	 figura	 da	 mulher	 numa	
estrutura	de	submissão,	e	outras	que	se	utilizam	da	metodologia	
de leitura para interpretação livre e racional das fontes religiosas. 
E comum que sejam apontadas na leitura do Alcorão, por 
exemplo, interpretações que levam a igualdade nas relações de 
gênero,	como	propostas	nas	análises	de	Zanaib	al-Ghazali.
	 A	 atuação	 de	 mulheres	 no	 parlamento	 egípcio	 é 
bastante	 complexa	 e	 restrita,	 ainda	 que	 oficialmente	 tenham	
conquistando tais espaços. Elas representam, segundo 
levantamento de LIMA (2012), entre os anos de 1995-2009, 
2% dos membros do órgão legislativo - exceto em 2003, quando 

72   Os sentidos que são atribuídos aos termos Islã, islâmico, 
     islamismo e islamista, de acordo com LIMA (2012, p. 14) são: 
     “Islã refere-se ao sistema de crenças, princípios, dogmas e 
     valores da religião fundada por Maomé, sendo islâmico o adjetivo 
					que	lhe	corresponde.	Islamismo,	por	sua	vez,	refere-se 
					especificamente	a	movimentos	e	ideologias	políticas	fundamen- 
     talistas do Islã, sendo islamista o adjetivo correspondente.”
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a presença feminina foi de 3%. Em 2005 a Câmara Federal 
contava	 com	 442	 cadeiras	 onde	 havia	 apenas	 8	 mulheres. 
No	 Senado,	 das	 264	 cadeiras,	 havia	 18	 mulheres.	 Com	 as 
revoltas em 2011, e a queda e Mubarak em 11 de fevereiro, 
o Parlamento egípcio foi dissolvido pelos militares, que também 
suspenderam	 a	Constituição	 definindo	 um	 período	 de	 transição 
de seis meses.
	 Os	problemas	da	baixa	inclusão	das	mulheres	vai	além	
das	instituições	governamentais	e	chegam	às	questões	práticas,	
como	 a	 exclusão	 das	mulheres	 no	mercado	 de	 trabalho	 (ainda 
que	 possam	 trabalhar);	 a	 opressão	 que	 vem	 da	 colonização	
e demais poderes ocidentais sobre as resoluções do governo 
egípcio nas sociedades mulçumanas em geral, como vimos 
no capítulo anterior sobre a importância geopolítica do Egito 
nas rotas comerciais, principalmente na questão do petróleo. 
A	 própria	 modernidade	 e	 globalização,	 com	 intervenções	
internacionais	na	cultura	do	país,	configuram	hoje	a	complexidade	
social e política do Egito.
	 Entretanto,	a	ideia	de	que	as	mulheres	estão	à	margem	
no curso das mudanças fundamentais do Egito é desfeita, 
principalmente quando entendemos que as lutas pela igualdade de 
gênero	fazem	parte	das	transformações	de	todas	as	sociedades,	
independente se esta sociedade está no Ocidente ou Oriente. 
Essa concepção não está ligada somente às resoluções do 
Estado ou do governo no poder, mas tudo o que envolve e afeta 
as	mulheres	na	sociedade.	A	egípcia	feminista	Nawal	El	Saadawi	
salienta	 sobre	 alguns	 dos	estereótipos	 relacionados	 à	 figura	 da	
mulher	árabe	ainda	hoje.

A	história	tem	descrito,	com	falsidade,	muitos	
dos fatos relacionados ao sexo feminino. 
As	mulheres	árabes	não	são	mentalmente	
deficientes,	 como	os	 homens	 e	 a	 história,	
escrita	por	eles,	tendem	a	afirmar,	tampouco	
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são frágeis e passivas. Ao contrário, as 
árabes mostraram resistência ao sistema 
patriarcal centenas de anos antes que as 
americanas e europeias se lançassem a 
essas mesmas lutas.[73]

	 Saadawi,	 como	ativista	 dos	direitos	 humanos,	 além	de	
demonstrar	as	 tensões	na	escrita	da	história	sobre	as	mulheres	
árabes,	discutiu	os	significados	do	político	e	seus	agenciadores	
no Egito em vários espaços. Em artigo para The Guardian[74], 
a	 feminista	 fez	uma	breve	análise	dos	 jornais	em	circulação	no	
Egito, e sobre sua cobertura nas manifestações. Ela denuncia que 
os mesmos jornais que sempre “maquiaram” o regime ditatorial 
elogiando seus feitos no passado recente, passaram a elogiar 
os “jovens revolucionários” do Egito. A crítica contundente que 
a	autora	 faz	é	de	que	a	mídia	 egípcia	 tem	produzido	discursos	
que	 intencionaram	 esvaziar	 as	 revoltas,	 adjetivando	 os	 jovens	
manifestantes como imaturos, como também, buscaram poupar 
o	 julgamento	 de	 Mubarak	 e	 seus	 ministros,	 uma	 vez	 que	 eles	
ocupam cargos importantes em diversos setores do país, em 
2013.	Saadawi	 afirma	que	 o	 julgamento	 do	 ex-presidente	 é	 um	
jogo regulamentado pelas grandes mídias do Egito.

Eles falam que na juventude todos cometem 
erros. “Você é jovem e pura e romântica”, 
dizem	eles.	“Você	ainda	não	experimentou 
a vida; mas nós somos antigos e temos 
lutado com a vida; Todos nós vivemos o 
regime passado, todos nós nos adaptamos 

73			Na	linha	de	frente,	as	mulheres,	por	Soraya	Misleh.	Disponível 
					em:	<http://www.icarabe.org/artigos/	na-linha-de-frente-as-mul 
					heres>.	Acesso	em:	02	fev.	2014.

74			New	song	of	Egypt’s	elite,	em	26	de	abril	de	2011.	Disponível	em: 
					<http://www.theguardian.com/	commentisfree/2011/apr/26/egypt- 
     elite-still-presidents-men. Acesso em: 04 fev. 2014.
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a ele, nós, os grandes escritores. Tivemos 
limites que não podemos passar por cima 
ou então teríamos sido arrastados para a 
prisão ou exilados, e nossas crianças teriam 
morrido	de	fome.	Ah,	juventude	da	revolução, 
vocês têm que superar esse desejo de 
punir ou correm o risco de perder o espírito 
nobre	 da	 revolução.	 É	 o	 suficiente	 que	 o	
dinheiro	 roubado	 seja	 devolvido	 para	 os	
tribunais; podemos poupar Mubarak e sua 
família	 da	 humilhação	 de	 um	 julgamento,	
e ele pode deixar o Egito.” Esta é a nova 
música que a elite egípcia está cantando 
hoje.	 Atualmente,	 seus	 membros	 ocupam	
os tronos da cultura, da informação, da 
escrita e da arte.” (Tradução da autora).

