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““If we desire a society of peace,
then we cannot achieve

such a society through violence.
If we desire a society without discrimination,

then we must not discriminate against anyone
in the process of building this society.

If we desire a society that is democratic,
then democracy must become a means

as well as an end.
(Bayard Rustin)





Resumo
A qualidade da representação democrática tem sido analisada através de medidas da con-
gruência ideológica entre cidadãos e representantes. A maior parte desses estudos foca no
efeito dos sistemas eleitorais (Representação Proporcional vs Sistemas Majoritários), sem
chegar a um consenso. Falta nesses estudos uma preocupação com os mecanismos causais
relacionados a esses sistemas. Também faltam trabalhos com outras variáveis explicativas
e com democracias menos avançadas. Buscamos preencher essas lacunas, primeiramente,
desagregando a congruência em três etapas do processo eleitoral: 1- cidadãos/eleitores;
2- eleitores/partido votado; 3-partido votado/cadeiras legislativas, com medidas da con-
gruência em temas específicos (apoio ao casamento homoafetivo; aborto e questões de
redistribuição de renda e intervenção estatal) e na dimensão Esquerda-Direita. Os níveis
de congruência são semelhantes em todas essas medidas. Quanto às etapas, as maiores
variações são entre eleitores e partidos votados, indicando que fatores da eleição em si são
mais importantes para explicar a congruência. Em seguida, realizamos regressões em dois
níveis (país e indivíduo) com dados do CSES (Comparative Studies of Electoral Systems)
para analisar a relação eleitor-voto. Propomos um modelo original, onde as principais
variáveis explicativas são os três requisitos básicos para o eleitor votar em partidos ideolo-
gicamente próximos: oferta eleitoral (distância mínima ofertada nas urnas); a capacidade
deste eleitor de identificar o partido com essa distância mínima; e sua disposição em votar
de acordo com posição ideológica vis-a-vis outros fatores. Também testamos a qualidade da
democracia e o voto obrigatório, que receberam pouca atenção da literatura especializada
até o momento. Por fim, replicamos essa análise de dois níveis para eleições presidenciais,
algo inédito nos estudos de congruência. Os resultados apontam para um papel importante
dos sistemas eleitorais, mas de maneira complexa (oferta eleitoral é o mais importante
preditor, enquanto o número de partidos apresenta uma relação não-linear, sugerindo que
um número excessivo de opções nas urnas pode trazer mais prejuízos do que benefícios ao
eleitor). A qualidade da democracia apresenta associação positiva com a congruência, mas
não houve resultados claros quanto a quais componentes desagregados desse indicador
(liberdades políticas ou direitos civis) trariam esse efeito.

Palavras-chaves: representação política, congruência ideológica, sistemas eleitorais, voto
compulsório.





Abstract
The quality of democratic representation has been assessed through measurements of
citizen-representative ideology congruence. Most studies focus on the effect of electoral
systems (Proportional vs Majoritarian), without reaching a consensus. Such analyses do not
properly address causal mechanisms. There is also a scarcity of investigations with other
variables and with less developed democratic countries. We fill those gaps, first, through an
electoral step-wise analysis which compares the ideological distribution between 1- citizens
and voters; 2- voters and votes (i.e., parties’ ideology weighted by the shares of votes) and
finally, 3 - votes and seats (each party now weighted by its share of seats), with both Left-
Right and issue congruence measurements. We find similar levels of congruence across these
measurements, but significant variations across the three steps, being the second (electoral)
the most important to explain congruence. We perform then a multilevel analysis based
on the Comparative Studies of Electoral Systems (CSES) dataset, aiming to understand
the impact of 3 independent variables on ideological (mis)representation: electoral supply
(availability of ideologically close candidates); voters perception of candidates ideology;
and valence voting (when ideology closeness is simply not important for a voter decision).
Compulsory Voting and Quality of Democracy, variables rarely mentioned in previous
studies, are also addressed. We also repeat such analysis for presidential elections. Our
results suggest electoral systems are more important to explain congruence, but not in
a simple fashion: electoral supply is the most important predictor, while the number of
parties show a curvilinear relationship, suggesting a large amount of electoral choices does
more harm than good to voters. Quality of Democracy also presents a positive correlation
with ideology congruence.

Key-words: political representation, ideology congruence, electoral systems, compulsory
vote.
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1 Introdução

Qual o grau de representatividade dos políticos eleitos no Brasil e no mundo? E
qual o impacto de fatores como sistema eleitoral, voto compulsório e nível educacional
sobre essa representatividade?

Nas últimas décadas, surgiu uma literatura que pretende medir a qualidade da
representação política a partir da assim chamada congruência ideológica - a distância ou
discrepância nas opiniões de cidadãos e representantes. O uso dessa medida baseia-se na
premissa de que, numa democracia eficiente, os cidadãos selecionarão representantes que
reflitam suas preferências políticas, e que a partir disso esses representantes produzirão
políticas públicas e decisões governamentais em acordo com essas preferências.

O conceito de congruência ideológica tem sido utilizado, sobretudo, para informar
o debate comparativo sobre sistemas eleitorais majoritários e proporcionais (GOLDER;
LLOYD, 2014; BLAIS; BODET, 2006; POWELL, 2009; WALGRAVE et al., 2009; GOL-
DER; LLOYD, 2014). Ele também pode ser utilizado (ainda que isso ocorra mais raramente)
para entender os efeitos de outras características institucionais de cada país, como o voto
compulsório (SINGH, 2016; HOOGHE; STIERS, 2017).

Com isso, essa literatura foi ganhando corpo próprio, com análises mais focadas
na própria congruência ideológica, enquanto variável dependente, ao invés de utilizá-
la meramente como uma medida para comparar sistemas Majoritários e Proporcionais.
Desenvolveram-se, assim, explicações mais completas sobre a congruência ideológica, com
modelos de dois níveis, nos quais as variáveis independentes envolvem tanto esses (e
outros) elementos institucionais de cada país até características individuais como nível
educacional(BELCHIOR; FREIRE, 2013; DOLNY; BABOš, 2015).

Há também alguns estudos onde a congruência ideológica se torna variável explica-
tiva, mobilizada para explicar fenômenos como a decisão de Congressistas em se aposentar
(CHOI, 2017) ou o grau de satisfação com a democracia (MAYNE; HAKHVERDIAN,
2017).

A congruência ideológica também está intimamente ligada ao campo de estudos do
comportamento eleitoral, onde se contrapõe o voto espacial ao voto por valência, ou seja, por
critérios não-ideológicos, como personalidade e histórico dos candidatos (WARWICK, 2016;
MCALLISTER; SHEPPARD; BEAN, 2015). Parece faltar, no entanto, uma integração
entre esse tipo de estudo e a literatura de congruência propriamente dita, que não inclui
essas motivações extra-ideológica do eleitor como uma variável de controle para explicar a
própria falta de congruência (gerando ruído nas outras correlações analisadas).
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Ainda que a literatura sobre as causas da congruência ideológica entre cidadãos
e representantes tenha ganhado corpo, há importantes lacunas. A antiga questão sobre
sistemas Majoritários e RP(Representação Proporcional) segue com respostas insatisfa-
tórias. Se em alguns momentos os especialistas pareciam chegar ao consenso de que o
sistema proporcional produz mais congruência, esse parecia ser artificial, sem atenção para
toda a complexidade de cada país, com fórmulas eleitorais diferentes para cada tipo de
pleito e sistemas partidários diversos, em alguns casos com um tamanho que sequer pode
ser medido facilmente (o Brasil, por exemplo). Uma única variável explicativa, por vezes
binária, não dá conta de toda essa diversidade institucional, sendo incapaz de nos mostrar
com precisão se um sistema eleitoral é mais eficiente em produzir representatividade do
que outro, muito menos de elucidar os mecanismos causais envolvidos nisso.

Ademais, outras questões seguem sem resposta ou (o que é pior) sem sequer serem
perguntadas. Outras características políticas de nível agregado, como o voto compulsório ou
a qualidade da democracia de uma nação, contribuiriam para uma representação ideológica
mais fiel dos cidadãos? E quanto a fatores cognitivos como conhecimento político: qual o
seu impacto real? Por fim, de que forma razões não-ideológicas para escolher um candidato
(como as características pessoais deste ou o desempenho esperado de seu partido na
economia) se sobrepõem a uma escolha mais programática, mais alinhada com sua posição,
mesmo quando essa escolha existe e o eleitor possui esse conhecimento para identificá-la?

Para uma análise minimamente precisa, é preciso uma melhor especificação de
todas essas variáveis explicativas, tanto as que compõem um sistema eleitoral quanto de
outros fatores diversos.

Também é preciso uma melhor especificação da variável dependente e dos modelos
analíticos. Neste sentido, outra questão que sequer é perguntada diz respeito ao "momento"
das eleições em que a congruência ideológica é perdida. Os trabalhos publicados até hoje
frequentemente ignoram o fato de que a representação se dá, em última análise, entre
cidadãos e representantes, não apenas entre o eleitor e voto. Ainda que pareça ser a mesma
coisa, nem todo cidadão vota, e nem todo voto conta da mesma forma na distribuição de
cadeiras.

Existem três relações, três etapas que definem a representatividade resultante das
urnas: cidadãos-eleitores, eleitores-votos e por fim votos-cargos eleitos. Na literatura de
congruência ideológica, só o segundo deles é abordado com mais frequência, além da
comparação agregada entre cidadãos e representantes, que chamamos aqui de "Congruência
Total". Os outros dois são temas frequentes na Ciência Política, mas não na literatura que
aqui tratamos.

Não há uma discussão sobre esses três momentos, nem uma justificativa para o
foco de tantos autores em um deles (a relação eleitor-voto), enquanto os outros dois sequer
são mencionados. De certa forma, essa justificativa será fornecida na análise dessas etapas,
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que realizamos no 5, já que essa segunda etapa parece conter as maiores discrepâncias
ideológicas e, portanto, pode explicar mais do que as outras os níveis agregados de
congruência entre cidadãos e representantes.

Não obstante, a importância de se medir as outras duas etapas não desaparece.
Alguns autores colocam, por exemplo, variáveis explicativas totalmente ligadas a uma etapa
para analisar outra: é o caso do uso do Índice de Desproporcionalidade de Gallagher (1991),
que é exatamente uma medida de distorção entre votos e cadeiras, mas costuma ser usado
para explicar a congruência eleitoral (a distância entre eleitores e os partidos escolhidos por
eles). Essa variável poderia até ter algum impacto devido ao efeito psicológico dos sistemas
eleitorais postulado por (DUVERGER, 1986), mas não parece ser o caso, nem parece ser
essa a razão de ser incluída em tantas análises. Parece ser utilizada como uma proxy de
outras características eleitorais, no máximo, mas sem a consciência de que é uma proxy
nem uma justificativa de seu uso quando há medidas mais diretas dos fatores institucionais
que afetam diretamente a relação eleitor-voto, como o número de partidos. Sendo assim,
podemos gerar mais ruído do que precisão nas análises, além de interpretações equivocadas
dos resultados delas.

Da mesma forma, temos uma miríade de estudos sobre participação eleitoral, mas
poucos deles tratam de distorções ideológicas entre votantes e não-votantes (e os que o
fazem não dialogam com a literatura que estamos tratando aqui). Cidadãos que não votam
sequer têm as suas preferências consideradas nas urnas e, em alguns países, isso impacta a
congruência.

É preciso ter clareza do que estamos medindo como congruência ideológica, além
de justificativas teóricas e empíricas para isso. Só a partir dessa clareza na nossa variável
dependente, na parte da congruência que estamos medindo especificamente, podemos
estabelecer modelos explicativos com alguma precisão, contendo variáveis independentes
que tenham uma relação plausível com a variável dependente (ao invés de modelos cheios
de ruídos, de correlações espúrias).

Seguindo essa preocupação com uma clareza do que estamos medindo como con-
gruência ideológica, iniciamos com reflexão teórica sobre os dois conceitos que compõem
a nossa variável dependente (capítulo 2). Primeiramente, o conceito de representação,
incluindo um debate sobre uma visão "proporcionalista"da representação (na qual o corpo
representativo ideal seria como uma versão em miniatura da sociedade) e outras alter-
nativas, que poderiam favorecer uma visão mais cartesiana, que favoreceria, em geral, o
"centrismo"(ou seja, existindo representantes do "meio-termo"entre os extremos, não seria
preciso representar esses extremos através de políticos semelhantes).

Esse debate, portanto, tem uma dimensão teórico-normativa, e com consequências
sobre as escolhas metodológicas: a forma de medir congruência depende de qual dessas
visões adotamos. Ainda neste capítulo, discorremos brevemente sobre a representação
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medida como congruência ideológica, justificando seu uso no lugar de outras possibilidades
(como a representação em termos de semelhança demográfica, que corresponde ao conceito
de de representação descritiva na categorização de Pitkin (1967)).

A segunda parte deste capítulo trata do conceito e, sobretudo, das medidas de
ideologia e opinião política utilizadas na literatura. Iniciamos com uma exposição sobre a
desvalorização normativa do conceito de ideologia após a Segunda Guerra e a recuperação
do interesse acadêmico sobre ele nas últimas décadas. Em seguida, discorremos sobre
o significado de esquerda e direita e, finalmente, sobre as operacionalizações possíveis
de ideologia (e, por conseguinte, de congruência ideológica). Aqui, o principal dilema é
de ordem prática, sobre a disponibilidade e qualidade dos dados disponíveis, ainda que
hajam questões teórico-normativas envolvidas também. Compararemos as vantagens e
desvantagens entre a escala Esquerda-Direita e o posicionamento em questões específicas.

No capítulo 3 fazemos um balanço da literatura especializada e das principais
lacunas que encontramos na mesma. Em seguida, procedemos para a análise empírica. No
capítulo 4, descrevemos o desenho de pesquisa com as hipóteses elaboradas, evidências
esperadas e principais questões a responder em nossa análise.

O capítulo 5 parte de uma apresentação dos níveis de Congruência entre cidadãos e
legisladores (Câmaras baixas) para depois desagregar em medidas do nível de congruência
entre: 1- não-votantes e votantes, 2- eleitores e partidos votados por eles; 3- partidos votados
e partidos eleitos (uma comparação da distribuição ideológica dos partidos ponderada pelo
seu percentual de votos em relação ao percentual de cadeiras de cada um deles).

Essas mensurações são feitas através da distância de Wasserstein, chamada por
(LUPU; SELIOS; WARNER, 2017) de "Earth-Mover-Distance". Essa é uma maneira de
comparar duas distribuições distintas sem perder dados e está bastante de acordo com
a visão proporcionalista da representação que será exposta no capítulo 2. Essa análise
será realizada com dados de pesquisas de opinião pública e com parlamentares, em países
latino-americanos (Barômetro das Américas e Elites Parlamentarias Latinoamericanas) e
europeus (European Election Studies).

Em comparação com os capítulos seguintes, as análises desse capítulo são mais
reduzidas em termos de escopo geográfico, porém mais abrangentes tanto em termos das
etapas do processo representativo examinadas quanto das medidas de ideologia utilizadas
para isso. Curiosamente, essa abrangência maior acaba justificando empiricamente o escopo
mais limitado dos capítulos seguintes. Como já mencionado, a análise com todas etapas
acaba por justificar a importância dada, no capítulo seguinte (e na maior parte da literatura
especializada) à etapa eleitor-voto, pois os resultados mostram que a maior diferença
ideológica está entre eleitores e votos.

Por sua vez, os índices de congruência com a escala Esquerda-Direita são seme-



21

lhantes, para a maioria dos países, aos que são baseados em itens ideológicos específicos
(posição sobre aborto, casamento homoafetivo, Estado x mercado e posição quanto à
distribuição de renda).

No capítulo 6, continuamos analisando a congruência ideológica em Câmaras baixas,
mas agora ao invés de comparar distribuições coletivas focamos nas relações diádicas (na
verdade, "one-to-many", seguindo a classificação de Golder e Stramski (2010), já que
estamos comparando a posição de cada indivíduo, cada eleitor, com o partido votado
por ele ou o conjunto de legisladores daquele partido). Aqui, realizamos uma regressão
multinível, com variáveis explicativas de nível individual (características do eleitor como
fatores cognitivos) e de nível sistêmico (características do sistema eleitoral, qualidade da
democracia, voto compulsório, entre outras).

As principais variáveis explicativas aqui utilizadas são baseadas numa pergunta
simples e objetiva: quais os requisitos para um indivíduo votar em candidatos com
preferências políticas similares às dele? Propomos os seguintes requisitos: a disponibilidade
de candidatos com essa similaridade ideológica, a capacidade do eleitor de identificar esses
candidatos e, por fim, o desejo de votar por esse critério ideológico em detrimento de fatores
como o desempenho do partido na economia e características pessoais dos candidatos. Com
os dados disponíveis, criamos três variáveis independentes centrais representando cada
um desses três elementos. Duas dessas três variáveis são inéditas na literatura (até onde
temos ciência): a diferença entre a percepção do eleitor e dos experts sobre os partidos
(que pretende medir a percepção, a capacidade desse eleitor em posicionar os partidos), e
a distância entre o partido votado e o partido que o próprio eleitor identificou como mais
próximo a ele (ou seja, o quanto se "perde"em congruência ideológica voluntariamente,
mesmo com a disponibilidade de um partido mais próximo e com o eleitor identificando
esse partido como mais próximo).

Essa análise também se destaca pela modelagem feita para sistemas eleitorais.
Primeiramente, temos a oferta eleitoral (a primeira das três variáveis elencadas acima).
Além dela, temos o número de partidos efetivos, uma variável recorrente na literatura, mas
com uma especificação inédita: aqui, ao invés de uma relação linear, propomos uma função
quadrática, onde quanto mais siglas, mais congruência, até um ponto em que a relação
se inverte e o excesso de partidos começa a prejudicar o elo ideológico entre o eleitor e
seu voto. O excesso de partidos pode trazer uma sobrecarga cognitiva aos eleitores (sem
contar um possível efeito deletério sobre a própria organização do quadro partidário, com
dificuldades de se manter partidos meramente programáticos em meio a tantas siglas).

Vale mencionar também que a investigação feita neste capítulo envolve fatores
pouco ou nunca explorados em estudos anteriores, em especial o nível de qualidade da
democracia. Seguindo a estratégia de fazer especificações de variáveis independentes mais
precisas e de utilizar todos dados disponíveis, incluímos nesse capítulo modelos de regressão
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nos quais desagregamos o indicador de Qualidade da Democracia utilizado (Freedom House)
para seus componentes principais (liberdades políticas e direitos civis), a fim de verificar
quais desses dois componentes pode ter um impacto mais significativo sobre a democracia.

O capítulo 7 repete essa mesma análise, na medida do possível, para eleições
presidenciais. Aqui, temos uma menor quantidade de países/eleições, o que torna as
inferências sobre variáveis sistêmicas menos robustas, diferentemente do 6, onde temos
uma análise extremamente abrangente, com centenas de países e eleições. Nesse sentido,
é uma análise mais exploratória, como a do capítulo 5. Seu escopo geográfico também
é extenso, porém o número de casos no nível macro é inevitavelmente menor por haver
poucos regimes presidenciais no planeta. Não obstante, também é uma análise inédita, já
que não temos conhecimento de nenhum estudo comparado sobre congruência ideológica
em eleições presidenciais. Além do número de casos, a principal diferença nos modelos
desse capítulo, em relação ao anterior, é a variável explicativa para fórmulas eleitorais.
Nas eleições presidenciais temos opções que fogem um pouco à lógica proporcional x
majoritário que tanto permeou a literatura de congruência ideológica. Aqui, a principal
diferença é entre sistemas de maioria simples (pluralidade) vs sistemas de maioria absoluta
ou qualificada, nos quais há pelo menos a possibilidade de segundo turno.

Finalmente, temos, na Conclusão, uma apresentação das principais contribuições,
seguida de uma discussão das limitações e de sugestões para trabalhos futuros. Esperamos
que esse trabalho possa contribuir para novos direcionamentos da agenda de pesquisa em
congruência ideológica, com novos caminhos para as questões recorrentes na literatura e
também com a emergência de novas questões.

No geral, os resultados apontam para a relação eleitor-voto, e, dentro dela, os
sistemas eleitorais como fator mais importante para explicar a congruência ideológica
entre cidadãos e representantes. No entanto, esse papel dos sistemas eleitorais não se dá de
forma trivial ou monótona. A oferta eleitoral aparece em nossas análises como o preditor
mais robusto de congruência ideológica, sugerindo que, entre os três requisitos para um
voto bem-representado ideologicamente, esse é o mais importante. Não obstante, sistemas
eleitorais com muitas opções podem prejudicar ao invés de ajudar na representatividade.
Os fatores cognitivos também importam, mas as variáveis tradicionais da literatura de
congruência e de outras áreas do comportamento político (nível educacional e conhecimento
político) não apresentam um impacto expressivo sobre a congruência, enquanto nossa
medida "direta"de capacidade cognitiva de identificar posições dos partidos mostra uma
correlação maior com nossa variável dependente.

A qualidade da democracia também apresenta uma associação significante com
a representatividade ideológica eleitor-voto. Dentro dessa dimensão, os direitos políticos
podem importar mais; contudo os resultados que temos não permitem inferências robustas
a esse respeito.
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Buscamos, a todo momento, maximizar o uso de dados disponíveis, para fornecer
evidências empíricas precisas sobre questões relevantes, por meio de de análises amplas,
mas ao mesmo tempo precisas, com um esforço para uma especificação bem delimitada
das variáveis explicativas, da variável dependente e dos modelos resultantes. Com isso,
buscamos suprir algumas lacunas, ou pelo menos deixá-las mais explícitas do que outros
autores fizeram até agora.

As análises que executaremos aqui são abrangentes no escopo geográfico, incluindo
democracias mais jovens, sobre as quais ainda há poucos estudos, sobretudo estudos
comparados amplos, que envolvam tanto elas quanto os regimes mais antigos. Também são
abrangentes em termos de variáveis e medidas utilizadas, tanto para a variável dependente
(no limite que os dados disponíveis nos fornecem) quanto para as variáveis independentes.
Mas com um esforço constante para ter, ao mesmo tempo, precisão nas especificações.
Com isso, espera-se trazer uma contribuição também teórico-metodológica, ao tornar mais
claras as implicações das descontinuidades e diferenças de medidas de outros autores
(SHIM; GHERGHINA, 2020).





Parte I

Representação, ideologia e a congruência
ideológica como medida
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“A more reasonable justification for democracy, then, is that, to a substantially greater
degree than any alternative to it, a democratic government provides an orderly and

peaceful process by means of which a majority of citizens can induce the government to do
what they most want it to do and to avoid doing what they most want it“

(DAHL, 2008)
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2 Definição e operacionalização dos conceitos
de representação política e ideologia

A congruência ideológica pretende ser uma medida da qualidade da representação.
Mas essa medida tem suas limitações. Deixar claro o que estamos e o que não estamos
medindo é crucial para estabelecer pontes com análises que utilizem outras formas alterna-
tivas de mensuração e para que possamos fazer uma correta interpretação dos resultados
que apresentamos.

Para uma análise consciente de si própria, a definição de conceitos é um ponto
de partida importante (SARTORI, 1970). Nas análises empíricas é preciso ter claro que
estamos utilizando aproximações, operacionalizações de um conceito teórico (KELLSTEDT;
WHITTEN, 2013), e quais aproximações são essas.

E se a definição de conceitos pode ser complexa, envolvendo trade-offs entre fatores
como utilidade, parcimônia, profundidade e coerência(GERRING, 1999); a tradução de
uma definição teórica em variáveis empiricamente mensuráveis, observáveis, é ainda mais
complexa.

Este capítulo debate primeiramente o conceito e mensuração de representação. Em
seguida, tomando a congruência ideológica como medida de representação, passamos para
um debate sobre o conceito de ideologia, suas classificações e mensurações.

2.1. Conceituação e mensuração da representação política

O conceito de representação é visto por muitos autores como complexo, com uma
"carga teórica"exagerada, que faz com que seja frequentemente mal-especificado ou até
mesmo deixado de lado (POLLAK, 2007), mesmo sendo a base da definição (e realização)
moderna de democracia. O significado do termo tem tantas disputas que podemos considerá-
lo como "essencialmente contestável", nos termos de Gallie (1955). Hanna Pitkin apresenta
uma visão um pouco mais otimista em The Concept of Representation, uma das obras
mais conhecidas e certamente a mais citada sobre o assunto pela literatura de congruência
ideológica. Neste livro, ela afirma que o conceito derepresentação está longe de ser vago ou
mesmo ambíguo, apresentando um significado razoavelmente constante desde o século 17.

Pitkin parte da teoria da linguagem de J.L. Austin, buscando como o termo é
utilizado corriqueiramente para entender seu significado. Ela concorda que o termo é
utilizado de maneiras diferentes, mas afirma que sempre existe um significado essencial de
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fundo: representação significa tornar presente algo ou alguém que está ausente.

O valor normativo de uma operacionalização da qualidade da representação como
a congruência ideológica, portanto, estaria na eficácia desse "tornar presente". Como
discutiremos adiante, essa tarefa não é fácil, pois essa definição não resolve todas as
disputas e dilemas em torno do termo.

2.1.1. As três definições parciais e a definição compreensiva de Hannah Pitkin
para o conceito de representação

Partindo dessa definição básica de representação, Pitkin prossegue com 3 definições
parciais que podem ser encontradas nos usos correntes do conceito:

• visão formalista, onde a representação é definida pela autorização dada ao represen-
tante antes de atuar como tal, ou pela cobrança após essa atuação (o assim chamado
accountability, a prestação de contas aos representados);

• visão descritiva, preocupada com a semelhança entre representante e representado, que
pode ser tanto em termos de características sociodemográficas quanto de preferências
e opiniões (portanto, a congruência ideológica);

• visão simbólica, preocupada com a crença (irracional) do representado de que alguém
o representa - de acordo com essa visão, se ele sente que está sendo representado,
então ele está

Nenhuma dessas visões estaria errada para a autora, mas cada uma delas seria
incompleta se tomada isoladamente. Somadas, dariam conta de uma visão completa do
conceito de representação, que Pitkin define como representação substantiva, que tem foco
nas ações, no que se faz, efetivamente, em nome de outrem, e não apenas nas formas
de autorização para fazê-lo e de responsabilização pelo que foi feito (como na concepção
formalista), na semelhança entre representante e representado (concepção descritiva) ou
na mera crença de estar sendo representado (como na concepção simbólica).

Segundo ela, a representação deve ser uma ação no interesse de quem não pode se
fazer presente. O problema é que, como apontam Cotta e Russo (2020), interesse é uma
variável não-observável. Não podemos medir, diretamente, interesses. Sendo assim, todas
medidas que temos da qualidade da representação são aproximações desse conceito.

2.1.2. Medindo a qualidade da representação

Voltando às três concepções parciais elencadas por Pitkin, a primeira e a terceira
não nos parecem muito úteis aqui se nosso objetivo é medir a qualidade da representação.
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As possibilidades mais frutíferas parecem estar, portanto, na representação descritiva, ou
em aproximações diretas da representação substantiva.

A visão formalista nada diz sobre o conteúdo da representação (PITKIN, 1967).
Ademais, ao menos em regimes democráticos, as eleições (a maneira de autorizar alguém a
agir pelos representados) são um fato dado, com uma periodicidade regular.

É claro que podemos analisar o que está autorizado, pela Constituição, para se fazer
em nome do povo, uma vez que alguém é eleito. Afinal, a democracia moderna não aceita
uma concepção hobbesiana de representação, onde o líder praticamente não tem limites, e
há variações sobre esses limites impostos pelas instituições. Também podemos analisar o
próprio processo dessa autorização (se há eleições, e se essas eleições são competitivas),
quando estamos comparando países democráticos entre si e, principalmente, com regimes
híbridos, autoritários.

Na outra ponta, da representação formal a posteriori, também podemos verificar
variados níveis de accountability no tempo e espaço, e até mecanismos eleitorais de
responsabilização como o recall.

Todas essas questões já tem sido objeto de análise de uma extensa literatura de
Qualidade da Democracia. Mas tratá-las como "qualidade da representação"não parece
tão fácil. Qual seria, por exemplo, o grau de limites constitucionais desejável? Como isso
poderia ser determinado? Eleições competitivas são suficientes para considerar um regime
como representativo?

Talvez a questão aqui seja mais de nomenclatura :representativo é sinônimo de de-
mocrático? Se a representação se tornou um elemento central da democracia, desenvolvendo
uma relação siamesa com ela (COTTA; RUSSO, 2020), podemos considerar, senão como
medidas de qualidade da representação, ao menos como elementos que deveriam dialogam
com ela1. Ainda assim, alguns desses elementos são difíceis de se medir quantitativamente,
outros dizem pouco sobre a representatividade de um regime.

