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POLÍTICA

A democrAciA se AssentA em umA oposição leAl —
em importAntes Atores políticos mais compro-
metidos com a democracia em si do que com a 

derrota dos inimigos políticos. Se um país se torna a 
tal ponto polarizado que o lado A prefere derrotar o 
lado B a agir dentro das normas do jogo, pode-se dizer 
que a democracia está em perigo. Mas se o lado A pre-
fere defender a democracia a derrotar o lado B, e vice- 
versa, a democracia resiste.

O tabuleiro político do Brasil é composto de nume-
rosos jogadores: o presidente, o Legislativo, o Judiciá-
rio, os militares, a imprensa, os partidos, as associações 
empresariais, os sindicatos, os movimentos sociais e, 
inclusive, o público. Desde o início dos anos 90, todos 
esses jogadores têm-se comportado de maneira leal. 
Os militares permaneceram nos quartéis, enquanto os 
políticos e os cidadãos canalizaram suas iniciativas e 
reivindicações por meio do processo democrático.

Vários fatores tornaram possível essa lealdade. A 
Guerra Fria acabou, e os governos ocidentais se mos-
traram menos tolerantes com golpes militares. O Le-
gislativo e o Judiciário brasileiros se fortaleceram, 
particularmente depois do impeachment do presiden-
te Fernando Collor (1990-92). O sistema partidário 
evoluiu. Presidentes e parlamentares aprenderam a 
compartilhar o poder e a criar coalizões. Acima de tu-
do, a economia se estabilizou e cresceu. Depois de so-
frer graves crises econômicas, surtos de hiperinflação 
e crescimento zero na primeira década que se seguiu 
ao governo militar (1985-95), o Brasil manteve de 1995 
a 2013 a inflação sob controle, não sofreu graves crises 
econômicas e cresceu a uma taxa de 3% a 4% ao ano.

Mas os últimos cinco anos foram desastrosos para o 
Brasil. O país foi abalado pela mais grave crise econô-
mica de sua história — o que não é pouco. Envolveu-se 
no maior escândalo de corrupção da história democrá-
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tica global, implicando uma quantidade es-
pantosa de políticos dos altos escalões e repre-
sentantes da elite econômica. E a taxa de as-
sassinatos do país, que já era enorme pelos 
padrões internacionais, subiu.

Tais condições testam a lealdade dos prin-
cipais atores políticos. O público brasileiro, 
por exemplo. A opinião pública constitui um 
poderoso vento contrário e também favorável 
na política; é muito mais provável que presi-
dentes e militares se comportem de maneira 
antidemocrática se acreditarem que o público 
aprovaria. Portanto, o que preocupa é que, 
recentemente, os brasileiros perderam a con-
fiança nas principais instituições políticas 
— e na própria democracia. Segundo pesqui-
sas de opinião realizadas no ano passado, 97% 
dos brasileiros reprovam o presidente Michel 
Temer e acham que o governo atende a uma 
pequena e poderosa elite; cerca de 60% que-
rem um presidente que não esteja vinculado 
aos três principais partidos (PT, PSDB e MDB); 
mais de 75% não se identificam com um par-
tido; apenas 13% acham que a democracia 
funciona bem (a menor taxa em toda a Amé-
rica Latina); e, o que mais preocupa, mais de 
33% apoiam um golpe militar para combater 
a criminalidade e a corrupção.

Ou considere o Legislativo. Enquanto parla-
mentares leais exercem moderação quando 
lidam com presidentes aos quais se opõem, 
parlamentares desleais usam manobras para 
explorar  a letra da Constituição e obter ganhos 
políticos no curto prazo.  Depois de duas déca-

das de compartilhamento do poder, coalizões 
e oposição leal, nos últimos anos, o Legislativo 
tomou um rumo desleal, mais notadamente ao 
declarar o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff, em meados de 2016. Dilma não co-
metera nenhum crime que a submetesse a im-
peachment, mas, como era impopular e politi-
camente isolada, seus adversários oportunis-
tas no Legislativo a afastaram por manobras 
contábeis corriqueiras. Não chegou a ser um 
“golpe” do Legislativo, como os petistas afir-
mam, mas uma deplorável manobra política.

E o Judiciário?  Essa é uma questão mais 
complexa. É um tanto surreal que Lula — até 
recentemente o político mais amado do mun-
do — tenha acabado na cadeia. Muitos petistas 

Um presidente 
pode se desviar 
da democracia 
se acreditar que 
terá a aprovação 
do público

maior “peixe” e, convenientemente, não goza 
de imunidade (ao contrário do atual presiden-
te, supostamente mais corrupto).

