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A pesquisa IBOPE de intenções de voto para presidente divulgada na última 

terça-feira, dia 16 de setembro, nos chama a atenção para um fenômeno político que 

vem sendo anunciado há bastante tempo por especialistas que se debruçam sobre a 

Política.  

Embora nesta última sexta-feira, 19 de setembro, outra pesquisa sobre a corrida 

presidencial tenha sido divulgada pelo Instituto Datafolha, seus resultados não refletem 

de maneira tão clara o fenômeno político que menciono. Refiro-me à ideia de que a 

Política encontra-se descolada da sociedade e da realidade concreta como um todo no 

Brasil. Utilizo esta pesquisa como exemplo, pois indica uma bela amostra desta ideia. A 

pesquisa demonstra que o pleito não está minimamente decidido e isto diz muito sobre o 

tal “descolamento”.  

Aécio Neves (PSDB) se recuperou com vigor na pesquisa do dia 16 quando 

comparado àquela divulgada no último dia 08 de setembro. O candidato passou de 15% 

para 19% no cenário de primeiro turno, Dilma (PT) caiu de 39% para 36% e Marina 

Silva (PSB) de 31% para 30%.  

No cenário de um possível segundo turno os números também mudaram 

substancialmente quando olhamos para o candidato do PSDB. Neste cenário os 

resultados de intenção de voto em Dilma (PT) e Aécio (PSDB) passaram de 48% a 33% 

na pesquisa do dia 08 de setembro para 44% a 37% nas pesquisas divulgadas em 16 de 

setembro. Levando em consideração o mesmo período, os resultados entre Marina 

(PSB) e Aécio (PSDB) no segundo turno passaram de 51% a 27 para 48% a 30%. Já no 

confronto entre Dilma Roussef (PT) e Marina Silva (PSB), as intenções de voto 

passaram de 43% a 42% para 43% a 40, confirmando-se a hipótese de um possível 

empate técnico. 

O que todos os números trazem em comum é a ascensão de Aécio Neves 

(PSDB) no pleito presidencial. O candidato que, até a semana passada, podia ser 

considerado como carta fora do baralho, parece ter conquistado alguns eleitores na 

semana que passou. O que isto tem a ver com o tal descolamento? Pelo que saiba não 
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houve nenhum grande evento ou guinada nas propagandas eleitorais veiculadas pela 

mídia que pudessem ter influenciado de maneira profunda a recuperação do candidato 

tucano em 4 pontos percentuais no primeiro turno e em 3 e 4 no segundo. 

Os números vêm flutuando de forma vacilante nestas eleições presidenciais, 

como uma asa-delta em voo livre pelos céus do Triangulo das Bermudas. Mal 

comparando com a economia, não há mais lastro, o ouro já não define mais o valor de 

nada e o mercado caminha de acordo com outras lógicas, não atreladas ao elemento 

concreto que sempre o guiou. Na política, tenho a impressão de que ocorre o mesmo 

fenômeno. Parece-me que o eleitor mantém ou muda de opinião de acordo com suas 

suposições sobre o que cada candidato representaria e não de acordo com sua convicção 

ou crença neste ou naquele ator político.  

Este fenômeno é de fácil interpretação. Basta tentar compreender a fundo os 

programas políticos de cada presidenciável, suas vertentes ideológicas, as pautas que 

apoiam e mais, quais alianças integram na esfera estadual. A propaganda partidária 

eleitoral parece um grande balaio de gatos. A confusão das “legendas coligadas” 

confunde o eleitor não familiarizado com a política e faz desacreditar aqueles que a 

entendem minimamente.  

Fica claramente demonstrado que o pragmatismo Político engoliu a ideologia e 

que a luta pelo poder conta mais do que a necessidade do povo. Além disto, que o que 

de fato importa realmente, está nos programas eleitorais apenas como isca para pescar 

os eleitores mais desavisados. Por isto a tese do descolamento faz tanto sentido. Não há 

pauta concreta capaz de cimentar uma ligação entre o eleitor e “seu candidato”. O que 

há é uma agenda política “flex” (para usar os termos atuais), que se altera tão rápido 

quanto necessário para a ascensão à bem-aventurança. 
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