A representação simbólica, por sua vez, parece se enquadrar nessa segunda limitação
que acabamos de mencionar: ela não nos traz muita informação sobre a representatividade
de um regime, ainda que seja muito fácil de se medir. Podemos utilizar dados sobre o
quanto os próprios cidadãos se sentem representados (disponíveis em muitas pesquisas de
opinião). Afinal, pela definição de Pitkin, estar representado, de acordo com essa visão,
equivale a crer que está sendo representado.

Para Martínez (2004) isso está ligado a legitimidade política e, portanto, a conceitos
como apoio difuso e apoio específico . Já para a própria Pitkin (1967, p.9-10), a visão
simbólica nos leva à psicologia social, que está preocupada em saber o que faz as pessoas

1 Martínez (2004) faz exatamente uma ponte entre Qualidade da democracia e a qualidade da represen-
tação.
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se sentirem representadas. À ciência política, segundo ela, caberia investigar o que deveria
fazer com se sintam representados, e o que contaria como evidência disso.

Como no caso da visão formalista, podemos encontrar uma abundância de estudos
tratando dessas questões (seja do tema da legitimidade e da percepção de estar sendo
representado, como de explicações psicossociais para essa percepção). Mas elas não parecem
nos dizer muito sobre qualidade da representação em si.

2.1.2.1. Duas dimensões da representação descritiva: sociodemográfica e ideológica

Na representação descritiva, como já mencionado, temos uma possibilidade mais
conveniente de se medir a qualidade da representação. Nesta concepção, representantes
seriam como um "reflexo"dos representados. Um corpo representativo como o Congresso
Nacional deve ser como uma miniatura da sociedade, com características semelhantes às
do grupo que ele representa. O termo metodológico "amostra representativa"é perfeito
para ilustrar o que seria a representação (e como medir sua qualidade) de acordo com essa
visão.

Se adotarmos essa concepção em sua forma extrema, os melhores índices de repre-
sentatividade se dariam não por eleições, mas por sorteios, como no júri (PITKIN, 1967).
De fato, a seleção por sorteio era comum na Antiguidade, e as eleições foram elogiadas
por Aristóteles ou mesmo pelos Federalistas não por serem um mecanismo representativo,
mas justamente pelo seu caráter mais aristocrático, de permitir a seleção de pessoas mais
capazes para o cargo (MANSBRIDGE, 2020).

Isso vai de encontro à seguinte questão: quais características queremos ver represen-
tadas? Não parece desejável nem mesmo factível que representantes sejam idênticos, em
tudo, aos representados. Como Pitkin insiste, em diversos momentos, a representação, por
definição, nunca é perfeita, porque aquilo que está representando algo ausente não pode ser
idêntico a ele. Sempre existirá alguma, e nem é necessário que o representante seja igual
ao representado em tudo, da mesma forma que um mapa não é igual ao território que ele
representa. No entanto, eles precisam de uma semelhança em algumas características-chave
da representação política.

Podemos agrupar essas características em duas dimensões: sociodemográfica e
ideológica. A primeira diz respeito à representatividade de gênero, raça, regiões de um
país ou mesmo faixas etárias. A representatividade ideológica, por sua vez, diz respeito à
similaridade de opiniões e preferências políticas. E ainda que muitos autores interpretem
mal Pitkin, reduzindo a representação descritiva à primeira dimensão, a própria autora
fala muito mais na segunda, a qual considera como sendo mais importante (COTTA;
RUSSO, 2020). Para ela, similaridade demográfica só importa na medida em que trouxer
similaridade de opiniões. Posição semelhante pode ser vista em autores como Best e
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Krueger (2005), para quem as similaridades de opinião podem importar mais para os
resultados políticos do que as similaridades socioeconômicas.

Outra desvantagem das medidas sociodemográficas de representatividade é que
em muitos casos elas acabam sendo mais difíceis de comparar (ainda que os dados sejam
muito mais abundantes, tanto para a população quanto para os representantes eleitos). Se
queremos comparar, por exemplo, renda e classe social/profissional, temos que lidar com o
fato de que, a partir do momento em que alguém é eleito, a classe dele passa a ser a mesma
de todos outros congressistas. Talvez por isso algumas pesquisas de opiniões com elites
(como as pesquisas com parlamentares que utilizamos no 5) incluem questões sobre profissão
e renda relacionadas ao passado do entrevistado, inclusive sobre os pais dele. Mas mesmo
que consideremos, no plano teórico, que a representatividade desejável seria em relação
às origens da pessoa do que em relação ao estado atual dela (que, fatalmente, é diferente
pelo simples fato de ele ter sido eleito), como compararíamos isso com a população? Em
relação às origens dela também? Qual período da vida, tanto dos parlamentares quanto
da população, seria adequado considerar? Este é um caso em que a impossibilidade de
uma semelhança total entre representantes e representados é um obstáculo difícil de se
transpor e até mesmo de se medir.

Por outro lado, não parece prudente abandonar completamente medidas sociode-
mográficas de representatividade. Se, de acordo com a definição de Pitkin de representação
(substantiva), o que importa é o interesse dos representados, e considerarmos que a si-
milaridade sociodemográfica pode ter uma relação direta com interesses que podem não
ser abarcados pela ideologia (ou por outras medidas), o seu uso para medir qualidade da
representação se faz necessário. Isso pode ser verdade "particularmente quando existe uma
desconfiança generalizada ou interesses ’não-cristalizados’"(GOLDER; FERLAND, 2017).

A escolha entre essas duas operacionalizações da representação descritiva pode nos
levar a debates intermináveis. Os políticos eleitos são mais representativos se representarem
fielmente as proporções de Esquerda e Direita, ou de opiniões favoráveis e contrárias ao
aborto, ou se representarem fielmente as proporções de populações afetadas por essas
posições ideológicas, como a classe trabalhadora e as mulheres? Nesse debate, podemos
trazer, por exemplo, a perspectiva marxista, para a qual uma classe social ou grupo
desfavorecido, como as mulheres, precisa adquirir consciência coletiva para se emancipar
do grupo opressor2.

2 A princípio, por essa perspectiva, poderíamos imaginar que a semelhança ideológica seria mais
importante: ter feministas para defender os interesses das mulheres é mais importante do que ter uma
mera paridade de gênero no Congresso; e ter mais deputados de esquerda, sindicalistas, defensores
das classes trabalhadoras, seria mais importante do que ter uma representatividade em termos de
faixas de renda e classe social. Se adotarmos essa perspectiva, no entanto, teríamos que definir o
que é "consciência de classe"(ou consciência de gênero, etc.) e medir a qualidade da composição dos
representantes nesses termos, e não em termos de qualquer semelhança com a população. Afinal, de
nada adiantaria ter uma amostra ideologicamente representativa da população se a própria população
não tiver adquirido essa consciência.
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Poderíamos também trazer a perspectiva do direito das minorias: basta ter uma
representação proporcional ao tamanho daquele grupo na população, mesmo se essa
proporção for próxima de zero ou de um número de congressistas que não tenha nenhum
poder efetivo para garantir seus direitos, sua representatividade? Ou seria melhor trazer
um poder de veto? Aqui, modelos consensuais (propostos, inclusive, como solução para o
problema Israel-Palestina) poderiam parecer uma solução interessante. Mas esse problema
poderia ser apontado também para "minorias ideológicas", e tem relação com uma outra
decisão metodológica que discutiremos adiante: medir a representatividade em termos
individuais ou coletivos?

Em suma, tanto a congruência sociodemográfica quanto a ideológica são aproxi-
mações, medidas incompletas da representação, mas a segunda parece uma aproximação
um pouco mais eficaz do que a primeira. A mera semelhança de gênero, raça, classe
social, idade ou região de moradia não garante que um representante irá defender os
interesses de alguém. É verdade que o mesmo ocorre para a similaridade ideológica: não há
garantias de que esse representante vá defender as posições que, em tese, ela e seu partido
possuem. Mas isso pode ter um maior custo político. Em ambos os casos, há o problema do
principal-agente, mas a congruência ideológica pode ser uma proxy mais operacionalizável
e abrangente de qualidade da representação

Portanto, não parece razoável abandonar completamente as medidas sociodemográ-
ficas ou negar a já extensa literatura que existe, por exemplo, sobre representatividade
de gênero e raça. Parece mais prudente, já que ambas são aproximações imperfeitas,
estabelecer um diálogo entre as duas literaturas, como pedem Golder e Ferland (2017).
Essa preocupação foge do recorte desse trabalho, mas não deve ser ignorada3. Devemos
ter claro, inclusive ao interpretar os resultados deste estudo, as limitações da medida que
estamos utilizando.

Mas por que usar aproximações ao invés de uma medida direta da qualidade da
representação? Como já mencionado, é difícil medir diretamente o quanto o interesse
dos representados está sendo atendido. No entanto, há uma medida de congruência que
pretende, ao menos, considerar diretamente as ações dos representados.

2.1.2.2. Congruência nas políticas públicas vs congruência ideológica

Ainda que não possamos operacionalizar empiricamente os interesses dos repre-
sentados, há possibilidades de se comparar, diretamente, as opiniões dos cidadãos com
as ações de representantes. Nesse caso, portanto, ainda continuamos utilizando posições

3 Selios (2012), por exemplo, analisa congruência em termos sociodemográficos (os quais ela chama de
"congruência estrutural"e também ideológicos na América Latina. Por sua vez, autores como Giger,
Rosset e Bernauer (2012) unem as duas coisas, verificando se há diferença na representação ideológica
entre diferentes classes sociais.
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políticas como "proxy"para os interesses últimos dos cidadãos. No entanto, temos, para o
outro lado da equação, uma medida direta das ações dos representantes.

Há muitos estudos cuja variável dependente é a congruência entre políticas pú-
blicas e as preferências dos cidadãos, ou policy-opinion congruence (LAX; PHILLIPS,
2009; RASMUSSEN; REHER; TOSHKOV, 2019, entre outros). Se essa medida é uma
operacionalização direta das ações dos representantes, ela também tem suas limitações
nos dois lados da equação e, sobretudo, na comparação entre eles.

Do lado dos cidadãos (a serem) representados, temos as mesmas medidas que para
a congruência ideológica, com a única diferença de que aqui os autores costumam usar
preferências muito específicas do que escalas abstratas e genéricas, como Esquerda-Direita,
como falaremos adiante.

Do outro lado da comparação, se temos essa vantagem de ser uma medida direta das
ações dos representantes, ela não abarca todas essas ações. Segundo Eulau e Karps (1977), a
formulação de políticas públicas é só uma dentre diversas formas de responsiveness perante
os representados, havendo também a "responsividade nos serviços (que envolve os esforços
do representante para assegurar benefícios particularizados para os indivíduos ou grupos
de sua jurisdição), "responsividade de alocação, que se refere aos esforços do representante
para obter benefícios para seu eleitorado através de trocas de tipo pork-barrel nos processos
de apropriação ou através de intervenções administrativas", e ainda a "responsividade
simbólica, que envolve gestos públicos que criam uma sensação de confiança e apoio entre
representantes e representados"(lembrando, portanto, a visão de representação simbólica a
que Pitkin se refere).

Segundo eles, portanto, não podemos reduzir a representação à elaboração de
políticas públicas (ou a qualquer outro item isolado), havendo inclusive outras formas
de ação além das quatro elencadas acima. Se considerarmos que a ideologia de um
parlamentar/partido pode ter influência sobre essas outras formas de ação, ela pode ser
mais indireta mas seria mais abrangente do que a policy congruence.

Por outro lado, ainda que precisemos reconhecer que a formulação de políticas não
é a única obrigação de um representante, é razoável supor que ela seja, sozinha, mais
importante do que todas as outras4.

Mas a maior limitação dessa medida, em relação à congruência ideológica, está
justamente na composição de uma variável a partir desses dois termos: enquanto a medida
opinião-opinião (ou ideologia-ideologia) está comparando duas medidas idênticas (ainda
que nem todos autores utilizem exatamente a mesma medida para os dois lados), a medida
opinião-política pública está se debruçando sobre duas coisas fundamentalmente diferentes.

4 Isso pode variar de acordo com o cargo e o sistema político (alocações via "intervenções administrativas",
por exemplo, podem ser mais importantes num país do que em outro, ou para um representante
municipal do que para um um deputado federal, e assim por diante).
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A solução encontrada para uma comparação que faça sentido é sempre de ir para
algum elemento específico. Dessa forma, ao invés de se utilizar escalas abstratas como
Esquerda-Direita, a maioria dos autores que utilizam essa medida trata de questões como
aborto, casamento homoafetivo ou fumar em ambientes públicos.

Mas mesmo com essa solução, não é simples, muitas vezes, identificar em que
medida os representantes estão atuando de maneira congruente com as preferências dos
representados. O que devemos comparar? O status quo naquele momento? As proposições
legislativas? As alterações. Autores como Rasmussen, Reher e Toshkov (2019) encontram
formas criativas de codificar os dados sobre políticas de forma a realizar essa comparação
(considerando se uma política específica está em prática parcialmente, totalmente ou de
forma alguma)5. De qualquer forma, não é uma operacionalização simples, que se possa
decidir de uma forma objetiva e indiscutível.

Adicionalmente, essa necessidade de dados mais específicos limita um pouco tanto
a oferta de dados quanto o escopo das análises. No entanto, esses problemas parecem
ser menores. Para o lado dos cidadãos há, atualmente, na maioria dos países, uma
disponibilidade considerável de dados sobre preferências. Por sua vez, o escopo das análises
pode ser aumentado com o uso de muitos itens na análise. Rasmussen, Reher e Toshkov
(2019), por exemplo, compara preferências com políticas em 23 questões diferentes. Isso
fornece uma abrangência considerável ao mesmo tempo em que se mantém a precisão6.

Portanto, a congruência entre políticas públicas e preferências dos cidadãos tem
vantagens e desvantagens em relação à congruência ideológica. Mas além dessas vantagens e
desvantagens, tudo depende do que se pretende aferir. Se estamos preocupados com a forma
como os sistemas eleitorais selecionam representantes, a congruência ideológica parece
superior, porque na produção de políticas públicas entram influências após as eleições, como
a ação de grupos de interesse7. Por outro lado, se estivermos preocupados justamente com
a influência desses grupos nas políticas efetivas, a policy congruence seria mais adequada.
E se o que nos preocupa for a questão sobre as desigualdades de representação entre grupos
diversos, ambas as medidas possuem suas qualidades e limitações.

5 Já Soroka e Wlezien (2008) partem de uma estratégia mais questionável, considerando se as pessoas
querem manter o status quo, aumentar ou diminuir os gastos em áreas como Defesa e Educação como
sendo uma medida de congruência entre políticas e opiniões

6 A decisão de quais itens considerar também não é simples. Burstein (2014), por exemplo, aponta como
as análises costumam focar em assuntos de grande saliência, o que, segundo ele, traz um viés. Partindo
desse problema, o autor faz um enorme esforço de coleta para incluir outros itens, com menos exposição
de mídia e com menos disponibilidade de dados até então.

7 É claro que sistemas eleitorais também podem afetar a representatividade nas políticas públicas,
mas aqui devem entrar mais as variáveis ligadas às regras para aprovação de medidas, como poderes
presidenciais, regimentos, bicameralismo, etc. do que as regras eleitorais.
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2.1.2.3. Representação coletiva e diádica

A qualidade da representação pode ser medida de um ponto de vista diádico (a
relação individual de cada congressista eleito com seu distrito, ou de cada partido com seu
eleitorado) ou do ponto de vista coletivo (a relação entre toda uma nação, por exemplo, e
o corpo de governantes eleitos).

Essa perspectiva coletiva da representação foi trazida à tona por (WEISSBERG,
1978), que critica outros estudos de representação nos EUA por utilizarem apenas a medida
diádica e explora teorica e empiricamente uma medida coletiva de representação.

Golder e Stramski (2010) adicionam uma categoria "intermediária", sugerindo que a
representação pode ser vista (e medida) como uma relação one-to-one ("um-a-um", ou seja,
de cada eleitor com cada representante); many-to-one ("muitos-a-um", todos os eleitores
com seu representante, ou com um governo) ou "muitos-a-muitos"(todos os representados
com todos representantes, comparando as distribuições de ambos)8.

Como escolher entre uma medida diádica ou coletiva? A decisão depende, sobretudo,
de nossas perguntas de pesquisa e unidades de análise. O capítulo 5 deste trabalho, por
exemplo, trata de relações many-to-many, tanto entre todos os cidadãos e todos os
representantes quanto entre cidadãos não-votantes e votantes, entre esses e seus votos, e
entre votos e cadeiras. Nesse caso, nem seria possível adotar uma medida diádica, exceto
entre eleitores e partido votado, mas isso é justamente o que fazemos nos capítulos 6 e 7,
nos quais a lógica inversa se aplica. Afinal, se nestes capítulos estamos preocupados em
entender como cada eleitor atinge determinados graus de congruência com o partido em
que votou, não faria sentido utilizar uma operacionalização coletiva, pois para isso não
poderíamos usar variáveis explicativas do nível individual (como grau de escolaridade ou
mesmo a distância ideológica mínima ofertada pelos partidos a cada um desses eleitores).

Ademais, mesmo se optarmos por uma análise apenas com variáveis de nível macro,
uma medida many-to-many estaria nos mostrando apenas a congruência como resultado
final, e não em termos de comportamento eleitoral. Pensemos em dois cenários totalmente
opostos em termos de congruência diádica. No cenário A, completamente absurdo, imagine
que metade do eleitorado é da extrema-esquerda, mas votou na extrema-direita, e a outra
metade está na situação totalmente inversa (são de extrema direita mas votaram na
extrema-esquerda). No cenário B, os eleitores estão igualmente dispostos nos dois polos
extremos do espectro ideológico, mas votaram de maneira perfeitamente congruente com
suas posições. Se formos medir a relação many-to-many nesses dois cenários opostos, ela
será igual, com o máximo nível de congruência entre os eleitores e os representantes. E,

8 Eles também concebem a possibilidade de uma quarta categoria, one-to-many, onde há um único
representado e vários representantes, o que seria o caso numa medida da congruência entre os membros
do cabinet como representantes dos interesses do presidente, por exemplo, mas não é assunto do artigo
deles nem na discussão que estamos realizando aqui.



38 Capítulo 2. Definição e operacionalização dos conceitos de representação política e ideologia

de fato, isso faz sentido se estamos pensando nos resultados eleitorais. Mas se queremos
saber como os eleitores se comportam (e o que explica esse comportamento, inclusive
fatores macro-institucionais como os sistemas eleitorais, que podem garantir candidatos
mais próximos a eles nas urnas), precisamos de uma medida diádica, que nos mostraria,
corretamente, que o cenário A tem o menor nível de congruência possível e o cenário B o
maior nível possível.

Portanto, essa escolha não é uma questão normativa, mas sim de enfoque específico
de cada pesquisa. O próprio Weissberg (1978) diz que tanto a perspectiva diádica quanto
a coletiva são importantes (apesar de ser mal-interpretado por Vásquez (2015, p.48), que
menciona uma preferência normativa de Weissberg pela perspectiva coletivista)9

Existe outra questão metodológica relacionada a isso tudo, essa sim com uma carga
normativa, ou pelo menos com uma opção que parece mais claramente desejável: como
calcular a congruência many-to-many?

Podemos utilizar posições medianas ou médias (medianas são mais comuns). Mas se
estamos querendo contrapor dois grupos, a comparação de distribuições parece fazer mais
sentido. O uso de posições médias ou medianas desperdiça informação (LUPU; SELIOS;
WARNER, 2017), e só faria sentido se assumirmos que dois representantes (ou mesmo
cidadãos) de centro equivalem a um de extrema-direita e outro de extrema-esquerda10.
Retomaremos essa questão ao debater nosso desenho de pesquisa e a forma de calcular a
congruência coletiva utilizada no 5. Por ora cabe dizer que, do ponto de vista do conceito
de representação, se o que queremos é de fato comparar dois grupos, faz sentido utilizar
todos os dados que temos. Afinal, se a posição média de todos os parlamentares fosse
equivalente à posição combinada de todos eles, bastaria ter um representante, ao invés das
dezenas ou até centenas que encontramos em qualquer Parlamento do mundo.

2.1.3. Outras questões conceituais

Há duas outras questões teórico-normativas sobre o conceito de representação que
ainda não abordamos. Passamos a uma breve discussão sobre elas.

9 Existe, de fato, um debate normativo sobre quem deve ser representado por um congressista, toda
a nação ou apenas seueleitorado/distrito (PITKIN, 1967; COTTA; RUSSO, 2020, p.215-218, p.5).
Mas quais interesses devem ser defendidos é uma questão de representação substantiva, de ações do
representante, não de comparações descritivas como a congruência. Nesse caso, parece que a acepção
mais comum é a de que a representação deve ser coletiva.

10 Essa lógica não vale só para ideologia, mas para qualquer comparação que envolvesse variáveis numéricas.
Portanto, a medida com medianas poderia ser usada, por exemplo, para comparar a representação em
termos de idade, mas nesse caso estaríamos assumindo que duas pessoas de meia-idade equivaleriam a
uma pessoa jovem e outra idosa.
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2.1.3.1. O representante como mandatário ou trustee

Um representante pode ser visto tanto como um mandatário (executor de ordens
expressas dos representados) ou como um trustee (um agente independente que deve
perseguir os interesses dos representados, mas de acordo com seus próprios julgamentos)
(PITKIN, 1967, cap.7). O debate entre essas duas perspectivas aparece com frequência
nas discussões sobre o conceito de representação.

A concepção do representante como trustee foi defendida desde autores clássicos
como Edmund Burke (PITKIN, 1967). Em termos de operacionalização empírica, o
problema dessa definição continua sendo de como mensurar objetivamente "interesses dos
representados"para poder aferir até que ponto os representantes estão perseguindo esses
interesses.

A literatura de congruência ideológica, segundo Golder e Ferland (2017), assume
representantes como mandatários. Mas podemos considerar que existe um continuum
que vai desde representantes agindo estritamente de acordo com o que os representados
definem até o extremo oposto, da independência total. Não parece necessário adotar uma
visão radical de representação como mandato para utilizar a congruência ideológica como
medida, sobretudo se os elementos de ideologia que utilizamos forem mais generalistas,
como a escala Esquerda-Direita. Podemos conceber um representante que age de acordo
com diretrizes ideológicas (ligadas aos interesses dos cidadãos mas, sobretudo, às suas
visões de mundo) mas, ainda assim, toma decisões específicas independentes.

Ademais, até Burke considera que o corpo representativo deve ser uma expressão
dos "sentimentos da nação" (BURKE, 2002 apud PITKIN, 1967, p.61). Não precisamos,
portanto, negar totalmente o papel da ideologia mesmo se concebermos que os represen-
tantes devem ser mais independentes. E se não temos uma alternativa muito plausível
para medir a congruência em termos mais independentes, a congruência ideológica ainda
resiste como uma boa escolha para aferir a qualidade de representação.

2.1.3.2. A influência dos representantes sobre as preferências dos cidadãos

A visão de preferências dos cidadãos como "fixadas antes de competições políticas
e relativamente impermeáveis à influência política"foi questionada pela "virada constru-
tivista"nos estudos de opinião, que trouxe uma ênfase maior na interferência das elites
políticas (DISCH, 2011).

Segundo (MANSBRIDGE, 2003), entre outros, essa influência dos representantes
sobre os cidadãos não é em si algo ruim: pode ser uma manipulação ou apenas um ato de
"educação política", parte do papel deles como políticos profissionais, que pode ser voltada
para os próprios interesses desses cidadãos. Há aqui uma visão deliberativa da democracia,
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onde as posições sobre cada assunto são formadas pelo debate público. O problema está
em como separar as duas coisas, o que é manipulação e o que é educação.

Isso pode ser um problema para a congruência ideológica enquanto medida de
qualidade da representação, problema apontado já por Pitkin (DISCH, 2011). A literatura
de congruência enxerga o encontro entre as posições de cidadãos e representantes pela
ótica da responsividade: os partidos e candidatos se adequam às posições dos eleitores para
atrair seus votos. Mas se nem toda "congruência"é desejável, se for obra de enganação, de
uma persuasão que não é voltada para os interesses dos cidadãos, o que estamos medindo
de fato aqui?

Rasmussen, Reher e Toshkov (2019) não vê problema algum, considerando que tanto
a responsividade quanto o movimento na direção oposta (políticos influenciando a posição
dos eleitores) são indicadores de qualidade da representação. Inobstante, preferimos cautela
a se apoiar em pressupostos otimistas como essa ou, o que seria pior, o da responsividade
dos representantes como mão única da conexão com as preferências do eleitorado, como
faz o resto da literatura.

Essa cautela, obviamente, não implica em simplesmente abandonar a congruência
ideológica como medida de representação. Ao contrário, implica em refletir sobre e tornar
explícitos os limites dessa medida, como insistimos e insistiremos em outras ocasiões.

Quais seriam, então, esses limites? De partida, mesmo não assumindo que con-
gruência significa representatividade, podemos afirmar que o contrário é verídico: cidadãos
cujas preferências estão distantes dos representantes não estão sendo bem-representados.
A congruência seria, portanto, necessária mas não suficiente para uma boa representação.
Ainda assim, se nosso objetivo é comparar níveis diversos de congruência entre países ou
indivíduos, a questão que fica é: poderia haver algum viés aqui?

Podemos supor, por exemplo, que cidadãos com maiores níveis de escolaridade e
conhecimento político teriam menor propensão a serem manipulados pelas elites políticas.
Nesse caso, a correlação entre o nível real de representatividade e esses fatores cognitivos
ficaria amenizada nas análises em que a representatividade está sendo medida pela proxy
congruência ideológica. Talvez algo semelhante possa ser imaginado para os níveis de
democracia, outra variável explicativa mobilizada nesta obra (mas a capacidade, sobretudo
por candidatos populistas, de manipular a opinião pública através de redes sociais em
regimes democráticos talvez nos faça questionar essa suposição). Já para sistemas eleitorais,
não vemos motivo para supor que haja qualquer viés, pois não temos motivos para supor
que cidadãos que vivem, por exemplo, em países com Representação Proporcional possam
sofrer influências mais ou menos deletérias sobre suas preferências do que os que vivem em
sistemas majoritários. Na Conclusão falaremos mais sobre os possíveis vieses nas análises
que apresentaremos.
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Nesta seção, buscamos discutir o conceito de representação com foco em elementos
que podem justificar ou ameaçar a congruência ideológica enquanto medida desse conceito.
Longe de um debate compreensivo sobre esse conceito complexo, procuramos elencar
as vantagens e desvantagens do uso da medida que escolhemos como nossa variável de
interesse.

Em suma, temos três indicadores possíveis para a representatividade política:
congruência sociodemográfica, ideológica ou entre políticas públicas e preferências (policy-
opinion congruence). Ademais, a representação (e uma medida como a congruência ideoló-
gica) pode ser encarada como coletiva ou diádica.

A semelhança ideológica entre cidadãos e representantes (assim como suas alterna-
tivas) é uma aproximação da qualidade da representação, e só será eficiente na medida em
em que essa similitude se traduzir em ações voltadas para o interesse dos representados
(PITKIN, 1967).

Mas o que estamos chamando aqui de congruência ideológica pode se desdobrar
em medidas diversas de ideologia ou posição política, desde a tradicional escala Esquerda-
Direita até o posicionamento em questões mais específicas. O que devemos medir (e
podemos) quando pensamos em ideologia, para fins de aferir a qualidade da representação?
Na próxima seção, nos debruçamos sobre o conceito de ideologia e as possibilidades de
medida da congruência ideológica utilizadas na literatura.

2.2. Ideologia: definições, classificações e as medidas de qualidade
da representação decorrentes

O conceito de ideologia também é complexo, sujeito a discussões eternas sobre o seu
significado. Faremos uma breve discussão sobre a definição do conceito para depois focar
no que pretendemos medir como ideologia e, sobretudo, como qualidade da representação,
e de quais as opções disponíveis e dos pressupostos e limitações envolvidos na escolha
dessas opções.

2.2.1. O conceito de ideologia e sua depreciação normativa

A história do conceito de ideologia, ao menos com esse nome, é relativamente
curta. O primeiro uso dessa palavra é atribuído ao filósofo francês Antoine Destutt de
Tracy na década de 1790 (VINCENT, 2009). É nessa mesma época que as principais
ideologias começam a surgir também: primeiramente (ainda na Revolução Francesa)
as nomenclaturas de Esquerda e Direita; logo em seguida, as famílias ideológicas do
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Conservadorismo, Liberalismo e Socialismo (ao menos com esses nomes, já que muitas
bases dessas escolas de pensamento já existiam antes disso (FREEDEN, 1996)) .

