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O governo deve deixar claro que a vacinação é, de fato, prioridade

Em política, mudar de ideia é quase inevitável. As circunstâncias e o acaso são os curingas da

realidade. Mas, de modo geral, a mudança de ideia não é bem aceita pela opinião publica, sendo

vista como um sinal de falta de coerência. Em política, porém, coerência e conveniência andam muito

próximas da necessidade. São como os três mosqueteiros de Dumas. E, como na história, existe o

quarto mosqueteiro, que é a oportunidade.

Na análise política, identificar os mosqueteiros é essencial para entender o que está acontecendo. A

coerência é mantida pela conveniência e pela necessidade diante da conjuntura. Quando as

circunstâncias mudam, a coerência é sacrificada e abre-se a oportunidade para mudanças.
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Nenhum regime totalitário e dogmático do século passado deixou de mudar de ideia ao longo dos

acontecimentos. Ao contrário, mudam com mais facilidade que os democráticos, pois controlam a

expressão política da sociedade. Já na democracia, as quebras de paradigma são mais penosas

porque o processo decisório é mais abrangente e envolve mais atores.

O governo Jair Bolsonaro viveu em 2020 um processo de mudança de ideias com sinais

contraditórios. O ex- presidente dos EUA Harry S. Truman teria dito “if you can’t convince them,

confuse them” (“se não pode convencê- los, confunda-os”) ao se referir à forma como a oposição

tratava o seu mandato perante a opinião pública. Bolsonaro exerceu, de forma muitas vezes rude, o

que o americano dizia. Mas não só ele. Lula foi mestre em tecer narrativas contraditórias às suas

atitudes.

Há dois processos em curso confundindo o eleitorado. Um é a mudança de ideia materializada nos

entendimentos com setores do centro político, prática que Bolsonaro já rejeitou com veemência. A

necessidade prevaleceu sobre a coerência. Nada de novo, apesar do estranhamento. O outro

processo está indefinido: a questão da imunização contra a Covid-19. Ao mesmo tempo que

Bolsonaro diz que não se vacinará, ele já pôs verbas à disposição para os fármacos. Mas o programa

de imunização não está posto, ao passo que países menos organizados avançam na questão. A

ambiguidade no tratamento do tema pode penalizar a aprovação do governo.

Confundir os adversários com narrativas e atitudes contraditórias depende de mestria, timing e certa

simpatia da sociedade. Lula foi popular mesmo negociando com o FMI, praticando um grande arrocho

fiscal e operando no submundo da política com o mensalão. Beneficiou-se da tolerância da opinião

pública e “daszelite”. Mas não resistiu aos próprios erros. O maior deles foi Dilma Rousseff.

Bolsonaro avançou na reestruturação do presidencialismo de coalizão e demonstrou que sua

prioridade era a blindagem política. Mas, no tocante à vacinação, suas atitudes estão obliteradas pela

falta de convicção. Ele corre o risco de cometer erros fatais ante os desafios econômicos e sanitários

atuais. A questão da imunização deve ser abordada de forma a deixar claro para a opinião pública e,

sobretudo, para o mundo econômico que ela é, de fato, prioridade. Sem a vacinação, a economia vai

patinar e a aprovação do governo vai encolher. O caminho para o seu sucesso será o de mudar de

ideia com mais intensidade. Como disse Churchill, “quem não muda de ideia não muda nada”.

Texto publicado na Veja dia 8/1/2020.
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Compartilhe isso:

Murillo de Aragão
Murillo de Aragão é advogado, jornalista, professor, cientista político e presidente da Arko Advice Pesquisas e sócio

fundador da Advocacia Murillo de Aragão. É Formado em Direito pela Faculdade de Direito do Distrito Federal

(UniCEUB), é mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e doutor em Sociologia (estudos latino-

americanos) pelo Ceppac – Universidade de Brasília. Entre 1992 e 1997 foi pesquisador associado da Social Science

Research Council (Nova York). Foi membro do “board” da International Federation of the Periodical Press (Londres)

entre 1988 e 2002. Foi pesquisador da CAPES quando doutorando no CEPAC/UnB. É membro da Associação Brasileira

de Ciência Política, da American Political Science Association, da Internacional Political Science Association, da Ordem

do Advogado do Brasil (Distrito Federal) e do IBRADE - Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Foi membro do

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República (2007 - 2018). Como membro do

Conselho, foi chefe de delegações do organismo na Rússia , BRICs e Comunidade Européia. Como palestrante e

analista político, Murillo de Aragão proferiu mais de duas centenas de palestras, nos últimos 20 anos, em Nova York,

Miami, Londres, Edimburgo, São Francisco, San Diego, Lisboa, Washington, Boston, Porto, Buenos Aires, Santiago,

Lima, Guatemala City, Madrid, Estocolmo, Milão, Roma , Amsterdã, Oslo, Paris, entre outras, para investidores

estrangeiros sobre os cenários políticos e conjunturais do Brasil. Aragão lecionou as matérias “Comportamento

Político” e “Processo Político e Legislação” no Departamento de Ciência Política da Universidade de Brasília. Foi

professor visitante da Universidad Austral, Buenos Aires e consultor do Banco Mundial. É professor-adjunto da

Columbia University (Nova York) . Em 2017, foi convidado para ser professor-adjunto na Columbia University (Nova

York) onde leciona a cadeira “Sistema Político Brasileiro”. É autor e autor do seguintes livros: Grupos de Pressão no

Congresso Nacional (Maltese, 1992), ‘Reforma Política – O Debate Inadiável (Civilização Brasileira, 2014) e Parem as

Maquinas (Sulina, 2017). É colunista de opinião da revista Isto É, e do jornal, O Estado de São Paulo.
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