Beco sem saída
Não obstante — e aqui chego ao ponto mais 
controverso deste artigo —, os tribunais pro-
vavelmente não deveriam ter mirado em Lula. 
Podemos admitir que eles estivessem num 
beco sem saída; não atingi-lo teria reforçado 
a percepção de impunidade. Mas, atingindo-o, 
colocaram a democracia brasileira em xeque. 
Lula lidera as pesquisas eleitorais desde mea-
dos de 2016 e, ao mandá-lo para a prisão, os 
tribunais o excluíram da disputa presidencial 
de outubro. Esse ato fez com que o PT — outro 
ator político-chave no Brasil — se tornasse 
mais desleal. No prazo de apenas dois anos, 
(1) o Legislativo decretou o impeachment de 
Dilma por práticas contábeis banais (embora 
enganosas), e (2) os tribunais, por motivos cir-
cunstanciais, excluíram Lula, assim como 
Dilma, da disputa presidencial de 2018 — dis-
puta na qual ele era o favorito. Como era pre-
visível, tudo isso criou na esquerda a percep-
ção de que a direita conspirava para neutrali-
zar o PT e que, para isso, subverteu as normas 
constitucionais (declarando o impeachment 
de Dilma) e da própria democracia (proscre-
vendo Lula). Essas convicções representam 
uma ameaça à democracia brasileira. Por con-
siderar golpista a direita, a esquerda também 
pode deixar de agir segundo as regras demo-
cráticas. Afinal, ninguém quer ser otário.

Por outro lado, a exclusão de Lula aumenta 
as chances de uma vitória de Jair Bolsonaro nas 
eleições de outubro. Nas pesquisas de opinião 
que não incluem Lula, Bolsonaro  tem liderado 
as intenções de voto. Se ele ganhar, aumentará 
consideravelmente a probabilidade de corrosão 
da democracia no Brasil. Algumas democracias 
latino-americanas faliram nas últimas décadas 
— Peru, nos anos 90, Venezuela e (em grau me-
nor) Equador e Bolívia, mais recentemente. Em 
cada caso, não foram os militares, mas um pre-
sidente eleito (Alberto Fujimori, Hugo Chávez, 
Rafael Correa, Evo Morales) que subverteu a 
democracia. E cada um desses presidentes que 
subverteram a democracia era populista como 
Bolsonaro, ou tinha atributos populistas. 

consideram as ações judiciais e a prisão de 
Lula o último estágio de um golpe em câmera 
lenta contra o PT. Estão errados. O Judiciário 
não é desleal nem está em conluio com a di-
reita política; desde o início da investigação 
da Lava-Jato, os tribunais condenaram impor-
tantes representantes das elites econômicas 
e figuras de todo o espectro político. O Judiciá-
rio é uma entidade amplamente independen-
te que, como seria de esperar, busca primei-
ramente estabelecer o governo da lei sobre 
uma elite extremamente corrupta, há muito 
acostumada com a impunidade. Para tanto, 
os tribunais querem que o eleitorado entenda 
sua mensagem condenando os maiores “pei-
xes” possíveis. Em termos políticos, Lula é o 
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Os populistas são políticos personalistas, 
fora do sistema, que mobilizam o eleitorado 
contra a elite mediante apelos diretos. Embo-
ra Bolsonaro não seja exatamente um outsider 
político (exerce a função de deputado federal 
há quase 30 anos), não está filiado a um par-
tido importante e mudou de agremiação sete 
vezes. Se eleito, será o primeiro presidente do 
Brasil desde Itamar Franco (PMDB, 1992-94) 
que não pertence ao PT ou ao PSDB. Ele se 
apresenta como uma pessoa de fora, que se 
opõe à corrupta elite política do Brasil, repre-
sentando uma nítida alternativa. Ele apela 
diretamente a seus seguidores pela mídia so-
cial (Twitter, Facebook, WhatsApp); sua pági-
na no Facebook tem aproximadamente 5 mi-
lhões de seguidores. Seu estilo é personalista; 
em lugar de representar um partido impor-
tante, tradicional, Bolsonaro criou uma mar-
ca pessoal associada à lei e à ordem, ao patrio-
tismo  e aos valores sociais tradicionais inspi-
rados na religião. O Partido Social Liberal 
(PSL), ao qual se filiou em março, é um mero 
veículo legal para sua campanha presidencial 
de um homem só.