Se De Tracy inicialmente concebeu o termo para propor uma "ciência de ideias"
(FREEDEN, 1996), podemos encontrar outros três significados para a palavra já nas
obras dele: uma ideologia específica (o republicanismo liberal); "uma conotação pejorativa,
implicando tanto uma esterilidade intelectual e prática quanto um radicalismo perigoso";
ou ainda uma concepção mais ampla, de doutrinas políticas em geral (VINCENT, 2009).
Essa polissemia aumentou, de forma que nos tempos modernos Eagleton (1991) vê pelo
menos 16 significados distintos.

Não obstante essa diversidade de definições, é comum se usar o termo como algo
próximo ou até como sinônimo de doutrina política ou visão de mundo, ou seja, como um
conjunto de ideias que orientam o comportamento e ação política dos indivíduos. Esse
é o significado utilizado pela literatura da qual tratamos neste trabalho. Autores como
(FREEDEN, 1996) refinaram essa definição:

Proceeding from the political concept as the unit of analysis in political
thought, it is the main thesis of this book that ideologies are distinctive
configurations of political concepts, and that they create specific concep-
tual patterns from a pool of indeterminate and unlimited combinations.

Para esse autor, as ideologias seriam, portanto, uma forma de combinar conceitos
políticos de maneira particular e, dessa forma, "descontestar"o significado de cada um
desses conceitos, atribuindo

Mas ainda que essa concepção mais ampla, de considerar todas doutrinas políticas
como ideologia seja comum, definições mais limitadas também se fizeram presente ao longo
do tempo. E com elas, a conotação pejorativa. Nas mais variadas escolas de pensamento
podemos ver a ideologia sendo considerada como algo irracional, ilusório e prejudicial, e
contraposta a outras doutrinas políticas ou mesmo a formas de pensamento "superior",
como a ciência ou a filosofia política (FREEDEN, 1996).

Desde Karl Marx, um dos primeiros a refletir sobre ideologia, essa visão pejorativa
do conceito parece, ela própria, ideológica: ao afirmar que as ideologias equivalem a falsa
consciência ou ilusão, ele as contrapunha à sua própria doutrina política, que teria um
caráter mais objetivo, científico.

Já Mannheim (2013) define como ideologia as doutrinas políticas voltadas para a
manutenção do status quo, caracterizando como "utopia"aquelas que buscam transformações.
Já Michael Oakeshott faz o inverso, contrapondo ideologia ao "tradicionalismo"(VINCENT,
2009, pág.9). Ambos, no entanto, consideram a ideologia como algo indesejável.

Nos anos 1950, com a associação entre ideologias a fanatismo, totalitarismo e aos
horrores da Segunda Guerra Mundial, autores como Daniel (BELL, 2000) propõem ofim da
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ideologia, sugerindo que elas não mais seriam capazes de mobilizar cidadãos para resolver
os problemas reais da política. E por mais que ele jurasse que sua própria tese não fosse
ideológica, é difícil acreditar nisso, dado que a base do seu argumento era limitada à
derrocada (e aos problemas) do socialismo real, sem aplicar a mesma visão crítica a outras
doutrinas políticas (SUMMERS, 2011). De forma semelhante, Sartori também considera
só alguns "sistemas de crenças", justamente os mais extremistas ou prejudiciais, como
ideologia (FREEDEN, 1996, p.18).

Se concordarmos com uma concepção pejorativa, em que ideologias são inócuas
ou prejudiciais para a realidade política, não faria muito sentido utilizá-las como base de
uma medida de qualidade da representação. Por outro lado, a congruência ideológica entre
cidadãos e representantes pretende ser uma medida procedural, relacionada à representação
eleitoral, e não uma medida final do bem-estar social. Podemos conceber que certas posições
ideológicas sejam extremamente prejudiciais a uma sociedade, mas isso é assunto para
outras investigações. Aqui, nossa preocupação é com o equilíbrio da representação política
entre diferentes grupos, e com quais fatores explicam a existência desse equilíbrio em maior
ou menor grau. Ademais, essa depreciação normativa do conceito pode trazer um "viés
subjetivo"para uma análise de ideologias (MAYNARD, 2013), sobretudo se ela se basear,
como parece ser o caso de todos exemplos acima, numa preferência por certas doutrinas,
as quais ficam protegidas dessa crítica ao serem consideradas como "não-ideologia".

Sendo assim, a concepção pejorativa perdeu força e o interesse acadêmico sobre
ideologias se renovou nas últimas décadas. Procedemos para uma descrição das principais
escolas de análise de ideologias nos tempos atuais e alguns dilemas que surgem ao se medir
e classificar ideologias nos tempos atuais.

2.2.2. As escolas de análise da ideologia e a concepção unidimensional
Esquerda-Direita

Maynard (2013) procura mapear as análises de ideologia atuais, dividindo-as entre
três grupos:

• abordagens conceituais como a análise morfológica de Freeden (1996);

• abordagens discursivas, como a Análise Crítica do Discurso;

• abordagens quantitativas, que se desdobram entre estudos de posicionamento ideoló-
gico pela ciência política (incluindo a congruência ideológica) e análises da psicologia
política.

Desses três grupos, apenas as abordagens discursivas ainda trazem uma concepção
"semi-pejorativa"de ideologias, herdada do marxismo. Mas se o valor das ideologias, como
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um todo, não tem sido mais questionado (ao menos nesse ambiente acadêmico), o mesmo
não ocorre com a classificação ideológica mais conhecida de todas: Esquerda-Direita.

Segundo Maynard, apenas nas abordagens quantitativas as ideologias costumam ser
enquadradas de maneira unidimensional, no eixo Esquerda-Direita (ou Liberal-Conservador,
nos Estados Unidos). Nas outras escolas, parte-se de uma concepção multi-dimensional ou
não-dimensional, em que diferentes ideologias não são mutuamente exclusivas. A análise
morfológica de Freeden, por exemplo, concebe famílias ideológicas como Conservadorismo,
Liberalismo, e Socialismo sem ordená-las de maneira cartesiana. Cada família tem seus
conceitos essenciais, inegociáveis, como o controle da mudança para os conservadores
ou a igualdade para os socialistas. Outros conceitos, chamados pelo autor de periféricos
ou adjacentes, podem ser combinados com esses itens essenciais, de acordo com cada
contexto político. Dessa forma, a igualdade e o Estado de Bem-estar, por exemplo, já
foram defendidos por grupos conservadores, por exemplo, como meios para se manter a
estabilidade e a ordem, ou esse "controle da mudança"tão caro a eles.

A classificação unidimensional também pode ser questionada do ponto de vista
substantivo. Autores como Giddens (1994) afirmam que Esquerda e Direita perderam
sentido, pois não podemos mais associá-las à oposição tradição vs mudança. Essa posição
é refutada por Bobbio (1996), que nos lembra a onipresença desses conceitos em debates
políticos. Para esse autor, assim como Dyrberg (2009) ainda que essas oposições entre
tradição e mudança, ou outsider x insider não possam mais ser completamente colapsadas
à dimensão Esquerda x Direita, isso não significa que esses termos tenham perdido o
sentido. Apenas mudou esse sentido.

Ainda que pareça exagerado afirmar que Esquerda e Direita perderam o sentido, isso
não significa que essa dimensão explique tudo. Isso tem sido apontado pela própria literatura
quantitativa de ideologias. Autores como Evans, Heath e Lalljee (1996) apontaram para a
importância de uma escala bi-dimensional, adicionando um eixo Libertário-Autoritário ao
tradicional Esquerda-Direita (que se refere mais à questão econômica). Já Hooghe, Marks e
Wilson (2002) caracteriza esse segundo eixo como GAL-TAN (Green-Alternative-Libertarian
vs Traditional-Authoritarian-Nationalist), a qual preveria melhor que Esquerda-Direita a
posição de partidos sobre a integração europeia. Já autores posteriores afirmam que essa
questão da integração do continente deve ser tratada como uma terceira dimensão, isolada
das outras duas (COSTELLO; THOMASSEN; ROSEMA, 2012).

Uma outra possibilidade muito utilizada em estudos de congruência ideológica é
uso de policy issues, ou seja, a posição específica em questões concretas como aborto,
casamento homoafetivo ou políticas de redistribuição. Essa concepção pode ser vista como
não-dimensional, já que não agrupa essas questões em classificações como Esquerda-Direita
ou Libertário-Autoritário. O interesse, quando se trata de medir a congruência ideológica,
é aferir semelhanças entre os dois grupos comparados (cidadãos e representantes). Para
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isso, podemos prescindir de qualquer classificação. Como defenderemos adiante, se os
dados que temos são de itens concretos, parece mais adequado medir a congruência com
esses dados brutos, ao invés de agrupá-los em ordenações cartesianas, sejam elas uni ou
multi-dimensionais, ou em classificações mais qualitativas, como as famílias ideológicas.

2.3. Medindo a qualidade da representação através da congruênci-
aideológica: opções utilizadas neste trabalho

Quando o objetivo de uma pesquisa é medir a qualidade da representação através de
posições ideológicas de cidadãos e representantes, as principais opções são: o posicionamento
na escala Esquerda-Direita e as posições em policy issues, ou seja, questões específicas
como legalização do aborto, casamento homoafetivo e políticas de redistribuição de renda.

O uso da escala Esquerda-Direita, apesar de suas limitações, tem diversos benefícios.
Em primeiro lugar, ele é quase onipresente nas pesquisas de opinião. Essa abundância
de dados nos permite análises em larga escala, com uma variedade temporal e espacial
muito maior do que temos para qualquer outra medida ideológica, além de comparações
diretas com pesquisas anteriores. Ela também pode ser encarada como um indicativo da
importância substantiva dos conceitos de Esquerda e Direita na política a que Bobbio
(1996) se refere: não fossem tão relevantes no mundo real da política, esses conceitos
não seriam tão presentes nem mesmo no universo acadêmico. Em segundo lugar, essa
é a única escala abstrata que pode ser significativa para todos cidadãos, gerando dados
mais representativos(menores taxas de não-resposta) e com significado substantivo. Não
temos conhecimento de nenhuma pesquisa de opinião que peça aos cidadãos, ou mesmo
a parlamentares, que se posicionem em eixos alternativos, como Libertário-Autoritário.
Certamente a proporção de pessoas que não saberiam se posicionar numa escala como essa
seria infinitamente maior do que no eixo Esquerda-Direita.

É claro que não podemos ignorar as limitações dessa medida. Há o problema da
polissemia (variação do significado do termo). Mas, como estamos comparando a posição
de um indivíduo com seus representantes, em países e épocas específicas, só a variação
interna, nesses países, é que nos importa. Ademais, parte de nossas análises considera
a posição que esses mesmos indivíduos dão aos representantes, reduzindo ainda mais
esse problema. O segundo problema que precisamos reconhecer é que, ainda que sejam
significantes e englobem a ideologia das pessoas sobre muitos assuntos, Esquerda e Direita
não são medidas completas, como a proposta de análises multi-dimensionais nos mostra.
Sendo assim, qualquer análise que utilize essa escala deve ter sempre em mente que não
estamos medindo tudo que há de ideológico. Não obstante, não parece haver nenhuma
outra medida abstrata tão significativa e abrangente quanto essa no vocabulário político



46 Capítulo 2. Definição e operacionalização dos conceitos de representação política e ideologia

de cidadãos ou políticos.

Por sua vez, o uso de policy issues é um bom complemento à escala Esquerda-
Direita. Nenhum problema de polissemia parece existir aqui (dificilmente as pessoas
teriam entendimentos diversos sobre o que significa "aborto", "casamento homoafetivo"ou
"redistribuição de renda pelo governo", por exemplo). Ademais, assuntos que não são
necessariamente cobertos pela classificação tradicional podem ser abordados. Por outro
lado, cada item, em particular, é bem específico, limitado. Para abranger uma quantidade
de assuntos considerável, as pesquisas se tornam custosas. Na impossibilidade de cobrir
muitos temas, a decisão sobre quais assuntos são relevantes também não é simples. Escalas
como Esquerda-Direita podem ser utilizadas como atalhos cognitivos para a posição
em assuntos mais diversos, não apenas por pesquisadores mas pelos próprios cidadãos
(COSTELLO; THOMASSEN; ROSEMA, 2012). Afinal, eles nem sempre possuem tempo
e conhecimento para formar opinião sobre todo tipo de questão e decisão política que
acontece. Esses atalhos pretendem "resumir"essas opiniões.

Adicionalmente, e em parte como resultado dessas outras dificuldades, temos uma
oferta de dados para esses itens muito inferior à que encontramos para Esquerda-Direita.
Como já mencionado, a disponibilidade de informações sobre a posição nessa escala, tanto
para cidadãos quanto representantes, nos permite estudos comparativos que abrangem
centenas de países, em diversos períodos, e com a possibilidade de dialogar diretamente
com tantos outros estudos que utilizaram essa mesma medida.

E quanto às outras possibilidades de categorização e mensuração de ideologias?
Para utilizar classificações de cunho mais qualitativo, como as famílias ideológicas de
Freeden (1996) ou escalas multi-dimensionais, seria necessário que os próprios cidadãos se
posicionassem de acordo com essas classificações, ou então que o pesquisador utilizasse a
posição deles em policy issues para enquadrá-los nelas. A primeira alternativa, do auto-
posicionamento, traria as principais desvantagens que temos com Esquerda-Direita (em
alguns casos agravadas) sem trazer os seus benefícios. As taxas de não-resposta certamente
seriam muito altas e a polissemia seria uma questão ainda pior; e não teríamos a mesma
facilidade em coletar dados idênticos para grandes estudos comparativos.

A segunda alternativa já foi executada na literatura. Alguns autores agrupam policy
issues em escalas bi (BELCHIOR; FREIRE, 2013) ou até tri-dimensionais (COSTELLO;
THOMASSEN; ROSEMA, 2012). Se o interesse for justamente na investigação de quais
dimensões são mais relevantes para eleitores e para os debates e competições políticas
em determinado contexto, essa estratégia faz sentido 11. Mas se o foco for na congruência
ideológica em si, não parece que essa estratégia nos traz benefícios. Um eleitor com
posição favorável ao aborto, por exemplo, mas desfavorável ao casamento homoafetivo,

11 Se a unidade de análise forem os próprios issues, podemos analisar qual dessas dimensões apresenta
maior congruência, em média. É isso que fazem Costello, Thomassen e Rosema (2012)
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terá essas opções colapsadas numa única dimensão (como "Esquerda-Direita cultural") e
consideradas matematicamente idênticas à posição de alguém oposto (exibindo, portanto,
uma congruência perfeita com o partido ou candidato que tiver essas opções inversas). Em
suma, essa categorização posterior traria uma imprecisão maior do que os dados originais
utilizados, sem grandes ganhos, se o interesse principal da investigação é a congruência
ideológica em si 12.

Portanto, utilizaremos neste trabalho as duas principais medidas utilizadas na
literatura : policy issues e Esquerda-Direita. Em vista de tudo que foi debatido acima, o
ideal seria sempre ter essas duas alternativas ao nosso dispor, para o maior grau de robustez
possível nas análises. O capítulo 5 segue essa estratégia. Os resultados desta análise mais
pormenorizada apontarão para poucas diferenças, em termos de congruência ideológica,
nos níveis de congruência da escala abstrata e dos policy issues. Essa evidência, somada às
considerações que acabamos de fazer sobre todas as medidas de ideologia possíveis, nos
fornecem segurança para as análises de escopo mais abrangente realizadas nos capítulos 6
e 7, as quais serão realizadas apenas com a escala Esquerda-Direita. Como já mencionado,
devemos ter em mente que essa não é uma medida completa, mas ela certamente é o
melhor resumo que se pode fazer das posições políticas de cidadãos e representantes.

Já no que se refere ao conceito de representação e os dilemas apresentados na
primeira seção desse capítulo, o presente trabalho parte, como toda a literatura, de uma
concepção da representação como mandato (GOLDER; FERLAND, 2017). Não obstante,
a congruência ideológica não pressupõe uma visão tão rígida, sem nenhuma margem de
ação independente pelos representantes, sobretudo quando se tratam de medidas mais
generalistas como a escala Esquerda-Direita. Mesmo no uso de policy issues, o que se busca
aqui são semelhanças de visões, já que as questões utilizadas neste trabalho (e em outros
da literatura) não são tão específicas (apenas os trabalhos que versam sobre congruência
entre opinião e políticas públicas utilizam posições mais específicas sobre leis e medidas
políticas).

Dessa forma, podemos encarar as medidas de congruência também sob a ótica
do trustee, o agente independente que atende aos interesses (e a visão de mundo) dos
representados, mas da forma que melhor lhe aprouver.

Em termos de concepções coletivas e diádicas da representação, utilizaremos medidas
dos dois tipos, a depender do objetivo de cada análise. Ainda que concordemos que o
resultado final da representação aconteça de forma coletiva, requerendo que sua qualidade

12 No caso das categorizações mais qualitativas, como as famílias ideológicas, podemos adicionar que
elas não são fáceis de se traduzir em termos de congruência ideológica. Seria necessário se criar uma
escala de pertencimento a uma ou outra família. Isso até seria viável, e o problema da perda de
informação que acabamos de mencionar poderia ser diminuído, porque haveria mais precisão, mas
outros problemas surgem, como a dificuldade de se criar um indicador de congruência a partir dessas
escalas de pertencimento
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também seja medida de maneira agregada, nossa análise será feita dessa maneira apenas
no capítulo 5 (e com a melhor metodologia para tal, aproveitando toda a informação
disponível nos dados, como explicaremos posteriormente). Nos capítulos 6 e 7 não estamos
analisando esse resultado final e coletivo, mas os padrões individuais de comportamento
eleitoral que levam a ele. Por mais que o desfecho da representação aconteça em grupo,
os mecanismos que estamos analisando acontecem com cada indivíduo, na sua escolha
eleitoral. A nossa unidade de análise aqui é individual.

Essas duas análises parecem se complementar muito bem também pelo equilíbrio
entre agregação e desagregação, trazendo precisão nas análises. No capítulo 5, estamos
utilizando medidas agregadas de congruência ao comparar grupos, porém utilizamos
medidas de ideologia mais específicas, desagregadas (policy issues). Já nas análise dos
capítulos 6 e 7, o contrário ocorre: a nossa medida de ideologia é mais agregada, abrangente
(escala Esquerda-Direita, e apenas ela), mas a unidade de análise da congruência é individual
( cada eleitor e seu voto).
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3 A literatura de congruência ideológica

3.1. Os primeiros trabalhos empíricos

Comparações sistemáticas sobre as posições de cidadãos e representantes se iniciam
na década de 1960, nos EUA. Ainda que o trabalho considerado seminal seja o de Miller
e Stokes (1963), já havia um estudo que procurava medir divergências entre "líderes"e
"seguidores" dos dois partidos relevantes nos EUA (MCCLOSKY; HOFFMANN; O’HARA,
1960). No entanto, o estudo de Miller e Stokes se destaca pela sua abrangência, já que as
posições de cidadãos foram comparadas não apenas às dos representantes mas também às
dos candidatos ainda não eleitos e também às decisões legislativas.

A partir daí, e com a disponibilidade cada vez maior de dados de pesquisas
de opinião, surgem estudos focados em casos únicos, como Barnes (1971), na Itália;
Converse e Pierce (1986), na França; Holmberg (1989), na Suécia; e tantos outros nos
EUA (BACKSTROM, 1977; KUKLINSKI, 1978; MONTJOY; SHAFFER; WEBER, 1980;
SNYDER, 1996; PAGE; BARABAS, 2000).

Em geral, esses estudos tinham caráter descritivo, aferindo os níveis de congruência
em cada país estudado. Mas já surgiam estratégias diversas para especificar a variável
dependente (como veremos posteriormente), além de interpretações dos dados descritivos
que detectavam padrões de representação ou já ensaiavam um esforço explicativo sobre as
causas da congruência.

O livro de Converse e Pierce (1986) analisa a relação entre eleitores e partidos na
França, inspirando-se na análise de Miller e Stokes mas trazendo outros tópicos à tona.
Eles veem eleitores menos "amarrados" a uma coerência ideológica entre suas posições
para assuntos diversos do que as elites partidárias. Eles encontram, apesar disso, um grau
considerável de congruência, ainda que inferior ao dos EUA. Conclusão semelhante foi
encontrada na Suécia, posteriormente, por Granberg e Holmberg (1996), que além de mais
coerência ideológica encontrou mais estabilidade nas posições das elites, em comparação
com a população geral.

Antes disso, outro estudo na Suécia (HOLMBERG, 1989) se inspirou explicitamente
em Converse e Pierce, apontando que, de forma semelhante ao que foi encontrado na França,
o país nórdico teria um sistema político "consideravelmente elitista", relativamente descolado
do eleitorado, mas com uma certa congruência. Além de congruência ideológica, esse
estudo examina a representação sociodemográfica e o tipo de representação que os próprios
congressistas acreditam que devem proporcionar (seguir o partido, suas próprias convicções
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ou as dos eleitores) 1. Em termos de congruência ideológica, os padrões encontrados por
ele nas duas eleições abordadas (1968/69 e 1985) seriam classificados, posteriormente,
como diferentes estilos de representação trusteeship (KITSCHELT et al., 1999), quando
há congruência relativa (ou seja, os partidos estão ordenados da Esquerda para a Direita
de forma semelhante aos seus eleitores, mas não exatamente nas mesmas posições, o que
representaria congruência absoluta). Em 1968/69, Holmberg vê todos partidos mais à
Esquerda de seus respectivos eleitores. Já em 1985, ele vê os partidos mais polarizados
do que os eleitores (tendência semelhante ao que outros autores encontraram no sistema
estadunidense).

Um desses autores é Montjoy, Shaffer e Weber (1980), que comparou as opiniões de
cidadãos com 1600 representantes dos dois grandes partidos em cada condado dos EUA,
em 10 questões políticas classificadas no eixo Liberal-Conservador. Ele encontrou mais
polarização entre as elites do que no eleitorado, ou mais especificamente, os representantes
locais Republicanos estavam mais próximos do extremo Conservador do que seus elei-
tores, mais próximos do centro. Entre os Democratas, na época, tanto cidadãos quanto
representantes apresentaram posições mais moderadas.

3.2. Investigando as causas da congruência dentro de um país

Ainda que uma literatura mais robusta sobre as causas da congruência tenha
demorado para ganhar corpo, alguns estudos começaram a explorar esse tema. Kuklinski
(1978) verifica que a proximidade das eleições traz um aumento na responsividade dos
congressistas em relação ao público: em anos eleitorais, a atividade parlamentar é mais
consonante com as opiniões de cidadãos do que nos outros 3 anos de cada ciclo.

Powell (1982), tendo como unidade de análise cada distrito eleitoral dos EUA, de-
senvolve primeiramente um método para calcular se há congruência "acidental", concluindo
com uma negativa. Depois, ela procura as causas dessa congruência, propondo as seguintes
variáveis: senioridade (congressistas mais antigos são menos responsivos à ideologia do
eleitor, por isso tendem a ser menos congruentes, e mesmo assim são eleitos, pela força que
possuem frente a candidatos novos); grau de competitividade (eleições mais disputadas
fazem com que candidatos tenham que divergir, ou seja, sair de posições centrais); e os
percentuais de participação eleitoral. Os resultados empíricos confirmam uma negativa
entre congruência e as duas primeiras variáveis, e positiva com a última delas (mas nesse
caso, essa correlação é fraca).

Na Austrália, McAllister e Makkai (1993) testam três "teorias democráticas" e
chegam à conclusão de que as elites são mais polarizadas do que os cidadãos por ali

1 A fidelidade ao partido predominou entre os congressistas entrevistados.
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também. Também chega à conclusão de que educação não diminui o fosso ideológico
entre representantes e representados, dando suporte às teorias mais democráticas. Aqui,
portanto, os fatores cognitivos como nível educacional já são apontados como variáveis
explicativas da congruência, mas não recebem sustentação empírica.

Monroe (1998), por sua vez, vê um "viés contra as mudanças"nos EUA: a principal
fonte de incongruência aconteceria quando público quer mudança nas políticas públicas
vigentes (o status quo tende a prevalecer, portanto). Page e Barabas (2000) encontram
incongruência em temas de política externa nos EUA. Eles utilizam como medida de
variável a diferença de entre os percentuais de cidadãos e representantes que apoiam
certas medidas, como ajuda militar a outros países ou intervenção com tropas militares
em situações distintas. Tentam um esforço explicativo, e concluem que essa incongruência
nas questões externas não se deve a uma "mera diferença no grau de compromisso com o
internacionalismo", pois a proporção de cidadãos que apoia aumento nos gastos militares é
semelhante à dos representantes.

Mais adiante, Burden (2005) faz um estudo interessante entre as unidades federativas
dos EUA, trazendo como variáveis explicativas para a congruência (entre políticas públicas e
opiniões) dois dispositivos institucionais: os projetos de iniciativa popular (ballot initiatives)
e os procedimentos de dispensa de Comissão parlamentar (quando a decisão sobre um
projeto de lei passa para o plenário, ao invés de ser decidida por uma Comissão). Segundo
os resultados apresentados, os estados onde se prevê, constitucionalmente, a existência
de projetos de iniciativa popular, possuem maior congruência em temas específicos, como
o aborto; enquanto a dispensa de Comissões aumentaria a congruência de maneira geral
2.Posteriormente, esse assunto recebe outras análises, como a de Lewis e Jacobsmeier
(2017), que encontra uma relação positiva entre um Índice de Democracia Direta e a
congruência em questões específicas como casamento homoafetivo .

3.2.1. Estudos comparativos na Europa

A partir dos anos 1980, começam a brotar comparações internacionais de congruên-
cia. A maior parte delas versava sobre a União Europeia (UE), devido à disponibilidade
cada vez maior de pesquisas como o Eurobarometer e ao surgimento de novas questões
políticas que a formação desse bloco supra-nacional trouxe e que tocavam no tema da
congruência direta ou indiretamente. Além de um novo nível de organização entre parti-
dos e eleitores (os blocos partidários no Parlamento Europeu), surgiram novas questões
2 O autor, na verdade, não utiliza como variável independente a mera previsão legal de procedimentos

para dispensa de Comissões, a qual, segundo ele, existe em quase todos estados da Federação. Ao invés
disso, ele cria um indicador do quão próxima do ideal majoritário é a regra de cada estado: quanto
mais longe, seja para cima (maioria qualificada) ou para baixo (minoria) o percentual de assinaturas
de congressistas requerido para a dispensa, menor o valor dessa variável, sendo o valor máximo dela
atingido quando se requer o apoio de exatamente 50% dos membros da casa
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substantivas na vida política desses partidos e eleitores (integração monetária, políticas de
imigração, etc.) que se tornariam uma nova dimensão de ideologia e, consequentemente,
de congruência ideológica também.

Ainda que esse acúmulo de dados semelhantes para países diversos permitisse, cada
vez mais, análises das explicações da congruência com variáveis independentes de nível
macro, a maioria dos estudos que surgiram até a década de 1990 ainda era de caráter
descritivoz3.

A principal exceção a esse respeito é Dalton (1985), que busca no sistema eleitoral-
partidário explicações para as diferenças nos níveis de congruência de 9 países europeus.
Também é um dos primeiros estudos a analisar como características de cada partido podem
impactar os níveis de convergência entre ele e seu eleitorado.

Houveram outros estudos que exploraram, ainda que mais timidamente, as causas
da congruência. Franklin (1997) aponta a saliência de cada assunto político como uma
explicação importante para a congruência entre as políticas públicas e as opiniões dos
cidadãos europeus. Mas análises exploratórias e descritivas ainda eram mais frequentes.

Não obstante, elas cumpriram seu papel de detectar tendências e padrões de
congruência e de representação. (THOMASSEN; SCHMITT, 1997) testa e confirma não
apenas a proximidade nas opiniões entre candidatos ao Parlamento Europeu e seus eleitores,
mas também se essas opiniões estão ligadas de maneira coerente aos blocos partidários
(mais do que à nacionalidade de cada pessoa). Quanto à congruência, ainda que os autores
encontrem níveis razoáveis na escala Esquerda-Direita, há uma certa divergência justamente
em temas centrais da UE, como a união monetária (candidatos apresentaram, em média,
mais entusiasmo quanto a isso do que seu eleitorado).

Outros autores confirmam essa tendência, encontrando menor convergência ideoló-
gica entre cidadãos e elites sobre temas da união supra-nacional do que em questões de
caráter nacional (THOMASSEN; SCHMITT, 1999) ou do eixo Esquerda-Direita (MAT-
TILA; RAUNIO, 2006). Já Hooghe (2003) comparam as preferências de elites e população
sobre a concessão de competência sobre 13 áreas das políticas públicas ao bloco supra-
nacional, com a conclusão de que as elites estavam mais dispostas a ceder a soberania ao
bloco, mas os cidadãos se mostraram mais favoráveis à "europeização"das políticas sociais.

