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A constatação da ausência de autenticidade da maioria dos Partidos Políticos que 

aí estão (32 partidos) e a falta de inclinação nacional para a vida cívica, não podem 

impedir o reconhecimento da existência de uma vida pública e de suas instituições. O 

mundo da política não leva ao céu, mas a sua ausência é o pior dos infernos, como 

observou Nicolau Maquiavel.  

É importante considerar que os Partidos inseridos na disputa presidencial 

cumprem uma agenda primordial da política democrática. E, ainda que tenham como 

objetivo a busca pelo poder, é também necessário reconhecer que estar numa posição 

que denote poder torna possível a concretização da satisfação das demandas sociais. O 

resultado é a percepção de dois fatores fundamentais para o funcionamento da 

democracia: o voto e os Partidos Políticos. 

Nesta perspectiva, ao focar na importância dos Partidos, Dilma Rousseff (PT), 

traz à tona um ponto significativo de sua campanha – ainda que não seja um ponto forte 

por não atingir a maioria do eleitorado desatento. Há que se assinalar a relação 

construída entre os poderes legislativo e executivo sob a ótica do presidencialismo de 

coalizão. Segundo o pronunciamento da candidata à reeleição presidencial: “Numa 

democracia, quem não governa com partidos está flertando com o autoritarismo. Não 

existe um único lugar em que haja regime democrático e que não haja partido”. 

A afirmação não foi feita gratuitamente, mas em ataque à candidata Marina Silva 

(PSB), após pesquisa do Datafolha, em 29/ 08, mostrar empate entre Dilma e Marina, 

com 34% das intenções de voto cada uma. Para tais considerações, Dilma Rousseff 

provavelmente recordou-se de 2 pontos da proposta de campanha de Marina: a de 

governar com a ajuda dos "melhores" quadros de todos partidos; e quando esta declarou, a 

respeito de sua filiação ao PSB, que “presidente não é propriedade de partido”. Marina ao ser 

questionada por jornalistas, se estava comprometida a permanecer em seu atual Partido 

caso seja eleita, respondeu de forma evasiva: “Me comprometo a governar o Brasil”, 

além de ter esboçado que pretende governar com maiorias ocasionais do Congresso, a 
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fim de se distanciar da atual forma de governabilidade, segundo ela canhestra : o 

presidencialismo de coalização.  

Os argumentos de Dilma se intensificaram no último debate, em 01/ 09, ao 

ressaltar a função do Chefe do Executivo em governar juntamente com os Partidos e 

afirmou, dirigindo-se à Marina, que sem apoio no Congresso Nacional não é possível 

presidir o Governo. Nesta senda, a crítica à Marina por parte de Dilma vem sendo 

contundente: "Há uma contradição de uma política macroeconômica ligada a interesses 

de arrochar salários, aumentar tarifas e atender interesses. O cobertor é curto. Sem apoio 

político, sem discussão e sem negociação, a senhora não consegue aprovar os grandes 

programas do Brasil". Dilma também tocou em outro tema polêmico da candidatura de 

Marina. "Eu apostei na governabilidade, nunca negociei os interesses do Brasil. Ganhei 

e perdi, mas sem apoio do Congresso Nacional, é impossível governar. Quem escolhe 

os bons é o povo brasileiro, por meio da eleição." Dilma Rousseff parece sair das 

sombras e pela primeira vez é possível ouvir um discurso que vem adquirindo uma 

consistência positiva, no que tange ao descolamento de sua imagem a do ex-Presidente, 

José Inácio Lula da Silva.  

Outrossim, pode-se vislumbrar nesse momento uma disputa acirrada entre Dilma 

e Marina repleta de ataques, defesas e mudanças estratégicas no discurso de campanha 

política. Esta mudança é mais perceptível na candidata Marina, que desde o referido 

debate tem alertado sobre um erro de processo cometido pela coordenação responsável 

pela elaboração do seu programa de governo. Com isso, encontrou a brecha necessária 

para reconsiderar sua posição sobre a descriminalização da maconha e a legalização do 

aborto e do casamento civil igualitário. Declarou durante o debate: "Não satanizo 

ninguém que defende drogas e aborto", apontando para a necessidade de um plebiscito 

para discutir esses pontos.  Ademais, em entrevista concedida em 03/ 09 ao G1, preferiu 

firmar o seu posicionamento em relação ao PSB: "Eu vou continuar como presidente da 

República eleita pelo PSB porque não quero Instrumentalizar esse lugar". Segundo ela, o seu 

compromisso é “ajudar o PSB a encontrar sua estabilidade interna". O slogan da “nova 

política” parece revelar-se agora de modo mais evidente enquanto mito, do que como um 

fato. 

Este palco giratório alterna seus protagonistas a cada debate, na última pesquisa 

divulgada pelo IBOPE, em 03/ 09, Dilma estava com 37% das intenções de voto; 

Marina Silva, com 33%, o que ainda é considerado um empate técnico com a atual 

Presidente; e Aécio Neves (PSDB), que conta com 15%. Conforme o Datafolha, o 



empate entre as duas candidatas também se confirma com as seguintes estatísticas: 35% 

para Dilma, 34% para Marina e 14% para Aécio. 

Entre altos e baixos, arranjos e rearranjos no discurso e nos programas de 

governo, o cenário eleitoral vai adquirindo forma, numa metamorfose constante. Em 

meio a uma espécie de corrida maluca, a repercussão no imaginário político do 

eleitorado parece dividi-lo entre aqueles que continuam nutrindo suas esperanças (seja 

pela direita ou pela esquerda) e alguns que intensificam o seu ateísmo político. Seja 

como for, neste cenário eleitoral movediço, o que devemos nos perguntar é: nesta 

corrida, entre os sete presidenciáveis, é possível identificar correspondência aos desejos 

e anseios do eleitorado? Ao que se refere a nova política a que se faz alusão? Nesta 

contenda, será possível um despojamento das amarras do fisiologismo? Parece tratar-se 

muito mais de uma “reação adaptativa” por parte dos candidatos do que verdadeira 

identificação com as demandas sociais. Seja como for, seguindo a lógica maquiavélica, 

os presidenciáveis além de virtú, também necessitarão de sorte. 

 

 


