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 Desde as manifestações de junho de 2013, tornou-se clara e insustentável a 

distância que existe entre a sociedade brasileira e os representantes políticos. A tal ponto 

esta separação chegou que, sobre os mais diversos setores da sociedade, paira um 

sentimento profundo de aversão à própria atividade política institucional, vista como 

repositório de velhas oligarquias coalhadas de figuras corruptas, patrimonialistas e 

fisiológicas. Para o senso comum vigente, portanto, o político que exerce um mandato 

público busca exclusivamente privilégios pessoais e benefícios para seus apaniguados, 

desconsiderando a consecução de uma determinada demanda coletiva e/ou de um 

programa partidário/ideológico. 

 O clamor por ética na política se afigura como o pano de fundo para que Marina 

Silva seja um dos fenômenos mais relevantes deste processo eleitoral, na exata medida 

em que ela surge ao eleitor sob as vestes do "novo". A adoção, pela candidata, do termo 

"nova política" como um slogan de campanha sintetiza bem o que  ela representa do 

ponto de vista simbólico: a líder imaculada, cuja pureza nos propósitos não será ferida 

pela ganância tampouco pela sedução do poder. 

 A julgar pelas declarações recentes da própria candidata, o "novo" a que ela 

alude se propõe a conjugar ética, aptidão técnica e coerência programática, no tocante à 

definição de aliados, com um modelo de governança que seja capaz de buscar uma 

unidade decisória na diferença de posições políticas. O novo, neste caso, é menos uma 

inovação propriamente dita, uma forma alternativa de democracia e/ou de participação 

social na política, do que a síntese de um anseio, ainda que pouco elaborado e discutido 

pela sociedade, de renovação dos quadros políticos, de modo que eles sejam mais 

consentâneos com as expectativas de transparência, correção e prestação de contas dos 

políticos por parte da sociedade. Algo que, diga-se de passagem, é desejável. 

 Todavia, se este é o "espírito" que anima o crescimento de Marina Silva nas 

pesquisas de intenção de voto, resta incongruente o rigor excessivo da ética diante da 

natureza dos fatos da política: a candidata, se eleita, estará disposta a sacrificar seus 

princípios diante do cenário árido das negociações no Congresso Nacional? Em caso 
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afirmativo, não estaria ela sonegando ao eleitor uma verdade inelutável da democracia: 

a  necessidade de se governar com partidos, e seus caciques, para além de se governar 

somente com os "melhores"? Em contrapartida, se ela se mantiver atrelada piamente a 

seu propósito original, não estará demonstrando intransigência, falta de habilidade 

política, ausência de pragmatismo e incapacidade de gestão? Tais questões permanecem 

em aberto, e o fato é que Marina Silva, sendo hoje uma presidenciável com chances 

reais de vitória, será constantemente confrontada, por seus adversários e pela opinião 

pública, com  as contradições desta "nova política" ao longo do processo eleitoral. Uma 

coisa é certa: quem vencer terá que contar com o apoio de quadros da "velha política"; 

não reconhecer, ou ainda, omitir isso, só ampliará as dúvidas na cabeça do eleitor bem 

(in)formado.      

 

 


