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ENSAIO

Jair Messias Bolsonaro e a covid-19:
o autoritarismo desconfinado
Em poucas semanas, passámos de um populismo de extrema-direita a um autoritarismo que não
mais se esconde. “Sou eu quem manda”, assevera o Presidente, Jair Messias Bolsonaro. O miniTrump tropical se tornou um hiper-Trump, capaz de tudo, perigoso e impiedoso. Não o
subestimemos.
Frédéric Vandenberghe e Jean-François Véran 28 de Maio de 2020, 1V30

REUTERS/ADRIANO MACHADO
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epicentro da pandemia se deslocou lentamente, como sabemos, da

Reparámos que tem
um ad blocker activo

China para a Europa e os Estados Unidos. Chegou dotada de vigor
suplementar à América Latina. Dentro em pouco, tudo indica que o

Brasil será o próximo epicentro do contágio. Hospitais em Manaus, Belém,

O jornalismo livre precisa do seu apoio.
Pense bem, pense Público.

Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo estão saturados. Em Manaus,
80% dos pacientes que entram no hospital terminam nas valas comuns
abertas às pressas nos cemitérios; 40% das pessoas infectadas morrem em
casa em virtude da falta de atendimento de emergência. E Manaus e Belém

ASSINE JÁ

são a porta de entrada do vírus rumo aos índios da Amazônia. Os números
são aterradores, como se estivéssemos participando de uma corrida macabra

COMO DESACTIVAR

com os Estados Unidos.
Já é assinante? Inicie aqui

No Brasil, não estamos lidando apenas com o coronavírus. Há também o

NEWSLETTER PGLOBAL

“bolsonavírus”. Um mata, o outro também. Um registra um dos índices de

SEMANALMENTE

Newsletter da diáspora,
com a assinatura de
Leonete Botelho.

contágio mais virulentos do mundo (R0 de 2,81); o outro, um índice de
popularidade que, apesar do declínio, permanece em nível epidêmico. As
pesquisas de opinião mais recentes mostram um índice de “ataque” do
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bolsonavírus de 25% num país onde a prevalência oficial de coronavírus ainda

Subscrever

é de 6%. Não apenas inexistem testes sistemáticos como as estatísticas são em
grande medida subestimadas, até mesmo maquiadas.
Em poucas semanas, passamos de um populismo de extrema-direita a um
autoritarismo que não mais se esconde. “Sou eu quem manda”, assevera o
Presidente, Jair Messias Bolsonaro. Nostálgico da monarquia absoluta,
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reacionário, o caudilho se toma por Luís XIV. “Eu sou a Constituição”, diz ele,
atestando seu desdém pelo Estado de direito e sua divisão de poderes. No
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decorrer de uma escalada de provocações cotidianas, descobrimos que o mini-

Dados de
desconﬁnamento
aproximam-se de valores
pré-pandemia

Trump tropical se tornou um hiper-Trump, capaz de tudo, perigoso e
impiedoso. Assim como Trump, Bolsonaro é um superspreader (grande
propagador) não apenas de fake news, como também do SARS-CoV-2,

CORONAVÍRUS

multiplicando os “banhos de massa” (aglomerações) e chegando ao ponto de

Lisboa com dez vezes
mais novos casos do que
o resto do país

sugerir um churrasco gigante na Esplanada dos Ministérios em Brasília no
momento em que seu país ultrapassava a marca de 10.000 mortos. Não o
subestimemos.
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Brasil: como se chegou a isto?
“É muito difícil traçar um retrato do que se passa no Brasil de hoje”, diz o
realizador Sérgio Tréfaut, que regressou ao país em 2018, logo após a
› LER MAIS

Desde seu infame “discurso da morte” em 24 de março, o Presidente
minimiza sistematicamente o risco sanitário. A covid-19 seria nada mais do
que uma “gripezinha”, disse então, e a comoção nacional não acarretaria
senão “histeria” e “neurose”. Ele sustenta a tese da imunidade de grupo até as
últimas consequências: “Setenta por cento das pessoas vão pegar o vírus. Não
há nada que possamos fazer. É como a chuva.” Sua naturalização da
pandemia trai, a bem dizer, um neodarwinismo descomplexado, que favorece
de bom grado as chances de sobrevivência aos mais aptos. É preciso acreditar
que a guerra biológica é a continuação da política econômica por outros meios
e que os mortos alimentam oportunamente sua reforma previdenciária. E se
os pobres continuam morrendo, mais
um problema
resolvido. Em todo caso,
Continuar
a ler
caçoa da morte dos outros, ele mesmo cujo gesto emblemático é o revólver
apontado a uma vítima imaginária. “E daí? Sinto muito. O que você quer que
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A verdade faz-nos mais fortes
Das guerras aos desastres ambientais, da economia às ameaças epidémicas, quando
os dias são de incerteza, o jornalismo do Público torna-se o porto de abrigo para os
portugueses que querem pensar melhor. Juntos vemos melhor. Dê força à informação
responsável que o ajuda entender o mundo, a pensar e decidir.
Escolha os factos.
APOIE O PÚBLICO
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