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Política

Pragmatismo e bom senso
O país não deseja, nem precisa de conflitos institucionais

Por Murillo de Aragão Atualizado em 30 abr 2022, 12h48 - Publicado em 29 abr 2022, 06h00



MURILLO DE ARAGÃO
Por Murillo de Aragão

O Brasil, por suas características e pela construção de nossa democracia, vive
uma permanente tensão institucional. Assim, a crise entre os poderes que
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hoje ocupa as páginas não é nova por aqui. Tampouco inédita. O que ocorre
hoje deve ser percebido tanto como choques e acomodações entre as placas
tectônicas dos poderes da República quanto como disputas conjunturais de
narrativas políticas. Como lidar com esse quadro? Devemos, de forma clara e
como sociedade, nos posicionar contra qualquer ameaça de ruptura
institucional. E exigir das autoridades que observem o melhor interesse
nacional.

Na política, as boas soluções decorrem da combinação de pragmatismo,
contenção, bom senso e discrição. Por isso nomes como Ulysses Guimarães,
Tancredo Neves, José Sarney, Michel Temer, entre outros, foram longe na
política. Grandes lideranças políticas do mundo democrático tiveram sucesso
com base nos conceitos que menciono. Mesmo quando confrontadas com
situações que exigiram decisões extremadas, nossas instituições devem
observar o protocolo das boas relações entre si e evitar espetacularizar o
debate como se houvesse uma disputa para ver quem manda mais.

“O episódio Daniel Silveira mostra
um país confuso, que não para de
criar problemas para si mesmo”

No fim da pandemia de Covid-19, e com o evidente prolongamento de suas
consequências sociais e econômicas, o Brasil e seu povo não desejam nem
precisam de conflitos institucionais que poluam o noticiário, tragam
incerteza, alimentem especulações e reforcem a desconfiança no país.
Olhando de uma perspectiva externa, a crise institucional — agora retratada
pelo julgamento do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) pelo Supremo
Tribunal Federal, com os seus desdobramentos — mostra um país confuso,
que não para de criar problemas para si mesmo, em um looping eterno de
trapalhadas, arroubos e arrogância. E que, no fim das contas, só prejudica o
ambiente de investimentos e a geração de empregos.

Infelizmente, a temperatura e a intensidade do conflito indicam que parte dos
atores da atual crise não quer boas soluções nem pacificação. Para a
construção de boas soluções, quem está em posição de comando deve reduzir
a temperatura, baixar a bola e, sobretudo, mostrar sensibilidade diante dos
imensos problemas que a sociedade enfrenta no Brasil. O consensualismo —
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que já impediu derramamento de sangue em muitas ocasiões — precisa
prevalecer. Prosseguir esticando a corda com declarações de lado a lado não
interessa ao país.

Lamentavelmente, as expectativas não são boas para os próximos meses. A
guerra de narrativas tende a se exacerbar. Ataques institucionais devem
prosseguir. Retaliações podem ocorrer. A polarização pode terminar
mantendo a crise entre instituições na pauta e trazendo desconforto. É bom
lembrar que os candidatos que lideram a corrida eleitoral têm sérias
diferenças com o Poder Judiciário. E ambos tentam faturar politicamente
com as suas desavenças enquanto o Judiciário busca reafirmar sua
autonomia. O quadro que se apresenta não é de ruptura. Mas de conflito
constante, que trará o inevitável declínio da imagem das instituições perante
o eleitorado.
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■ Moraes prorroga por 60 dias inquérito sobre tornozeleira de Silveira

■ O castigo de Cabral: o novo presídio barra pesada do ex-cacique do MDB

■ O novo projeto de Flávio Bolsonaro ao lado de advogados da rachadinha
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O recado do ministro Luís Roberto Barroso a Daniel Silveira
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http://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2787/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/governo-bolsonaro
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/politica
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/supremo-tribunal-federal
https://veja.abril.com.br/coluna/matheus-leitao/nova-pesquisa-e-um-pesadelo-para-lula/
https://veja.abril.com.br/coluna/clarissa-oliveira/lula-passou-recibo-e-entregou-municao-de-mao-beijada-ao-bolsonarismo/
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/o-recado-do-ministro-luis-roberto-barroso-a-daniel-silveira/
https://veja.abril.com.br/brasil/falta-de-publico-obriga-lula-a-atrasar-discurso-em-sao-paulo/
https://veja.abril.com.br/politica/moraes-prorroga-por-60-dias-inquerito-sobre-tornozeleira-de-silveira/
https://veja.abril.com.br/politica/o-castigo-de-cabral-o-novo-presidio-barra-pesada-do-ex-cacique-do-mdb/
https://veja.abril.com.br/politica/o-novo-projeto-de-flavio-bolsonaro-com-advogados-do-caso-da-rachadinha/


