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As eleições representam o primeiro embate eleitoral democrático do país, após a queda do 

ditador Hosni Mubarak.  

 

Contrariando as prévias, os candidatos Mohamed Mursi e Ahmed Shafiq devem se enfrentar 

novamente no segundo turno das primeiras eleições presidenciais democráticas no Egito. 

 

De acordo com Heni Ozi Cukier, professor de Relações Internacionais da ESPM, essa virada 

está acontecendo porque, em função do regime militar, ainda não é possível fazer uma 

pesquisa abrangente. "As pesquisas são feitas apenas nas grandes cidades, principalmente no 

Cairo. Por isso, os resultados não correspondem às intenções de votos de toda a população do 

Egito". 

 

Os dois outros candidatos que figuravam entre os quatro favoritos, Abdel Moneim Albufutú e 

Amro Musa ocupam a 3ª e 4ª posição, respectivamente, após 85% dos votos apurados. 

 

Para Cukier, a variedade de candidatos e as diversas posições políticas refletem o ambiente 

democrático, que está sendo instaurado paulatinamente no Egito. "Os partidos vão de 

extremos religiosos aos liberais, o que caracteriza a saudável pluralidade política do país". 

 

Entre os favoritos, o líder Mursi, da Irmandade Muçulmana, defende que se considerem as 

questões religiosas para a condução política de um país. Por outro lado, os eleitores que 

preferem a separação entre religião e estado optaram pelo candidato laico Shafiq. 

 

Na atual conjuntura, os partidos islâmicos dominam o poder no Parlamento depois do triunfo 

eleitoral no início do ano. Esperam, porém que a constituição seja definida para que possam 

assumir os seus cargos. 

 

Essa vantagem faz com que os eleitores egípcios, cristãos ou muçulmanos menos 

conservadores, temam a vitória de Mursi e a concentração do poder nas mãos da Irmandade 

Muçulmana. 

 

"O temor dos egípcios é que os militares reajam negativamente ao resultado e se neguem a 

sair do poder. Por isso, Shafiq aparece no segundo lugar, afinal isso representa um equilíbrio 

político e um passo direcionado à democracia", explica Cukier. 

 

Além disso, os militares vêm ganhando espaço, em função do apoio de grande parcela da 

população, que está insatisfeita com a insegurança e o caos, decorrente das passeatas dos 

revolucionários. 

 

Segundo Cukier, se o poder Parlamentar e Executivo se concentrasse nas mãos dos islâmicos, 

o país teria que se preocupar com uma possível instauração da Sharia, a lei islâmica, que 

controlaria a liberdade da mulher egípcia, entre outras medidas. 

 

"Acredito que o melhor para o Egito é que os islâmicos não vençam, porque assim haveria o 

equilíbrio de forças, que possibilitaria que chegassem mais próximo de um cenário 

democrático", finaliza Cukier. 

 

O novo comando do Egito virá junto à elaboração de uma nova Constituição, que delineará os 

poderes permitidos ao novo líder do país. Mesmo com as dificuldades econômicas e a 

insegurança, os egípcios encerram a semana em clima de comemoração: pela primeira vez, 

através do voto, puderam vislumbrar a democracia. 
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