3.3 PROTAGONISMOS FEMININOS NA LINHA DE FRENTE  
 DAS REVOLTAS EM 2011

 Há uma variedade imprevisível de modos de criação 
e veiculação de informações pela teia cibernética e o corpo 
feminino envolveu-se na construção de novos sentimentos de 
pertencimento	 ao	 Egito	 em	 transformação.	 É	 instigante	 pensar	
nas novas possibilidades de comunicar as experiências vividas 
pelas	 mulheres	 que	 se	 manifestaram	 e	 a	 interação	 de	 grupos	
organizados	em	redes	de	comunicações	virtuais,	principalmente	
quando se tem tantas e complexas memórias para narrar. Estas 
experiências	são	cristalizadas	nas	revoltas	egípcias	pelas	 redes	
de	memórias	compartilhadas,	a	exemplo	do	site	colaborativo	18 
Days In Egypt.
	 A	 partilha	 das	 imagens	 e	 de	 suas	 experiências	
denunciaram as violências que vivenciaram para “(...) ir além 
de	 uma	 simples	 denúncia	 e	 buscar	 uma	 reflexão	 sobre	 o	 ato	
e	 sobre	o	 silêncio	 da	mídia	 diante	dele.	O	que	espanta,	 talvez,	
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seja o grande silêncio em torno desse tema que só aos poucos 
vai	sendo	abordado	(...)”,	reflete	Carmen	Rial	(2007,	p.	136),	ao	
discutir	 sobre	o	estupro	de	mulheres	em	momentos	de	 conflito.	
Uma	 tática	utilizada	em	pequenos	e	grandes	conflitos	para	 ferir	
corpo e mente.
 Ao mesmo tempo, a Internet e outras tecnologias 
modernas	 abrem	 novos	 canais	 através	 dos	 quais	 mulheres	 e	
homens	podem	exigir	responsabilidades.	Permitem	igualmente	que	
pessoas	em	diferentes	países	partilhem	valores	e	experiências,	
aproximando-as mais umas das outras. Podemos perceber 
a	 denúncia	 da	 violência	 contra	 a	 mulher,	 e	 a	 partilha	 desta	
experiência,	 na	 charge	 a	 seguir	 criada	 em	 2011	 pelo	 brasileiro	
Carlos	 Latuff.	 A	 charge	 compõe	 a	 história	 criada	 por	 Noon	 El,	
mostrando	um	horizonte	de	expectativa	das	mulheres,	com	e	sem	
véus, nas revoltas transnacionais do Egito.

Figura	17	-	Charge	“Women of the frontline”	(Mulheres	da	linha	de	
frente)	de	Carlos	Latuff	sobre	as	manifestações	contra	o	Conselho	
Supremo das Forças Armadas (SCAF).

Fonte: 18 Days In Egypt (Egito).
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 Com o título Women of the frontline[75]	 (Mulheres	 da	
linha	 de	 frente),	 a	 exposição	 conta,	 em	 hipermídia,	 histórias	
que	 representam	 as	 diferentes	 mulheres	 que	 ocuparam	 a	
praça	em	protestos.	É	 importante	 perceber	 também	que	há	um	
multiculturalismo	 presente	 na	 região	 com	 especificidades	 em	
relação	 à	 aparência	 das	 mulheres.	 Podemos	 perceber	 isso	
na	 charge	 de	 Latuff,	 que	 cita	 a	Conselho	 Supremo	 das	 Forças	
Armadas (SCAF), órgão que mais cometeu violências contra as 
mulheres	e	homens	manifestantes.
 Continuando a exposição de Nool El, vemos dois vídeos 
com até dois minutos de duração e legendados em inglês, onde 
duas	 jovens	 mulheres	 sem	 véu	 são	 entrevistadas	 por	 Nool. 
Uma	delas	é	Reem	Omar	El	Saway,	egípcia	de	16	anos,	que	diz:

Eu sinto que sou tão responsável quanto 
os	homens,	porque	eu	amo	este	país,	tanto	
quanto eles. Eu sou uma cidadã, assim 
como eles são, nós temos os mesmos 
direitos e as mesmas preocupações 
políticas. (Tradução da autora).

 Reem também comenta sobre a forte presença de 
mulheres	na	 linha	de	 frente	das	manifestações	e	o	quanto	seus	
pais apoiam as manifestações ocupando a praça junto a ela.

75		Disponível	em:	<http://18daysinegypt.com/#/explore/user/51>. 
     Acesso em: 03 fev. 2012.
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Figura	 18	 -	 Reem	 Omar	 El	 Saway,	 egípcia	 de	 16	 anos,	 que	
participou das manifestações com a família.

 
Fonte: 18 Days In Egypt (Egito).

 O segundo vídeo é com a jovem entrevistada Jumana 
Yasser	 Moraghy,	 de	 17	 anos.	 O	 vídeo	 mal	 começa	 e	 logo	 é	
interrompido por uma bomba de gás lacrimogêneo que explode 
perto de onde elas estão conversando. O vídeo é reestabelecido 
depois da bomba, e Nool continua a entrevista perguntando para 
Jumana	sobre	algumas	figuras	revolucionárias	que	a	 inspiraram	
nas	 revoltas	 em	Tahrir.	A	 jovem	 cita	Mama	Khadiga,	 conhecida	
como a “Tahrir’s Godwoman”	 (a	 madrinha	 dos	 revolucionários	
em	 Tahrir).	 Mama	 Khadiga	 ajudou	 muitos	 manifestantes	 com	
auxílios	 emergenciais	 em	 Tahrir,	 levando	 comida,	 atendendo	
feridos,	hospedando	manifestantes	em	sua	casa,	como	também,	
manifestando-se.
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Figura	19	-	Jumana	Yasser	Moraghy,	egípcia	de	17	anos.

 

Fonte: 18 Days In Egypt (Egito).

 Seguindo a apresentação, a narrativa continua com 
outra	 charge	 que	 aparece	 remetendo	 ao	 evento	 ocorrido	 com	
a	 jornalista	 Mona	 Eltahawy,	 que	 exploraremos	 mais	 à	 frente. 
A	 disseminação	 dessas	 imagens	 em	 vídeos	 e	 fotografias, 
charges	 e	 informações	 compartilhadas	 das	 mulheres 
manifestantes,	vem	ao	encontro	da	reflexão	que	propõe	também	
Susan Sontag (2005), quando suscita sobre a circulação 
de	 diferentes	 imagens	 como	 apreensão	 da	 modernidade.	 É	
importante lembrar que em algumas sociedades no mundo 
árabe	 é	 proibido	 expor	 as	 mulheres	 às	 perscrutações	 das 
câmeras, e mesmo em sua vida social muitas delas vivem sob 
o regime da não visibilidade, como também acontece no Ocidente. 
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Figura	 20	 -	 Charge	 de	 Carlos	 Latuff	 sobre	 a	 jornalista	 Mona	
Eltahawy	que	sofreu	violências	ao	ser	detida	numa	manifestação	
pelo	Conselho	Supremo	das	Forças	Armadas	(SCAF).

