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 O tema da violência é recorrente nos debates eleitorais, mas os assuntos que 

geram mais paixões, tanto por parte dos candidatos como pela mídia, sempre estão 

relacionados à economia e à corrupção, mesmo que tenhamos um dos mais altos índices 

de homicídio no mundo, em torno de 50 mil ao ano. O assunto é tratado com bastante 

generalidade pelos três candidatos com mais intenções de voto: Dilma Roussef, Marina 

Silva e Aécio Neves. Em geral, todos eles  argumentam que é preciso combater o tráfico 

com mais eficiência para diminuir a violência. Mas não apresentam à população quais 

os modelos existentes, já pensados e colocados em prática em outros países, que 

poderiam desencadear uma política mais eficaz de combate ao tráfico. Da mesma forma 

que todos eles não trazem à tona dados fundamentais para se discutir a violência com 

mais qualidade, como por exemplo, debater as razões do Brasil ser o terceiro país que 

mais efetua prisões no mundo e, ao mesmo tempo, ter um dos piores índices de 

investigação de homicídio e uma das polícias que mais comete homicídios no mundo.  É 

necessário também compreender as razões de se ter um alto número de prisões de 

pequenos traficantes, enquanto se tem poucos serviços de inteligência na investigação 

para o combate à rede do tráfico.  

 A ausência deste debate qualificado, por parte dos candidatos, ocorre porque os 

que estão bem nas pesquisas são rigorosamente treinados pelo marketing de campanha e 

não se movem por um ideal de educação política e cidadã. Tratar de temas tabu ou 

desconhecidos pelo senso comum como, por exemplo, a legalização da maconha, a 

constatação de que o encarceramento em massa produziu o crime organizado ao invés 

de diminuir a criminalidade, assim como refletir sobre a qualidade do trabalho policial e 

a sua desmilitarização, bem sabem os "marqueteiros", implicaria necessariamente na 

perda de votos. Em recente pesquisa do Ibope, foi constatado que 79% dos eleitores 

brasileiros são contra a legalização da maconha, e apenas 17% a favor. Em relação à 

pena de morte a população está divida: 46% defendem enquanto 49% rejeitam a 

medida. Ao passo que a redução da maioridade penal tem aceitação de 80% dos 

eleitores.  
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 Estes dados são resultado não de opiniões construídas a partir de debate amplo, 

com riqueza de informações, mas através da construção de tabus (aquilo que não se 

pode e não se deve falar) e do reforço à noção, muito difundida em programas 

sensacionalistas de televisão e em redes sociais, de que "bandido bom é bandido morto". 

Ambas as características, o tabu e a apologia à violência, revelam o mesmo problema: o 

autoritarismo social, que impacta nossa cultura política. Argumentos demofóbicos e 

muitas vezes de menosprezo - e não de crítica qualificada - às nossas características 

nacionais deseducam e despolitizam. Além disto, ignoram o fato de que diversos países 

democráticos adotaram medidas, que aqui são rechaçadas, - legalização da maconha e 

mudanças no modelo de segurança pública, com ênfase na prevenção do crime e no 

bem-estar social, ao invés do encarceramento e da repressão  - que foram bem sucedidas 

na sua execução, pois levaram em conta a construção da cidadania e a importância do 

Estado de Direito. Este processo tem como base algo aparentemente bastante simples: o 

debate, o diálogo, a ação política concertada. Percebe-se, no entanto, que ele não é tão 

simples quando, para obtê-lo, é necessário construir um olhar mais profundo a respeito 

do outro, do diferente, daquele que tem opinião contrária e daquele que se chama de 

marginal.  

 A busca pelo novo, em nosso país, é motivada pelos altos índices de violência, 

pelos problemas na economia, na educação, na saúde e na mobilidade urbana, mas a 

forma difusa e muitas vezes autoritária, sem pauta clara - como se viu, por exemplo, nas 

manifestações de julho de 2013 -, não desencadeia um processo político democrático e 

transformador. A busca pelo novo também tem se expressado nesta eleição e, deve-se 

dizer, ela faz sentido e tem legitimidade. Mas o receio a ela faz igualmente sentido, pois 

não é incomum, na história brasileira, a busca mal compreendida pelo "novo", que 

acaba por interromper processos de transformação mais longos e duradouros, dando 

espaço a experiências mal sucedidas e antidemocráticas. O que se quer dizer é que, para 

além das eleições, há um elemento autoritário em nossa cultura que impede a realização 

dos debates importantes. Quando se compreende o problema da violência como um 

problema social, ou seja, que se perpetua, não por questões de índole, ou estritamente 

individuais, mas por uma rede de injustiças, que estão presentes na história do país, 

somos capazes de identificar os vetores que estão na base da violência. A compreensão 

da violência como um problema social complexo levará a sociedade, e 

conseqüentemente os políticos, a uma visão nova e moderna acerca dos problemas de 



grandeza nacional, fazendo com que se desenvolva, também, uma cultura política 

verdadeiramente democrática.  

 

  