03/05/22, 13:47 Pragmatismo e bom senso | VEJA

https://veja.abril.com.br/coluna/murillo-de-aragao/pragmatismo-e-bom-senso/ 4/6

5 Política

Tarcísio surge à frente de Haddad em pesquisa espontânea ao governo de SP

Assine Abril

Veja

A PARTIR DE R$ 19,90/MÊS 

VER OFERTAS

Veja São Paulo

A PARTIR DE R$ 12,90/MÊS 

VER OFERTAS

Veja Rio

A PARTIR DE R$ 12,90/MÊS 

Superinteressante

A PARTIR DE R$ 12,90/MÊS 

https://veja.abril.com.br/coluna/maquiavel/tarcisio-surge-a-frente-de-haddad-em-pesquisa-espontanea-ao-governo-de-sp/
https://veja.abril.com.br/ofertas?origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://veja.abril.com.br/ofertas?origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://vejasp.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_ve_ba_vejasp&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasp
https://vejasp.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_ve_ba_vejasp&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasp
https://vejario.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_ve_ba_vejarj&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejarj
https://super.abril.com.br/ofertas?origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super


03/05/22, 13:47 Pragmatismo e bom senso | VEJA

https://veja.abril.com.br/coluna/murillo-de-aragao/pragmatismo-e-bom-senso/ 5/6

Leia também no GoRead

VER OFERTAS VER OFERTAS

Você S/A

A PARTIR DE R$ 12,90/MÊS 

VER OFERTAS

Veja Saúde

A PARTIR DE R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

SIGA    

BEBÊ.COM

BOA FORMA

CAPRICHO

CASA

CASACOR

CLAUDIA

ELÁSTICA

GUIA DO ESTUDANTE

PLACAR

QUATRO RODAS

SUPERINTERESSANTE

VEJA RIO

VEJA SÃO PAULO

VEJA SAÚDE

https://www.goread.com.br/?utm_campaign=sr_ve_botaocapa&utm_medium=editorial&utm_source=sites-parceiros
https://vejario.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_ve_ba_vejarj&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejarj
https://super.abril.com.br/ofertas?origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://vocesa.abril.com.br/ofertas?origem=sr_ve_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vocesa
https://vocesa.abril.com.br/ofertas?origem=sr_ve_ba_vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vocesa
https://saude.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_ve_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasaude
https://saude.abril.com.br/ofertas/?origem=sr_ve_ba_vejasaude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_vejasaude
https://facebook.com/veja
https://www.twitter.com/veja
https://www.youtube.com/user/vejapontocom
https://www.instagram.com/vejanoinsta/
https://bebe.abril.com.br/
https://boaforma.abril.com.br/
https://capricho.abril.com.br/
https://casa.abril.com.br/
https://casacor.abril.com.br/
https://claudia.abril.com.br/
https://elasticaoficial.com.br/
https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://placar.abril.com.br/
https://quatrorodas.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/
https://vejario.abril.com.br/
https://vejasp.abril.com.br/
https://saude.abril.com.br/


03/05/22, 13:47 Pragmatismo e bom senso | VEJA

https://veja.abril.com.br/coluna/murillo-de-aragao/pragmatismo-e-bom-senso/ 6/6

ESPECIALLISTAS VIAGEM E TURISMO

VOCÊ RH VOCÊ S/A

Grupo Abril

Política de privacidade

Como desativar o AdBlock

Minha Abril

Anuncie

QUEM SOMOS FALE CONOSCO TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHE CONOSCO

Copyright © Abril Mídia S A. Todos os direitos reservados.

https://elasticaoficial.com.br/
https://especiallistas.abril.com.br/
https://saude.abril.com.br/
https://viagemeturismo.abril.com.br/
https://vocerh.abril.com.br/
https://vocesa.abril.com.br/
https://grupoabril.com.br/
https://veja.abril.com.br/politica-de-privacidade/
https://veja.abril.com.br/como-desativar-adblock/
https://perfil.abril.com.br/
https://publiabril.abril.com.br/
https://grupoabril.com.br/#quem-somos
https://veja.abril.com.br/fale-conosco/
https://veja.abril.com.br/termos-de-uso/
https://www.vagas.com.br/empregos/abril-digital

