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O embate que vem se travando entre Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PSB), 

desde que esta adentrou o cenário da disputa eleitoral à Presidência da República, tem 

se acirrado permanentemente. Considera-se que o discurso mais recente nesta contenda 

se volta para duas direções: a da proposta de autonomia do Banco Central defendida 

pela candidata do PSB e criticada por Dilma Rousseff e Aécio Neves (PSDB), pelo que 

ela poderia acarretar de danos à população; e a do fomento à adjudicação de crédito 

concedido por bancos públicos, que levou as candidatas a se acusarem reciprocamente 

como beneficiadoras dos interesses dos banqueiros. 

Ainda que, obviamente, se posicione dentro deste cenário e prossiga defendendo 

os seus ideais de campanha, o candidato Aécio Neves afigura optar pelo chamado “olho 

do furacão”, procurando manter-se nesta região de aparente calmaria do debate eleitoral. 

A estratégia do psdbista possa talvez ser comprovada, quando este sustenta um discurso 

que o situa num ponto distante de Dilma e Marina, ao mesmo tempo em que procura 

aproximar as duas. Durante sua campanha no Estado de Minas Gerais, o candidato 

afirmaria: “Vejo semelhanças nos discursos. Até porque conviveram muito tempo juntas 

no próprio PT”, e acrescentou que não participará deste “vale tudo” para vencer as 

eleições.  

Com isso, Aécio Neves passa a adotar uma postura de questionamento em 

relação aos ataques e contra-ataques lançados entre si pelas candidaturas do PT e PSB, 

assim como interpela criticamente a campanha de cada uma delas, em especial a de 

Marina Silva. Chama a atenção para as contradições do discurso desta, a respeito do 

modo como aborda determinados temas em sua campanha, como o do agronegócio, por 

exemplo. Nas palavras do próprio candidato, conforme verificou-se em reportagem do 

jornal O Estado de Sâo Paulo: "É preciso que saibamos, por exemplo, que a Marina 

candidata é a que abraça o agronegócio ou [é aquela] que propunha a proibição do 

cultivo de transgênicos no País. É a Marina que hoje defende a política econômica do 

PSDB, até indo além do que imaginamos adequado como a autonomia do Banco 
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Central, ou é a Marina que no PT lá atrás combateu o Plano Real e votou contra a Lei de 

Responsabilidade Fiscal". 

A intenção de Aécio, ao formular tais questionamentos, parece compor o mais 

recente discurso do Partido, que segue preocupado com uma queda crescente na 

pesquisas. Desse modo, observa-se que ao criticar a candidatura de Marina Silva, Aécio 

Neves traça um terreno que lhe permite se auto imputar a maestria da “mudança 

verdadeira em relação a tudo isso que aí está”, fazendo alusão e utilizando ao seu favor 

o slogan da candidatura de Marina, por uma “nova política”. Talvez haja aqui muito 

barulho por nada, porém o candidato aparentemente segue confiante na disputa e na 

guinada das pesquisas. Ainda que permaneça em 3º lugar na disputa, nesta última 

semana, Aécio subiu 1% nas pesquisas, recuperando os 15%. 

Seja como for, cada vez mais se intensifica a crença de que a batuta destas 

eleições parece ter encontrado um espaço limitado e que dificilmente será abalado. Para 

romper com este cenário, que já se tornou habitual, apenas a emergência de um 

elemento surpresa, enquanto uma contingência real do mundo da política. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