Ainda no continente europeu, Kitschelt et al. (1999) analisam 4 países pós-

3 Talvez isso se devesse justamente a todas as novas indagações teóricas e material empírico que a União
Europeia trazia. Estando a literatura sobre as causas da congruência ainda engatinhando, não foi
possível evoluir tão rapidamente nesse tema ao mesmo tempo em que um fenômeno histórico tão
profundo como a emergência da União Europeia se desenrolava. Ademais, ainda que houvesse uma
disponibilidade de dados cada vez maior, o número de países com dados semelhantes, e comparáveis,
em termos de congruência ideológica, ainda era pequeno para análises quantitativas mais robustas.
Essa limitação persiste até hoje, por exemplo, para análises com eleições presidenciais, ou mesmo para
eleições parlamentares, dependendo do desenho de pesquisa que se pretende utilizar, como debateremos
em capítulos posteriores
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comunistas (Polônia, Hungria, República Checa e Bulgária), propondo, entre outras
coisas, o modelo teórico já mencionado neste capítulo, onde interpretam a existência de
congruência absoluta como "mandate representation", e propõem também 3 modelos de
representação como tutela, quando há congruência absoluta (partidos e respectivos eleitores
ordenados de maneira semelhante no eixo Esquerda-Direita) (em um deles, todos partidos
estão mais à esquerda ou à direita do que seu eleitorado; no segundo, partidos estão mais
polarizados, e no último, partidos convergem para o centro e são os eleitores é que estão
mais polarizados); além de um último modelo em que não há congruência nem absoluta
nem relativa. A partir daí, entre outras análises e discussões, os autores verificam como
cada um desses países se comporta em termos de congruência, tanto em itens específicos
quanto na superdimensão Esquerda-Direita (capítulo 9).

Os autores encontram, na maior parte dos casos, um grau considerável de con-
gruência relativa, mas não absoluta. O país que tem piores resultados é a Hungria, e os
autores também oferecem um modelo teórico relacionado ao contexto de cada país, desde
o histórico institucional à maneira como se deu a transição para democracias eleitorais,
para interpretar esses resultados. Algum tempo depois, Rohrschneider e Whitefield (2007)
veem uma consolidação de sistemas representativos e com coerência ideológica em nações
pós-comunistas.

Por fim, cabe citar Holmberg (2000), que compara os 5 países nórdicos e encontra
ali um grau razoável de congruência, sobretudo em assuntos ligados a Esquerda e Direita
(ou ao que alguns autores posteriormente chamariam de "Esquerda-Direita econômica", ou
seja, temas relacionados a Estado e mercado, redistribuição de renda e políticas sociais).

3.3. Sistemas eleitorais e congruência ideológica

A primeira análise comparada entre países das causas da congruência foi realizada
por Dalton (1985). Esse autor também é pioneiro na abordagem de um tema que viria a
dominar essa literatura: a vantagem de sistemas de Representação Proporcional (RP) sobre
os sistemas Majoritários, que era postulada por cientistas políticos como Arend Lijphart
2012. Dalton confirma essa vantagem, ainda que com estatísticas modestas (o número de
casos dificulta resultados mais robustos). Além de uma variável binária para os dois tipos
de sistema, ele inclui duas variáveis independentes relacionadas a eles, e que voltaram a
ser utilizadas em trabalhos futuros (fragmentação legislativa e número de partidos).

A superioridade da RP sobre os sistemas majoritários também foi evidenciada
empiricamente por (HUBER; POWELL, 1994), que identificam dois possíveis mecanismos
para se atingir a congruência, os quais eles classificam como "duas visões da democracia
liberal": o majoritário, pelo qual os candidatos convergem para o centro já antes das



54 Capítulo 3. A literatura de congruência ideológica

eleições, conforme Downs (1957); e o proporcionalista, pelo qual essa convergência se dá,
em parte, após as eleições. A partir daí, eles propõem algumas variáveis para classificar
os 12 países incluídos na análise dentro de uma dessas duas "visões" ou numa categoria
intermediária entre elas. O resultado, além de favorável aos sistemas de Representação
Proporcional, traz reflexões teóricas e achados empíricos sobre como cada um dos dois
tipos de sistema pode atingir a congruência e quais seus respectivos desafios para isso.

O impacto positivo dos sistemas proporcionais sobre a congruência continuaria a
gozar de apoio empírico em outros estudos (POWELL; VANBERG, 2000; MCDONALD;
MENDES; BUDGE, 2004; MCDONALD; BUDGE, 2005) até a publicação de dois artigos
que chacoalharam esse consenso: Blais e Bodet (2006), seguido de Golder e Stramski
(2010).

Essa discrepância nos resultados se deveria, em parte, a especificações diferentes
da variável dependente: Blais e Bodet utilizam as posições dos partidos de acordo com a
percepção dos próprios eleitores (algo incomum até então). Golder e Stramski seguem a
mesma estratégia, e adicionam conceituações/operacionalizações diversas da congruência
diádica e coletiva (voltaremos a esse assunto adiante).

No entanto, para Powell (2009) não é a metodologia de cálculo da congruência
desses autores que trouxe resultados discrepantes com a literatura anterior, mas sim o fator
temporal: os sistemas majoritários tiveram maior congruência na última década abordada
por eles. Para comprovar isso (e que seus próprios resultados não dependem de uma única
forma de medir congruência), o autor realiza testes com três especificações diferentes da
variável dependente, a partir das três principais fontes de dados disponíveis para posicionar
os partidos (dados de programas partidários; percepção do eleitor e percepção de experts).

Para os dados de percepção do eleitor, que só se tornaram disponíveis com o CSES
(Comparative Study of Electoral Systems), nos anos 90, o período era menor, e seria
justamente por isso (por não ter dados de décadas anteriores) que os resultados não foram
favoráveis à RP. Com os dados de programas partidários do CMP (Comparative Manifesto
Project) Powell consegue analisar 328 eleições de 1946 a 2003 (o posicionamento por
experts cobre eleições a partir de 1978). No entanto, a limitação no número (e tipo) de
países estudados continua: são apenas 20 nações, todas elas democracias avançadas.

Kim, Jr e Fording (2010) concordam com Powell e adicionam a polarização entre
os partidos como variável-chave para entender essa diferença temporal. Para eles, uma
diminuição na polarização em países com sistema majoritário fez com que a proximidade
entre representantes e representados nesses países aumentasse, explicando os resultados
discrepantes em relação a décadas anteriores.

Não obstante, a "controvérsia da congruência ideológica"continua. Golder e Lloyd
(2014) rebatem Powell, replicando sua análise e reafirmando a equivalência entre sistemas
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Majoritários e Proporcionais. Eles criticam o fato de que os níveis maiores de congruência em
países com RP que Powell encontrou não eram nem estatisticamente nem substantivamente
significantes (a diferença nas médias, numa escala Esquerda-Direita de 0 a 100, seria de
apenas 2,74). Além disso, apontam para o problema estatístico de se usar dados de um
mesmo país, como se fossem dados independentes entre si (para corrigir isso, eles usam
erros-padrões robustos).

Mas a limitação no número de países estudados nos faz indagar se toda essa discussão
fazia sentido: com um número limitado de regimes, mesmo aumentando o período temporal,
temos poucos regimes políticos para fazer qualquer afirmação sobre o efeito de sistemas
eleitorais na congruência 4. O fato de ter uma faixa temporal mais extensa apenas com
dados do CMP, que estão sujeitos a diversos problemas, como discutiremos adiante, torna
o problema ainda maior. Seja como for, a quantidade reduzida de países, sem democracias
menos avançadas na amostra, é uma limitação considerável dos dois lados da controvérsia.

Mas para além dessas discussões sobre número de casos (e dados disponíveis),
especificações da variável dependente e correções estatísticas, parece prudente retomar a
discussão sobre os mecanismos causais que podem produzir (maiores ou menores níveis
de) resultados eleitorais satisfatórios, em termos de proximidade ideológica, aos cidadãos
de cada país. Como os sistemas eleitorais podem, de fato, alterar a situação? Mesmo que
tenhamos dados para uma quantidade considerável de regimes políticos (como acontece,
até certo ponto, hoje em dia, dada a expansão e continuidade do CSES), não podemos
encarar os sistemas numa lógica binária (Majoritários X RP), dada sua complexidade
(se temos poucos casos, esse problema se torna ainda pior). É preciso desagregá-los em
variáveis mais específicas, que possam dar conta de relações causais plausíveis.

É verdade que boa parte da literatura não trata a questão de maneira tão simplista.
Há dezenas de estudos que utilizam número efetivo de partidos, proporcionalidade votos-
cadeira e outras variáveis, geralmente contínuas, relacionadas ao sistema eleitoral ao
mesmo tempo. Os mecanismos causais também já são preocupação de muitos autores, ao
descreverem como as eleições e formação de coalizões governamentais poderiam produzir
resultados mais ou menos representativos para os eleitores (HUBER; POWELL, 1994;
BLAIS; BODET, 2006; POWELL, 2009, só para citar alguns).

Nesses autores, portanto, já há uma clara preocupação com as "etapas" que levam à
congruência, ainda que eles se refiram a apenas duas grandes etapas (a eleição e a formação
de coalizões governamentais), e não às 3 etapas mais específicas que sugerimos no modelo
teórico do capítulo 5.

4 Mesmo Golder e Lloyd assumem que seus erros-padrões robustos não seriam suficientes porque
dependem do número de clusters, e alguns econometristas falam que 20 seria um número suficiente mas
outros sugerem um mínimo de 40. Ainda que eles apresentem um procedimento com "cluster-robust
bootstrap"para apresentar seus p-values, o problema não parece ser resolvido tão facilmente com
procedimentos estatísticos.
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E como esses autores apontam, a congruência, sobretudo em sistemas majoritários,
depende inicialmente de uma coordenação entre todos agentes políticos, aí inclusa a
"capacidade/desejo dos eleitores de apoiar estrategicamente o partido centrista mais
forte"Blais e Bodet. O termo centrista, aliás, mostra uma outra limitação: muitos autores
aqui estão tratando apenas de posições médias de governos e eleitores. Um divisor de
águas, como discutiremos em breve, foi justamente o trabalho de Golder e Stramski, que
propõe comparações de distribuições como forma de medir a congruência. Mas quando
vemos um texto como o de Huber e Powell, ao menos com o olhar atual sobre o tema,
pensamos que "duas visões de democracia", uma majoritária e outra proporcional, iriam
incluir também medidas de congruência respectivas a isso.

O problema aqui é que isso muda completamente o que estamos tratando. Se
queremos medir a proporcionalidade entre cadeiras legislativas e eleitores, precisamos
comparar distribuições. Se queremos comparar a posição média, seja nessas cadeiras ou no
Executivo, considerando um desses corpos representativos como uma coisa só, então as
médias/medianas fazem sentido. Mas afirmações como a de que sistemas proporcionais são
menos congruentes no resultado eleitoral imediato, por exemplo, ou que uma maior oferta
de partidos diminui a congruência, só fazem sentido pensando em termos de mediana.
Para pensar uma casa legislativa, por exemplo, onde minorias e nichos ideológicos diversos
devem ser representados, isso não parece fazer muito sentido normativo, como já debatemos
no capítulo anterior e retornaremos em breve. E para pensar a relação eleitor-voto, diádica,
também não. Tudo depende de qual relação estamos tentando entender, quais mecanismos
estamos tentando identificar.

O fato que nos interessa por agora é que o número efetivo de partidos, por exemplo,
tende a aumentar a oferta eleitoral, como Blais e Bodet (2006) admitem. Mas eles acreditam
que isso traria um paradoxo, porque acaba diminuindo a congruência. Se isso é verdade
para a congruência entre o eleitor mediano e a posição mediana da legislatura, não há
razões para crer que seria verdade para a relação individual de cada eleitor com o partido
escolhido por ele, muito menos para a relação final, entre todos eleitores/cidadãos e a casa
legislativa, quando comparamos distribuições.

Ao aumentar a oferta de candidatos próximos à posição ideológica de cada eleitor
(qualquer que seja essa posição), o número efetivo de partidos tenderia a aumentar a
congruência. Junto a isso, existe o lado da demanda eleitoral: eleitores precisam ter
condições para escolher adequadamente em quem votar. Nesse sentido, Lesschaeve (2017)
busca explicar a diferenças de congruência ideológica entre as classes sociais a partir desses
dois lados: a capacidade dos eleitores de classes mais altas em identificar os candidatos
mais próximos, e uma oferta maior de candidatos para essas classes. Ele encontra que
a dificuldade de "votar corretamente" é o principal obstáculo, mas a falta de opções
ideologicamente próximas aos cidadãos de menor escolaridade é surpreendentemente alta
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para um país com tantos partidos, indicando que quantidade nem sempre garante um alto
potencial de congruência.

Klingemann, Gancheva e Weßels (2017) apontam para a complexidade dessa relação
entre oferta e demanda, defendendo que a identificação de candidatos ideologicamente
próximos pelo eleitor depende de algumas características dos partidos, como a clareza
e distinguibilidade de suas posições. Para eles, portanto, não basta ter uma quantidade
considerável de opções (medida pelo número efetivo de partidos eleitorais), mas essas
opções precisam se apresentar de maneira que o eleitor possa identificá-las (por isso, eles
incluem como variáveis explicativas fatores como a variabilidade no eixo Esquerda-Direita
que o partido apresentou ao longo de eleições passadas); e que sejam de fato distintas de
outros partidos (aqui, a medida utilizada é o produto da distância entre o partido e os
seus vizinhos imediatos, à esquerda e à direita). Até onde sabemos, é o único trabalho
publicado que traz uma preocupação com esses dois fatores, que são semelhantes aos
requisitos da congruência que utilizaremos como variáveis explicativas centrais nas nossas
análises multinível.

Se o número de partidos pode não ser suficiente para trazer congruência, um número
excessivo pode até atrapalhar, justamente por dificultar a clareza nas opções. Essa é a
motivação de Walgrave et al. (2009) em seu estudo sobre a Bélgica (o sistema partidário
mais fragmentado do mundo, depois do Brasil). Esses autores encontram altos níveis de
"voto incorreto"naquele país, os quais parecem ser explicados por características do lado
da oferta (partidos de centro, de direita, ou de oposição, por exemplo, são alvos de mais
votos incorretos) mais do que pelo lado da demanda (nível educacional dos eleitores).

No entanto, em trabalhos comparados a relação entre número de partidos e con-
gruência aparece como positiva, inclusive na análise de Klingemann, Gancheva e Weßels
(2017), mas também em outros estudos recentes, como Reher (2018).

Como apontado por estudos de outras áreas, como a do comportamento do con-
sumidor, o número de opções pode trazer uma sobrecarga cognitiva na hora de tomar
decisões, se for muito alto. O experimento de (CUNOW, 2014; CUNOW et al., 2021)
confirma essa tendência para a escolha eleitoral. Seguindo esse raciocínio, acreditamos que
o número efetivo de partidos pode ter uma relação não-linear com a congruência (sendo
benéfico até um certo ponto, mas depois passando a prejudicá-la). O dissenso entre estudos
anteriores que tratam dessa questão pode ser explicado, portanto, por uma especificação
incorreta dessa variável explicativa nos modelos de regressão. Seja como for, o que os
estudos acima mencionados apontam é que quantidade não é necessariamente qualidade
na oferta, e precisamos analisar essas relações de maneira mais pormenorizada.

Por fim, cabe mencionar o trabalho de Golder e Ferland (2017), que faz um balanço
da literatura e de lacunas sobre todas as possíveis maneiras como os sistemas eleitorais
afetam a congruência, em todas as etapas do processo representativo. Uma das coisas
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apontadas por esses autores é que, ainda que os sistemas de RP possam oferecer partidos
mais próximos de cada eleitor (ou seja, valores menores para a Distância Mínima Eleitoral,
variável explicativa central nos modelos que desenvolveremos adiante), o eleitor pode acabar
preferindo votar em partidos mais extremos por preferir um voto direcional (partidos no
mesmo lado do espectro político, mas posições mais extremas, distantes desse eleitor, ao
invés de votar em alguém mais próximo, pois esse partido extremo irá perseguir as políticas
desejadas por esse eleitor com mais intensidade). Como eles notam também, os resultados
empíricos ainda são inconclusivos sobre a superioridade de sistemas proporcionais no que
se refere à congruência eleitor-voto.

O presente trabalho se inspirou, em parte, no raciocínio de Golder e Ferland (2017)
para desenvolver uma análise baseada em etapas do processo representativo, ainda que a
primeira etapa desses autores se refira à formação de preferências (e não à participação
eleitoral como primeira "peneira" dessas preferências, como propomos aqui). Esses autores
também buscaram resumir os mecanismos causais que levam à congruência em cada tipo
de sistema eleitoral, fazendo um resumo das questões acima e de outras, como a relação
entre representação sociodemográfica e sistemas eleitorais.

3.4. Outras variáveis explicativas

Ainda que os sistemas eleitorais tenham dominado parte considerável do debate na
literatura de congruência entre cidadãos e representantes, outras variáveis independentes
foram propostas, em níveis diversos de análise (também possibilitados, cada vez mais, pela
disponibilidade de dados).

3.4.1. Características individuais

Neste nível, os principais fatores explicativos propostos são os cognitivos, como
educação e conhecimento político, seguindo a literatura de comportamento política, para
a qual esses fatores são requisitos para a participação política e cultura democrática
(BRADY; VERBA; SCHLOZMAN, 1995). Alguns autores não encontraram a relação
esperada entre educação e congruência (MCALLISTER; MAKKAI, 1993; BELCHIOR,
2013; WALGRAVE et al., 2009), enquanto outros encontraram Lesschaeve (2017), Rosset
e Stecker (2019). Quando movemos para o conhecimento político, uma variável que parece
mais diretamente associada a escolhas eleitorais bem-informadas, McEvoy (2012) encontra
um efeito positivo. No entanto Simas (2013) não vê o conhecimento político como fator
importante para escolhas eleitorais baseadas em proximidade ideológica nas eleições para a
Câmara dos Deputados dos EUA em 2010. Essa autora também identifica o partidarismo
com um efeito negativo sobre a congruência.
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Outras características socioeconômicas como renda e gênero têm sido trazidas por
alguns autores, com desenhos de pesquisa que conectam as duas formas de representação
descritiva que explicamos no capítulo anterior: a ideológica e a sociodemográfica.

Desigualdades de representação ideológica entre classes sociais foram apontadas
por muitos autores. Entre estudos recentes, podemos citar Gilens (2005) e Bartels (2016),
confirmando maiores níveis de congruência entre as classes altas nos EUA, e Lesschaeve
(2017), com resultados semelhantes na Bélgica (com a ponderação de que a congruência
também tende a ser menor para aqueles que possuem posições discordantes dos outros
membros da mesma classe, seja a dos mais ou menos afluentes).

A literatura comparada tem buscado examinar se esse padrão de desigualdade
política associada à desigualdade socioeconômica se estende por outros países do planeta.
Em geral, confirma-se a tendência, ainda que com importantes diferenças entre um
país e outro (GIGER; ROSSET; BERNAUER, 2012). Também podem haver diferenças
sistemáticas entre dimensões ideológicas: em um estudo amplo, com bancos de dados
diversos e cobrindo 52 países em um período de 33 anos, Lupu e Warner (2017a) encontram
que os ricos estão mais bem representados apenas para questões econômicas, enquanto na
dimensão cultural os menos afluentes possuem melhor representação.

Desigualdades de gênero na política, as quais já foram amplamente estudadas por
si só, também têm recebido uma atenção a partir do olhar da congruência ideológica mais
recentemente. Reher (2018) faz uma comparação de 21 issues em 31 países europeus e
conclui que há uma desigualdade entre os gêneros. Inicialmente, a autora detecta que
não há diferenças sistemáticas de ideologia entre homens e mulheres na maior parte dos
assuntos, mas quando essa diferença existe, os homens são melhor representados.

Por sua vez, Ferland (2020) realiza uma análise com dados do CSES e pesquisas
nacionais e não vê diferenças de gênero na congruência Esquerda-Direita (mas isso é verdade
sobretudo para casos em que há lideranças femininas nos partidos). Já (SIRINIC, 2015)
cruza essa questão com a dos sistemas eleitorais, concluindo que os sistemas Majoritários
apresentam menor desigualdade de gênero em termos de congruência ideológica, numa
análise com 33 países. Essa conclusão é oposta à de autores diversos que veem melhor
igualdade política entre gênero nos sistemas proporcionais (GOLDER; FERLAND, 2017).

Ainda sobre características individuais e a representação de grupos sociais especí-
ficos, destaca-se o estudo recente de (REHER, 2021) sobre populações com deficiência.
Esse estudo é original não apenas por trazer à tona um grupo que acaba esquecido nas
análises (e na realidade política) mas também por verificar a congruência entre candi-
datos e cidadãos desse mesmo grupo. Essa ideia pode inspirar outros cruzamentos entre
características sociais e congruência ideológica, para podermos entender em que momentos
da representação (escolha de candidatos, eleição, ou mesmo na formulação de políticas
públicas) os cidadãos e cidadãs de grupos historicamente marginalizados podem estar
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tendo maior dificuldade para quebrar o círculo vicioso que mantém essa marginalização.

Para finalizar esse assunto, cabe lembrar um ponto mencionado por Golder e Ferland
(2017): em primeiro, justamente a falta de diálogo entre a literatura de congruência
ideológica e a da representação sociodemográfica. As ferramentas e metodologias da
literatura de congruência, segundo ele, podem auxiliar nas medidas de desigualdade na
representação a partir de recortes sociodemográficos. Ademais, como os exemplos acima
demonstram, o cruzamento entre esses dois recortes (sociodemográfico e ideológico) pode
nos trazer novas perguntas e respostas sobre a qualidade da representação como um todo.
Ao invés de analisar apenas a congruência do eleitor mediano (ou, como se tem feito mais
recentemente, da distribuição populacional como um todo) a literatura de congruência
pode se enriquecer ao incorporar divisões por gênero, classe, ou raça, por exemplo.

3.4.2. Características dos partidos

Alguns trabalhos têm proposto características dos partidos e dos representan-
tes/candidatos como variáveis independentes. Entre os partidos, foram testados fatores
como as formas de seleção interna de candidatos (DALTON, 1985; VANDELEENE
et al., 2013); a participação anterior em governos (DALTON, 1985; KLINGEMANN;
GANCHEVA; WEßELS, 2017); tamanho (DALTON, 1985; BELCHIOR; FREIRE, 2013;
DALTON, 2017; WALGRAVE et al., 2009); governismo/oposição (VÁSQUEZ; DOSEK,
2012; WALGRAVE et al., 2009); partidos de nicho (KLÜVER; SPOON, 2014).

Autores como Belchior e Freire (2013) também testam se partidos centristas são
mais congruentes, e encontram uma relação positiva (ainda que outros autores proponham
que o extremismo pode trazer mais clareza ou "direcionalidade"do voto). Por fim, (ÖN-
NUDÓTTIR, 2014) verifica se o critério de decisão dos representantes afeta o nível de
congruência de seus partidos, e encontra que partidos onde há uma proporção maior de
congressistas que declaram seguir sua própria opinião acima de tudo (representação trustee)
apresentam maior congruência do que aqueles onde predomina a disciplina partidária.
Curiosamente, a dominância de uma visão delegativa, onde a opinião dos próprios eleitores
devem prevalecer, teve um desempenho neutro.

3.4.3. Congruência por dimensão/assunto ideológico

Há também uma crescente literatura tratando cada assunto (issue) como unidade
de análise. A principal variável explicativa aqui é a saliência: espera-se que assuntos mais
prioritários, que recebem mais atenção da mídia, das campanhas e da sociedade como
um todo terão maior proximidade de opiniões entre representantes e representados. Mas
autores como (WALGRAVE; LEFEVERE, 2013) adicionam outras variáveis, como a
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"clareza" de cada issue na escala Esquerda-Direita (assuntos que os experts conseguem
associar a Esquerda e Direita mais facilmente apresentariam maiores níveis de congruência
entre cidadãos e representantes).

Alguns autores também encontram maiores níveis de congruência na classificação
Esquerda-Direita do que em issues específicos (THOMASSEN; HAM, 2014), em particular
questões como a União Europeia e imigração (BAKKER; JOLLY; POLK, 2018, p.4) ou
questões sociais (GOLDER; FERLAND, 2017, p.10-11).

3.4.4. Variáveis de nível macro

Para além dos sistemas eleitorais, outras características nacionais foram propostas
como determinantes da congruência ao longo dos anos. O problema para testar qualquer
variável neste nível de análise é o número de casos, sobretudo quando não há variação
suficiente entre todos os países de uma amostra. Como temos dados sobre a congruência
para cada vez mais países, e para essas variáveis geralmente há dados oficiais para um
número considerável de países e faixas temporais, esse problema continua acontecendo
mais para os casos em que de fato não há variação em todo o universo real. É o caso, por
exemplo, de fatores explicativos relacionados a sistemas presidenciais, já que a quantidade
de países onde vigora esse tipo de sistema já é pequena.

Alguns trabalhos testaram o impacto de diferenças socioeconômicas entre países
sobre a congruência. Em sua análise de 9 nações latino-americanas, Luna e Zechmeister
(2005) encontram um efeito do nível da renda per capita e das taxas de pobreza, mas não
da desigualdade (índice de GINI).

Por sua vez, a Análise Qualitativa Comparada (QCA) de (BîEA, 2012) em 33
países traz o nível de renda surge como fator necessário mas não suficiente, por si sós, para
uma alta representatividade ideológica. De acordo com seus modelos, é necessário que
esse alto nível de renda esteja associado à igualdade socioeconômica ou à descentralização
(federalismo) e Sistema Majoritário para garantir essa representatividade5.

Dalton (2017) também encontra uma associação positiva entre IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano) e congruência na sua análise com 27 países da União Europeia
mas, a depender do elemento ideológico utilizado, essa relação não é estatisticamente
significante.

O trabalho de Holmberg (2000) com os 5 países nórdicos sugere que o tamanho
populacional poderia ter um efeito negativo, explicando os altíssimos níveis de congruência
da Islândia. No entanto, essa análise está longe de ter algum poder comparativo mais amplo,
5 O QCA, do inglês Qualitative Comparative Analysis, identifica caminhos causais para um fenômeno,

a partir de combinações de variáveis (que são chamadas de condições) Esse estudo identificou dois
caminhos, ambos com renda per capita, conforme acabamos de descrever
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e o próprio autor reconhece que na Suécia, em nível municipal, não foram encontradas
vantagens representativas em locais com populações menores.

Entre os fatores político-institucionais, outros fatores foram propostos, esporadica-
mente, além daqueles já abordados na discussão sobre sistemas eleitorais. A análise de
Holmberg (2000) atribui os menores níveis de congruência na Finlândia ao seu sistema
personalista, mas outros estudos não tinham achado grandes diferenças entre esse tipo de
sistema e os com partidos mais fortes. Na América Latina, Luna e Zechmeister (2005) não
encontram uma relação estatisticamente significante.

O voto compulsório, por sua vez, tem recebido pouca atenção na literatura. Singh
(2016) aponta, em seu modelo de escolha eleitoral, que não há efeito do voto obrigatório
sobre o voto ideológico. Hooghe e Stiers (2017) encontram menor congruência entre
"eleitores relutantes"(ou seja, aqueles que declaram em pesquisas que não votariam se não
fossem obrigados por lei) na Austrália e Bélgica. No entanto, além de apontar que esse efeito
é mediado por conhecimento e interesse por política, eles afirmam que ele não é suficiente
para impactar os níveis gerais de congruência nesses países. Por isso, chegam à conclusão
de que o voto obrigatório não exerce nenhum impacto sobre a congruência ideológica. Por
último, McAllister, Sheppard e Bean (2015) especulam que o voto compulsório poderia
ser uma das razões para um voto consideravelmente "espacial"na Austrália. Mas ainda
carecemos de estudos comparados focados nessa relação.

Carey (2016) não vê o malapportionment chileno como causa de incongruência
ideológica. Porém, esse estudo tem um grande problema metodológico: a ideologia dos
eleitores é medida através dos partidos nos quais votaram no segundo turno das eleições
chilenas.

A consolidação democrática também já foi associada à congruência, ainda que de
maneira muito pontual na literatura. Dalton (2017) testa o índice Voice and Accountability,
do Banco Mundial, além da idade da democracia, encontrando uma associação estatistica-
mente válida em alguns issues apenas. Ele também vê países pós-comunistas com menores
níveis de congruência.

Já Rohrschneider e Whitefield (2007) encontram coerência ideológica em nações
pós-comunistas. Rohrschneider (2015) também não encontra diferenças nos níveis de
congruência dos dois lados da Alemanha após a queda do muro. Na América Latina,
Bornschier (2013) não vê um efeito negativo da ruptura autoritária sobre os níveis de
congruência. Segundo esse autor, outro traço históricos explicam as diferenças entre países
da região: a consolidação de sistemas partidários fortes, a partir de uma polarização no
início do século 20.

