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O título do texto pode parecer rebuscado e desinteressante ao leitor. A intenção é 

justamente esta. A finalidade é demonstrar quão estéril tem sido a discussão política e o 

“bate-rebate” entre as duas candidatas que lideram as pesquisas de intenção de voto para 

a Presidência da República em 2014 – Dilma Roussef (PT) e Marina Silva (PSB) 

respectivamente. 

Ao ler a reportagem do Estado de São Paulo - publicada nesta quinta-feira, 

25\09\2014 - de que Dilma (PT) teria rebatido a tese de assessores de Marina (PSB) que 

teriam afirmado a necessidade de um “duro reajuste fiscal” nos próximos quatro anos, 

me perguntei: Quem sabe o que é um reajuste fiscal? Não estou subestimando a 

inteligência da população brasileira. Estou na verdade questionando a capacidade das 

candidatas em dialogar com a população que provavelmente irá elegê-las. Eu sou hoje 

cientista político, mas só sei o que é um ajuste fiscal ou uma agenda de política fiscal 

porque trabalhei durante quatro anos no mercado financeiro e aprendi durante este 

período o significado de termos específicos daquilo que poderíamos chamar de 

“macroeconomia política”. Os estudos no campo da Ciência Política me forneceram 

bagagem para o aprofundamento no tema. Além disto, meu próprio interesse pelo 

assunto contribuiu com a minha compreensão sobre o conteúdo. Se dependesse do único 

semestre que tive de economia na faculdade de Ciências Sociais, talvez não soubesse 

distinguir macroeconomia de microeconomia. O “cidadão comum” também não tem a 

obrigação de saber, a não ser que queira. 

Com o lero-lero acima quero dizer que as duas candidatas mencionadas não 

dialogam com seus possíveis eleitores e isto, consequentemente, demonstra que suas 

respectivas agendas e programas também não estão direcionados à res publica 

(expressão do latim que significa coisa pública). Sabemos (sei) que ao discutir o ajuste 

fiscal, o que está em jogo é o desenvolvimento nacional, a preocupação com o 
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desemprego, a manutenção das taxas de inflação, a alta dos juros, o investimento em 

saúde, educação, segurança etc. 

O problema está no diálogo entre Política e povo. Os responsáveis pelos 

programas eleitorais fazem um esforço para traduzir o linguajar técnico e apurado das 

candidatas, mas sabemos que este é um meio de divulgação política cada vez menos 

acessada pela população e que nem sempre os responsáveis logram tal êxito. O 

programa começa e a TV é desligada, sendo religada apenas na hora da novela. 

Novamente ressalto que não estou subestimando a inteligência alheia, mas constatando 

que as pessoas estão fartas das promessas eleitoreiras irrealizáveis ou das discussões e 

debates que almejam, única e exclusivamente, a chegada ao poder. Além disto, cansadas 

de assistir a discursos incógnitos ao invés de propostas e ideias que realmente façam 

sentido para si próprias.  

O eleitor deixa a televisão pelo tédio ou pelo desinteresse de mais do mesmo 

sempre. Quando vai para internet se depara com as discussões sobre o “ajuste fiscal” 

para 2015, o “pleno emprego”, a “variação cambial” e a saída dos investidores externos 

do mercado nacional; isto para não mencionar a “balança comercial” e a “autonomia do 

Banco Central”. Debate no vazio, para especialistas no máximo. Afastam o “homem 

comum” da política e lhes causa repulsa e desinteresse, o que é completamente 

compreensível e justificável. 

Enquanto a Política não se aproximar da sociedade, não adiantam promessas de 

saúde, segurança, educação, cultura, trabalho etc. As promessas serão em vão e, ainda 

que sejam cumpridas, a Política continuará muito distante dos preceitos de um Estado 

moderno, assentado nos moldes da República e da Democracia, que significam em seu 

sentido estrito, a busca pelo bem público e pela participação da maioria nas decisões do 

Estado ou Governo. Enquanto a Política e seus atores não estiverem minimamente 

preocupados com esta aproximação, a situação permanecerá a mesma. Se não houver 

regressão poderemos até comemorar. 

 

 

 