Os populistas são uma ameaça à democracia 
por duas razões. Em primeiro lugar, eles care-
cem muitas vezes de um forte comprometi-
mento com as instituições democráticas. Bol-
sonaro pode ser muitas coisas, mas não é um 
democrata comprometido. Afirma claramen-
te sua simpatia pela ditadura militar (1964-
85), atribuindo a ela a derrota do marxismo no 
Brasil. Seu candidato à Vice-Presidência, o 

general da reserva Hamilton Mourão, decla-
rou no ano passado que, se os tribunais não 
tirarem os políticos corruptos do serviço pú-
blico, o Exército o fará. 

antiestaBlishment
Entretanto, e o que é ainda mais importante, 
os populistas  que ganham eleições presiden-
ciais em geral têm fortes incentivos e a licença 
da sociedade para se comportar de maneira 
antidemocrática. Só vencem as eleições pre-
sidenciais em contextos de intensa e ampla 
insatisfação do eleitorado com o establish-
ment político. São eleitos para enterrar esse 

establishment, mas não podem cumprir seu 
mandato meramente ganhando a Presidência. 
Eles pertencem a partidos fracos e, uma vez 
eleitos, têm poucos partidários e aliados no 
Legislativo e no Judiciário. As próprias elites 
e os partidos que eles criticam violentamente  
continuam dominando essas instituições e 
querem que eles fracassem. Mas os populistas 
não devem trair sua base, por isso têm um for-
te incentivo de contornar e assaltar as insti-
tuições horizontais — governar por decreto, 
dissolver e reconstituir a legislatura e calar os 
tribunais. O que é mais importante, eles em 
geral têm um apoio esmagador do público 

Pa
UL

O 
PI

NT
O/

FO
TO

s 
Pú

BL
IC

as

Convenção que 
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candidato do PT  
a presidente: se não 
ganhar a eleição, 
o partido pode se 
tornar uma poderosa 
força de oposição

imediatamente após sua vitória eleitoral nas 
urnas, o que torna mais fácil concentrar o po-
der dessa maneira. Uma vez no controle do 
Legislativo e do Judiciário, os presidentes po-
pulistas tendem a inclinar o campo de mano-
bra eleitoral contra os adversários por meio de 
um legalismo discriminatório e a politização 
de recursos e do pessoal estatal. É assim que 
as democracias morrem hoje.

O mais preocupante é que não é difícil ima-
ginar esse cenário, caso Bolsonaro seja eleito. 
Como foi observado anteriormente, hoje os 
brasileiros estão menos dispostos a apoiar a 
democracia do que qualquer outra população 
da América Latina. Como presidente, Bolso-
naro seria fortemente pressionado a solucio-
nar os problemas do desemprego, da crimi-
nalidade e da corrupção no país. Mas a solu-
ção desses problemas numa democracia 
multipartidária extrema em desenvolvimen-
to é uma tarefa demasiadamente complexa, 
e Bolsonaro não está preparado para isso. 
Durante dezenas de anos, no Congresso, ele 
apresentou pouquíssimos projetos de lei bem- 
sucedidos. Seus colegas parlamentares o con-
sideram um aventureiro, e seu PSL detém 
apenas 1,6% das cadeiras. Se Lula não concor-
rer, e Bolsonaro ganhar, 33% da população (os 
partidários de Lula) o considerará ilegítimo. 
Então, imaginemos que Bolsonaro seja eleito, 
que tenha de enfrentar logo de início a resis-
tência do Legislativo e do Judiciário na im-
plementação de sua agenda; que sua taxa de 
aprovação comece a cair por causa do desem-
prego persistente, da criminalidade e da cor-
rupção; e que o PT comece a se mobilizar 
contra ele. Bolsonaro subverteria a democra-
cia? Teria condições de fazê-lo? 

Felizmente, o Brasil tem importantes van-
tagens em relação aos países andinos onde a 
democracia foi abalada recentemente (Peru, 
Venezuela, Equador, Bolívia). Sua imprensa, 
sua sociedade civil, seu Legislativo e seu Judi-
ciário são mais fortes. O PT seria uma podero-
sa força de oposição, extremamente motivada. 
Por todos esses fatores, Bolsonaro teria mais 
dificuldade em concentrar o poder presiden-
cial. Mas a democracia do Brasil é jovem, e há 
dezenas de anos seus cidadãos não se sentem 
tão infelizes. É difícil não se preocupar. 

É preocupante  
que o apoio  
à democracia  
no Brasil esteja  
no nível mais baixo  
da América Latina


