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Se a história de fato não se repete, devemos ao menos
aprender suas lições para proteger nossa democracia antes
que seja tarde demais. Professores da Universidade Harvard,
Steven Levitsky e Daniel Ziblatt passaram os últimos vinte anos
estudando o colapso dos regimes democráticos na Europa e na
América Latina. Em Como as democracias morrem, os dois
oferecem uma análise alarmante do processo de subversão da
democracia que ocorre hoje nos Estados Unidos, a partir da
eleição de Donald Trump.
Para isso comparam o caso de Trump com exemplos históricos
de rompimento da democracia nos últimos cem anos: da ascensão de Hitler e Mussolini nos anos 1930 à atual onda populista
de extrema-direita na Europa, passando pelas ditaduras militares da América Latina dos anos 1970. E alertam: a democracia
atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes
de uma revolução ou de um golpe militar; agora, a escalada do
autoritarismo se dá com o enfraquecimento lento e constante
de instituições críticas – como o judiciário e a imprensa – e a
erosão gradual de normas políticas de longa data.
Sucesso de público e de crítica nos Estados Unidos e na Europa,
Como as democracias morrem é um guia indispensável para
manter e recuperar democracias ameaçadas. Uma obra fundamental para o momento nebuloso que vivemos no Brasil e em
boa parte do mundo.
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