 
Fonte: 18 Days In Egypt (Egito).

	 Há	representações	na	mídia	ocidental	sobre	as	mulheres	
do	 Oriente	 Médio	 onde	 são	 oprimidas	 pelos	 homens,	 mesmo	
familiares. Muito disso deve-se à polêmica questão do uso de 
diferentes	 véus	e	 vestimentas	pelas	mulheres	árabes.	Segundo	
Soraya	Smaili[76],	diretora	cultural	e	científica	do	ICArabe	-	Instituto	
da Cultura Árabe - e especialista no Brasil sobre a temática 
feminina do Mundo Árabe, discute que:

76			Soraya	Smaili	atualmente	é	professora	Doutora	da	Universidade 
     Federal de São Paulo, vice-presidente da Associação dos 
     Docentes na UNIFESP, vice-secretária Regional da SBPC- 
     SP, diretora da Regional SP do ANDES-SN e diretora Cultural e 
					Científica	do	Instituto	da	Cultura	Árabe.	Entrevista	disponível	em: 
					<http://www.icarabe.org/entrevistas/mulheres-desempenham- 
     papel-fundamental-nas-revoltas-populares>. Acesso em: 01 fev. 
     2014.
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Na	verdade,	os	homens	de	lá	não	pensam	
muito	 diferente	 do	 homem	 ocidental,	
especialmente o latino. Estamos falando 
das	 mesmas	 questões	 que	 as	 mulheres	
brasileiras vivem. Não podemos deixar de 
lembrar	que	as	mulheres	brasileiras	também	
lutam por sua posição de destaque na 
sociedade,	a	posição	que	lhes	cabe.	E	essas	
mulheres	também	sofrem	discriminação	por	
buscarem sua inserção na sociedade e no 
mercado	de	trabalho,	sua	dignidade	diante	
da sociedade. Os movimentos feministas 
nos	 países	 árabes	 continuam	 trabalhando	
para	garantir	 os	diretos	das	mulheres	nas	
constituições que estão sendo elaboradas 
nos diferentes países árabes.

 O que discutimos aqui são essas imagens antimíticas 
provocadas	pelas	próprias	mulheres	ao	ocuparem	seus	espaços	
na	 praça	 Tahrir,	 produzindo	 outras	 representações	 de	 feminino	
Oriental.	 As	 mulheres	 egípcias,	 assim	 como	 qualquer	 ser 
humano,	 têm	 os	 seus	 rituais	 e	 suas	 vestimentas.	 Quando	
congelamos	 as	 imagens	 em	 movimento	 destas	 mulheres,	
percebemos que nem todas elas usam véus, como vimos Reem 
e Jumana. O senso comum, fundamentado na ideia de que toda 
árabe	é	muçulmana	e	fundamentalista,	é	desafiado.
	 Vemos	 mulheres	 cobertas,	 descobertas,	 com	 roupas	
de todos os tipos, como vemos em nossa própria sociedade. 
Em alguns países o uso véu tornou-se um item da sociedade 
de moda[77], ou uma identidade cultural e mesmo um adereço de 
resistência.
 A mídia ocidental, de certa forma, tentou muito sutilmente 
abordar	 as	 questões	 pelas	 quais	 estas	 mulheres	 vivenciaram	

77   Segundo SANT’ANNA, “o vestuário proporciona o exercício da 
					moda,	e	essa	atua	no	campo	do	imaginário,	dos	significantes;	é 
     parte integrante da cultura” (2009, p. 74).
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as manifestações, mas pouco tratou de suas reais condições. 
Em uma de suas matérias sobre a presença feminina nos 
protestos,	a	Folha	ressalta	a	alegria	das	mulheres:

Me visto normalmente e nem as pessoas 
mais conservadoras falaram alguma coisa’, 
assinalou com alegria esta jovem ativista, 
que acrescentou que também não ouviu 
falar de casos de assédio sexual, uma 
praga na sociedade egípcia.[78]

Figura	 21	 -	 Mulheres	 egípcias	 fazem	 sua	 própria	 revolução.	
04/02/2011

 

Fonte:	Folha	de	S.Paulo	(Brasil).

78			Mulheres	egípcias	fazem	sua	própria	revolução.	Disponível	em: 
					<http://www.folha.com.br/mu870769	Acesso	em:	05	fev.	2011.
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	 O	 que	 percebemos	 são	 mulheres	 de	 bocas	 abertas	
e	 usando	 o	 véu	 no	 dia	 que	 ficou	 conhecido	 como	 o	 “Dia	 da 
Despedida” ou “Partida”, em 04 de fevereiro de 2011 (quando se 
achava	 que	 o	 Mubarak	 renunciaria).	 Enfatizada	 na	 legenda	 da	
fotografia	está	o	uso	do	véu	e	que	a	manifestação	acontecia	em	
Alexandria.	A	reportagem	faz	parte	do	portal	Folha,	que	destaca 
a	 alegria	 das	 mulheres	 nas	 manifestações.	 A	 matéria	 foi 
produzida	 pela	 agência	 de	 notícias	 estadunidense	 Associated 
Press[79], que também vendeu a foto. De acordo com os 
levantamentos da Human Rights Watch, e nas demais fontes 
apresentada até aqui, o governo do Egito não teve como 
prioridade	 questões	 relacionadas	 aos	 direitos	 das	 mulheres, 
e não percebemos imagens de alegria (no máximo de alívio). 
Por isso, tantas ocuparam a praça para buscar seus espaços 
na construção de uma nova sociedade. Mesmo na foto acima, 
vemos	uma	senhora	no	meio	das	duas	mulheres	mais	jovens	que	
levanta	o	cartaz,	onde	sua	face	não	condiz	com	tal	sentimento.