Pellegata (2016) afirma que a alternância de poder diminui congruência no curto
prazo mas aumenta a congruência média no agregado (uma distância entre governo e
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eleitorado para um lado é compensada pelo outro, se vista de forma agregada ao longo do
tempo).

Fatores contextuais de cada eleição também parecem afetar a congruência, como
demonstrou (WALGRAVE et al., 2009) na Bélgica. Esse autor não investiga quais seriam
esses fatores contextuais. Mas alguns deles já foram testados por outros autores. Elei-
ções acirradas (POWELL, 1982; BRUNELL; BUCHLER, 2009) ou choques econômicos
(TRABER; GIGER; HÄUSERMANN, 2018) podem ter efeito negativo.

A polarização política, por sua vez, é um tema que aparece frequentemente na
literatura de congruência ideológica, mas raramente como variável independente. Exceções
são o já mencionado trabalho de Kim, Jr e Fording (2010), além de Carroll e Kubo
(2018). Ambos encontram uma associação negativa entre polarização política e congruência
ideológica.

3.5. Especificações da Variável dependente

As maneiras de medir congruência ideológica e os debates sobre elas são tantos que
acabamos por antecipar um pouco um desses debates, por ter uma relação direta com a
controvérsia da relação sistemas eleitorais x congruência.

Ainda que debates mais profundos sobre a especificação da variável dependente
tenham demorado um pouco para amadurecer, já podíamos ver nos estudos pioneiros de
congruência ideológica uma variedade de formas de medir a congruência, por vezes mais
consistentes do que estudos da literatura mais recente.

Uma questão inicial é a unidade de análise: qual distância queremos medir? Entre
eleitores e partidos? Entre cidadãos e governos? Como vimos, podemos ter até cada questão
ideológica como unidade de análise. Isso depende, primeiramente, do(s) problema(s) de
pesquisa, ainda que tenha relação com concepções diferentes de representação diádicas
ou coletivas, por exemplo (WEISSBERG, 1978). Afinal, se estamos interessados em como
características individuais de cada eleitor afetam os níveis de proximidade entre ele e o
partido que escolhe nas urnas, faz mais sentido analisar os níveis de congruência diádicos,
por mais que acreditemos que a representação, em última instância, é um ato coletivo6.
Isso pode ser encarado como um procedimento de desagregação, assim como outros
procedimentos semelhantes que realizaremos aqui.

Se a unidade de análise for coletiva, surge uma segunda questão: como faremos o
cálculo da distância entre os dois grupos? Se queremos medir a relação entre cidadãos
6 Dalton (1985) faz uma defesa semelhante dae medidas diádicas como forma de entender a representação,

partindo da seguinte afirmação: "citizen-elite agreement without popular control is representation by
chance, not democracy



64 Capítulo 3. A literatura de congruência ideológica

e governos, podemos comparar as posições médias (ou medianas) de ambos, ou então
comparar as distribuições. A primeira opção ainda é a regra: 75% dos artigos abordados na
meta-análise de Shim e Gherghina (2020) utilizaram comparações de médias e medianas e
apenas 4% usam comparações de distribuição como as propostas por Golder e Stramski
(2010), ou a utilizada por Lupu, Selios e Warner (2017), que utilizaremos no Capítulo 5
(entre os demais, 21% utilizam medidas dicotômicas, a partir de questões de "Sim" e "Não"
sobre o apoio a certas medidas, e 1% utiliza a direcionalidade, que também acaba por
dicotomizar as medidas e agregá-las em percentuais de "apoio majoritário" a uma questão).

Se o que estamos comparando são dois grupos, agregados, devemos aproveitar todos
os dados existentes, por isso a comparação de distribuições parece mais vantajosa do que
comparar medianas. Como observa (ANDEWEG, 2012), dependendo da situação podemos
assumir que há uma posição única de um corpo representativo como um governo, porque
a ação política e as decisões ocorrem de maneira unificada. No entanto, não faz sentido
assumir isso ao invés de testar empiricamente; ou seja, de utilizar os dados que temos para
todo um coletivo.

Em muitos casos o uso de posições médias e medianas acaba sendo a única al-
ternativa devido a limitações de dados. Ademais, no caso da posição do governo (Poder
Executivo), faz mais sentido concebê-la como um ponto único e não como uma distribuição.
Nesses casos, a diferença de médias/medianas é a única opção.

Há dois outros dilemas relacionados ao lado da elite na equação da congruência. O
primeiro se refere, mais uma vez, ao foco da análise: representantes individuais ou partidos?
O foco em representantes individuais faria mais sentido em países como os EUA, onde há
muitas diferenças intra-partidária, enquanto o foco em partidos é mais recomendável, por
exemplo, em países europeus, onde a disciplina partidária é mais forte (DALTON, 1985).

Nos meta-dados de Shim e Gherghina (2020), temos números parecidos: 40% dos
artigos versam sobre partidos e 37% sobre legisladores (mas se adicionarmos os 22% que
focam em candidatos, temos uma prevalência do elemento-base individual aqui). Devemos
lembrar, entretanto, que a amostra analisada por eles abrange desde os primeiros estudos
sobre congruência, nas décadas de 1960 e 1970, sendo muitos deles nos EUA. A tendência
atual é de um foco nos partidos (CARREIRÃO, 2015).

A outra questão relacionada à medida da posição das elites é a fonte de informação
a ser utilizada. Essa questão está ligada à anterior, porque o tipo de dados disponíveis
depende de qual será o enfoque: congressistas/candidatos individuais ou partidos como
grupos.

A posição de legisladores individuais pode ser agregada em partidos, mas o contrário
não. Na verdade, a disponibilidade de dados sobre os legisladores é escassa em muitos países.
Mesmo quando há pesquisas de opinião parlamentar, essas pesquisas não identificam os
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entrevistados individualmente (nem permitem que o usuário delas realize essa identificação).
Em países como os EUA, com sistema distrital, esse problema não deve ocorrer, mas é o caso,
por exemplo, para os países latino-americanos, que estão cobertos, nas últimas décadas,
por uma pesquisa parlamentar muito útil para estudos de congruência (a Pesquisa de
Elites Parliamentárias da Universidade de Salamanca, que utilizaremos em nossas análises).
Portanto, na maior parte dos países, a única opção para aferir posições individuais de
legisladores seriam decisões legislativas (roll-call votes).

Quando se trata de determinar a posição dos partidos, dispomos de 4 opções:

• Programas partidários (classificados pelo Comparative Manifesto Project);

• Posição declarada pelos legisladores (ou candidatos) em pesquisas de opinião de
elites;

• Posição definida por experts em ciência política

• Posição definida pelos cidadãos em pesquisas de opinião

Aqui há vantagens e desvantagens em cada opção, e muitos autores discorreram sobre
essas vantagens e desvantagens. Vamos proceder a um resumo sobre essas considerações,
para além do que já foi mencionado anteriormente.

Na opinião de Andeweg (2012) e de Golder e Stramski (2010), a estratégia de usar
manifestos partidários é problemática porque eles trariam apenas a saliência dada, por
cada partido, a um assunto que é, posteriormente, classificado no eixo Esquerda ou Direita.
Essa crítica, no entanto, não parece ter sentido, pois o CMP (Comparative Manifesto
Project) inclui uma análise de sensitividade (ou seja, se as menções a uma questão são
positivas ou negativas).

O grande problema do uso de dados do CMP está no outro lado da equação: com
o que serão comparados os dados dos panfletos partidários? A estratégia mais utilizada é
extremamente problemática: atribuir aos eleitores a mesma posição ideológica do partido
em que votaram. Esse é talvez um dos casos mais graves de endogeneidade na literatura de
ciência política: obviamente as medidas de congruência serão altíssimas com uma medida
como essa, e só não serão perfeitas por haver diferenças entre votos e cadeiras/ governos
eleitos. Esse problema também é apontado por Andeweg (2012) e Golder e Stramski (2010),
e reconhecido até por quem utiliza essa estratégia, como Powell (2009). O uso de posições
dos partidos ponderadas por votos pode ser útil se quisermos medir a incongruência nessa
etapa, da relação entre votos e cadeiras ou votos e governos eleitos. Afinal, não estamos
medindo a ideologia de cidadãos, mas dos partidos em que votaram.

Golder e Stramski (2010) também mencionam que o CMP utiliza os mesmos 26
issues para todos os países e pontos temporais estudados. Esse problema parece relacionado
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ao que apontamos no capítulo anterior: agrupar, a priori, dados de assuntos e dimensões
específicas na escala Esquerda-Direita, pode não ser a melhor forma de utilizar esses dados,
sobretudo quando se busca medir congruência (pois um valor considerado muito à direita
em um assunto, por exemplo, compensa um valor muito à esquerda em outro, como se
fosse a mesma coisa do que uma posição central em ambos).

A outra opção que se tem quando se pretende usar os dados do CMP é comparar
esses dados de manifestos partidários com o posicionamento de cidadãos nas pesquisas de
opinião, como fazem, por exemplo, Golder e Lloyd (2014). Aqui, o problema é que estamos
comparando coisas muito distintas, como se pudessem ser colocadas numa mesma escala.
Mas essa estratégia, talvez por ser mais rara, não é comentada por outros autores.

O posicionamento pelos próprios eleitores, utilizado por Golder e Stramski (2010)
e Blais e Bodet (2006), tem a vantagem de que permite ao cidadão interpretar a escala
Esquerda-Direita de acordo com sua própria visão, com seu conteúdo particular, sem a
necessidade de que as posições nessa escala sejam as mesmas para diferentes cidadãos,
épocas ou países (POWELL, 2009).

O problema seria assumir que essas pessoas sabem a posição "verdadeira"dos
partidos, mas esse problema depende de como utilizamos essa medida. Nesta tese, por
exemplo, a utilizaremos mais como variável independente, justamente para aferir em que
medida os cidadãos se afastam do que seria essa posição verdadeira, do que como variável
dependente. Afinal, se queremos saber como as visões da população são representadas
por partidos e governos, a percepção dos próprios cidadãos deve ser levada em conta
(DALTON; FARRELL; MCALLISTER, 2012)

Outra vantagem é que não há nenhuma diferença temporal: obrigatoriamente, a
posição do cidadão e dos partidos está sendo aferida no mesmo momento, diferentemente
do que costuma acontecer quando se usa uma fonte diferente para a ideologia das elites
Dalton, Farrell e McAllister.

Dentro dessa estratégia, podemos utilizar a média dos eleitores, ao invés de verificar
a diferença diádica de cada eleitor com a posição dada por ele mesmo, especificamente,
ao partido. Isso parece dar resultados bastante precisos, apresentando uma correlação
muito alta com outras medidas da posição ideológica dos partidos (DALTON; FARRELL;
MCALLISTER, 2012).

O posicionamento por experts, por sua vez, traz algumas vantagens e desvantagens
semelhantes às do uso do posicionamento por eleitores. Golder e Stramski (2010) acreditam
que essa medida traz posições precisas, ainda mais se forem consultados muitos especialistas
para cada país. Porém, eles consideram problemática a comparação dessa posição com a
do eleitor, pois eles podem ter coisas diferentes em mente quando falam de Esquerda e
Direita.
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Para Andeweg (2012), o uso de experts pode trazer uma superestimação dos valores
de congruência à medida em que a posição dada por eles aos partidos se baseia no
conhecimento que eles possuem da ideologia dos eleitores de cada partido (e não do partido
em si). Essa superestimação seria ainda maior, segundo ele, quando se utiliza a percepção
do eleitor, já que essa percepção não é independente da sua própria posição (o partido
em que a pessoa votou tenderia a ser classificado como mais próximo do que outros). Por
essas razões, e por haver uma escassez de estudos que utilizam as posições dadas pelos
próprios parlamentares, esse autor utiliza essa medida para as elites.

Outra questão importante quando se trata de medir a congruência é a dos compo-
nentes ou escalas ideológicas que utilizamos. Esse tema também é objeto de discussões
intermináveis. No entanto, como já dedicamos uma seção inteira no capítulo anterior para
ele, não o abordaremos aqui.

Por fim, cabe mencionar o desenvolvimento de métricas criativas, como a "congruên-
cia narrativa"(ESCH; JOOSEN; ZUYDAM, 2016), um mapa cognitivo das preferências de
cidadãos e representantes holandeses a partir de dados qualitativos que são codificados
quantitativamente.

3.6. Considerações finais

Buscamos resumir a trajetória da literatura sobre congruência ideológica, com foco
nas análises sobre suas causas. Há alguns estudos que empregam a congruência como
variável independente (ZIPP, 1985; BORRE, 2000).

Entre as principais lacunas, faltam análises sistemáticas sobre algumas variáveis de
nível agregado, como voto obrigatório e qualidade da democracia. Também carecemos de
estudos sobre regimes presidenciais. Mesmo as análises sobre a congruência governamental
por vezes excluem esses regimes (é o caso de Blais e Bodet (2006)).

Procuraremos, no presente trabalho, suprir essas lacunas. Também buscaremos
uma análise mais precisa sobre os mecanismos causais relacionados a sistemas eleitorais e
a todo o processo que leva à congruência, desde o comparecimento de cidadãos às urnas
até a atribuição de cadeiras legislativas.

Por fim, a literatura nessa área, como em tantas outras, é extremamente focada
em democracias avançadas. Essa é uma outra lacuna a ser superada pois, em regiões
como a América Latina, há a prevalência de características raras entre esses locais mais
desenvolvidos, como presidencialismo e voto obrigatório (justamente fatores que também
carecem de investigações na literatura). Não obstante, temos visto cada vez mais estudos
tanto nessa região (LUNA; ZECHMEISTER, 2005; BORNSCHIER, 2013; JOIGNANT;
MORALES; FUENTES, 2016; LUPU; WARNER, 2017b) quanto em países do Leste
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Europeu (já mencionados ao longo de todo esse capítulo). Também surgiram, nos últimos
anos, análises em democracias totalmente novas, como a Tunísia (FARAG, 2020), único
país em que a Primavera Árabe deu lugar a um regime democrático. Esse tipo de análise
pode apontar para clivagens ideológicas diferentes das que estamos acostumados, como a
dimensão secular–islamista.

Há outros temas não abordados neste capítulo diretamente, porque não são objeto
desse trabalho, como a congruência dinâmica (medidas da mudança de posição, em oposição
à congruência estática, que mede a convergência de posições em momentos específicos).
Carreirão (2015) faz uma exposição muito valiosa sobre a importância deste conceito e
sobre artigos que fazem uso dele. Para este e outros temas relacionados à congruência,
essa revisão bibliográfica, assim como Shim e Gherghina (2020), trazem outras questões e
informações de grande utilidade.



Parte II

Análises empíricas - as causas da congruência
ideológica
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“I seem to have been only like a boy playing on the seashore, and diverting myself in now
and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean

of truth lay all undiscovered before me.“
(Isaac Newton)
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4 Desenho de Pesquisa

Neste capítulo, descrevemos brevemente as estratégias de pesquisa. Mais detalhes
sobre métodos, dados e operacionalização das variáveis serão fornecidos posteriormente,
pois há algumas especificidades em cada uma das três análises empíricas que realizaremos.

4.1. Objetivos e Etapas de Análise

A maior limitação no campo de estudos da congruência é de dados, "já que
esses estudos requerem, geralmente, uma base de dados equivalente para cidadãos e
parlamentares"(BELCHIOR, 2010). Mesmo se uma pesquisa com parlamentares indaga a
mesma questão do que uma pesquisa com cidadãos, mas utiliza uma escala diferente, já
há uma distorção considerável numa medida de congruência. E se a intenção for medir
a congruência no nível individual (em oposição a comparações entre países), também é
preciso que as pesquisas incluam questões sobre quem a pessoa votou. Ainda que esse
tipo de pergunta seja relativamente abundante em pesquisas de opinião, ela nem sempre
vem acompanhada das questões ideológicas, e nem sempre se refere às eleições específicas
que se pretende analisar (e para as quais se tem dados dessas questões ideológicas que
sejam perfeitamente correspondentes aos dados sobre as mesmas questões para as elites
políticas).

Portanto, para conseguir alguma contribuição significativa nesta literatura, é preciso
extrair a maior quantidade e precisão possíveis de informações das bases disponíveis para
responder perguntas antigas e novas sobre as causas da representação ideológica dos
cidadãos pelos seus representantes. Este é o principal esforço do estudo que se apresenta a
seguir. Partiremos de três análises distintas (divididas entre os 3 próximos capítulos deste
texto):

• Comparação das distribuições ideológicas entre parlamentares e cidadãos, e de
indicadores desagregados pelas 3 etapas que compõem a representação (de eleitores
faltosos para votantes; desses votantes para o voto e finalmente do voto para as
cadeiras)

• Análise de eleições legislativas com regressões multinível;

• Análise de eleições presidenciais com regressões multinível;

Portanto, temos aqui duas estratégias de análise distintas, mas a segunda delas se
desdobra em um capítulo para eleições parlamentares e outro para eleições presidenciais.
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As análises multinível fazem uso dos dados do CSES (Comparative Study of Electoral
Systems), uma pesquisa de opinião realizada em todos continentes. Utilizamos aqui o
módulo integrado, que une os 4 primeiros módulos originais da pesquisa, compreendendo
mais de 281.000 entrevistas com cidadãos em 174 eleições, em 55 países, bem como
avaliações (por parte desses cidadãos), de mais de 600 partidos e 400 líderes políticos em
seus respectivos países.

Além desse volume de dados, que nos permite uma comparação ampla (sobretudo
em eleições legislativas), o CSES tem outra diferença em relação a outras alternativas
que pode ser muito útil: a pesquisa pergunta a percepção dos próprios cidadãos sobre a
ideologia dos partidos. Isso possibilita a construção de indicadores inovadores, feitos com
base na comparação dessa percepção com a dos experts, como explicaremos posteriormente.

Por outro lado, esse banco de dados tem uma limitação: só temos medidas de
ideologia numa escala Esquerda-Direita. Como já debatemos, ainda que sejam de extrema
importância para a política, os conceitos de Esquerda e Direita não compreendem perfeita-
mente toda a visão de mundo dos indivíduos; não são entendidos da mesma forma por
diferentes pessoas (polissemia); e um percentual considerável dessas pessoas (dependendo
do país), sequer os compreende, não sendo capaz de classificar a si mesmos ou os partidos
nesse espectro.

O fato de não ser completo como medida de ideologia não é tão relevante, já
que nenhuma outra medida seria completa, e Esquerda-Direita ainda parece ser a mais
representativa possível de posições específicas em assuntos diversos. O ideal é termos mais
de uma medida a nosso dispor, para criar inclusive índices compostos de congruência, como
faremos na outra parte deste trabalho. Porém, na falta dele, Esquerda-Direita, sozinha,
funciona como um indicador agregado.

Quanto à polissemia, se ela for mais no nível internacional do que intra-nacional
também não é um problema para uma análise de congruência. Afinal, a congruência está
sendo medida entre cidadãos e representantes de cada país. Se, por exemplo, os brasileiros
têm um entendimento totalmente diferente dos noruegueses sobre Esquerda e Direita, isso
pode tornar difícil, por exemplo, a comparação entre ideologias desses dois países (fica mais
delicado dizer que um desses países, em média, está mais à direita que o outro, porque o
que se considera como direita nele pode ser sistematicamente diferente). Mas não afeta o
indicador de congruência, nem mesmo a comparação desse indicador em ambos os países.
O que afetaria nossa variável dependente seria uma diferença de compreensão de Esquerda
e Direita dentro do mesmo país.

O mesmo vale para diferenças temporais: se, por algum motivo, o significado de
Esquerda e Direita mudar consideravelmente para os brasileiros entre as eleições de 2002
e 2014, por exemplo, mas essa mudança for homogênea entre todos brasileiros, de todas
regiões do país, não há nenhum prejuízo para uma análise de congruência ideológica. O
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indicador de congruência ideológica é uma comparação dentro de cada país, no momento
de cada eleição específica, portanto diferenças entre países ou entre diferentes períodos
não o afetam.

Já a terceira limitação pode ser mais problemática, a depender dos percentuais
de pessoas que não sabem se posicionar na escala Esquerda-Direita e de haver alguma
correlação entre essa incapacidade de posicionamento e algum outro fator relacionado à
congruência. A primeira coisa que vem à mente aqui são os fatores ligados à dimensão
cognitiva, cuja relação causal com a congruência se daria justamente pela capacidade de
se posicionar e de posicionar partidos. Buscamos contornar esse problema tendo diversas
variáveis explicativas para medir essa capacidade cognitiva, mas ainda assim é preciso
lembrar disso ao fazer interpretações de resultados. É preciso nos indagar, ao verificar
esses resultados: quais seria a possível direção do viés aqui apresentado?

O viés mais plausível seria o de mascarar o efeito dessas variáveis cognitivas
sobre a congruência, tornando os coeficientes delas menores e/ou com menor significância
estatística. Afinal, se a hipótese de que os eleitores com menos capacidade para identificar
posições ideológicas estiver certa, retirar justamente os que tem menor capacidade da
amostra por não haver dados que nos permitam comparar a ideologia deles com a de
representantes deixará essa correlação mais fraca ou até invisível nos resultados empíricos.
Também podemos conceber uma espécie de mistura dos dois problemas que acabamos
de apontar: por falta de conhecimento político, um entrevistado pode atribuir posições
ideológicas a si mesmo e aos partidos de maneira errática ou até aleatória, ao invés de
simplesmente dizer que não sabe atribui-las. Isso gera variância nos dados de ideologia e
pode até gerar viés, se houver alguma correlação sistemática com o espectro ideológico
(por exemplo, se cidadãos à esquerda responderem dessa forma com mais frequência do
que eleitores em outras posições, os dados apresentarão uma população menos à esquerda
do que seria a realidade). Em termos de congruência ideológica, que é o assunto de nosso
interesse, também pode gerar apenas variância ou viés mesmo, se houver correlação com
outras variáveis. Mas aqui o viés talvez seja em direção oposta ou mais imprevisível. Mas
não parece ser uma razão para se preocupar, pois não há evidências de que as pessoas
ajam assim com muita frequência em pesquisas de opinião. Em geral, elas preferem dizer
que não sabem.

Antes de prosseguir, cabe lembrar que a análise dos capítulos 6 e 7 parte da criação
de indicadores para medir, como variável independente, a diferença entre a percepção
individual dos cidadãos, e dos experts, no que se refere à ideologia de partidos. Também
conta com análises adicionais sem essa medida, mas também tendo como variável depen-
dente a ideologia medida por experts, para não excluir os indivíduos que não souberam
classificar os partidos (e em ambos os casos também utilizaremos a média da classificação
feita por todos cidadãos, para dar ainda mais robustez às nossas investigações). Com isso,
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os problemas acima relatados só permanecem para a classificação dos próprios cidadãos
entrevistados (que obviamente não conta com nenhuma outra opção, como experts).

A primeira análise empírica que realizamos (Capítulo 5) busca, acima de tudo, cobrir
essas limitações da classificação Esquerda-Direita, utilizando como métrica a congruência
em questões políticas específicas, sendo as principais delas:o casamento de pessoas do
mesmo sexo, estatização vs privatização e redistribuição de renda, com dados de pesquisas
de opinião pública e com parlamentares 1. Os dados são de duas regiões do planeta:

• 15 países da América Latina, com dados de eleições entre 2009 e 2014 do Barômetro
das Américas (Universidade de Vanderbilt) para cidadãos; e da PELA (Pesquisa
Elites Parlamentárias Latinoamericanas, conduzida pela Universidade de Salamanca),
para elites;

• 27 países europeus, com dados da eleição de 2009 para o Parlamento Europeu
coletados tanto para cidadãos quanto para candidatos na EES (European Election
Studies), administrada pelo European Election Research Group(WEßELS; WZB,
2011).

Além desses itens específicos, fazemos uso da escala tradicional Esquerda-Direita,
por duas razões: em primeiro, porque isso nos permite comparar essa escala com a de itens
específicos, e serve como validação dos achados feitos nas primeiras partes. Lembramos,
novamente, que o interesse aqui é nas medidas de congruência ideológica, e não em
medidas de ideologia apenas. Portanto, ainda que as classificações de Esquerda-Direita
não apresentem relações muito claras ou monótonas com o posicionamento nessas questões
políticas particulares (como vimos no Capítulo 2, seção 2), o fato de os níveis de congruência
na escala tradicional e nessas questões serem semelhantes entre países, ou mesmo entre
indivíduos, seria uma evidência de que essas escalas são igualmente precisas, e que os
problemas acima relatados não são significativos.

A segunda razão parte da filosofia de sempre utilizar o máximo de dados disponíveis.
Nenhuma medida de ideologia é necessariamente melhor ou mais correta do que outra.
Quando o objetivo é medir a correspondência entre a ideologia de cidadãos e representantes,
os componentes ideológicos que mais importam seriam os que importarem para os próprios
cidadãos. E isso pode sempre variar, é claro ((por isso alguns autores medem a própria
congruência em prioridades políticas, para aferir se os assuntos mais importantes para
os cidadãos são os mesmos que para as elites políticas). Mas quanto mais componentes
utilizamos, melhor. É com essa ideia em mente que elaboramos índices compostos de

1 Como já mencionamos, (SAIEGH, 2009) apontam para uma superioridade dos dados de pesquisas com
elites, como forma de medir as posições políticas das mesmas, em relação a outras alternativas, como o
comportamento legislativo (roll-call)
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congruência , compreendendo os três itens específicos acima mencionados e também a
escala tradicional Esquerda-Direita.

O Capítulo 5 também conta com uma inovação analítica. Vamos medir o nível de
congruência nas diversas etapas do processo eleitoral, comparando a distribuição ideológica
entre:

1. cidadãos e eleitores;

2. eleitores e votos (ou seja, a distribuição ideológica dos partidos ponderada pelo
percentual de votos de cada um deles);

3. votos e cadeiras (de forma semelhante ao item anterior, aqui medimos a distribuição
ideológica dos partidos ponderada pelo percentual de cadeiras de cada um deles).

No nosso conhecimento, não há nenhum trabalho ainda fazendo distinção entre
essas etapas, mesmo após Golder e Ferland (2017) apontarem isso como uma importante
lacuna a ser preenchida a fim de entendermos de fato os mecanismos causais entre a
congruência ideológica e sistemas eleitorais. Acreditamos que não apenas essa relação, mas
a compreensão da congruência ideológica como um todo carece de um entendimento melhor
da distribuição ideológica em todos esses momentos do processo representativo. Os estudos
de congruência costumam se ater à segunda etapa, do momento eleitoral propriamente
dito (como faz o nosso modelo analítico dos capítulos 6 e 7) ou ao que chamaremos aqui de
congruência total: a comparação entre a ideologia dos cidadãos e dos governos eleitos. Em
muitos casos sequer há um cuidado em distinguir claramente entre cidadãos e eleitores.

A importância dessa distinção se deve ao fato de que o impacto de cada fator
explicativo sobre a congruência ocorre em etapas distintas. Pensemos, por exemplo, nos
fatores cognitivos. Eles só podem afetar a primeira etapa (porque o comparecimento às
urnas de pessoas é maior entre pessoas com maior nível educacional ou de conhecimento
político), ou a segunda (porque para votar em um candidato mais próximo ideologicamente,
o eleitor precisa ter o conhecimento necessário para identificar quem é esse candidato, como
discutiremos adiante). O mesmo vale para o voto compulsório: ele afeta a distribuição
de pessoas que vão às urnas, e pode afetar a escolha eleitoral dessas pessoas também:
estudos como McAllister e Makkai (1993) indicam que quando o voto é obrigatório,
as pessoas podem votar "incorretamente"com mais frequência, porque pessoas que não
votariam em circunstâncias de voto facultativo comparecem às urnas apenas para cumprir
o requisito legal e acabam por votar com menos cuidado, menos dedicação, por vezes até
aleatoriamente.

Já a proporcionalidade entre votos e cadeiras, como medido pelo Índice de Mínimos
quadrados de Gallagher (1991) só impactaria a terceira etapa. Não existe como essa
variável impactar as outras duas etapas, da mesma forma que as variáveis mencionadas
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anteriormente não podem impactar a distribuição entre cadeiras e votos. Quanto ao número
de partidos, parece mais ligado à segunda etapa (a quantidade de opções, a princípio,
facilitaria uma escolha mais próxima pelo eleitor). Mas podemos conceber também um
impacto sobre a congruência entre votos e cadeiras, já que um número maior de partidos
pode significar menos votos "perdidos".

