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Os con�itos do
Brasil

As eleições de 2018 têm gerado con�itos devido ao

acirramento dos ânimos por conta de fatores como a

Operação Lava Jato, a trágica e desastrosa gestão de

Dilma Rousseff (PT) e o choque entre o

vanguardismo cultural de setores da mídia e o

conservadorismo remanescente no País.

Portanto, essas eleições não re�etem apenas uma

disputa entre dois polos de poder (PT e PSDB),

conforme tradicionalmente ocorre desde 1994.

Outros con�itos estão contribuindo para que se

forme um mosaico multipolar de interesses em jogo.
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Falsas
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Segundo Albert
Einstein, fazer
a mesma coisa
e esperar um
resultado
diferente é
sinal de
loucura. Muitos
políticos latino-
americanos [...]
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Ao menos cinco polos de narrativas disputam hoje o

poder. No campo populista, disputam Ciro Gomes

(PDT), com suas propostas de zerar a dívida dos

inadimplentes; Jair Bolsonaro (PSL), com o projeto

de armar a população; e Fernando Haddad (PT), que

busca reviver os momentos assistencialistas do ex-

presidente Lula.

No âmbito dos costumes, o vanguardismo quer

ampliar os espaços do movimento LGBT, em

confronto com o conservadorismo em largos setores

da sociedade. Setores que se horrorizam com a

insistência com que as novelas da Rede Globo, por

exemplo, banalizam o que, para a imensa maioria,

ainda não é banal.

No campo ideológico, instalou-se um con�ito entre a

esquerda e a direita inédito nos últimos 30 anos. As

disputas �cavam sempre no campo da centro-

esquerda e da esquerda, já que ser de direita no

Brasil, por décadas, era considerado pecado.

O quarto con�ito posto está localizado entre os

movimentos de renovação da política e os bolsões

tradicionais, que pretendem manter o monopólio da

representação. Nessa guerra, os aliados podem ser

até mesmo os adversários ideológicos, já que todos

estão unidos para manter a prevalência dessa

representação e da precária renovação.

O quinto con�ito reside na intenção — consciente e

inconsciente — da Operação Lava Jato de destruir a
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TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

política, ainda que tal intenção não seja revelada

expressamente. Sem entrar no mérito das

motivações, a destruição da política leva à não

política, que nada mais é do que a barbárie.

A Lava Jato propõe a destruição da política, cuja

intenção é ampli�cada pela abordagem anti-política

da mídia. O resultado mais óbvio é a liderança

eleitoral de dois candidatos anti-política. E, como

disse que Eduardo Gianneti, quando a criação do

novo está em jogo, nada mais irracional do que

ignorar os limites da razão.

En�m, uma leitura mais atenta da conjuntura nos

revela que a disputa eleitoral encobre muitas outras

disputas sub-reptícias. E a mídia, como parte do

processo, não pontua claramente o que acontece.

Faz parte do con�ito.

Essas eleições não re�etem apenas uma disputa

entre dois polos de poder (PT e PSDB), conforme

ocorre desde 1994

Além do horizonte
O Brasil que nos espera depois das eleições é um País
repleto de imensos desa�os, mas também de imensas
oportunidades. Nossa escolha em outubro vai
determinar nosso futuro imediato. Existe uma imensa
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abundância de recursos no mundo. E uma imensa
carência de investimentos em infraestrutura no Brasil.
A ponte entre os recursos e os investimentos é […]
06/09/18

Sob o signo da descon�ança
Já estamos em meados de agosto e as inde�nições em
torno do cenário eleitoral continuam a predominar.
Mas um dado é evidente: a imensa descon�ança do
eleitor em relação à política, aos políticos e às eleições.
Nenhum resultado do próximo pleito conseguirá
apagar o sentimento de descon�ança em relação à
política. Apenas um desempenho mais […]
06/09/18

Mulheres e democracia
Países que respeitam mulheres e asseguram seus
direitos e sua participação na política são mais
democráticos? Sem a menor dúvida. Países autoritários
tendem a restringir os direitos das mulheres, impondo
barreiras concretas e sub-reptícias ao papel delas na
sociedade e, sobretudo, na política. Alguns países
alegam razões religiosas. Outros nada alegam porque
neles sempre foi […]
06/09/18

Con�ito sem �m
O Brasil vive tempos de con�itos generalizados. E, por
serem generalizados, temos que identi�car quem está
na briga. São muitos os protagonistas. Tamanha
heterogeneidade guarda alguma relação com a Guerra
da Síria, onde entram rebeldes, governo, turcos,
americanos, iraquianos, iranianos, israelenses, sauditas,
jordanianos, curdos, além dos remanescentes do
Estado Islâmico e da Al-Qaeda. No Brasil, […]
06/09/18
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Ver mais

A santíssima trindade da
democracia
O ex-governador e ex-ministro Cristovam Buarque, em
palestra recente, a�rmou que são três os pilares da
sociedade democrática: família, escola e mídia. Essas
seriam, para ele, a Santíssima Trindade da democracia.
Avaliando a trindade de Buarque no Brasil, concluímos
que estamos muito mal. Os valores da família estão
sendo desconstruídos diariamente em favor do
predomínio do […]
06/09/18
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Nunca na história do Brasil tantas pessoas ricas 
abandonaram o País. O que as move    é a tibieza …
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