79   Fundada em 1846, nos Estados Unidos, segundo consta em 
     seu Quem somos: a AP é uma das maiores fontes de captação 
					de	notícias	independente,	fornecendo	um	fluxo	constante	de 
     notícias para seus membros, assinantes e clientes internacionais 
     comerciais. O compromisso da AP para o jornalismo 
     independente, a AP cobriu todos os grandes eventos de notícias 
					dos	últimos	165	anos.	AP	tem	a	mais	sofisticada	rede	de 
					fotografia	digital	da	indústria	com	24	horas	continuamente 
					atualizado	on-line,	serviços	de	notícias	e	multimídia,	um	serviço 
     de notícias de televisão, e uma das maiores redes de rádio nos 
     EUA. AP tem uma forte presença na mídia social, a construção 
     de novas conexões entre AP e seus membros, clientes e 
					consumidores.	Desde	que	o	Prêmio	Pulitzer	foi	criado,	em	1917, 
					AP	recebeu	51	Pulitzers,	incluindo	31	Pulitzers	fotos.	AP,	que 
     tem sede em Nova York, opera em mais de 280 localidades em 
					todo	o	mundo.	Disponível	em:	<http://www.ap.org/company/ 
     about-us>. Acesso em: 20 nov. 2013.
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3.4 POLIFONIA NA PRAÇA TAHRIR

 As manifestações tiveram maior visibilidade internacional 
pelas	 imagens	 produzidas	 por	 sujeitos	 que	 ocuparam	 a	 praça	
Tahrir	 e	 registraram	 o	 que	 ali	 vivenciavam.	 Fez-se	 necessário	
uma	tomada	política	e	polifônica	diante	dos	eventos	históricos	que	
estão	atravessados	pelas	memórias	em	fotografias	e	vídeos	das	
mulheres	em	Tahrir.	Assim,	DIDI-HUBERMAN	recorda	Benjamin	
sobre o valor de poder narrar esta memória:

Portanto não basta constatar que a 
história	moderna	já	não	existe	sem	o	valor	
documental - “realista” e “formadora” em um 
momento,	 como	 disse	 Siegfried	 Kracauer	
-	 o	 meio	 fotográfico.	 Há	 que	 confrontar	 a	
questão estilística e política, para entender 
qual palavra poderá responder à nova 
visibilidade	 dos	 acontecimentos	 históricos.	
Que palavra saberá constituir o inaudito 
da	 história,	 da	 experiência	 contável,	
transmitida, memorial (2008, p.210. 
Tradução da autora).

	 Somente	 depois	 que	 os	 fluxos	 de	 conteúdos	 sobre	 o	
Egito	 insuflaram	 a	web	 chamando	 atenção	 internacional,	 é	 que	
a mídia investiu maiores esforços para relatar o evento de 2011. 
Bastante diferente da cobertura midiática nos protestos que 
levaram	milhões	 de	 pessoas	 às	 ruas	 em	 2013	 reivindicando	 a	
renúncia do presidente, atualmente deposto[80], e representante da 
Irmandade	Mulçumana,	Mohammed	Morsi	 -	 primeiro	 presidente	
eleito	 democraticamente	 após	 a	 era	Mubarak.	 Se	 antes	 o	 fato,	
inédito para o Ocidente, não pautou imediatamente as grandes 
mídias,	hoje	a	imprensa	ocidental	acompanha	os	acontecimentos	
com mais atenção.

80			Disponível	em:	<http://folha.com/no1305610>.	Acesso	em:	05	jul. 
     2013.



163

 Grande parte da conectividade das redes de comunicação 
dos egípcios nos 18 dias de 2011 aconteceu via mensagens de 
texto ou acesso à internet em celulares, como já vimos pelo site 
colaborativo 18 Days In Egypt. Nesse sentido, os territórios de 
disputas	 de	poderes	 têm	se	expandido	 e	 foram	potencializados	
pelas tecnologias de comunicação. A apropriação da capacidade 
de	organização	em	rede	pelo	18 Days,	utilizada	como	extensão	da	
vida social, proporciona um panorama de como esta plataforma 
colaborativa foi constituída no trânsito de informações sobre 
o levante no Egito.
	 Com	relação	ao	discurso	visual,	é	possível	afirmar	que	
estas imagens como manifestação do social que se constrói no 
lugar do outro, captadas no Cairo, na praça, são uma forma 
de	 habitar	 no	 tempo,	 de	 pertencer	 a	 uma	 experiência	 comum	
mediada pela mobilidade da comunicação e da tecnologia de 
uma sociedade em transformação. A emergência da experiência 
e o uso dos aparatos tecnológicos foram motivados pela vontade 
do espaço imaginado, pelo espaço de experiência e pelos 
discursos que as tornaram públicos, em diferentes níveis de 
afecção (BERGSON, 2010).
 Assim, construíram-se diferentes interpretações 
sobre o evento: uma para aqueles que, como nós ocidentais, 
acompanharam	o	evento	a	partir	das	informações	nas	redes	sociais	
e da imprensa ocidental; e outras construções de sentidos aos 
egípcios	que	produziram	essas	imagens-discursos.	Para	entender	
a	estética	e	a	produção	dessa	linguagem	visual,	produzidas	nos	
18 dias de revoltas, percebemos segundo Dubois (2004, p. 8) que:

(...) o “vídeo” é o instrumento essencial 
deste movimento do “cinema de exposição”, 
e	 é	 ele,	mais	 uma	 vez,	 que	 coloca	 novas	
questões	 (à	 imagem	 e	 à	 arte).	 É	 ele	
que	 melhor	 interroga	 as	 posturas	 e	 os	
dispositivos, e reativa, diferentemente, 
em outro contexto e em outras bases, a 
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máquina de questionar as imagens. 
Decididamente, o “vídeo” é de fato um 
estado	do	olhar:	uma	forma	que	pensa.

 Entender a imagem como alteridade, uma leitura de 
outro(s), é pensar de forma a despregar o seu valor essencialista, 
duvidando e indagando sua composição. A alteridade também 
pode ser, como argumenta Jörn Rüsen (2009), um processo 
de	 conceber	 uma	 imagem	 refletida	 de	 nós	 mesmos.	 É	 ela	
que,	 inclusive,	 legitima	 e	 empodera	 o	 conhecimento	 de	 si.	 As 
mulheres	 da	 revolta	 no	 Egito	 desvelaram	 a	 “diversidade	 do 
mundo (...) e o nosso sentido dessa diversidade”, segundo 
Sontag (2005). O acesso à visibilidade - de uma massa 
homogênea	de	manifestantes	à	mulher	lúcida	de	sua	participação	
política - por si só já representa a pluralidade na contraforça 
das imposições e abusos a que muitas foram submetidas nas 
revoltas.
	 Stuart	 Hall,	 que	 criticou	 a	 noção	 de	 homogeneização	
cultural	mundial,	considera	três	efeitos	possíveis	da	globalização:	
o primeiro tem como uma das características “fascinação da 
diferença	 e	 com	 a	 mercantilização	 da	 etnia	 e	 da	 ‘alteridade’”	
(HALL, 2006, p. 77). Nessa conjuntura, é possível que sejam 
produzidas	 “simultaneamente,	 novas	 identificações	 ‘globais’	 e	
novas	identificações	‘locais’”	(Idem,	p.	85).	Trata-se	de	uma	nova	
articulação	 entre	 global	 e	 local.	Mulheres	 e	 homens	 envolvidos	
na	 fabricação	 destas	 identificações	 alimentam	 não	 somente	 o	
ciberespaço, mas sentimentos de pertencimento ao Egito em 
transformação. Segundo SMAILI[81]:
	 As	 mulheres	 atuam	 nas	 mais	 diversas	 frentes. 
A divulgação na internet, nas redes sociais como Facebook 

