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Antes de o presidente Jair Bolsonaro ser internado, os presidentes dos três poderes iam se reunir, em um gesto que poderia
significar um pacto de proteção de nossa democracia em construção. Foto: Marcos Corrêa/PR

Muitos me perguntaram se o Brasil, após tantos anos de processo democrático, poderia se

transformar em uma republiqueta das bananas. Fui firme em dizer que não. Por paradoxal que

seja, o Brasil de hoje é mais sólido em termos de instituições do que a Itália pré-Mussolini e a

Alemanha pré-nazismo.

Temos instituições sólidas, ainda que em permanente tensão, que decorre da transição de um

“hiperpresidencialismo” para um sistema compartilhado de poder. Além do fato de que existe uma

poderosa judicialização da política, que abala a relação entre os poderes.

Apesar das tensões, a vocação para a ruptura institucional é limitada a grupelhos radicais de força

política menos relevante. Tais movimentos anti-institucionais decorrem tanto do desencanto com

soluções políticas quanto da adesão a soluções autoritárias.

Leia mais de Murillo de Aragão.

Porém não se provoca rupturas sem a sociedade e as Forças Armadas. Em 1964, o movimento

cívico-militar teve o apoio maciço da sociedade, da imprensa, do empresariado e um arcabouço

ideológico vinha sendo nutrido fazia anos. Não é o caso de hoje. Nossa sociedade tem vocação
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democrática e deseja que as conquistas da redemocratização sejam preservadas e aperfeiçoadas.

As Forças Armadas não querem o ônus de uma interferência política indesejável para a grande

maioria.

Por mais que estejamos vivendo momentos de tensão institucional e a corda da política esteja

esticada, uma ruptura, na forma de adiamento de eleições ou um golpe militar, é altamente

improvável. A simples menção de sua possibilidade causa horror em um mundo que é

crescentemente adepto da transparência e da boa governança.

No entanto, existem insatisfações evidentes com questões essenciais relacionadas à desigualdade,

com a qualidade dos serviços públicos e mesmo com o sistema político. Tais aspectos não devem

ser desconsiderados pelas elites governantes. E a melhor forma de evitar que a corda esticada se

rompa é que respostas concretas e estabilizadoras do ambiente político sejam dadas por todos.

Antes de o presidente Jair Bolsonaro ser internado, os presidentes dos três poderes iam se reunir,

em um gesto que poderia significar um pacto de proteção de nossa democracia em construção.

Seria uma atitude fundamental e em consonância com o que deseja a maior parte de nossa

cidadania.

Ainda que a possibilidade de nos transformarmos em uma Venezuela seja remota, não custa

repetir que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Todos devem estar vigilantes para que

nossas conquistas democráticas sejam preservadas e aperfeiçoadas. A crise de hoje está

alavancada por narrativas inconsequentes e pela magnitude da pandemia. Mas jamais deve ser

supervalorizada sem considerar as forças democráticas que há na sociedade e em nossas

instituições.

É evidente que nossa democracia em construção, cheia de contradições resultantes da corrupção,

do gigantismo de um Estado ineficiente, do corporativismo e do desequilíbrio entre as instituições,

deve buscar aperfeiçoamentos. Mas sempre sob o abrigo da Constituição. O recomendável é o

exame desapaixonado da realidade, visando a identificar a real extensão das ameaças e as

oportunidades que se apresentam.
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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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