Portanto, a estimação da congruência em cada uma dessas etapas, por si só, já nos
ajuda a entender essas relações entre nossa variável dependente e as variáveis explicativas:
pouca diferença nas distribuições (ou seja, muita congruência) entre votos e cadeiras, por
exemplo, seria uma evidência adicional de que sistemas proporcionais não oferecem muito
benefício. Mas procuramos ir além disso, executando regressões para cada etapa específica,
incluindo apenas as variáveis independentes plausíveis para cada uma delas (poderia-se
fazer isso também numa abordagem mais qualitativa, com estudos de casos específicos).
Afinal, os dados podem apresentar relações espúrias, aleatórias, sobretudo no que se refere
a análises de nível macro, devido a um baixo número de observações, de casos. Alguns
dos estudos mais citados sobre congruência ideológica, como Blais e Bodet (2006) ou
Golder e Stramski (2010) sofrem essa limitação, com números de casos consideravelmente
baixo. Quanto mais desagregado possível for um indicador, um modelo, menos ruído de
mecanismos causais que não possuem nenhuma relação com cada parte, e mais precisão
podemos ter em um estudo.

Este problema de número pequeno de observações é comum em estudos comparativos
com variáveis de nível nacional, já que não existem tantos países no nosso planeta e qualquer
recorte ou limitação de dados que exclua uma parte deles diminui a amostra para números
por vezes impraticáveis em análises quantitativas. No caso dos estudos acima mencionados,
o recorte escolhido pelos autores (sistemas parlamentares em democracias "avançadas") foi
o que levou o número de casos a cerca de 30. No nosso caso, esse problema acontece mais
justamente no Capítulo 5, já que as análises com os dados do CSES são feitas com uma
quantidade considerável de países e também são multinível. A quantidade de observações
no nível individual em nossos modelos está na ordem dezenas ou até centenas de milhares.
E mesmo no nível macro, o número de casos não prejudica as regressões multinível como
faria numa análise com regressões simples (GELMAN; HILL, 2006). Isso é um alento para
os nossos estudos de eleições presidenciais, que contam com um número de países bem
inferior ao das eleições legislativas (e até um pouco inferior ao das análises do Capítulo 5 ).

Concluindo, se a análise apresentada no Capítulo 5 traz inovações e vantagens
analíticas, sua principal limitação é no número de casos e no escopo: aqui só temos casos
de duas regiões do planeta, e como no caso da Europa estamos tratando de eleições para
o Parlamento Europeu, os tipos de sistemas eleitorais analisados neste continente têm
pouca variação (para o Parlamento europeu, ainda que as regras nacionais prevaleçam, há
algumas limitações, como a obrigatoriedade de um sistema de representação proporcional).
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Portanto,ainda que esta parte do estudo tenha uma quantidade considerável de
casos e uma análise econométrica, ela se assemelha, em certo sentido, a um estudo de caso
comparado.

4.2. Modelo teórico

A pergunta geral desta tese é: por que alguns indivíduos e sociedades são melhor
representados, em termos de ideologia, do que outros? O que explica essa variação?

Para abordar a questão, propõe-se um novo modelo teórico. Partimos dos três
principais requisitos para um indivíduo votar de maneira mais congruente com suas
convicções políticas:

1. Oferta eleitoral: é preciso ter opções de candidatos ideologicamente próximos. Se
houverem mais candidatos/partidos, essa "congruência potencial" tende a ser maior.

2. Capacidade cognitiva: o indivíduo precisa conhecer esses candidatos e a visão de
mundo deles, além de ter ele próprio uma opinião formada sobre temas políticos,
para poder identificar corretamente quem tem visões mais semelhantes às suas.

3. Orientação ideológica do voto: o indivíduo precisa querer votar em quem está
mais próximo. Afinal, as escolhas eleitorais partem de outros critérios: honestidade;
bom desempenho pregresso e habilidade política; características de personalidade,
raciais, de gênero e até aparência, como trabalhado na literatura que contrapõe o
voto ideológico, ou espacial, ao voto por "valência", ou não-ideológico (CLARKE,
2009, capítulo 2).

Esse modelo se assemelha ao modelo de participação política de Brady, Verba
e Schlozman (1995) (mas pode ser pensado para qualquer atividade, qualquer escolha
humana). Esses autores afirmam que para uma pessoa se engajar em atividades políticas
ela precisa querer, poder (ter os recursos disponíveis), e também ter a oportunidade de
fazê-lo (por exemplo, ter a oportunidade de votar, como acontece em regimes democráticos;
ou ser chamada a participar de manifestações). A segunda dimensão, inclusive, é formada
por variáveis explicativas bastante semelhante às de um modelo de congruência ideológica
como o nosso, já que há uma certa semelhança entre os recursos cognitivos para participar
de atividades políticas e os que necessitamos para que essa mesma participação ocorra
com qualidade.

Enquanto as duas primeiras dimensões de nosso modelo sempre aparecem em
estudos sobre congruência de alguma forma (sendo inovadora apenas a maneira como as
agrupamos e, principalmente, os indicadores que construímos para medi-las); a terceira
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dimensão, do voto não-ideológico, é constantemente ignorada. Talvez isso seja uma forma
de auto-proteção, como se assumir a importância do voto não-espacial excluísse, de alguma
maneira, a importância da congruência ideológica. A única conexão com o tema se dá
com a literatura de comportamento eleitoral, quando essa procura comparar justamente a
dimensão espacial e a valência como determinantes do voto. Mas os modelos de congruência
ideológica, em si, não incluem uma escolha deliberada do eleitor como razão para o voto em
candidatos mais distantes, assumindo que as variações de congruência se devem apenas por
efeito das instituições e contexto político-partidário ou fatores cognitivos e demográficos.

Como aponta Lau et al. (2014), a escolha eleitoral pode ser vista sob o prisma de
modelos "heterogêneos", onde para algumas pessoas e alguns países a ideologia importa
mais do que para outros, onde o voto econômico, por exemplo, pode ser mais importante.
Portanto, mesmo quando há opções próximas e o eleitor sabe as identificar, outras razões
para votar aparecem.

Vejamos agora as relações causais esperadas entre nossa variável resposta e cada
uma das dimensões explicativas acima propostas, e que evidências nos dados apontariam
para uma confirmação ou refutação dessas relações. Também sugerimos outras hipóteses
e variáveis independentes, que não se enquadram diretamente em nenhuma dessas três
dimensões. Não obstante, defendemos que o modelo acima proposto pode compreender,
senão todas, as principais relações causais diretas com a congruência ideológica.

Na Figura 1 podemos ver uma ilustração de como diferentes elementos atuam
sobre o processo representativo e moldam os níveis de congruência, de acordo com nosso
enquadramento teórico.

4.2.1. Hipóteses e Variáveis Independentes

Hipótese 1 Sistemas eleitorais com Representação Proporcional apresentam maior con-
gruência ideológica do que os sistemas majoritários.

Essa é a hipótese clássica da literatura. Como vimos no Capítulo 3, a hipótese nula
(nenhuma correlação entre sistemas eleitorais e congruência) tem sido mais favorecida nas
análises empíricas das últimas décadas. No entanto, podemos chegar a resultados diferentes
com uma metodologia diversa. Seja como for, há razões suficientes para esperar que, se a
Representação Proporcional não for superior em níveis de congruência, ela será ao menos
igual aos sistemas majoritários.

Cabe aqui a consideração de que a caracterização de sistemas eleitorais em uma
única variável binária é muito limitante, por isso a desmembramos em diversas variáveis
contínuas, divididas em duas sub-hipóteses, relacionadas a duas características dos sistemas
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Figura 1 – Processo eleitoral e fatores explicativos da congruência ideológica

eleitorais: a oferta eleitoral e a proporcionalidade na tradução de votos para cadeiras,
ambas mais elevadas, em geral, nos sistemas proporcionais.

Hipótese 1a A oferta eleitoral está positivamente correlacionada com a congruência
ideológica

Variáveis utilizadas: nosso principal indicador é no nível individual e mede diretamente
a oferta "ideológica"das eleições. Trata-se da Distância Mínima Eleitoral (DME), calculada
por nós para cada entrevistado, a partir dos dados do CSES, da seguinte forma:

min(Dist(IV, IPi)

onde IV é a ideologia do entrevistado, e IP é a ideologia de cada partido i que estiver
concorrendo àquele pleito. Portanto, essa variável mede o potencial de congruência de cada
eleitor, o máximo de proximidade que ele pode ter com sua escolha naquela eleição. Um
valor zero significa o potencial máximo, onde o eleitor tem à sua disposição pelo menos
um partido com posição idêntica à dele.

Também temos uma medida da quantidade de opções, com Número Efetivo de
Partidos Eleitorais (ENEP) para eleições legislativas e o Número Efetivo de Candidatos
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Presidenciais (ENPC ), duas medidas com metodologia bem semelhante, desenvolvida por
Laakso e Taagepera (1979) e bem estabelecida em diversos campos de estudos da Ciência
Política. Este indicador consiste em ponderar a quantidade de partidos ou candidatos
numa eleição de acordo com o percentual de votos de cada um deles, sendo por isso sempre
inferior ao número total de partidos (a não ser que todos partidos tenham exatamente a
mesma quantidade de votos, nesse caso o valor será igual). Isso é uma forma de compensar
a existência de partidos que quase não possuem expressividade numa eleição, o que parece
pertinente em um estudo sobre congruência, pois há muitas vezes uma quantidade enorme
de partidos inscritos. Muitos deles os eleitores sequer conhecem, e quando conhecem, basta
terem uma dose mínima de orientação estratégica em seu voto para descartá-los como
possibilidade.

A quantidade de partidos, ainda que não seja necessariamente ligada à oferta
ideológica, tem uma vantagem sobre a outra medida: quanto mais opções temos, maior
a chance de ter mais de uma opção que em posição semelhante à do eleitor. Se, por
algum motivo, ele não quer votar em um dos partidos mais próximos, ele terá outras
alternativas para votar de maneira congruente. Essa vantagem de ter um leque de opções
maior, podendo combinar um voto espacial com voto por valência, não está perfeitamente
apreendida pela DME.

Evidências esperadas: coeficientes positivos nas variáveis independentes que acabamos
de descrever (ENEP, ENPC e DME). Não obstante, no que se refere à quantidade de
partidos e candidatos, podemos imaginar uma relação nula ou até não-linear, com aumento
da congruência até certo ponto, depois uma diminuição quando o número de opções nas
urnas se torna excessivo e demanda uma carga excessiva de conhecimento do eleitor para
poder ter uma escolha razoável, como já apontado por Cunow et al. (2021), Cunow (2014).
Não há razões para crer que o mesmo aconteceria com a distância ideológica ofertada,
para a qual sugerimos uma relação positiva e linear (ou simplesmente nula).

Hipótese 1b A desproporcionalidade entre votos e cadeiras está negativamente correlaci-
onada com a congruência

Variáveis utilizadas: Índice de Desproporcionalidade de Gallagher (1991), o indicador
mais conhecido para aferir distorção entre o percentual de votos de cada partido numa
eleição e o percentual de cadeiras conquistado no Parlamento, compreendendo tanto a
distorção geográfica ou malapportionment (quantidade de votos de cada distrito eleitoral
sendo desproporcional ao seu tamanho populacional) quanto a distorção trazida pelas
fórmulas eleitorais e pela "sobra de votos"para cada partido no cálculo de quantidade de
cadeiras a que terão direito.

Evidências esperadas: essa hipótese se favoreceria por um coeficiente negativo e es-
tatisticamente significante para o Índice de Mínimos Quadrados em nossos modelos de
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regressão do Capítulo 6 e do Capítulo 5, neste último tanto para a congruência total
quanto para a terceira etapa (que é uma outra medida de proporcionalidade entre votos
e cadeiras, mas aqui em termos ideológicos, não a mera proporção). Além disso, a mera
ocorrência de diferenças consideráveis na distribuição ideológica entre votos e cadeiras
aferida pela nossa terceira etapa, independentemente de variáveis independentes, também
pode ser considerada um indício favorável à Hipótese 1a.

Hipótese 2 A capacidade cognitiva do eleitor aumenta a congruência ideológica

Variáveis utilizadas: Diferença de Percepção Cidadão-Expert (DPCE); conhecimento
político (aferido por teste nas surveys); nível educacional.

A Diferença de Percepção Eleitor-Expert é uma medida direta da segunda dimensão
do nosso modelo explicativo, aferindo a distância entre uma posição dos partidos definida
de maneira mais objetiva e a visão do eleitor, por um simples cálculo:

|PVv − PEv|

onde PV é o posicionamento dado pelo eleitor e PE é o posicionamento dado pelos
especialistas parav, o partido votado por esse eleitor.

O conhecimento político, por sua vez, é aferido por um teste de 4 questões políticas
com cada eleitor, adaptado para cada país, feito nas entrevistas do CSES. Finalmente,
o nível educacional é aferido com dados sobre anos de escolaridade do entrevistado, nas
análises com dados do CSES. Já no Capítulo 5 utilizamos a média nacional de anos de
escolaridade; além do percentual de pessoas com escolaridade primária, secundária e sem
escolaridade. Podemos dizer que a escolaridade é a medida menos direta que temos, e o
conhecimento político ficaria no meio do caminho, mas ambas são importantes como formas
adicionais de testar nossa hipótese, para dar robustez aos achados empíricos, quaisquer que
sejam eles. Também cabe lembrar que o uso de indicadores nacionais no Capítulo 5 não
constitui uma falácia ecológica, se encararmos a educação como um bem coletivo capaz
de melhorar o debate público e, portanto, a congruência ideológica, para além do nível
individual.

Evidências esperadas: Correlações positivas da congruência com todas variáveis, sobre-
tudo com DPCE e, em segundo lugar, com conhecimento político. É bastante plausível que
modelos de regressão com as três variáveis ao mesmo tempo possam apresentar coeficientes
estatisticamente nulos para algumas delas, sobretudo para o nível educacional, que é a
medida menos direta das três.

Hipótese 3 Os eleitores votam por razões não-ideológicas (valência), diminuindo a con-
gruência
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Variáveis utilizadas: Diferença das Distâncias Eleitor-Partido Votado para Eleitor-
Partido mais Próximo (DDVP) ; variação absoluta do PIB (Produto Interno Bruto).

A principal variável para testar essa hipótese é uma medida do que pode ser
chamado de incongruência ideológica voluntária. Ela é computada da seguinte forma:

|IV − PVv|IV − PVc|

onde IV é a Ideologia do Eleitor, PV é a ideologia que o eleitor atribui ao partido, no caso
o partido votado v para a primeira parte da equação e o partido mais próximo c para a
segunda parte. A segunda parte dessa equação é exatamente a mesma coisa que a DEM
(Distância Eleitoral Mínima) que calculamos como variável independente anteriormente
(essa é apenas uma outra forma de representá-la, para frisar que estamos medindo a
diferença entre duas diferenças).

O que pretende-se com essa medida é aferir qual o potencial de congruência que foi
"perdido" voluntariamente, já considerando a oferta eleitoral (DEM) e excluindo qualquer
desconhecimento, erro ou diferença de percepção do eleitor sobre a posição dos partidos
(já que aqui estamos medindo as diferenças de posicionamentos dados pelo próprio eleitor
entrevistado). Ou seja, estamos medindo o que sobra excluindo-se os outros dois requisitos
de nosso modelo teórico, que acreditamos ser o voto não-ideológico, por valência.

Se um eleitor que se considera na posição 2 (quase a extrema-esquerda) vota no
partido X, que ele próprio considera como estando na posição 4 (centro-esquerda) mas havia
outro partido que ele mesmo considera na também na posição 2 (portanto perfeitamente
congruente com suas convicções, na medida aqui utilizada), podemos admitir que essa
escolha se deve a motivos não-ideológicos.

Como essa medida, ainda que precisa, não diferencie razões de "valência"(critérios
como personalidade dos candidatos ou desempenho pregresso no governo) de razões
estratégicas, a depender das eleições, tentamos fazer um controle adicional, com a variação
absoluta do PIB. A lógica dessa medida consiste no fato de que o desempenho econômico
é um dos principais critérios de eleitores para escolher em quem votar, com toda uma
literatura especializada sobre o tema. Sendo assim, podemos esperar que, em períodos de
forte crescimento, as razões ideológicas perdem força, pois mesmo eleitores mais distantes
do(s) partido(s) do governo podem favorecê-lo(s) nas urnas. O mesmo ocorre quando há
uma crise econômica: mesmo eleitores que possuem uma identificação ideológica com o
governo podem acabar por votar em adversários2.
2 Ainda que a própria identificação partidária (que está ligada à ideologia) molde a percepção dos

eleitores sobre o desempenho do governo e sobre o estado da economia (POPESCU, 2013), essa
influência certamente não é completa, e também está sujeita a um componente mais objetivo. Também
há relações complexas entre a percepção sobre a economia e quem deve ser responsabilizado sobre
isso, com variações de acordo com o tipo de regime e sistema eleitoral, além de considerações sobre a
situação econômica individual de cada eleitor, mas no geral podemos assumir algum poder preditivo
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É interessante notar que essa relação entre PIB absoluto e a importância da
ideologia já foi proposta em outro contexto de pesquisa Lau et al. (2014), e tivemos o
mesmo raciocínio por mera coincidência. Isso pode ser um indicativo de que haja sentido
nesse raciocínio.

Por último, cabe notar que a variação aqui foi medida contando o valor cumulativo
a partir de 2 anos antes do ano eleitoral em questão, pois medir um ano só pode pegar
uma grande variação que não reflete a realidade tão bem (depois de uma forte crise, o
percentual de crescimento do PIB pode ser muito alto, por exemplo, porque é em relação
ao PIB do ano anterior, que foi bem menor). Mais detalhes sobre as variáveis podem ser
encontrados no Apêndice.

Evidências esperadas: correlação positiva nos modelos de regressão, sobretudo no
indicador que construímos (DDVP), dado que ele é uma medida direta (abarcando até
mais do que o conceito teórico que pretendemos operacionalizar), enquanto a variação
do PIB compreende apenas um elemento específico, um dos possíveis critérios de escolha
eleitoral do que se considera como voto por valência.

Passemos agora para outras variáveis explicativas, que não possuem uma corres-
pondência específica com alguma das três dimensões de nosso modelo teórico, podendo
atuar sobre todas elas ou nenhuma.

Hipótese 4 Em eleições presidenciais, sistemas de maioria simples apresentam maior
congruência ideológica do que sistemas pluralistas

Os sistemas eleitorais para eleições presidenciais seguem uma lógica diferente, pois
a questão da proporcionalidade está ligado à dinâmica das eleições legislativas. Não há
nas eleições presidenciais uma fórmula mais ou menos proporcional para traduzir votos
em cadeiras, já que há uma única cadeira. Apenas o número de candidatos (que está
associado a sistemas proporcionais) é uma propriedade dos dois tipos de pleitos. Por isso,
consideramos a fórmula presidencial em separado.

Variáveis utilizadas: Fórmula eleitoral(categórica com 4 níveis ou versões binárias),
segundo turno (binária).

Seguindo Bormann e Golder (2013), podemos classificar os regimes presidencialistas
em:

• sistemas de pluralidade ou maioria simples;

• maioria absoluta,

• maioria qualificada;

do PIB nacional sobre o comportamento eleitoral.
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• Colégio Eleitoral.

A grande diferença entre as fórmulas de eleições presidenciais se dá entre pluralidade
e maioria absoluta(JONES, 1999), mas há também a maioria qualificada (com apenas o
caso argentino) e o Colégio Eleitoral (também com apenas um caso, o dos EUA). Mais
detalhes sobre isso no Capítulo 7.

Também incluímos uma variável binária para a ocorrência de segundo turno em
cada eleição específica, já que mesmo em sistemas de maioria absoluta ou qualificada um
candidato pode atingir o percentual necessário e dispensar a necessidade de segundo turno
(ou haver dispensa por desistência, como ocorreu na Argentina em 2003). A iminência
de um segundo turno pode impactar o comportamento estratégico de candidatos e de
eleitores (o efeito psicológico de Duverger, que pode fazer com que um indivíduo não vote
na sua primeira opção). E ainda que a existência de segundo turno não seja a mesma
coisa do que a previsão de sua existência, ela é uma proxy consideravelmente precisa para
isso. O sistema eleitoral também molda essas estratégias eleitorais, obviamente, já que é o
requisito inicial para um segundo turno. Isto posto, essas duas variáveis parecem suficientes
para apreender este e outros possíveis efeitos da fórmula eleitoral sobre a congruência.

Variáveis utilizadas: Ainda que sistemas eleitorais sejam o tema mais estudado na
literatura de congruência, recebendo até mais atenção do que a variável dependente,
não há estudos sobre as fórmulas eleitorais presidenciais que, como acabamos de discutir,
seguem uma dinâmica que não tem relação com as questões de proporcionalidade abordadas
por essa literatura. É difícil, portanto, estabelecer hipóteses neste caso. Acreditamos que
a obrigatoriedade de uma maioria absoluta, com possibilidade de segundo turno, pode
aumentar a congruência, pois o eleitor se sente mais à vontade para escolher a opção mais
próxima, enquanto em sistemas de pluralidade a pressão para votar de forma estratégica
pode ser maior.

Segundo Colomer (2007) e Colomer e Negretto (2005), sistemas com segundo turno
favorecem a vitória do "Condorcet winner"(o candidato que em disputas um-a-um ganharia
de todos outros), ou pelo menos garantem que o "Condorcet loser"(aquele que perde de
todos outros) não ganhe. Lemennicier, Lescieux-Katir e Grofman (2008), por sua vez,
mostra que na França da 5ª República (onde vigora um sistema de maioria absoluta),
todas eleições exceto uma tiveram vitória do candidato preferido pelo eleitor mediano,
portanto, o que ganharia de qualquer um numa disputa direta.

Colomer e Negretto (2005) também mencionam outras vantagens dos sistemas com
segundo turno: a pluralidade gera um poder de barganha maior de partidos menores sobre
os maiores para retirar suas candidaturas e não prejudicarem uma possível vitória; maior
chance de vitória de extremistas; e votos menos sinceros, pois muitos eleitores votarão em
favor do candidato menos rejeitado por eles entre os dois mais bem-colocados.
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Por outro lado, Colomer (2007) também aponta que um maior número de candidatos
diminui a eficiência de sistemas presidencialistas, independentemente da fórmula eleitoral3.
Isso poderia anular os efeitos benéficos da maioria absoluta/qualificada acima sugeridos,
pois esses sistemas tendem a um maior número de candidatos. Se isso for verdade, podemos
esperar uma correlação positiva entre sistema de maioria e congruência apenas quando
controlamos pelo número de candidatos, mas não em regressões sem esse controle.

Hipótese 5 Voto compulsório diminui a representatividade ideológica dos cidadãos

Variáveis utilizadas: variável binária (voto compulsório/facultativo) e variável de 5
categorias (voto facultativo + 4 níveis de punições e aplicação das mesmas em cada país).

A relação entre voto compulsório (VC) e voto espacial é complexa. Conforme
debatemos em outros momentos, raramente a literatura especializada se atenta para a
diferença entre a congruência ideológica dos representantes com eleitores ou com cidadãos,
como se fosse a mesma coisa. Mas há diferenças importantes, desde o plano normativo
até as correlações empíricas que podemos encontrar. No caso do Voto compulsório, essa
diferença é tão fundamental que ela se desdobra em duas hipóteses diferentes.

Em termos gerais, esperamos que o voto compulsório aumente a congruência com
cidadãos, ou seja, a congruência total, porque ele traz mais pessoas às urnas, e espera-se
que essa quantidade se traduza em qualidade de representação.

Mas há dois obstáculos para isso: primeiro, a própria participação eleitoral, mesmo
elevada, pode ser mais enviesada (da mesma forma que uma pesquisa realizada com
mais observações, com uma amostra que compreenda um percentual maior da população
total, ainda assim possa ser mais distorcida do que outra pesquisa com uma amostra
mais representativa). Ainda que muitos estudos apontem para uma desigualdade eleitoral
maior quando o voto é facultativo, Cepaluni e Hidalgo (2016) traz evidências inversas a
isso. Por sua vez, Power (2009) e Arbache (2015) sugerem um viés de classes profissionais
específicas (como os funcionários públicos), devido ao fato de que as punições existentes
nesses países afetam mais essas classes. Esses desequilíbrios socioeconômicos ou de classe
entre cidadãos e eleitores podem se traduzir em desequilíbrios ideológicos. Em segundo,
dentre os votantes, o conhecimento e interesse podem ter níveis mais baixos quando o voto
é uma obrigação legal, já que o indivíduo pode comparecer às urnas apenas para cumprir
um requisito legal. Em alguns casos, esse indivíduo menos interessado e informado pode
simplesmente votar em branco ou nulo, tendo o mesmo impacto sobre a congruência (e

3 Duverger (1986) postula que sistemas com dois turnos tenderiam ao multipartidarismo, e sistemas de
maioria simples tenderiam ao bipartidarismo. Jones (1994), Jones (1999) trazem evidências de que, de
fato, a tendência apontada por Duverger acontece nos sistemas presidencialistas. Já Gerring (2005)
aponta que o mero fato de um sistema ser presidencialista pode diminuir a força de pequenos partidos,
independentemente da regra eleitoral adotada.
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sobre a eleição) que alguém que simplesmente não vota. Mas em outros, podem haver
votos "incorretos"ou até aleatórios, como aponta McAllister e Makkai (1993).

Evidências esperadas: A nossa hipótese geral se confirma se a congruência total, na
comparação de distribuições entre cidadãos e governos, for negativamente correlacionada a
voto compulsório. Se houver, nas regressões multinível, uma correlação negativa, é um forte
indicativo também, mas como nessas regressões estamos medindo a relação eleitor-voto,
e não a congruência total, aqui não está abarcado o efeito da obrigatoriedade sobre a
participação eleitoral. Por outro lado, se o coeficiente for positivo, indicando que, por algum
motivo, em países com VC os eleitores votam em candidatos mais próximos, seria um
indicador mais forte ainda de que nossa hipótese deve ser rejeitada, e a relação é inversa ao
que supomos. Afinal, é nas eleições que esperamos que o voto facultativo tenha uma maior
vantagem sobre o voto compulsório. Agora vamos a uma descrição mais detalhada do que
esperamos para cada uma dessas duas etapas. As variáveis utilizadas são as mesmas que
descrevemos acima.

Hipótese 5a O voto compulsório aumenta a congruência entre não-votantes e votantes,
trazendo às urnas uma maior representatividade ideológica

Evidências esperadas: correlação positiva entre voto obrigatório e congruência ideológica
nos modelos da primeira etapa (faltantes vs votantes).

Como mencionamos acima, há evidências de que as regras de compulsoriedade no
Brasil podem trazer uma distorção nas urnas, levando alguns grupos em maior frequência
do que outros. Mesmo que isso ocorra, acreditamos que esses casos são exceção, e na
comparação entre todos os países o voto compulsório tem melhor desempenho, na média,
em trazer às urnas um grupo que seja representativo do total de cidadãos.

Hipótese 5b O voto compulsório diminui a congruência entre os eleitores e os partidos
votados por eles

Evidências esperadas: correlação negativa entre voto obrigatório e congruência ideoló-
gica nos modelos da segunda etapa e também nos modelos multinível.

Diferentemente da anterior, essa sub-hipótese pode ser testada também com os
modelos de dois níveis permitindo resultados mais robustos, sejam quais for. Aqui, temos
motivos para crer que o voto obrigatório terá um impacto negativo sobre a representação,
por levar às urnas pessoas com menor conhecimento e interesse político.

Hipótese 6 Polarização política diminui a congruência ideológica

Kim, Jr e Fording (2010) apontam a polarização como uma das principais variáveis
explicativas para a representatividade ideológica dos eleitores. Sendo assim, esperamos
que uma maior polarização pode levar a uma menor congruência.
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Variável utilizada: Índice de Polarização de Dalton (2008), indo de 0 (todos Detalhes no
apêndice. Evidências esperadas: Coeficientes negativos para congruência total e para a
regressão multinível/ 2ª etapa do processo eleitoral.

Hipótese 7 Democracias mais antigas e com mais qualidade apresentam níveis mais
elevados de congruência

Não há estudos na literatura especializada examinando os impactos da qualidade
democrática sobre a representação ideológica, por mais trivial que a associação entre esses
dois fenômenos pareça (com a exceção de Dalton (2017), que inclui, pontualmente, o
indicador de "Voice and Accountability" do Banco Mundial em sua análise, a qual tem um
número muito reduzido de casos). Propõe-se aqui que democracias mais desenvolvidas, ao
garantirem não apenas direitos políticos mas também direitos individuais como a liberdade
de expressão e associação, acabam por garantir eleições mais limpas e competitivas e
um debate público livre e de qualidade. Com isso, pode-se oferecer candidatos mais
representativos ao eleitor, além de fornecer melhores condições para que esse eleitor saiba
escolher esses candidatos. Regimes mais democráticos também podem ter níveis mais
reduzidos de corrupção eleitoral e clientelismo, trazendo menos distorções nos resultados
das urnas ou mesmo no comportamento do eleitor. Isso tudo favorece a congruência
ideológica.