81			Entrevista	disponível	em:	<http://www.icarabe.org/entrevistas/ 
					mulheres-desempenham-papel-fundamental-nas-revoltas- 
     populares>. Acesso em: 01 fev. 2014.
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e Twitter, que tanto atraiu a atenção da mídia ocidental, foi 
realizada,	em	grande	parte,	por	mulheres.	Isso	aconteceu	no	Egito	
e	Tunísia,	elas	se	organizaram	tanto	quanto	os	homens.
	 Se,	 antes	 víamos	apenas	a	 idealização	de	um	Oriente 
a exemplo do que é demonstrado por Hollywood e documentários 
com narradores apontando a “verdade” sobre “aqueles povos”. 
Hoje vemos outras produções de imagens de uma prática 
participativa, uma captação de imagens e divulgação de 
informações mais interativas e rápidas.
	 É	 na	 partilha	 dessas	 experiências	 individuais	 que	
se estabelece a cultura política, que nos ajudará entender os 
movimentos	 contra	 hegemônicos	 e	 seus	 significados,	 através	
dos	fluxos	 transnacionais	das	redes	de	comunicação	virtuais	na	
formação de comunidades imaginadas-virtuais (RIBEIRO, 2000; 
RIAL, 2007; e ANDERSON, 2008). Comunidades agenciadas 
de diferentes formas, com a imprensa e as novas ferramentas 
de comunicação social e a telefonia móvel. Podemos vislumbrar 
os processos de difusão e de expressão das articulações das e 
para	as	revoltas,	ou,	como	afirma	Berstein	(2009),	sobre	a	força	
de uma cultura política residir na difusão de seu conteúdo, onde 
a comunicação pode promover o distanciamento, como também 
incentivar conexões globais multiculturais.

Considerando a existência de lógicas 
que regem a seleção e o tratamento das 
notícias, sendo que uma dessas lógicas é a 
acomodação ao que se entende por opinião 
pública (Bourdieu, 1997), é pertinente 
pensar na eventual correspondência entre 
as características que os supostos leitores 
atribuíram às vítimas da violência sexual e 
as representações que a mídia veiculou em 
relação às jovens. (MASSA, 2011, p. 292).
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	 Um	exemplo	dessa	mobilização	ocorreu	no	andamento	
das	 revoltas	 dos	 18	 dias,	 onde	 grupos	 de	 mulheres[82], que se 
manifestaram contra o regime e participaram da experiência 
de	 indignação	 ao	 lado	 dos	 homens,	 sofreram	 inúmeros	 abusos	
violentos de ordem sexual. Os problemas fundamentais de todos 
- os desejos de mudança do próprio regime em busca de suas 
ideologias	sociais	 -	 ficaram	ainda	mais	complexos	quando	elas, 
por meio de suas redes de sociabilidades, tiveram de se 
reorganizar	 e	 sair	 às	 ruas	 pelo	 direito	 de	 poder	 se	 manifestar. 
A violência inicia no temor de não poder participar das 
manifestações ou, temendo alguma violência, acabam por se 
organizar	em	grupos	maiores	para	autodefesa.

Muito mais que a adesão a um partido, 
(...) é ela [cultura política] que constitui 
a	 base	 do	 pertencimento	 político.	 É	
ela	 que	 leva	 o	 cidadão	 a	 se	 identificar	
quase instintivamente a um grupo, a 
compreender facilmente seu discurso, a 
adotar	 sua	ótica	de	análise,	 a	partilhar	de	
seus objetivos e esperanças, a aderir às 
múltiplas associações de todo tipo por meio 
dos quais se difunde sua mensagem (...). 
Além disso, dado o caráter emocional que 
acabam assumindo as representações, os 
discursos, os símbolos e os ritos a cultura 
política	 leva	 uma	 verdadeira	 comunhão	
criadora de profundas solidariedades. 
(BERSTEIN, 2009, p. 44)

 A seguir, temos um exemplo desse caráter emocional em 
conteúdos	divulgados	pela	mídia	e	que	fazem	parte	do	acervo	do	
site 18 Days In Egypt,	em	duas	imagens	que	merecem	reflexão,	
ainda que com graus de repercussão diferentes. A exposição 

82			Disponível	em:	<http://www.folha.com.br/mu870769>.	Acesso 
     em: 01 nov. 2012.
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construída por Nool El[83] intitulada Bravos revolucionários: traumas 
isolados	 e	 PTSD	 (Transtorno	 de	 Estresse	 Pós-Traumático)	 faz	
parte de uma série de descobertas sobre casos de transtornos 
entre manifestantes que foram detidas, torturadas e atacadas nas 
manifestações.	Nesta	série	chamo	atenção	para	a	exposição	do	
corpo feminino à violência que se seguiu depois dos 18 dias, e é 
um dos exemplos relatados no 18 Days In Egypt, dentre vários 
tipos de abusos vivenciados pelos manifestantes.
 A intenção, segundo Nool El, é saber como diferentes 
pessoas da sociedade egípcia foram afetadas ao longo da 
revolução, por quatro vieses: 1. Prisão por Motivos Políticos - 
julgamentos militares; 2. Ataques isolados durante protestos 
(expondo	 principalmente	 as	 vulnerabilidades	 das	 mulheres	
em	 Tahrir);	 3.	 Ter	 que	 olhar	 os	 corpos	 em	 um	 necrotério	 para 
identificar	 a	 identidade	 de	 seus	 entes	 queridos	 perdidos;	 4.	
Mudança	de	vida	pela	ferida,	 tais	como	a	perda	de	um	olho	(ou	
dois).
 Os ataques isolados aconteceram de forma a intimidar 
as	mulheres	caso	ocupassem	as	 ruas.	A	primeira	 imagem	é	de 
um	 dos	 protestos	 de	 mulheres	 pelo	 direito	 de	 participar	 das	
revoltas sem serem violentadas. Ela foi menos difundida que 
a segunda imagem em 23 de novembro de 2011, justamente a 
cena	repercutida	no	cartaz	levantado	pela	mulher	que	protesta	na	
imagem	abaixo.	É	como	se	as	duas	imagens	se	“solidarizassem”,	
compartilhando	uma	consciência	política	 (e	 também	 traumática)	
em comum. As duas cenas foram registradas por pessoas comuns 
com câmeras de baixa qualidade tecnológica, num período em que 
o Egito se preparava para as primeiras eleições parlamentares 
democráticas	de	sua	história,	após	a	queda	de	Hosni	Mubarak.

