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Sobre o populismo

O debate ideológico no mundo contemporâneo tem

certas características que às vezes não são

percebidas. Uma delas é o fato de que, a partir dos

anos 1980, iniciou-se um movimento de

convergência política para uma espécie de centro

alargado que abarca soluções de direita e de

esquerda. No Brasil, os governos de Itamar Franco,

FHC e Lula são exemplos — tempos em que as

posições e os escritos do sociólogo Anthony Giddens

eram exaltados. Outra característica de nossos dias é

que, além do surgimento do centro alargado — ou

terceira via, como identi�cado por alguns —, pouco

aconteceu. Ao menos no mundo ocidental. Vivemos

limitados pelos antolhos da direita e da esquerda e

https://istoe.com.br/edicao/2567/
javascript:;
https://www.facebook.com/revistaISTOE
https://twitter.com/RevistaISTOE
https://www.instagram.com/revistaistoe/
https://istoe.com.br/
https://istoe.com.br/
https://istoe.com.br/ultimas
https://istoe.com.br/edicao/2567/
https://istoe.com.br/videos
https://istoe.com.br/categoria/brasil/
https://istoe.com.br/categoria/economia/
https://istoe.com.br/categoria/mundo/
https://istoe.com.br/colunas/
https://istoe.com.br/coluna/murillo-de-aragao
https://istoe.com.br/colunas
https://istoe.com.br/coluna/murillo-de-aragao
https://istoe.com.br/coluna/brasil-confidencial/
https://istoe.com.br/coluna/brasil-confidencial/
https://istoe.com.br/desidratacao/


Câmara,
inclusive do
PSL, partido do
presidente. [...]

SÉRGIO

PARDELLAS

O carnavá, o
marechá e o
generá

Em 1912, por
muito pouco
não tivemos
Carnaval.
Enlutado pela
morte do Barão
do Rio Branco
em 10 de
fevereiro
daquele ano, o
governo [...]

RICARDO

AMORIM

Reforma
fundamental

Brasil tem
muitas mazelas.
Não há uma
bala de prata
que resolva
todas em um
passe de
mágica, mas
nada de�nirá o
sucesso ou o
fracasso [...]

suas subdivisões propostos ainda no século XIX.

Apenas o fortalecimento das teocracias ameaçou o

debate ideológico binário.

A terceira característica é a permanência do

populismo como processo de embalagem desse

debate. De modo geral, o populismo propõe uma

narrativa na qual o interesse do povo, do cidadão

comum, deve ser imposto sobre o interesse das

elites. Mas a questão não é simples, já que muitas

elites se apropriam de discursos também populistas.

O populismo tende a fazer com que os governos

orientem suas decisões pela sensação térmica

positiva que provoca na população. O pragmatismo é

orientado pela capacidade de agradar a maioria.

Tudo destinado à perpetuação do núcleo político que

comanda o show. Assim, o controle do processo

político tem no uso intensivo do populismo um

recurso primordial. E o populismo vem se revelando

mais importante do que as próprias ideias que o

movem, independentemente da matriz ideológica.

A sua explosão se relaciona com a banalização da

cultura, a decadência da imprensa e a emergência da

civilização do espetáculo. Mas sobretudo com uma

política que não se baseia em princípios éticos e

morais.A relação do populismo com as ideologias

gera narrativas autoalimentadoras de regimes

autoritários, tanto de esquerda quanto de direita,

bem como nas teocracias. E esse mecanismo

abastece o �uxo de informações super�ciais,

espetaculosas e efêmeras, que apelam mais para os

efeitos especiais do que para a racionalidade. O
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MENTOR

NETO

Deu no que
deu

Certa vez
perguntaram a
Albert Einstein
se ele andava
com um
bloquinho e
uma caneta
para anotar
suas ideias.
Einstein
estranhou a [...]

RODRIGO

CONSTANTINO

Procuram-se
vítimas

Há hoje um
excesso de
demanda por
vítimas em
relação à
oferta. A
narrativa
“progressista”,
que pinta a
América como
uma terrível [...]

TÓPICOS MURILLO DE ARAGÃO

lulismo é um exemplo do elitismo de esquerda que se

propôs popular e extrapolou no populismo. Recolheu

milhões de reais em doações partidárias e eleitorais

e naufragou na corrupção para defender os

privilégios de uma elite e se perpetuar no poder. Os

lulistas jamais farão autocrítica sobre o seu

populismo. Aliás, populismo e privilégios andam

muito mais próximos do que se pensa. E são um

disfarce magistral para fascistas de todos os matizes

ideológicos.

Populismo e privilégios andam muito mais próximos

do que se pensa

Razões para otimismo
Não é fácil ser otimista com o Brasil. Nosso País, como
disse Roberto Campos, nunca perde a oportunidade de
perder uma boa oportunidade. Assim sendo, mesmo
em condições positivas, sempre existe o risco de
perdermos a oportunidade de embarcar em um ciclo
de crescimento. Em um ano que começa com uma
sucessão de tragédias e […]
01/03/19

Nas ondas do rádio
O governo Jair Bolsonaro (PSL) não pode ser
seriamente julgado com menos de um mês de
existência. Até mesmo pelo fato de que todo governo
que faz uma transição profunda começa meio confuso.
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Alguém se lembra do ministro Sérgio Motta, no início
do governo FHC, distribuindo patadas e dizendo que
era preciso acabar com a “masturbação […]
01/03/19

Imagem distorcida do País
O Brasil de Bolsonaro chega à arena internacional
subavaliado e padecendo dos preconceitos produzidos
e reproduzidos por parte expressiva da imprensa
internacional, que é alimentada por nossa
incompetência e desvios ideológicos. Somos
incompetentes para noticiar o que fazemos de positivo.
Com todas as dúvidas em torno do nosso futuro e o
noticiário jogando contra, ainda assim […]
01/03/19

A condução da carruagem Brasil
No tarô, a Carruagem é uma das cartas mais
importantes, por simbolizar o controle sobre os
sentimentos e também a vitória. Pouco ou nada
entendo de tarô, mas sei que o Brasil deve ter
sabedoria neste ano que se inicia para poder domar as
emoções e atingir o sucesso. A transição de governo foi
plena […]
01/03/19

Os grandes achados
Na hora dos grandes achados, uma imagem poética
pode ser o germe do mundo, disse Gaston Bachelard.
Perceber a imagem poética pode ser difícil se
estivermos embotados pelos sentimentos do cotidiano
ou imerso em nossas batalhas pessoais. Ou mesmo em
nosso egoísmo. Assim, podemos — às vezes — perder
o momento dos grande achados. Em […]
01/03/19
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Climão! Gagliasso e José Loreto pedem…
O clima nos bastidores de ‘O Sétimo Guardião’, 
novela das 21h da Rede Globo, parece estar pesado…
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