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Com o falecimento do candidato à Presidência da República Eduardo Campos 

(PSB), Marina Silva assume o seu lugar na candidatura, gerando impacto perceptível no 

cenário eleitoral. A disputa mais acirrada que, a princípio, se dava entre os candidatos 

Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB), conta agora com uma concorrente que 

vem adquirindo um protagonismo visível, como é possível verificar por meio das 

pesquisas realizadas pelo Datafolha e IBOPE. A personificação do desejo de mudança, 

desde a campanha que vinha sendo desenvolvida por Eduardo Campos, somou muitos 

pontos para Marina Silva. O “desígnio de Deus” teve sua parcela de contribuição, ao 

impedir que Marina subisse naquele mesmo avião em que Eduardo Campos se 

encontrava.  

O fato é que os três candidatos possuem certamente suas diferenças, mas 

também características que os aproximam, essencialmente em alguns quesitos de 

política econômica. Guardadas as devidas diferenças, em essência seus programas, 

apontam para o desenvolvimento do Brasil, focando em áreas como Ciência, Tecnologia 

e Inovação, assim como voltam-se para a desburocratização iniciada desde a Reforma 

do Estado no Governo de FHC e que ainda não se efetivou. Lembrando que, 

desburocratizar representa nesse contexto privatizar, terceirizar, a fim de haver um 

melhor direcionamento das tarefas do Estado a respeito das demandas sociais sobre os 

serviços públicos. Um pouco desse cenário foi possível ser visualizado no debate entre 

os presidenciáveis transmitido pela TV Bandeirantes, em 26/ 08, mediante as falas dos 

candidatos supracitados.  

Nesta contenda, Dilma mostrou-se bem articulada ao debater com um de seus 

oponentes Aécio Neves, que por sua vez não teve destaque algum. Inclusive, após o 

debate o candidato perdeu terreno em Minas Gerais, segundo colégio eleitoral do país, 

com um empate técnico com Dilma que ficou com 31% contra 34% de Aécio. Marina, 

                                                           
1
 Pesquisadora do Laboratório de Política e Governo desta mesma instituição. 



atrapalhou-se em alguns momentos, talvez pelo nervosismo, mas também não fugiu de 

um discurso já esperado, procurando neutralizar os adversários: PT e PSDB. 

A pesquisa realizada pelo IBOPE indicava, logo após o debate: 34% de Dilma 

Rousseff, que vem despencando, 29% para Marina Silva, aumento significativo desde a 

morte de Eduardo Campos e, aproximadamente, 19% para Aécio Neves. Na mesma 

semana (29/ 08), a pesquisa do Datafolha registrou 35% para Dilma, 34% para Marina e 

14% para Aécio.  

No mais, a preocupação neste momento é garantir uma intenção de votos constante e 

crescente. 

Se não houver nenhuma alteração nesse palco de disputas, Marina Silva possui 

grandes chances de ir para o segundo turno com Dilma Rousseff e vencê-la, com a 

maioria dos votos válidos. Todavia, é importante lembrar o último cenário eleitoral que 

se inverteu para o candidato Celso Russomano (PRB), em 2012 para as eleições 

municipais de São Paulo, quando este era o favorito. Portanto, ressalta-se que o cenário 

está apenas sendo construído, mas não é possível afirmar que ele já esteja realmente 

definido. 

 
 