83			Brave	Revolutionaries:	Isolated	Traumas	&	PTSD.	Disponível	em: 
					<http://beta.18daysinegypt.com/#/explore/streams/1045>.	Acesso 
     em 01 nov. 2012.
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Figura	 22	 -	 Protesto	 de	mulheres	 pelo	 direito	 de	 participar	 das	
revoltas sem serem violentadas.

 

Fonte: 18 Days in Egypt.

Figura	23	-	Ativista	e	 jornalista	Mona	Elthahawy	sendo	agredida	
por policiais.

 

Fonte: 18 Days in Egypt. Foto original de Reuters / Stringer.
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	 Mona	 Eltahawy	 (ao	 centro	 da	 imagem	 de	 sutiã	 azul),	
ativista e jornalista que escreve para jornais como The Guardian 
e Toronto Star,	estava	registrando	os	confrontos	na	linha	de	frente	
entre	manifestantes,	 a	 polícia	 e	 os	militares,	 onde	 havia	 pouca	
presença	de	mulheres	no	momento.	Ela	relatou	que	foi	arrastada	
pela rua, seus ossos foram quebrados em ambos os pulsos 
por agentes de segurança nacional que pulavam em cima dela, 
mesmo depois de ter desmaiado. Depois de presa, Mona contou 
que	eles	agarraram	seus	seios	e	genitais	ao	longo	das	12	horas	
de interrogatório dentro do Ministério do Interior, no Cairo. Ela foi 
espancada, interrogada e abusada sexualmente em novembro 
de	2011	numa	manifestação	na	 rua	Mohammed	Mahmoud,	que	
leva	ao	Ministério	do	Interior,	ao	lado	da	praça	Tahrir.	Em	vários	
momentos das manifestações as Forças de Segurança Central 
(CSF),	 a	 tropa	 de	 choque	 do	 Egito,	 reprimiram	 os	 protestos	
utilizando	 tais	métodos	 de	 violência.	Após	 sua	 liberação,	Mona	
descreveu o que aconteceu em uma série de tweets, veremos 
um fragmento adiante. Ela também denunciou para várias redes 
de TV internacionais que o que aconteceu com ela acontece com 
diversos	 egípcios,	 ela	 é	 apenas	 uma	 das	muitas	mulheres	 que	
sofreram com os abusos sexuais.
	 Este	 fragmento	 do	 tweeter	 de	 Mona	 Eltahawy	 é	 a 
promessa de ação um dia após a violência que sofreu e contrasta 
com	 a	 ideia	 de	 uma	 possível	 vitimização.	Mas	 sua	 experiência	
foi transmitida pela rede CNN[84], onde ela foi entrevistada 
sobre as imagens[85]. Ainda assim, poucos sabem da existência 
destas	violências	contra	as	mulheres	e	menos	ainda	acessaram	
as informações divulgadas no ciberespaço. Há vários outros 

84			Disponível	em:	<http://youtu.be/vWnyiwZNKKk>.	Acesso	em:	01 
     nov. 2012.

85			Disponível	em:	<http://youtu.be/siWK2b-7vIo>.	Acesso	em:	01 
     nov. 2012.
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exemplos de narrativas no site colaborativo 18 Days In Egypt e 
outros ainda que não estão lá e não tiveram a mesma visibilidade 
de Mona.

Figura 24 - Tweet	enviado	por	Mona	Eltahawy	em	24	de	novembro	
de 2011.

 

Fonte: Twitter	 Mona	 Eltahawy.	 Disponível	 em:	 <http://twitter.com/
monaeltahawy/status/139663761207328768>.	 Acesso	 em:	 01	 nov.	
2012.