Variáveis utilizadas: Índice de Qualidade da democracia da Freedom House; Índice
agregado da Freedom House com Polity II e Índice agregado Unified Democracy Sco-
res(UDS), todos disponíveis no banco de dados Quality of Government(DAHLBERG et
al., 2021). Além disso, incluímos o tempo de democracia (em anos), que pode trazer maior
enraizamento do sistema partidário e outros benefícios para a representação eleitoral.

Evidências esperadas: correlações positivas em modelos de congruência total, possivel-
mente nos modelos de não-votante/eleitor, mas sobretudo nos modelos multiníveis.

Essa correlação pode ser espúria, com outras variáveis gerando congruência e
qualidade da democracia ao mesmo tempo, ou até mesmo a congruência afetando algum
componente da qualidade da democracia incluído nos Índices. Por isso e, sobretudo, para
compreender melhor os mecanismos causais dessa relação com indicadores agregados, rea-
lizamos também investigações com esses componentes em separado, executando regressões
com o Índice de Liberdades Políticas e o Índice de Liberdades Civis, os dois grandes
componentes do Freedom House.

Também incluímos algumas variáveis socio-demográficas, no nível individual, que
servirão mais como controle, mas para as quais podemos tecer algumas hipóteses a partir
da literatura de congruência ou de outras literaturas relacionadas (como a de participação
e comportamento eleitoral).
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Hipótese 8 As mulheres atingem menor congruência ideológica com representantes do
que os homens

Como muitos estudos apontam, as mulheres em média têm menor participação
política do que os homens (MCDONOUGH; SHIN; MOISÉS, 1998). Acredita-se que
isso pode se refletir em uma pior representação da ideologia delas pelos representantes
eleitos, como aponta Reher (2018), que traz dados favoráveis a essa tese. No entanto,
como já mencionado em outras seções, Ferland (2020) encontra uma igualdade de gênero
considerável no que se refere à congruência com o partido votado.

Variável utilizada: variável binária para sexo biológico do entrevistado (1= mulher, 0 =
homem)

Evidências esperadas: De acordo com o que foi exposto acima, esperamos que gênero
pode ser um preditor de congruência tanto na primeira etapa quanto na segunda (e,
portanto, nas regressões de dois níveis). No entanto, a variável é, por sua própria natureza,
de nível individual, portanto só pode constar nos modelos multinível dos capítulos 6 e 7 ,
mas não no capítulo 5, que se refere apenas ao nível agregado país/eleição.

Hipótese 9 Tudo mais constante, cidadãos de centros urbanos são melhor representados
do que cidadãos de áreas rurais

Variável utilizada: variável ordinal de 4 níveis (de área rural até grandes centros urbanos);
variável binária (rural/urbano).

Evidências esperadas: Aqui, novamente, ainda que a diferença de congruência possa
ocorrer também na primeira etapa (devido a uma tendência de menor participação política
de populações rurais), a variável em questão é de nível individual. Portanto só podemos
inclui-la nos modelos multinível. Ademais, supomos que o impacto dela na etapa eleitoral
pode se dar tanto pela oferta eleitoral (menos possibilidades que satisfaçam ideologicamente
os cidadãos de áreas rurais) quanto pela capacidade de escolha (menos informações e
debates públicos ligados às questões nacionais de que tratam tanto as eleições quanto
as medidas de ideologia abordadas neste estudo). Porém, como ambos elementos (oferta
eleitoral e dimensão cognitiva) são controlados por outras variáveis independentes, podemos
supor que os coeficientes dessa variável percam sua força em regressões com essas outras
variáveis.

Também incluímos idade e renda como variáveis de controle. Esperamos que ambas
possuam uma relação positiva com a congruência, mas não é nosso foco testá-las neste
trabalho.

Algumas das variáveis explicativas propostas acima podem ter efeitos heterogêneos,
que variam de país para país ou de acordo com os valores de outras variáveis, ou de acordo
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com o nível da própria variável (efeitos não-lineares). Iremos modelar isso nos modelos
multiníveis com um termo interativo e com curvas diferentes para cada país/eleição, de
acordo com a hipótese a seguir.

Hipótese 10 Um alto número de partidos/candidatos gera menor congruência em indiví-
duos com menor capacidade cognitiva

Como já mencionado, há uma tendência de que uma quantidade elevada de candi-
datos prejudique as escolhas eleitorais, ao invés de maximizar as vantagens do eleitor, por
trazer uma carga elevada de informações (CUNOW, 2014; CUNOW et al., 2021). Podemos
imaginar que eleitores com maiores níveis de conhecimento político e escolarização lidem
melhor com esse fardo cognitivo, fazendo um bom proveito de um leque maior de opções
nas urnas, enquanto os menos instruídos, sobretudo politicamente, fiquem sem condições
de absorver tanta informação e acabem prejudicados. Esse efeito interativo entre número
de partidos e sofistifação política foi diretamente analisado por Boonen, Pedersen e Hooghe
(2017)4.

Variáveis utilizadas: interações de ENEP e ENPC com Diferença Cidadão-Expert,
conhecimento político e nível educacional.

Evidências esperadas: coeficientes positivos para os termos interativos acima propostos.

Por último, propomos uma hipótese que pode ser verificada no Capítulo 5 e não
trata de causas, mas de tipos, de medidas de congruência. Mais precisamente, de que
componente ou classificação ideológica estamos usando. Há muitos autores que apontam
para uma maior congruência na escala Esquerda-Direita do que em questões culturais e
outros assuntos específicos (FERLAND, 2020). Essas diferenças podem ser explicadas por
uma maior valorização, por parte dos eleitores, de uma escala em detrimento de outra, e
há razões para crer que elas variam entre países, eleições ou até indivíduos.

Hipótese 11 A congruência na escala Esquerda-Direita é maior que a congruência em
questões políticas específicas

Variáveis utilizadas: aqui o que estamos comparando são nossas variáveis dependentes,
os próprios níveis de congruência.

Evidências esperadas: se os níveis forem significativamente superiores para uma ou
outra escala, é um indicativo de que a hipótese acima está correta. Porém, cabe lembrar
que é preciso cuidado na interpretação de resultados favoráveis à escala Esquerda-Direita,
que pode ter sua congruência superestimada(SCHAKEL; HAKHVERDIAN, 2018). É
necessário verificar se o percentual de dados faltantes para o posicionamento de cidadãos
4 Ainda que os efeitos do aumento de candidatos sobre a precisão do voto no experimento de Cunow

et al. (2021) não sejam consideravelmente variáveis de acordo com características socioeconômicas
(incluindo a escolaridade), essa precisão não é medida em termos de congruência.
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nessa escala é significantemente superior ao dos issues específicos, sobretudo para cidadãos
com menores níveis de conhecimento político e capacidade cognitiva.

E, como acabamos de mencionar, devem haver variações importantes entre os países
e períodos diversos. A depender do contexto político de cada momento, cada eleição, um
assunto pode estar mais ou menos saliente.

A Tabela 1 apresenta um resumo de todas nossas variáveis independentes, a direção
dos efeitos delas (sugeridas nas hipóteses acima), e as evidências que corroborariam as
hipóteses acima. Cabe notar que não o valor absoluto das comparações de distribuição
da 2ª etapa não constituem uma evidência de nenhuma hipótese em particular, porque a
maior parte dos preditores de nosso modelo está ao menos parcialmente relacionada a essa
etapa. Não há uma relação direta com uma única variável como ocorre com a 3ª etapa em
relação ao Índice de Desproporcionalidade de Gallagher. E, justamente por esse motivo,
esperamos que os níveis de congruência na etapa eleitoral apresentem uma maior variação
do que os dos outros estágios.
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Tabela 1 – Operacionalização das variáveis independentes e testes de hipóteses

Conceito Operacionalização Relação
Esperada Principais Evidências

Oferta eleitoral Distância Eleitoral Mínima;
Nº de partidos (ENEP);

Nº de candidatos (ENPC)

Positiva
Coeficiente positivo

(multinível, 2ª etapa,
total)

Capacidade
cognitiva

Diferença de Percepção
Cidadão-Expert;

Conhecimento político;
Nível educacional

Positiva Coeficiente positivo
(multinível)

Valência
Diferença Cidadão-Voto/

Cidadão- partido próximo;
Variação absoluta do PIB

Negativa Coeficiente negativo
(multinível)

Sistema de
maioria

(presidencial)

Variável binária
(maioria vs pluralidade)

e variações

Positiva Coeficiente positivo
(multinível)

Voto
compulsório

Variável binária,
categórica com graus
distintos de sanção

Negativa *

Coeficiente negativo
(multinível; 2ª etapa;
congruência total);
positivo (1ª etapa)

Polarização partidária Índice de Polarização
(Dalton) Negativa Coeficiente negativo

(total, multinível/2ª etapa)

Sexo
(feminino) Variável binária Negativa Coeficiente negativo

(multinível)

Área urbana Variável binária/
ordinal (4 níveis)

Positivo Coeficiente positivo
(multinível)

Número de candidatos
x

capacidade cognitiva

ENEP/ENPC
x

variáveis cognitivas

Positivo Coeficiente positivo
(multinível)
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5 Análise da distribuição ideológica em assun-
tos diversos na Europa e América Latina

5.1. Introdução

Antes de análises que englobam especificações de nível individual, procedemos para
um exame mais panorâmico. Representação (e ideologia) são fenômenos coletivos, ainda
que parte de sua variação possa ser explicada por fatores individuais. Além disso, não
é possível analisar no nível individual qualquer outro elemento da congruência que não
seja eleitor-voto, porque só aqui temos uma conexão clara com cada indivíduo. Portanto,
começaremos a explorá-la neste nível coletivo, nacional.

Aqui faremos uma investigação de caráter mais exploratório, com uma verificação
dos níveis de congruência total e específico de cada etapa do processo eleitoral, em cada
país, e para elementos ideológicos diversos (a escala Esquerda-Direita e o posicionamento
em 3 questões ideológicas mais específicas). Não obstante, esses dados já nos permitem
uma comparação dos graus de congruência entre essas diversas etapas e entre esses diversos
componentes da ideologia. Também executamos análises com regressões simples, os quais
não terão o mesmo poder inferencial das regressões hierárquicas dos capítulos 6 e 7, mas
servirão como ponto de partida para essas inferências.

5.2. Variável Dependente

5.2.1. Medida de representação

Para medir a congruência ideológica entre cidadãos e representantes, ou nas com-
parações intermediárias que faremos (cidadãos - eleitores - votos - representantes) temos
diversas opções, as quais possuem implicações até mesmo normativas. Esse tipo de compara-
ção, entre dois grupos, é o que Golder e Stramski (2010) classificam como "many-to-many",
porque estamos medindo a congruência ideológica entre dois grupos1.

De maneira geral, podemos identificar duas maneiras fundamentais de se comparar
a ideologia de representantes e cidadãos (ou quaisquer grupos que se pretende comparar,
como compararemos eleitores com os que não votaram ou a distribuição de votos e de

1 Nos próximos capítulos iremos analisar a congruência no nível individual, de "one-to-many", tratando
da relação específica entre cada indivíduo e o partido votado por ele.
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cadeiras). A primeira delas seria a diferença de médias, e a segunda seria a comparação
das distribuições.

Quando comparamos as médias, estamos enxergando cada um dos dois grupos a se
comparar como uma unidade, onde todos se fundem numa posição ideológica única. Se
há 5 pessoas de extrema-esquerda (posição 0 numa escala como a que utilizamos neste
trabalho) e 5 pessoas na extrema-direita (posição 10) a média será igual a de um grupo
onde todos estão no centro do espectro político. Portanto, nem toda a informação sobre a
ideologia dos membros deste grupo está sendo utilizada.

Por outro lado, quando medimos a diferença entre as distribuições, estamos enxer-
gando o grupo como um conjunto de indivíduos, cada um com posicionamentos políticos
distintos. Podemos ter razões teórico-normativas para optar por cada uma dessas opções.
Se a diferença de médias se encaixa mais numa visão da democracia como sendo um sistema
que deve objetivar o "controle da maioria", a comparação de distribuições se encaixa numa
visão de "influência proporcional", onde as minorias precisam ser levadas em conta2.

Nossa variável dependente é uma comparação de distribuições através de um método
chamado EMD (Earth-Mover Distance), criado para comparar a semelhança entre imagens,
trazido para os estudos de congruência ideológica por Lupu, Selios e Warner (2017). Esse
método faz uso de todos os dados disponíveis, de maneira matematicamente mais eficiente,
não só em relação à diferença de médias, mas também em relação a outras comparações de
distribuição como a de funções de densidade de probabilidade (do inglês, probability density
functions); e a de funções de distribuição acumulada (cumulative density functions). Lupu,
Selios e Warner (2017) demonstram essas vantagens com provas matemáticas e exemplos
empíricos. O EMD consiste em medir a quantidade de "trabalho"necessária para mover
partes de uma distribuição para ficar idêntica à outra. O argumento de (LUPU; SELIOS;
WARNER, 2017) é bastante persuasivo, ao mostrar que o EMD é a métrica mais coerente
em termos de cardinalidade (o valor absoluto de cada medida) e ordinalidade (a ordem de
valores, digamos, da congruência de diversos países, como no nosso estudo).

Sendo assim, independentemente de como estão distribuídos os dados de ideologia
de um país (seja uma distribuição normal, ou seja mais polarizada, com mais pessoas em
posições extremas), o EMD é a maneira mais precisa de comparar o grau semelhança de
um grupo com o outro.

Portanto, ainda que seja uma escolha metodológica mais condizente com uma visão
"proporcionalista" de uma democracia (o que parece mais razoável quando estamos tratando
de Poder Legislativo, como é o caso deste capítulo), o EMD não deixa de incorporar os

2 Essa classificação específica de duas visões da democracia foi feita por Huber e Powell (1994). Mas
outros autores, como Pitkin (1967) já distinguiram a representação legislativa como sendo a busca por
proporcionalidade, por um Congresso que seja uma "miniatura"do conjunto da população, de outros
conceitos de representação.
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dados da própria diferença de médias que, como defendemos acima, seria uma medida
mais "majoritária". A vantagem matemática desta medida, portanto, traduz da melhor
forma as concepções teórico-normativas que se pode fazer da democracia. Por essas razões,
utilizaremos esta medida em todo este capítulo.

Cabe lembrar também que o Earth Mover Distance é muito fácil de se interpretar,
baseando-se na mesma escala que as variáveis originais. Portanto, quando estamos medindo
pela escala Esquerda-Direita 0 a 10, temos um nível de 0 quando a congruência é perfeita,
e duas distribuições são idênticas. Quando temos um EMD de valor 10, significa que
as distribuições são o mais discrepantes possíveis (estando todos cidadãos na extrema-
esquerda e todos representantes na extrema-direita, ou vice-versa). Nas análises abaixo,
padronizamos todos os valores para uma mesma escala, para podermos comparar a
congruência entre itens diversos. Com essa padronização, todos valores ficaram numa
escala de 0 a 10, sendo a máxima congruência zero, e a mínima dez, como no exemplo que
acabamos de dar.

5.2.2. Medidas de ideologia

Conforme discutimos no Capítulo 2, os dilemas teóricos e práticos que temos
para calcular a congruência ideológica não se dão apenas no plano de como conceituar a
representação (e como traduzir isso matematicamente em comparações de médias ou de
distribuições). A medida de ideologia também é um tema profundamente complexo. Aqui,
buscamos o aproveitamento máximo de todas informações disponíveis, sem nenhum com-
prometimento a priori, de forma que possamos comparar inclusive os níveis de congruência
entre diversos elementos da ideologia.

Nossas fontes de dados contam com 4 itens que podemos comparar perfeitamente
entre cidadãos e representantes:

• A escala Esquerda-Direita;

• Apoio a políticas de redistribuição de renda (igualdade);

• Apoio à estatização vs privatização de empresas (estatismo);

• Apoio ao direito de casamento homoafetivo (representado pela sigla CH )

A esses três últimos itens vamos nos referir como Itens Concretos, por ser a escala
Esquerda-Direita mais abstrata. Também criamos dois índices agregados: um que soma os
três índices concretos, o qual vamos chamar de Índice Agregado de Itens Concretos (IAIC),
e outro que inclui todos eles e também a escala Esquerda-Direita, o qual chamaremos de
Índice Geral (IG).
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Com isso tudo, podemos vislumbrar a congruência ideológica em dimensões diversas.
Temos aqui duas variáveis que seriam relacionadas ao que seria a dimensão econômica
da ideologia, onde mais estatismo e apoio à redistribuição são comumente associados à
Esquerda3. Por sua vez, o casamento homoafetivo entra na esfera cultural da polarização
Esquerda x Direita. Os itens agregados, por sua vez, nos permitem uma medida ampla de
todas essas categorias.

Como já mencionado, todas escalas estão padronizadas para valores de 0 a 10,
sendo 0 congruência máxima (nenhuma diferença entre as distribuições) e 10 a mínima
(distribuições ideológicas completamente opostas). As análises que aqui se seguem se
baseiam em duas regiões do planeta, como mencionado no capítulo anterior (América
Latina e Europa). Primeiramente, vamos tratar da congruência ideológica entre cidadãos
e representantes em sua completude, aqui categorizada como congruência total. Esta
medida é o que interessa para avaliar a qualidade da representação no final das contas. No
entanto, como já exposto, os mecanismos causais que nos levam a essa representação são
muitos e passam por um processo que envolve desde a ida dos cidadãos às urnas até a
composição de cadeiras de acordo com os votos de cada partido. Com o retrato dois níveis
de congruência em cada etapa desse processo, podemos identificar em quais delas há uma
maior incongruência, a fim de poder melhor investigar os fatores específicos que atuam
sobre cada uma delas.

5.3. Análise da congruência agregada entre cidadãos e representan-
tes

Nesta seção, buscaremos apresentar um panorama geral da congruência entre
cidadãos e representantes, explorar diferenças entre os elementos ideológicos analisados
(Esquerda-Direita e itens mais concretos) e, finalmente, buscar explicações para as diferenças
de congruência entre países.

Inicialmente, apresentamos os níveis gerais de congruência separados pelos dois
continentes, para facilitar a visualização. Verificamos na Figura 2 que os níveis gerais de
representatividade ideológica na maior parte dos países europeus são consideravelmente
altos. Com exceção da Bulgária, onde o EMD chega a 6, significando que a distribuição
de cidadãos chega a 60% da discrepância da distribuição dos partidos eleitos para o
Parlamento europeu quando analisamos o item Igualdade, e com valor próximo a 5 pontos
para o item Estatismo, os outros países raramente passam de um EMD de 2 pontos.
Apenas a Itália, Letônia, Eslováquia e Luxemburgo na maior parte dos casos, e alguns
3 Enquanto a estatização tem uma associação um pouco mais complexa com a escala tradicional, podendo

ter adeptos na Direita, a redistribuição e igualdade são elementos não apenas ligados, mas definidores
da Esquerda no conceito de Bobbio (1996).
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outros países como Bélgica, Espanha, Eslovênia, Áustria e Chipre para o item Casamento
Homoafetivo.

Figura 2 – Congruência Total (cidadãos-cadeiras legislativas) nos países europeus

Entre os países da América Latina (Figura 3), a situação é mais homogênea entre
os países, com nenhum valor superior a 4. Por outro lado, comparando os itens entre
si, vemos uma diferença considerável: a figura mostra claramente que para Estatismo a
diferença entre cidadãos e representantes é maior do que para os outros itens em quase
todos países.

5.3.1. Diferenças de congruência entre a escala Esquerda-Direita e itens
concretos

Diferenças entre um e outro item de país a país são compreensíveis. Afinal, o
contexto de cada momento, em cada país, pode trazer mais saliência a um assunto do que
outro. Não obstante, buscamos identificar se existe algum padrão aqui, alguma tendência
que perpasse todos regimes políticos incluídos na análise. Em especial, conforme sugerido
pela Hipótese 11: há diferenças nos níveis de congruência pela escala Esquerda-Direita em
relação a itens políticos mais específicos? Pelas figuras 2 e 3, parece que apenas o estatismo
tem diferenças de representação maiores. Para uma comparação mais fácil, apresentamos
na Figura 4 a escala Esquerda-Direita com o Índice agregado desses três itens (IAIC).
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Figura 3 – Congruência Total (cidadãos-Parlamento) nos países latino-americanos

No geral, os parlamentares representam melhor os cidadãos em termos de Esquerda-
Direita do que em outros itens, dando sustentação à Hipótese 11. Há países como Paraguai,
Luxemburgo, Espanha e, notadamente, Itália e Equador, onde o EMD na escala Esquerda-
Direita tem valores maiores (portanto a congruência é menor).

Para facilitar essa contraposição entre a escala abstrata e os itens concretos,
verificamos as médias da congruência (Tabela 2 e Figura 5). No total dos dois continentes,
a média da escala Esquerda-Direita é menor do que os itens em agregado. Apenas o item
igualdade, quando considerado sozinho, tem uma média de EMDs menores.

Se separamos as médias das duas regiões, entretanto, podemos ver que os valores
para Esquerda-Direita são menores apenas na Europa. A Hipótese 11 não parece valer
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Figura 4 – Congruência entre cidadãos e Parlamento na escala Esquerda-Direita vs Índice Agregado de
Itens Concretos
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para os países latino-americanos, de maneira geral. É interessante notar também que os
níveis para a variável igualdade estão sempre entre os menores, muitas vezes menor do que
o próprio Índice de Esquerda-Direita.

Tabela 2 – Médias de Congruência (EMD) por Continente

Continente Estatismo Igualdade CH Esq/Dir IAIC IG
Américas 1.829 0.947 0.988 1.303 1.255 1.267
Europa 1.304 1.259 1.42 1.037 1.328 1.255
Total 1.491 1.148 1.266 1.132 1.302 1.259

Figura 5 – Boxplot das médias dos EMDs por item

Executamos uma comparação estatística dessas médias de congruência com o teste
de Wilcoxon, apropriado para o caso de duas amostras dependentes entre si (KASSAM-
BARA, 2019). Não seria prudente acreditar que as distribuições de congruência no eixo
Esquerda-Direita e a desses outros elementos ideológicos seriam independentes entre si.

Com esse teste, verificamos se há uma diferença estatisticamente significante entre a
congruência na Esquerda-Direita e nos itens concretos. Testando com a hipótese alternativa
mais específica, de que o IAIC teria valor menor do que a escala Esquerda-Direita (como
as imagens acima sugerem), o p-value que obtivemos foi de 0.03291, indicando uma
significância estatística ao nível de 5%.O valor para a Europa foi de 0.04182, enquanto o
valor para a América Latina foi de 0.2062.

Além das diferenças regionais, é preciso sempre lembrar do possível viés de in-
divíduos que não se posicionam nessa escala (portanto ficam de fora dessa análise) ou,
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mesmo se posicionando, o fazem de maneira mais errática, como sugerem (SCHAKEL;
HAKHVERDIAN, 2018). Portanto, os resultados aqui apresentados são inconclusivos sobre
essa questão. Não obstante, eles sugerem que a escala Esquerda-Direita ainda é um bom
indicador de níveis de representação ideológica. Ademais, o fato de que os EMDs nessa
escala demonstram correlação considerável com as outras escalas reforça a pertinência de
análises baseadas nesta escala, como as que realizaremos nos próximos capítulos. Afinal,
isso indica que, independentemente de ter valor substantivo por si própria como medida
relevante da posição política de cidadãos e representantes, ela pode funcionar como uma
proxy para esses outros elementos da ideologia quando se trata de congruência. Adentramos
agora nas explicações para a variação dos níveis de congruência ideológica entre países.

5.3.2. Explicações para a congruência entre cidadãos e representantes

Por que motivos os representantes eleitos de alguns países espelham melhor a
ideologia dos cidadãos do que em outros? Esta é a pergunta central deste trabalho, e aqui
começamos a explorá-la, no nível agregado, tanto em termos do processo eleitoral (que na
seção posterior será desagregado nas suas diferentes etapas) quanto em termos de ser uma
análise supra-individual.

Segundo os modelos apresentados na Tabela 3, apenas as variáveis ligadas aos
sistemas eleitorais impactariam a congruência ideológica. A proporcionalidade entre votos
e cadeiras medida pelo Índice Mínimos Quadrados de Gallagher (1991) apresenta efeito na
direção esperada e estatisticamente significante, porém com valor substantivo modesto:
o modelo 4 prevê que para cada ponto a mais nesse índice (que vai de 0 a 100), temos
apenas 0.096 de aumento na congruência (na escala de 0 a 10).

Já o número efetivo de partidos não apresenta efeito distinto de zero por si só. No
entanto, observando a correlação entre o número de partidos e a congruência em um gráfico
de dispersão (Figura 6) vemos uma curva suave em formato de U, sugerindo que o número
efetivo de partidos diminui a distância entre parlamentares e cidadãos até um certo ponto,
quando então passa a ser danoso para a representação. Por esse motivo, parece pertinente
incluir um termo quadrático nos modelos.

Um número excessivo de partidos pode prejudicar a representatividade, seja pela
dificuldade de tomada de decisão dos eleitores no momento do voto (CUNOW, 2014;
CUNOW et al., 2021) ou por um efeito mais duradouro sobre o sistema partidário,
tornando os partidos menos programáticos, com menos clareza em suas posições 4. Os
modelos exibidos na Tabela 3 confirmam essa hipótese: o termo quadrático apresenta
coeficientes com significância estatística, ainda que modesto. Para cada partido efetivo a
mais na eleição teríamos 0.043 de redução no coeficiente original de ENEP, no modelo 4.
4 Ainda que a tendência inicial seria de quanto mais partidos, mais programáticos(WOLINETZ, 1991).
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Tabela 3 – Regressões Lineares Generalizadas para a congruência entre cidadãos e parlamentos

Variável dependente:
IG IAIC

(1) (2) (3) (4)
ENEP 0.041 −0.545∗∗∗ −0.658∗∗∗ −0.555∗∗

(0.040) (0.195) (0.197) (0.241)

ENEP(quadrático) 0.045∗∗∗ 0.053∗∗∗ 0.047∗∗

(0.015) (0.015) (0.018)

Gallagher 0.062∗∗ 0.093∗∗∗ 0.103∗∗∗ 0.094∗∗∗

(0.025) (0.024) (0.025) (0.030)

Voto compulsório 0.256 0.010 0.038
(0.184) (0.183) (0.227)

Participação eleitoral −0.005
(0.004)

Freedom House 0.118 0.015 −0.026 0.049
(0.142) (0.131) (0.133) (0.162)

Educação 0.058 0.026 −0.008 0.065
(0.067) (0.061) (0.064) (0.076)

IDH −0.001 0.00002 0.0001 −0.0001
(0.0005) (0.0005) (0.0004) (0.001)

Constant 0.143 1.691∗ 2.595∗∗ 1.342
(0.853) (0.917) (1.130) (1.135)

Observations 41 41 41 41
Log Likelihood −27.147 −22.029 −21.273 −30.785
Akaike Inf. Crit. 68.295 60.058 58.545 77.569

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Considerando que esse coeficiente é de -0.518, mais de 10 vezes o valor do termo quadrático,
o efeito do número de partidos só se inverteria acima de 10 partidos5.

Quanto às outras variáveis, nenhuma aparece aqui como relevante. Testamos o
percentual de participação eleitoral como alternativa à variável voto compulsório mas não
vemos nenhuma relação com a congruência em ambos os casos.

O nível educacional do país também foi examinado como possível fator explicativo.
Consideramos que isso não seria uma "falácia ecológica" porque a educação enquanto
bem coletivo, promovendo melhores debates e disseminando informações políticas entre
todos cidadãos, pode impactar a congruência. No entanto, a análise aqui apresentada
sugere que isso não ocorre. O Índice de Desenvolvimento Humano também não apresenta
nenhum efeito claro. O Índice de Freedom House tem coeficientes quase sempre na direção
esperada e, para o Modelo 1, com tamanho considerável, mas superado pelo tamanho do
erro-padrão.

Testamos variações diversas destes modelos: modelos bivariados, com todas variáveis
dependentes possíveis (cada item ideológico específico), e também medidas alternativas
para algumas variáveis independentes (outros indicadores educacionais, além de um Índice
composto de qualidade da democracia, que une Freedom House e Polity II). Em todas elas
os resultados foram bastante semelhantes6.

A análise acima apresenta uma variável dependente mais precisa do que outros
textos que analisam a congruência no nível supra-individual, já que utiliza uma comparação
de distribuições robusta (Earth-Mover-Distance) e diversas medidas ideológicas. Por outro
lado, justamente por também ser de nível supra-individual, temos uma quantidade de
casos um pouco limitada, sujeita a efeitos ruidosos dos dados. Procedemos, portanto, para
análises mais específicas, desagregadas, ainda com o mesmo número de casos, mas tratando
de momentos específicos da conexão que se forma entre cidadãos e representantes.

