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Violência
nas ruas coloca
radicalismo
de Bolsonaro
mais perto
do poder
A criminalidade violenta com motivações
políticas tem vindo a aumentar
no Brasil, mas enquanto uns choram,
outros aproveitam para fazer campanha.
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assassinato de Ma-
ríelle Franco, verea-
dora da câmara do

Rio de Janeiro e ati-
vista dos direitos hu-

manos, veio alertar o

mundo para um pro-
blema que há vários anos atormenta o Brasil:

a criminalidade violenta. O número de as-

sassinatos ultrapassa todos os anos os cinco

dígitos e, nos últimos tempos, tem visado
•sobretudo a intimidação daqueles que lutam

pelo Estado de Direito no país. A beneficiar
deste sentimento de insegurança está Jair
Bolsonaro, o pré-candidato próximo da ex-

trema-direita, conhecido como "o Trump

brasileiro", que pode vir a passar a perna a

Lula da Silva e tomar o Palácio do Planalto

de assalto.

Jair Messias Bolsonaro tem focado as suas

propostas políticas na questão da segurança

e, embora alguns as considerem descabidas,

estas estão a acolher apoio entre os brasilei-
ros. A poucos meses das eleições de outubro,

«r assassinato de Marielle Franco veio rea-
cender o debate sobre os crimes com moti-

vações políticas e trazer à memória os mas-

sacres de Medellín nos anos 90, quando o

crime ameaçava as autoridades e ficava perto
de controlar o Estado colombiano. Tendo
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vernos brasileiros em dar resposta ao pro-
blema da violência no país, a retórica autori-
tária e pouco comodista de Bolsonaro come-

ça a ser vista como uma possível solução

para o problema.
Uma das medidas que tem vindo a defen-

der é que "a violência se combate com ener-

gia e, se for o caso, com mais violência". Bol-
sonaro acredita que não é possível acabar

com a criminalidade "com base em políticas
de paz e amor" e sublinha que "um polícia
que não mata, não é polícia". Além disso, o

deputado é a favor da flexibilização da posse
de arma e sustenta que todos os cidadãos ho-
nestos deveriam ter acesso a armas de fogo

para se defenderem. "Todos os vagabundos
estão armados! Só falta o cidadão de bem!",
afirma.

Ao Jornal Económico, Andrés Malamud,
investigador principal no Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade de Lisboa (ICS),

explica que "quando os eleitores se saturam
de crime e da corrupção, tendem a votar em
candidatos que oferecem faxina e mão dura".

"Habitualmente, esses candidatos acabam

por ser tão criminosos e corruptos quanto os

anteriores - veja-se o caso de [Silvio] Ber-
lusconi na Itália. A substituição de Dilma
[Rousseff] por [Michel] Temer no Brasil é

outro exemplo, embora sem mediarem elei-

ções", sublinha.

Bolsonaro foi o único entre os pré-candi-
datos que se recusou a comentar a morte de

Marielle Franco, mesmo estando associado à

pasta de segurança pública e ser deputado
parlamentar pelo Rio de Janeiro. Os restan-
tes doze pretendentes à presidência da Re-

pública do Brasil concordaram que o assassi-

nato de Marielle (uma mulher negra, lésbica

e de esquerda) se tratou de um crime político
hediondo, que veio atingir a democracia
brasileira e que não deve passar impune. A

Organização das Nações Unidas (ONU) veio
também manifestar o seu repúdio em rela-

ção ao ritmo que a violência tem levado.
Num duro comunicado, apresentado esta se-

gunda-feira, dia 26, os relatores da ONU de-

ram ao governo brasileiro 60 dias para apre-
sentar esclarecimentos sobre o caso "de for-

"Saturados de
crime, os eleitores
tendem a votar em
quem lhes oferece
mão dura", afirma
o investigador

Andrés Malamud



ma imparcial". "A morte de Marielle é um
sintoma assustador dos atuais níveis de vio-
lência no país", sublinham.

A vereadora do Rio de Janeiro pelo Partido
Socialismo e Liberdade (PSOL) foi brutal-
mente assassinada com quatro tiros na cabe-

ça, juntamente com o seu motorista, Ander-
son Pedro Gomes, quando voltavam de um
evento em defesa das jovens de raça negra,
no passado dia 14. O crime aconteceu um dia

depois de Marielle Franco ter feito duras crí-
ticas ao batalhão da polícia na favela de Acari,
na zona norte do Rio de Janeiro, acusando os

militares de uso excessivo da força. Uma se-

mana depois da morte de Marielle, um novo
assassinato, aparentemente com motivações

políticas, viria a abalar as ruas do Rio de Ja-
neiro. Paulo Dourado Teixeira, número dois

do vereador do Partido Trabalhista do Brasil

(PTB), foi abatido a tiro quando seguia de

carro com um amigo, que foi abaleado na

perna. Andrés Malamud recusa a ideia de que
haja uma escalada nos níveis de violência no

país e lembra que o Brasil, com 3% da popu-
lação mundial, tem desde há vários anos 15%

dos homicídios mundiais.
A imprensa brasileira dá conta de que um

dos cinco filhos de Bolsonaro, Flávio, terá
inicialmente prestado condolências à família
de Marielle através da rede social Twitter,
dizendo que "apesar das profundas divergên-
cias políticas", sempre teve "uma relação res-

peitosa com ela". "A impunidade e a legisla-
ção penal frouxa continuara a estimular a

violência", acrescentava na mensagem. Mas
esta não ficou online durante muito tempo,
o que levantou a suspeita de que Bolsonaro

pai tivesse obrigado o filho n apagar o tweet.