	 As	 virtualidades	 só	 se	 atualizam	 na	 interatividade	 dos	
sujeitos	 que	 fazem	 as	 transações	 de	 conteúdos,	 ao	 contrário	
do que se previa sobre era digital, que era de se promover o 
distanciamento. A mídia tornou alguns casos públicos, como 
o	 da	 jornalista	 Mona	 Eltahawy,	 e	 deu	 condições	 para	 que	 o	
acontecimento traumático e violento se tornasse num evento 
crítico, expondo a vítima que também tratou a exposição como 
ponto de partida para visibilidade das atrocidades nas revoltas. 
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O site colaborativo 18 Days In Egypt também desvelou o 
confronto	 de	 mulheres	 como	 estratégia	 de	 resistência	 e	
contradiscurso no que tange à sua invisibilidade ao reunir e 
cristalizar	estas	memórias	traumáticas.
	 É	 fato	 que,	 por	 ser	 uma	 jornalista	 bilíngue	 e 
correspondente internacional, Mona teve aumentadas suas 
chances	 de	 se	 fazer	 ouvir	 ao	 empoderar-se	 e	 denunciar	 as	
atrocidades que viveu. Ela sai da posição de vítima e encontra 
espaço para na mídia internacional para suas denúncias. 
Distante	de	figura	despolitizada	e	encoberta	por	véu,	tutelada	por	
homens	da	família	ou	mesmo	pela	omissão	do	próprio	trauma	da 
violência.	“Ao	contrário	da	invisibilidade	que	caracteriza	os	crimes	
sexuais	 (Saffioti	 &	 Almeida,	 1995;	 Rial,	 2007),	 nessa	 ocasião	
as	mulheres	decidiram	contar	suas	histórias	e	expor	sua	dor	de 
forma incomum”, segundo Jimena Massa, (2011, p. 209).
	 Nesse	 aspecto,	 as	 postagens	 e	 compartilhamento	 de	
experiências	 dessas	 mulheres	 desconstroem	 as	 imagens	 que	
apareceram	 na	 imprensa	 de	 modo	 geral.	 No	 portal	 Folha,	 e	
demais mídias europeias e estadunidenses, quando não vimos 
seu lugar como vítimas, elas ocuparam o espaço pelas imagens 
esteticamente mais sedutoras, como na capa da BBC (vista 
no segundo capítulo). Os meios de comunicação têm mostrado 
as	 restrições	 que	 algumas	 mulheres	 do	 mundo	 árabe	 vivem. 
No entanto, relegou a um segundo plano a discriminação que 
elas têm sofrido, não apenas pela condições em que 
representam	 as	 mulheres,	 vistas	 como	 “oprimidas”,	 mas	 pela 
sua condição de árabe e/ou muçulmanas, assim como os 
homens,	 principalmente	 depois	 dos	 acontecimentos	 do	 11	 de	
setembro	 de	 2001,	 cujos	 impactos	 se	 fizeram	 presentes	 nas	
relações entre os países ocidentais e não-ocidentais.
 Estes vários feminismos apresentados e 
problematizados	 mantiveram,	 de	 alguma	 forma,	 suas	 lutas	 e	
reivindicações, mesmo quando assediadas e oprimidas, e dentro 
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de seus conceitos identitários, multiculturalismos e diferenças 
religiosas	 àquelas	 que	 buscam	 sua	 emancipação.	As	mulheres	
pareceram	 querer	 ser	 reconhecidas	 como	 sujeitos	 políticos	
que	 ocuparam	 Tahrir	 reivindicando	 seus	 direitos	 por	 igualdade 
e justiça social, o que necessariamente não ocorreu nos 
desdobramentos dos movimentos, nem com elas e nem com eles. 
	 A	 despeito	 do	 não	 reconhecimento	 imediato,	 essas	
imagens	e	o	movimento	que	foram	sendo	construídos	sinalizaram	
outras	 representações	 sobre	 essas	 mulheres	 e	 homens	 para	
Oriente	e	Ocidente.	As	representações	sobre	suas	vozes,	sobre	
suas lutas sociais e políticas no Egito encontram-se em construção.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte pode não ter iniciado a revolução 
egípcia, ainda que certamente contribuísse 
para	 a	 revolta	 fervorosa,	 uma	 vez	 que	 a	
centelha	 foi	 acesa.	 A	 arte	 egípcia	 ajudou	
a documentar a revolta das pessoas, 
surgindo como uma saída para a expressão 
na	 Praça	 Tahrir	 durante	 os	 18	 Dias	 da	
Revolução.	 Em	 seguida,	 espalhou-se	
por todas as ruas e galerias do país nos 
meses seguintes. Enquanto a revolução 
ainda não está completa, o cenário da arte 
contemporânea no Egito permanece em um 
estado	de	fluxo,	uma	vez	que	experimenta	
uma caótica liberdade recém descoberta. 
(ELKAMEL,	2011,	tradução	da	autora)[86].

	 As	 representações	 produzidas	 na	 experiência	 e	
registradas em redes de comunicação digitais sobre os 18 dias 
demonstraram	 a	 partilha	 das	 identificações	 em	 comunidades	
imaginadas-virtuais no Egito. Este caos polifônico que lutou para 
legitimar suas imaginações atualmente continua ocupando seus 
espaços. A Internet foi criada para ser um espaço de interação e 
um território em movimento, mas tornou-se vulnerável ao registrar 
todos os nossos rastros digitais. Esta atuação, que se dá nas redes 
de	comunicações	virtuais,	operaram	com	base	em	identificações	
e	num	fluxo	de	 integração	promovendo	ações	coletivas	e,	como	
resistência, os ciberativismos. Transformam-se então, em espaços 
de	discussão,	memória	e	mobilização	política,	no	caso	de	atores	
sociais	que	compartilharam	dos	18	dias	de	revoltas	em	2011.

86   Exposição criada pela artista e jornalista egípcia Sara Elkamel: 
					Contemporary	Art	&	Revolution,	25/01/2011.	Disponível	em: 
					<http://beta.18daysinegypt.com/#/explore/user/53>.	Acesso	em 
					01	dez.	2012.
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 Nesse sentido, as imagens e narrativas da praça 
Tahrir	 que	 foram	 captadas	 por	 pessoas	 comuns,	 construíram	
representações de outras comunidades imaginadas e acabaram 
por se transformar em um ideal do coletivo para os manifestantes. 
Foram	 imagens	 impactantes	que	mostraram	homens,	mulheres,	
idosos e crianças numa praça em movimento, em protestos, 
em	ebulição:	modificando	as	 imagens	do	Egito	em	poucos	dias. 
Estas representações são tensionadas por diversas forças.
 Assim como o ciberespaço facilita a difusão do 
contradiscurso, o mesmo ocorre com os discursos das agências 
internacionais. O site colaborativo 18 Days In Egypt mostrou-
se como uma forma de difundir as informações, pois usando 
o	 ciberespaço,	 onde	 as	 hierarquias	 são	mais	 frágeis,	 fica	mais	
fácil	 difundir	 o	 contradiscurso.	 O	 fato	 de	 haver	 mídias	 digitais 
não	 garante	 o	 total	 acesso	 à	 informação,	 uma	 vez	 que	 as	
mídias	podem	estar	 reproduzindo	o	que	agências	 internacionais	
encaminham	 a	 eles.	 Há	 aí	 outra	 hegemonia	 que	 está	 presente	
fora do campo virtual. Ainda que o ciberespaço seja estimulante 
e convidativo à comunicação como práticas das sociabilidades, 
ele gera efeitos sobre estas práticas e é tensionado pelas tramas 
políticas	e	culturais	em	conjunturas	históricas	distintas.
	 Este	 trabalho	 preocupou-se	mais	 com	 a	 historicização	
dos	18	dias	e	análises	de	conteúdos	compartilhados	carregados	
de simbolismos no ciberespaço, pouco adentrando nas análises 
de	discursos	das	 teorias	 da	 comunicação.	Por	muitas	 vezes	 foi	
desafiador	para	esta	narradora	manter	o	distanciamento	histórico	
das	 fontes:	 são	 imagens	 intensas	 sobre	 a	 condição	 humana.	
Outro ponto complexo foi tratar desse momento traumático ainda 
em	curso,	 tendo	como	objeto	um	meio	 tão	 fluído	e	 fugaz	como 
a	 internet.	 As	 mulheres	 e	 os	 homens	 daqueles	 18	 dias	 vivem	
incertos quanto aos rumos da política nacional e continuam 
ocupando a praça e as ruas.
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	 A	 pertinência	 da	 sensibilidade	 do	 olhar	 histórico	 do 
tempo	 presente	 é	 de	 possibilitar	 minha	 reflexão	 nesse	 meio	
movediço,	 nesse	 cenário	 onde	 a	 história	 tem	 sido	 intimada	 de 
tal modo a incluir discursos em complexos aparatos digitais 
capazes	de	mediar	a	circulação	de	linguagens	visuais	investidas 
de sentidos, como interpretação de continuidades e 
descontinuidades socioculturais na contemporaneidade.
	 Percebemos	 assim,	 temporalidades	 heterogêneas:	
o espaço e tempo do acontecimento - os 18 dias no Egito em 
2011; o segundo é o tempo da mídia e site colaborativo 18 Days 
In Egypt, suas linguagens contemporâneas aos eventos; e, por 
fim,	 o	 terceiro	 espaço	 é	 a	minha	 escrita	 e	 os	 contrapontos	 das	
imagens ao buscar desnudar as visões da população egípcia, dos 
habitantes	 da	 cidade	 que	 estiveram	 desarmados/as:	 crianças,	
homens,	 mulheres,	 jovens	 ou	 mais	 velhos/as.	 Tanto	 a	 mídia	
quanto o site colaborativo participaram dos jogos de confrontação 
e resistência, ocupando espaços diferentemente fundamentais no 
evento.
	 Os	 meios	 de	 comunicação	 têm	 importante	 influência	
nas	 construções	 de	 novas	 identidades	 e	 identificações	 no	
contemporâneo.	 Eles	 podem	 visibilizar	 outras	 sociedades	 e	
culturas respeitando suas diferenças, ou criar personagens 
exóticos para sedução dos espectadores e mais consumo de seus 
conteúdos. Os consumidores dos meios podem ou não serem 
afetados por este primeiro contato com o outro através dos efeitos 
provocados pelas subjetividades narradas nos meios.

