
Egípcios votarão Constituição 
 
Em discurso feito no dia 6 para acalmar manifestantes, o presidente Mohammed Morsi 
prometeu abandonar 
 

 
 
Enquanto islamitas e seculares egípcios entravam em choque nas ruas do Cairo e de 
Alexandria nesta semana, a Assembleia Constituinte egípcia, esvaziada dos parlamentares 
laicos, cristãos e muçulmanos moderados, deu os retoques finais na Constituição de 234 
artigos que irá a referendo no dia 15 de dezembro. Especialistas em política árabe dizem que o 
rascunho de Constituição realmente traz menções à lei islâmica (Sharia), mas que o conjunto 
de leis do Alcorão, escrito no século 7 d.C., não é a base da nova Carta Magna que irá legislar 
o Egito, embora vários dos seus princípios tenham sido incluídos nela. Quando deputados 
cristãos e seculares abandonaram a Assembleia, houve um embate entre os extremistas 
islâmicos, ou salafitas, e a Irmandade Muçulmana, considerada relativamente moderada. 
Venceu a Irmandade. 
  
Em um discurso feito na noite do dia 6 para acalmar os manifestantes, o presidente 
Mohammed Morsi prometeu abandonar os poderes extraordinários que assumiu em 22 de 
novembro depois que a Constituição for aprovada. Se ela for rechaçada, Morsi prometeu 
convocar uma nova Assembleia Constituinte. 
  
“A Sharia é uma das fontes da Constituição egípcia, mas ela não é a única”, diz o professor 
José Farhat, de relações internacionais do Instituto de Cultura Árabe (ICA) em São Paulo. 
“Hoje, o maior inimigo da Irmandade Muçulmana não são os seculares, são os salafitas”, diz. 
Farhat diz que o presidente Morsi agiu de maneira autoritária quando emitiu os decretos em 22 
de novembro que o colocaram acima do judiciário, mas lembra que grande parte desse 
judiciário ainda é comandada por magistrados nomeados pelo ditador Hosni Mubarak, 
derrubado em fevereiro de 2011. 
  
Além disso o Egito vive “uma enorme crise econômica”, diz o professor Sidney Leite, de 
relações internacionais na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Com uma renda 
per capita média baixa (US$ 6.500,00 por ano), segundo o Banco Mundial, o Produto Interno 
Bruto (PIB) do país cresceu apenas 1,8% em 2011 e o crescimento em 2012 não deverá 
ultrapassar 2%. O PIB, de US$ 231 bilhões, depende demais do setor de serviços (47%), que 
é considerado obsoleto pelos economistas. “Mubarak realizou privatizações selvagens nos 
últimos anos do seu governo A crise econômica na Europa, a partir de 2009, também atingiu a 
indústria egípcia do turismo, porque menos europeus têm renda para viajar nas férias para o 
Egito”, diz Leite. 
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O governo de Morsi negocia um empréstimo de US$ 4,8 bilhões com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), mas as negociações emperraram no fim de novembro com a crise política. 
Com a instabilidade política, ocorreu fuga de capitais e no fim do mês passado as reservas 
internacionais do Egitocaíram a apenas US$ 15,4 bilhões – o suficiente para cobrir três meses 
de importações, segundo a agência Dow Jones. Pelo menos 22% dos 82 milhões de habitantes 
vivem abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. A dívida pública cresceu de 
81,4% do PIB em 2010 para 83,6% do PIB em 2011. No ano passado, o déficit no orçamento 
do governo ficou em 9,9% do PIB, com gastos de US$ 67,7 bilhões, para uma arrecadação de 
US$ 44,6 bilhões. A carga tributária ronda 19% do PIB. 
  
“No Egito os jovens reivindicam o mesmo que na Tunísia, Argélia, Síria, Iêmen. Eles querem 
trabalho, liberdade e futuro”, diz Farhat.  
  
‘Liberdade’ religiosa sob condição 
  
O rascunho da nova Constituição do Egito “garante a liberdade religiosa”, nota Stork, mas você 
precisa “ser cristão, muçulmano ou judeu”, ou seja, ser praticante de uma das três religiões 
monoteístas. Cerca de 10% dos 80 milhões de egípcios são cristãos coptas. Quase todos os 
outros, a grande maioria, é muçulmana sunita. Os judeus egípcios, que eram relativamente 
numerosos, abandonaram o país após a Guerra de Suez em 1956. 
  
Stork lembra que a Constituição nem faz menção aos bahais, uma minoria religiosa fundada no 
Irã no século 19, que mistura elementos cristãos, muçulmanos e zoroastrianos. Os bahais 
sofreram perseguições ferozes no Oriente Médio e no Paquistão e a maioria vive hoje nos EUA. 
Grupos étnicos e tribais minoritários no Egito e que sofreram várias discriminações no 
passado, como os núbios e os beduínos, não são mencionados no rascunho. 
  
A Constituição, contudo, proíbe as prisões arbitrárias, muito frequentes na era Mubarak, e 
determina que todo detido tem direito a um advogado no momento em que é levado a uma 
delegacia A prática de grampos telefônicos é totalmente proibida, exceto quando autorizada 
por um magistrado após um pedido da promotoria Nenhuma pessoa detida pode ser 
interrogada pela polícia sem a presença do seu advogado. 
  
“O povo egípcio é parte das nações árabes e islâmicas e é orgulhoso de fazer parte da África, 
das suas conexões com a Ásia e ativamente participa da civilização humana”, diz trecho do 
primeiro artigo. “O Islã é a religião do Estado e a língua oficial é o árabe, bem como os 
princípios da Shariasão a fonte da legislação”, diz o artigo 2. 
  
Professor de Ciências Políticas, Mustafá Kamel Sayed, da Universidade do Cairo, disse que a 
nova Constituição é mais próxima à Sharia que a Constituição de 1971, que vigorou na era 
Mubarak (1981-2011), quando o país não estava sob “Estado de sítio”, o que era frequente 
durante a ditadura. 
  
A Constituição que será votada, por exemplo, estabelece a igualdade entre homens e 
mulheres, mas, ao contrário da de 1971, sugere que o papel da mulher é a maternidade. 
 
Fonte: O Hoje. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.ohoje.com.br/noticia/7739/egipcios-votarao-constituicao#Mundo>. 
Acesso em: 12 dez. 2012. 
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