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SEM SINAL

OFFLINE
POR CINCO DIAS
Diante da mobilização de manifestantes via internet, governo egípcio desliga a rede
do país. A medida, como não podia deixar de ser, aumentou ainda mais a revolta.
Para analistas, no mundo árabe, a rede é importante ferramenta de expressão popular
●

Tudo começou nas redes sociais. Descontentes com mais de
trêsdécadasdegovernodopresidente egípcio, Hosni Mubarak,
milhares de egípcios decidiram
se organizar para sair às ruas pedindo o fim do regime. Aterrorizado com o poder de mobilização de redes sociais, como o
Twitter e o Facebook, Mubarak
não teve dúvida: isolou o Egito
do mundo ao desconectar o país
inteiro da internet.
Na manhã do dia 28, o país
amanheceu “no escuro” – pelo
menos93%das redesegípciasestavamfora doar,deixando 23 milhões de usuários sem acesso à
internet.Osservidoreslocaiscaíram quase simultaneamente. O
único que sobreviveu ao blecautefoi, curiosamente, o responsável por manter online o sistema
da bolsa de valores egípcia.
O bloqueio durou cinco dias –
na quarta-feira pela manhã, o
acesso à internet começou a ser
restabelecido–,mas foisuficiente para enfurecer ainda mais os
manifestantes.

tas. A única repressão semelhante à do Egito ocorreu em setembro de 2007 em Mianmar, quando o governo conseguiu bloquear os servidores do país. No
entanto, o acesso à internet em
Mianmar é consideravelmente
mais limitado e controlado do
que no Egito.
Craig Labovitz, da Arbor
Networks, empresa que monitora o tráfego online no mundo,
acreditaquealgosemelhantedificilmentepoderiaocorrerempaíses como os Estados Unidos ou o
Brasil. “Os EUA têm uma rede de
telecomunicações muito maior
e mais diversa do que a do Egito,
então seria impensável bloquear
o tráfego americano”, diz Labovitz em entrevista ao Link.
De acordo com o jornal The
New York Times, pelo menos 40
países no mundo filtram sites ou
serviços específicos na internet
– assim como o governo da Chinaproíbeo acessoaalgumasfontesestrangeiras denotícias e, até
mesmo, o Google.
“Foicomosetivéssemosvoltado no tempo, para a década de
60, quando não tínhamos telefones celulares nem acesso à internet”, disse o analista egípcio
Mohamed Elmenshawy, diretor
do Programa de Estudos Regionais do Middle East Institute.
De acordo com ele, a internet
tornou-se crucial no mundo árabe, fazendo da maioria dos setores da economia seus dependentes. “Hoje em dia é impossível
umaeconomiamodernasobreviver sem a internet.”

Gasolina na fogueira. “O que o
governo do Egito não percebeu é
que mesmo se você ‘desligar’ a
internet, tirar do ar as emissoras
de TV e até mesmo suspender a
circulação de jornais, o povo ainda vai encontrar uma maneira de
secomunicar”,afirmou,portelefone, ao Link, o analista político
americano Mark Curtis, que estuda o impacto das redes sociais
nasociedadeatual.“Ocustopolítico de deixar um país inteiro
offline, porém, é imenso. Seria
algo como jogar gasolina em
umafogueira– só aumentaainda
mais a revolta e a desconfiança
popular.”
O corte das redes no Egito foi
algo sem precedentes na história da internet, segundo analis-

Comportamento. Elmenshawy
explica, porém, que, apesar de o
comportamento dos usuários
no Ocidenteser parecidocom os
hábitos online no mundo árabe,
ainternetéusadaparafinsdistintos em países como o Egito ou a
Tunísia, onde manifestantes
que também organizaram protestosemredessociaisconseguiram, no mês passado, derrubar o
ditador Zine El Abidine Ben Ali
depois de 23 anos no poder.
“O fato de não termos uma liberdade real tanto na imprensa
como na política faz que a populaçãouse maisa internetpara expressar opiniões, já que não é
possível fazer isto de maneira livre na sociedade”, diz Elmenshawy. “Então, o jeito mais efi-
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caz de silenciar as críticas – e a
oposição – é ‘fechar’ a internet.”
Para Mark Curtis, entretanto,
a questão de bloquear ou não a
internet é mais uma questão de
diferenças entre gerações do
que uma questão geográfica.
“Acho que as pessoas que são
mais velhas – e isso inclui Mubarak que já tem mais de 80 anos –
não conseguem compreender

que a internet e as redes sociais
são os meios usados pelos jovens para se comunicar hoje”,
afirmou Curtis. “E ao não entendercomoessacomunicaçãofunciona, eles subestimam o poder
de movimentos políticos que
nascem nesses ambientes,como
o Twitter, e isso não é uma realidade apenas de países árabes,
mas de outros países também.”