Na sequência da polémica, o candidato a pre-
sidente diria apenas que, "no ano passado,
houve enterro de uns 20 policiais militares e

nenhum dos presidenciáveis foi".

Desde o início do ano passado, pelo menos
40 vereadores, ex- vereadores, prefeitos e ex-

-prefeitos foram assassinados. Os dados da

Universidade Federal do Estado do Rio de Ja-
neiro revelam que a violência contra as forças

políticas é uma variável comura antes da toma-
da de posse. Entre 1998 e 2016, foram mortos
79 candidatos em campanha, c que perfaz uma
média de 16 assassinatos por período eleitoral.

Bolsonaro pode até não querer comentar o

caso de Marielle, mas este poderá ter dado o

impulso propagandístico de que precisava para
captar novos eleitores com as suas propostas
de segurança para o povo brasileiro.

Um showman a caminho de Planalto
Bolsonaro diz que não é nem de direita, nem

de esquerda, mas as ideias que professa colo-

cam-no muito perto da direita radical. O anti-

-establishment, como gosta de s>; intitular, já foi

várias vezes considerado pelos opositores como
uma mistura do presidente norte-americano,
Donald Trump, com o presidente das Filipinas,
Rodrigo Duterte. Em comum têm as políticas e

os discursos, que estão longe de ser norteados

pelo politicamente correto.
Caracterizam-no também a retórica homo-

fóbica e misógina. Recentemente, Bolsonaro
considerou perante os membros do Partido
Social Liberal (PSL) - pelo qual é candidato às

presidenciais -, que "um pai e uma mãe prefe-
rem chegar a casa e encontrar o filho todo ma-
goado por ter jogado futebol, do que encontrar
o filho a brincar com bonecas por influência da

escola". Mas há quem considere que o discurso
de Bolsonaro está hoje mais suavizado. Em dis-

cursos anteriores, afirmou que preferia "um fi-
lho morto que um filho gay" e admitiu ser "pre-
conceituoso, com orgulho".

A "falta de tento na língua", como acusam os

seus opositores, valeu-lhe duas ações penais no
Supremo Tribunal de Justiça (STJ), devido a

um episódio em que afirmou em plenário que a

deputada Maria do Rosário Nunes, do PT, era
"feia demais para ser estuprada [violada]". Bol-
sonaro corre o risco de ser condenado e, se não

cumprir a sentença até junho, poderá ficar im-
pedido de se candidatar às eleições. Bolsonaro

depõe no STF na próxima quarta-feira, dia 4 de

abril, mas caso venha a ser inviabilizada a sua
candidatura já tem um plano B: lançar um dos

seus filhos. Os três filhos mais velhos de Bolso-

naro já deram pisadas enquanto vereadores e o

o quarto filho, de 19 anos, anunciou este mês

que vai seguir o mesmo caminho.

As sondagens colocam-no em segundo lu-

gar, atrás do antigo líder brasileiro do Partido»
Trabalhista (PT), Lula da Silva, que foi con-
denado por corrupção e lavagem de dinheiro
e poderá cumprir uma pena de prisão de mais
de 1 2 anos e, consequentemente, ser elimina-
do da corrida. Caso Bolsonaro venha a ser
eleito presidente, Andrés Malamud considera

que se pode esperar "não só populismo no dis-

curso e pragmatismo na economia, mas tam-
bém muita incompetência". O pré-candidato
defende uma agenda económica liberal, a pri-
vatização de empresas do Estado e a redução
de impostos. Mas a economia não é o seu for-
te, algo que o próprio reconhece: "É uma vir-»
tude reconhecer o que não sabemos; é melhor
reconhecer do que tomar decisões erradas".

Bolsonaro é o candidato preferido dos jo-
vens, que possivelmente não se recordam dos



tempos da ditadura, que o ex-militar diz que
"não existiu" e que o seu maior erro foi "tortu-
rar e não matar". As sondagens indicam que
60% das intenções de voto do candidato dizem

respeito aos eleitores com idades entre 16 e 34

anos. A aceitação das políticas do ex-militar do

Exército junto do eleitorado mais jovem é ex-

plicada pela sua forte presença nas redes so-

ciais, onde usa frases curtas para criar polémica"
e torná-las virais.

Andrés Malamud, no entanto, não acredita

na vitória de Bolsonaro: "Se ter condições si-

gnifica possibilidades, tem, mas poucas. Qual-

quer candidato decente do centrão o derrota-
ria. A questão é se o centrão terá algum candi-
dato decente". #