Trata-se, portanto, de uma questão de 
negociação, interação e luta, detectável, 
por exemplo, na possibilidade de leituras 
resistentes ou “aberrantes”, quando o 
conhecimento	 e	 a	 experiência	 de	 um	
público em particular gera pressão contrária 
às representações dominantes. (SHOHAT e 
STAM, 2006, p. 453).
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 Em um regime de visualidade em que observamos 
uma euforia em busca de qualidade das imagens em Full-
HD,	 cinematografia	Hi-Tech, 3D, e da revolução tecnológica da 
televisão	 em	 alta	 definição,	 o	 contraste	 com	 esse	 tipo	 de 
produção torna-se bastante intrigante. Observa-se, tratar-se de 
contextos	totalmente	diferentes,	principalmente	no	que	diz	respeito	
aos objetivos e objetos destas produções de imagens no Egito. 
As imagens-discursos são produções alternativas, individuais, 
experimentais, políticas, feitas nas ruas, sem produtoras ou 
patrocinadores.	 É	 a	 imagem	 crua,	 produzida	 na	 emoção,	 na	
indignação, na resistência.
	 Como	um	último	 suspiro	 deste	 trabalho,	 concluo	 estas	
linhas	 com	 as	 imagens	 da	 apresentação	 da	 artista	 e	 jornalista	
egípcia Sara Elkamel, atenta às mudanças do país que ajuda a 
construir. Sua produção é composta por imagens pintadas, alguns 
graffitis	e	fotografias	que,	atualmente,	estão	disponíveis	também	
em meio digital pelo 18 Days In Egypt.
	 Busquei	 identificar	 este	 lugar	 de	 constituição	 de	
memória	por	meio	dos	significados	atribuídos	às	 imagens	desta	
investigação sobre o Egito em 2011. De acordo com Sara Elkamel, 
a Arte Revolucionária representa e impulsiona as mudanças no 
Egito e é um fragmento de um devir. Hoje, o cenário da arte 
no	Egito	 permanece	 em	um	estado	 de	 fluxo,	 passando	 por	 um	
tipo	 de	 liberdade	 caótica,	 assim	 como	manifestantes	 em	Tahrir. 
Desde a revolução, algumas galerias de arte independentes 
abriram no Cairo - contra todas as probabilidades. A economia 
egípcia sofre na esteira das mudanças. Curadores e artistas estão 
investindo em uma nova cena aberta, a da arte nas ruas.
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Figura 25 - Arte contemporânea e revolução: artes visuais sobre 
os protestos no Egito.



178

Fonte: 18 Days in Egypt (Egito).

	 É	 possível	 pensar	 em	 três	 segmentos	 de	 imagens	 no	
contexto das revoltas egípcias: as imagens “cruas” captadas 
pelos celulares nas ruas, sem edição, lançadas à rede como quem 
atira	 sinalizadores;	as	 imagens	do	 jornalismo,	que	passam	pelo	
filtro	político	das	empresas	 jornalísticas;	e	as	 imagens	artísticas	
declaradamente engajadas, expressionistas, que explodem na 
tela o nervosismo político de seus autores.
 Entre as imagens da arte, muitos autores carregam de 
símbolo suas telas e as assimilam como armas. Há várias delas 
no site 18 Days. Um jovem segurando a bandeira do Egito - 
ironicamente adotada durante a presidência de Mubarak em 04 
de	outubro	de	1984	-	cercado	de	pombas	brancas,	sob	o	céu	azul. 
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Uma garota com a bandeira numa das mãos e na outra uma 
bomba parecendo um peixe, decerto do Nilo, como se novamente 
o alimento da terra a pertencesse não mais a um ditador.
A bandeira e a bomba viraram acessórios diários da população, 
e esta anuncia um futuro precavido. Noutra obra, um rosto borrado, 
manchado	de	vermelho-sangue,	que	nos	encara:	ensanguentado,	
porém	 firme.	 Supondo	 intenções,	 imagino	 autores	 cientes	 do	
potencial de divulgação de suas obras e, imbuídos em sua 
exportação, carregam-nas de narrativa.
 As imagens cruas dos celulares vão compor o 
ciberespaço. Como se o expressionismo delas fosse o seu excesso. 
Um	 caminho	 possível	 das	 imagens	 que	 nasceram	 das	 ruas	 e	
refletiram	 as	 experiências	 dos	 processos.	 Os	 vídeos	 captados	
em	 celulares	 foram	 digeridos,	 passaram	 pelos	 filtros	 subjetivos	
de	 quem	 testemunhou	 as	 revoltas	 e	 acabou	 voltando	 para	 ela,	
as ruas. Os sujeitos foram coletores e produtores das imagens 
de suas experiências. A Sara é como o personagem de Edgar 
Alan	Poe,	a	mulher	que,	caminhando	 junto	a	multidão	do	Egito,	
percebendo este movimento sem líderes nomeados, apreendeu 
nessa multidão o seu contemporâneo. Ela também experimentou 
uma espécie de anonimato, Sara é mais uma em movimento 
na	 praça	 Tahrir	 que	 participou	 dessa	 experiência	 coletiva	 da	
história	de	seu	país.
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