5.4. Análise por Etapas

Defendemos anteriormente que os mecanismos causais da congruência ideológica
seriam melhor compreendidos com uma investigação desagregada para cada fase do
processo representativo. Exemplifiquemos com uma situação hipotética a importância
dessa desagregação.

Imaginemos que todos cidadãos de um país estão entre extrema direita (10) e
5 No Capítulo 6 veremos uma confirmação desta tendência, com uma curva mais acentuada em uma

amostra com mais países e eleições.
6 A única variação que merece uma menção é que o Índice de Desproporcionalidade de Gallagher,

avaliado sozinho, não apresentou um coeficiente distinguível de zero para um modelo com a variável
dependente casamento homoafetivo. De resto, tudo igual aos modelos apresentados na tabela Tabela 3.
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Figura 6 – Congruência entre cidadãos e parlamentares vs Número Efetivo de Partidos Eleitorais

centro-esquerda (4), 50% cada. A extrema-direita decide não ir votar, porque não tem
nenhum candidato próximo a ela. Sendo assim, a distribuição ideológica nas urnas já é
totalmente diferente da pré-urnas (pensando em médias, para representar facilmente nosso
exemplo, a média cai de 7 para 4. A diferença de ideologia entre cidadãos e eleitores, então,
é de 3 (e se compararmos não-eleitores com eleitores, é de 6).

Ao chegar nas urnas, os eleitores tem à disposição apenas partidos ainda mais à
esquerda: o partido A, na posição 1, o partido B, na posição 2 e o partido C, na posição
3. Eles majoritariamente escolhem o candidato C, optando por um voto espacial, mas
digamos que 40% escolhem B e 10% deles escolhem A por adotarem outros critérios ou
não conseguir identificar C como o mais próximo. A média pós-eleitoral, portanto, cai para
2,4, e a congruência eleitoral é de 1,6 (4 - 2,4).

Finalmente, os votos são traduzidos em cadeiras. Digamos que o total de cargos seja
de 20. Vamos imaginar, por mais difícil que seja algo assim na vida real, que, de acordo
com as regras desse sistema, o partido A consiga 5 cadeiras (25% do total, muito maior do
que seu quinhão de votos). O partido B, por sua vez, fica com as 8 cadeiras que seriam
perfeitamente proporcionais ao seu percentual de votos. O partido C sai prejudicado, com
apenas 7 cadeiras, representando apenas 35% do total (inferior ao partido B, que teve
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menos votos).

Com isso, a média da ideologia parlamentar é de 2,1, ligeiramente mais à esquerda
do que a ideologia média conquistada no voto, e bastante à esquerda da média populacional,
que era 7. Um país com uma população cuja média ficaria na direita representado por um
parlamento consideravelmente à esquerda.

Imaginemos agora que neste mesmo exemplo, na segunda etapa descrita (as urnas)
os eleitores possuem dois partidos em posição idêntica à deles. Por mais que não queiram
ou não consigam escolher um candidato por afinidade ideológica, a congruência nesta etapa
será perfeita. E se houver, na última etapa, uma tradução perfeita dos votos em cadeiras,
ainda assim a congruência agregada será de 3, o mesmo exato valor que tivemos na primeira
etapa. Mas claramente isso não se deve a questões eleitorais como a oferta, a capacidade
cognitiva dos eleitores ou mesmo o desejo de votar por ideologia (os três principais fatores
de nosso modelo teórico proposto no capítulo anterior). Também não se deve às regras
de proporcionalidade do sistema. Em um exemplo extremo como esse, os dados sobre a
congruência em cada uma dessas etapas revelariam isso por si sós, independentemente de
sabermos sobre as características desses eleitores e desse sistema político.

Sendo assim, partimos para uma análise desagregada da congruência ideológica com-
parando a distribuição dos grupos que compõem cada etapa do processo eleitoral: cidadãos
não-votantes para eleitores; destes para os votos e finalmente as cadeiras legislativas.

Na figura Figura 7 podemos ver um padrão que é seguido em quase todos países,
dos dois continentes. A grande diferença nas distribuições está entre eleitores e partidos
votados (cor verde). Em alguns casos, como Brasil, Bulgária e Romênia, o valor é até
superior ao da incongruência total (entre cidadãos e cadeiras legislativas, na cor roxa). Isso
é possível porque, apesar dessa congruência total ser como uma soma das três fases do
processo, uma distorção numa fase pode ser cancelada por outra distorção em outra fase.

Para compreender isso, imaginemos, novamente, um exemplo hipotético em que
cidadãos estão todos na extrema-esquerda, valor 0 numa escala 0-10. Independentemente
de quantos compareçam às urnas, teremos uma congruência completa na primeira fase
(valor 0 portanto). Metade dos que votam escolhem candidatos à direita, na posição 8,
outra metade escolhe um candidato na posição 4. Temos uma diferença, portanto, igual a
6. Ao distribuir cadeiras, o sistema favorece, por alguma razão, o partido com a posição 4.
A distorção ideológica na segunda etapa foi cancelada, parcialmente, pela terceira fase,
gerando uma congruência entre cidadãos e cadeiras maior do que a que vimos entre os
eleitores e o voto.

Uma ocorrência como a do exemplo extremo acima, ou mesmo dos casos reais que
verificamos aqui, mostram que há um componente na congruência final que é aleatório.
Uma distorção em um momento é cancelada por outra distorção. Mas essa distorção,
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Figura 7 – Índice Geral de Congruência por Etapa
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obviamente, pode ser potencializada. E por ser aleatório, esse cancelamento não foi um
mérito do sistema político nem de nenhuma outra característica que mobilizamos para
explicar a congruência ideológica. É justamente por isso que é tão importante examinarmos
o que ocorre em cada etapa. Padrões identificados pelos dados de congruência total podem
ser espúrios, conter ruídos desses cancelamentos aleatórios.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas da Congruência (Índice Geral) por Etapa

Indicador Mín Média Máx Mediana Desv.Pad.
Total 0.422 1.259 3.970 1.107 0.551
Faltante-eleitor 0.193 0.403 0.858 0.380 0.141
Eleitor-voto 0.516 1.325 4.124 1.166 0.614
Voto-cadeira 0.006 0.214 0.850 0.169 0.182

Os dados empíricos na Figura 7 também nos mostram que, para além da importância
de analisar em separado cada uma dessas etapas, a segunda delas é a mais relevante para
a congruência. Isso pode ser confirmado pelos dados da Tabela 4: não só os valores
médio e mediano da congruência entre eleitores e voto são maiores, próximos aos da
congruência total, mas isso também ocorre com o Desvio-padrão. Portanto, a variação
mais relevante a se explicar reside nessa etapa. Uma boa notícia para toda a literatura, já
que a conexão ideológica eleitor-voto é de fato o grande foco dela, além de ser a etapa
com mais possibilidades metodológicas (como os modelos mistos, com nível individual e
agregado, que apresentaremos nos próximos capítulos).

Mas isso não significa que as outras etapas devem ser ignoradas. Em primeiro lugar,
nos parece que os fatos que aqui relatamos sequer foram considerados pela literatura. A
conexão entre as diferentes fases e os fatores frequentemente mobilizados para explicar a
congruência nunca recebeu atenção. Nunca se mediu, de fato, onde está o problema da
congruência. Ademais, ainda que menores, os valores das outras etapas não são desprezíveis,
além de mostrarem algumas tendências interessantes. As diferenças de distribuição entre
eleitores e os que se abstém, por exemplo, parecem um pouco mais constantes entre os
países, sobretudo na Europa, com EMDs sempre por volta de 0.5. Já para a tradução de
votos em cadeiras, temos países como o Paraguai, Uruguai, Alemanha e Polônia, onde a
congruência é quase perfeita (o valor mínimo de EMD para essa fase é 0.006); enquanto no
Brasil há uma discrepância considerável (EMD ∼= 1). Procedemos agora para um exame
mais detalhado de cada etapa.

5.4.1. Cidadãos faltantes e eleitores

Ao não comparecer às urnas, o cidadão acaba sendo representado nelas por aquele
que compareceu. Se a população que vota for muito diversa dos faltantes, temos um
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impacto na congruência ideológica já de saída. Esse impacto não pode ser atribuído a
variáveis que não possuem relação com essa fase (isso é o ruído nos dados de que tanto
falamos neste capítulo).

Como acabamos de ver, a maioria dos países apresenta congruência razoável nesta
fase. Ainda assim, há casos em que o EMD chega a quase 1 ponto. A média entre os países,
falando do Índice Geral (apresentado na subseção anterior deste capítulo) é de 0,403. Para
os outros itens em separado e para a soma deles sem a escala Esquerda-Direita (IAIC),
os valores são semelhantes, com uma leve tendência de mais congruência para os itens
econômicos (estatismo e igualdade) e menor para casamento homoafetivo.

Tabela 5 – Estatísticas descritivas da congruência na primeira etapa

Indicador Mín Média Máx Mediana Desv.Pad.
Estatismo 0.069 0.334 0.823 0.291 0.184
Igualdade 0.021 0.356 1.223 0.288 0.268
Cas. Homoafetivo 0.072 0.489 1.756 0.395 0.353
Esquerda-Direita 0.101 0.430 1.053 0.365 0.228
Índice Geral 0.193 0.403 0.858 0.380 0.141
IAIC 0.173 0.393 1.059 0.357 0.182

Analisemos agora a Hipótese 5a: a congruência nesta etapa seria maior para países
com voto obrigatório?

Testamos modelos diversos com voto compulsório, com e sem outros controles, e com
variações da Variável Dependente. Em nenhum deles parece haver um efeito estatisticamente
distinto de zero. A participação eleitoral aparece com significância estatística próxima de
níveis convencionais em algumas especificações, mas sempre com valores desprezíveis.

As outras variáveis aqui incluídas como controle também não apresentam poder
preditivo algum. Um número maior de partidos poderia trazer eleitores de ideologias mais
diversas às urnas, mas isso não parece ter efeito sobre a congruência. Tampouco ocorre
efeito não-linear, como ocorre para a congruência total e como poderíamos esperar de
acordo com os experimentos de Cunow et al. (2021), onde um número excessivo de opções
faz com que muitos indivíduos simplesmente desistam de escolher e simplesmente não
votem.

Em síntese, não encontramos explicações para variações na ideologia de cidadãos
eleitores e não-eleitores. A baixa variação nesta fase prejudica esse trabalho (mas, como
dissemos antes, também o torna menos necessário). Sigamos para a próxima fase.
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Tabela 6 – Regressões lineares para congruência entre cidadãos faltantes e eleitores

Variável dependente:
IG IAIC

(1) (2) (3)
Voto compulsório 0.042 −0.012 −0.014

(0.045) (0.058) (0.065)

Participação eleitoral 0.002 0.004∗∗

(0.001) (0.002)

Educação 0.018 0.020
(0.016) (0.018)

ENEP 0.038 0.087
(0.046) (0.052)

ENEP (quadrado) −0.003 −0.006
(0.004) (0.004)

Freedom House 0.023 0.023
(0.034) (0.038)

Constant 0.387∗∗∗ −0.022 −0.347
(0.028) (0.280) (0.315)

Observations 42 41 41
Log Likelihood 22.771 29.119 24.307
Akaike Inf. Crit. −41.542 −44.239 −34.613

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

5.4.2. Eleitores e votos

Foi exposto anteriormente que boa parte da variação na congruência entre cidadãos
e representantes eleitos se resume à relação entre o eleitor e voto. Para calcular os níveis
de congruência ideológica desta etapa, comparamos a distribuição de eleitores (pessoas
que declararam votar) com a dos partidos políticos, ponderando pelo percentual de votos
de cada um deles. Podemos enxergar esse indicador como um indicador da similaridade
ideológica entre o eleitorado e a legislatura eleita se houvesse uma proporcionalidade
perfeita entre votos e cadeiras (o que, em termos estritamente ideológicos, é algo próximo
da realidade em alguns países, como vimos anteriormente). Aqui, uma miríade de fatores
pode exercer alguma influência, desde o sistema eleitoral até a capacidade cognitiva do
eleitorado.
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Tabela 7 – Regressões lineares para congruência entre eleitores e partidos votados

Variável Dependente
Índice Geral IAIC

(1) (2) (3) (4)
Voto compulsório 0.215 0.252

(0.236) (0.293)

Participação eleitoral −0.012∗ −0.015∗

(0.006) (0.008)

Educação 0.014 0.041
(0.073) (0.091)

ENEP 0.058 −0.314∗ −0.758∗∗∗ −0.798∗∗∗

(0.043) (0.175) (0.220) (0.272)

ENEP (quadrado) 0.031∗∗ 0.062∗∗∗ 0.067∗∗∗

(0.014) (0.017) (0.021)

Freedom House 0.032 0.072
(0.155) (0.192)

Gallagher 0.089∗∗∗ 0.096∗∗

(0.029) (0.036)

Constant 1.024∗∗∗ 1.976∗∗∗ 3.059∗∗ 2.920∗

(0.242) (0.492) (1.321) (1.639)

Observations 41 41 41 41
Log Likelihood −38.208 −35.769 −27.687 −36.514
Akaike Inf. Crit. 80.416 77.538 71.373 89.028

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Os resultados são semelhantes ao que vimos para a congruência total (o que era
previsto, já que boa parte da variação nela parece residir nesta fase). O nível educacional
(em nível agregado) ou a qualidade da democracia não explicam a congruência eleitoral
segundo nossos modelos. Quanto ao voto compulsório, esperávamos que nessa fase ocorresse
um efeito negativo, conforme a Hipótese 5b, mas os coeficientes são positivos e inferiores ao
erro-padrão, ficando muito longe de qualquer limiar convencional de significância estatística.
Em suma, apenas as variáveis de sistema eleitoral parecem ter algum poder explicativo
para a similaridade entre a distribuição ideológica de eleitores e do resultado das urnas, de
maneira muito semelhante à que vimos para a congruência entre cidadãos e representantes:
o Índice de Desproporcionalidade apresenta um efeito estatisticamente significante mas
moderado, e o número de partidos eleitorais efetivos tem coeficiente pequeno, indistinto de
zero, quando analisado isoladamente, mas isso muda quando incluímos o termo quadrático.

Portanto, nosso modelo prevê que em sistemas com maior proporcionalidade entre
votos e cadeiras e com número efetivo de partidos moderado (não muito alto) a congruência
ideológica será maior. Mas aqui temos uma questão a refletir: por que a proporcionalidade
entre votos e cadeiras impactaria a congruência entre eleitores e voto? O efeito dessa
variável não deveria ser sentido apenas na última etapa?

Há duas explicações plausíveis para esse resultado: é uma correlação espúria ou
haveria algum efeito psicológico (eleitores, prevendo que o partido que mais representa sua
ideologia não conquistará cadeiras, preferem votar em partidos mais distantes). Como nem
o número de casos de nosso modelo nem o coeficiente dessa variável são muito grandes,
a primeira explicação não pode ser descartada. E se for esse o caso, os resultados que
envolvem essa variável para a congruência total também são espúrios, ao menos em parte,
porque envolvem a correlação encontrada nesta etapa. Não podemos responder essas
indagações no momento, mas as análises do Capítulo 6 podem nos trazer mais evidências
a respeito da correlação nesta etapa. E a análise que faremos a seguir, para a próxima
etapa, pode nos ajudar a entender se há também um efeito mecânico, direto. Se isso for
confirmado, evidencia-se que ao menos uma parte pequena do coeficiente que encontramos
para essa variável na congruência total se daria por um efeito causal real, e não uma
correlação aleatória.

5.4.3. Votos e cadeiras

Para haver desproporcionalidade ideológica entre votos e cadeiras, é preciso ha-
ver uma desproporcionalidade no geral. E, considerando que temos à nossa disposição
um indicador dessa desproporcionalidade genérica, espera-se que ela seja uma variável
independente satisfatória para explicar a variação ideológica na tradução de votos para
cadeiras.
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De fato, como a Tabela 8 evidencia, o Índice de Desproporcionalidade de Gallagher
tem uma correlação estatisticamente significante com a congruência votos-cadeiras. Os
coeficientes são moderados, mas a variação total aqui também é. Também testamos o
número efetivo de partidos, que apresentou uma correlação um pouco mais significativa
(tanto em termos substantivos quanto estatísticos), mas na direção contrária ao esperado.
Afinal, esperamos que quanto mais partidos, menos distorção entre cadeiras e votos. Essa
correlação parece, portanto, um ruído dos dados. Ruído esse que torna até a outra variável
estatisticamente insignificante em níveis convencionais quando temos ambas no modelo.
Talvez esse ruído seja por causa de países como o Brasil, que tem muitos partidos efetivos
e uma incongruência ideológica considerável entre votos e cadeiras, como já mencionamos.

Tabela 8 – Regressões lineares para congruência entre votos e cadeiras

Variável dependente:
IG IAIC IG IAIC IG
(1) (2) (3) (4) (5)

Gallagher 0.017∗∗ 0.019∗∗ 0.010
(0.007) (0.007) (0.007)

ENEP 0.042∗∗∗ 0.040∗∗∗ 0.036∗∗∗

(0.011) (0.011) (0.012)

Constant 0.091 0.076 −0.003 0.004 −0.048
(0.058) (0.056) (0.062) (0.063) (0.069)

Observations 41 41 41 41 41
Log Likelihood 13.757 14.818 17.326 17.140 18.462
Akaike Inf. Crit. −23.515 −25.636 −30.652 −30.281 −30.924

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

5.5. Considerações finais

Os resultados deste capítulo, no que se refere a explicações para a congruência
ideológica, podem ser sintetizados em dois pontos. O primeiro deles é que a congruência
ideológica entre cidadãos e representantes se explica mais pela relação entre eleitor e voto
do que por distorções na participação eleitoral ou na tradução de votos para cadeiras. O
segundo é que o sistema eleitoral seria o maior preditor da congruência até aqui. O Índice
de Desproporcionalidade de Gallagher (1991) e o número efetivo de partidos (com uma
curva quadrática) despontaram como únicos preditores da congruência até o momento. Não
obstante, como a própria relação dessas variáveis com a congruência em etapas diversas
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demonstrou, podemos ter aqui efeitos espúrios. Portanto, essa segunda revelação deve ser
interpretada com muita cautela.

Outra tendência evidenciada pela análise realizada até aqui é de uma relativa
equivalência entre os diferentes componentes ou medidas de ideologia, ao menos quando o
objetivo final é medir a congruência ideológica, com variações entre os países muito seme-
lhantes entre diferentes escalas ideológicas. Somando isso ao fato de que a etapa eleitoral
se mostrou a mais importante para entender a congruência ideológica (ou seja, aquela em
que se verifica a maior variabilidade a se explicar), e considerando a disponibilidade de
dados em nível individual para uma análise comparativa mais ampla, procedemos para
uma investigação com regressões hierárquicas sobre a congruência entre eleitores e o voto.
Partimos, portanto, de uma investigação abrangente, de vários componentes ideológicos,
vários momentos da congruência,e de agregações de tudo isso, para uma investigação
minuciosa da congruência one-to-many (GOLDER; STRAMSKI, 2010) na escala abstrata
Direita-Esquerda.
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6 Eleições legislativas - análise em dois níveis

Neste capítulo, investigaremos como características individuais e características dos
países e de cada eleição específica produzem a representatividade ideológica dos eleitores.
Aqui trataremos especificamente das eleições legislativas para a Câmara dos Deputados
(Lower Chamber). Primeiramente, vamos definir as variáveis dependentes utilizadas neste e
no próximo capítulo, e o banco de dados (com algumas estatísticas descritivas). Os outros
detalhes do desenho de pesquisa e metodologia já constam no Capítulo 4.

6.1. Variável Dependente

A nossa variável dependente aqui é a distância ideológica entre a posição do cidadão
e do partido em que ele votou, uma medida de nível individual. A literatura costuma
chamar essa medida de "congruência partidária", mas isso pode causar a impressão de que
nos referimos à congruência com o partido que a pessoa se identifica mais de maneira geral.
Por isso, preferimos os títulos "distância do partido votado"ou "congruência eleitoral".

Este último nome explicita também que, pensando nos três momentos da con-
gruência de nosso arcabouço teórico, estamos nos referindo aqui ao segundo: o momento
da escolha eleitoral, que consideramos como a segunda etapa do processo representativo.
Essa etapa pode ser analisada no nível individual, pois é uma relação onde há de fato
uma relação um-a-um (para usar a terminologia de Golder e Stramski (2010)). Não faz
nenhum sentido em corresponder cada eleitor a um cidadão, cada cadeira a um voto. Nesse
último caso poderíamos até adotar cada partido como uma unidade de análise, e inserir
variáveis independentes como o tamanho de cada partido, para aferir se e quando (em
que tipo de sistema eleitoral) os partidos pequenos saem melhor ou pior representados
do ponto de vista ideológico. Mas isso não parece muito proveitoso do ponto de vista
analítico, já que mesmo as características partidárias parecem afetar mais a etapa eleitoral
do que a distribuição de cadeiras, sendo mais frutífero estudá-las, portanto, naquela etapa,
como fazem diversos estudos (VÁSQUEZ; DOSEK, 2012; BELCHIOR, 2013; BELCHIOR;
FREIRE, 2013; ÖNNUDÓTTIR, 2014; SPIES; KAISER, 2014).

Além de ser a única parte do processo representativo que é possível analisar no
nível micro, esta parece também a mais importante, já que boa parte da variação na
congruência se encontra nela, e pode ser explicada, em teoria, por uma miríade de fatores.
É preciso, portanto, separar o joio do trigo e identificar quais desses fatores se associam à
congruência na realidade empírica, tanto os do nível individual quanto do nível eleição/país.
E aqui podemos, inclusive, construir indicadores como a Distância Mínima Eleitoral, que
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é medida no nível individual mas está fortemente ligada a fatores macro-políticos (sistema
eleitoral e número de partidos).

A medida que utilizamos aqui não tem nada de inovador, consistindo na distância
absoluta entre o eleitor e o partido votado. O único tema de dissenso aqui é a segunda
parte dessa equação: como medir o partido votado?

Temos várias opções, como já abordado em outros trechos desta obra. O posiciona-
mento dos parlamentares e de seus partidos pode ser definido por eles próprios em pesquisas
com elites (como nos dados examinados no Capítulo 5), por cidadãos nas pesquisas de
opinião, por especialistas ou ainda por análise de conteúdo dos programas partidários.
Este último não parece adequadamente comparável ao posicionamento dos cidadãos, pois
ele tem uma escala completamente diferente e uma metodologia completamente diferente1.

Todas outras alternativas possuem vantagens e desvantagens, mas temos que
descartar também os dados dos próprios parlamentares, já que são bastante raros, conforme
já mencionamos. Sendo assim, nos restam as outras duas opções: o posicionamento
individual e o posicionamento dado por experts. Nossos modelos principais serão executados
com o último, pelo simples fato que é a única medida que se encaixa em nosso arcabouço
analítico. Partimos dessa visão dos especialistas como a mais objetiva, o que nos permite
inclusive compará-la com a visão do eleitor e transformar essa comparação numa variável
explicativa (ver Capítulo 4).

Para ter mais robustez nas análises, também incluiremos análises com a média do
posicionamento dos cidadãos daquele país, que também pode ser considerada uma medida
mais objetiva, e com o posicionamento subjetivo, que cada um deles deu mesmo. Nesse
último caso, será necessário tirar essas variáveis independentes que construímos e que são
as principais de nosso modelo teórico, mas o fazemos mesmo assim para testar como as
outras variáveis se comportam nesse caso.

A nossa principal variável dependente (Congruência baseada no Posicionamento
dos Experts ou CE) é calculada, portanto, como:

|IV − PEv|

onde IV é a ideologia do eleitor e PE é o posicionamento do partido em que ele votou (v)
tal qual definido pelos especialistas. Neste capítulo analisaremos o voto para Deputado
Federal (Câmara Baixa), no próximo será analisado o voto para Presidente.

A Congruência Subjetiva (CS) é calculada de forma semelhante à equação acima,

1 A escala até pode ser transformada, ainda que gere uma distorção na medida de congruência. Mas a
diferença de metodologias parece um problema intransponível. Como comparar o posicionamento dado
por indivíduos numa escala com um indicador dado por uma análise quantitativa textual baseada em
números de menções positivas e negativas para cada tema realizadas em manifestos partidários?



6.1. Variável Dependente 119

mudando apenas o segundo termo para a posição dada aos partidos pelo eleitor (PV),
enquanto a congruência baseada na média desses valores pode ser representada por:

|IV − PVv|

sendo PVv a média da posição ideológica atribuída ao partido votado por todos os
entrevistados do país (ou seja,

∑
P Vv

n
, onde n é o número de entrevistados, naquele

país, que atribuiu posição ideológica ao referido partido). Esta medida chamaremos de
Congruência baseada no Posicionamento Médio de Cidadãos, ou CMC.

Figura 8 – Dispersão entre congruência com posicionamento de experts e de cidadãos

Fonte: Elaboração do autor com dados do CSES (Comparative Study of Electoral Systems)
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Ao que podemos ver na Figura 8, a média da CE e CS são bastante semelhantes
para a esmagadora maioria dos países, indicando que não há muitas diferenças entre as
medidas no nível agregado. Isso não significa que, sobretudo no nível individual, não
possam haver resultados distintos ao se utilizar essas duas variáveis dependentes, como
veremos adiante.

Procedemos para a análise dos dados, começando por uma verificação básica de
dados descritivos, para depois proceder às regressões de dois níveis.

6.2. Dados e Estatísticas Descritivas

Utilizamos os dados do Comparative Studies of Electoral Systems (CSES) para
eleições legislativas de Câmara Baixa. Os dados cobrem 162 eleições realizadas entre 1996 e
2016, em 53 países de todos os continentes. O total de observações individuais é de 262175
mas, como há dados faltantes em algumas de nossas variáveis principais, esse número é
inferior e específico para cada análise realizada.

Na Tabela 9 podemos ver um resumo simples dos principais parâmetros de nossas
variáveis de nível individual. Todas variáveis relacionadas a ideologia e congruência são de
extensão 0-10. A Distância para o partido mais próximo (DME) está invertida, assim como
a variável Congruência, para apresentarem uma compreensão mais simples (em ambas,
valores mais próximos de zero são mais desejáveis: maior congruência, maior proximidade).
Notemos que a média dessa variável é razoavelmente baixa, mas não desprezível (0.60),
assim como a "incongruência voluntária"(0.86), enquanto a média da diferença de percepção
entre cidadãos e experts é um pouco mais elevada (1.86). Isso é um indicativo de algumas
tendências que demonstraremos em breve.

Para fins de interpretação dos dados, cabe notar que escolaridade e renda pos-
suem uma extensão igual a 4 (correspondendo, na verdade, a 4 categorias ordinais). Já
conhecimento político possui uma extensão menor, de 0 a 1. Como já mencionado, variável
foi criada somando a quantidade de questões corretas no teste de política realizado com
os entrevistados, sendo um total de 3 ou 4 questões a depender do Módulo da pesquisa
(mais detalhes no Apêndice). Portanto o valor de 0 a 1 aqui pode ser interpretado em
termos de porcentagem de questões corretas, sendo a média de 53% (bem próximo do
que intencionavam os desenvolvedores do CSES ao desenvolver as perguntas, já que eles
buscavam questões que, somadas, aferissem um conhecimento médio, com uma parte de
questões mais difíceis e outra de questões mais fáceis).
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Tabela 9 – Estatísticas Descritivas - variáveis de nível individual

vars Média σ Mín Máx Escopo
Congruência -1.77 1.53 -10.00 0.00 10.00
Diferença (percepção) 1.86 1.65 0.00 10.00 10.00
DME -0.60 1.03 -10.00 0.00 10.00
Distância voluntária 0.86 1.47 0.00 10.00 10.00
Escolaridade 2.09 1.20 0.00 4.00 4.00
Conhecimento político 0.53 0.34 0.00 1.00 1.00
Idade 46.82 17.17 16.00 115.00 99.00
Renda 2.94 1.38 1.00 5.00 4.00
Rural 2.62 1.21 1.00 4.00 3.00
Sexo feminino 0.52 0.50 0.00 1.00 1.00

Tabela 10 – Estatísticas descritivas - variáveis de nível agregado

Statistic N Média St. Dev. Min Pctl(25) Pctl(75) Max
Gallagher 145 5.712 4.110 0.300 2.990 7.580 30.210
ENEP 153 4.888 2.084 1.320 3.420 5.780 14.100
Freedom House 163 −1.690 1.025 −6 −2 −1 −1
Duração do regime 153 47.556 47.419 0.000 13.000 64.000 203.000
Polarização 140 3.277 1.180 0.260 2.518 4.040 5.850
Voto compulsório 163 0.227 0.420 0 0 0 1
PIB (variação absoluta) 161 9.282 6.041 0.025 4.692 13.386 31.645

6.3. Análises principais

Primeiramente, seguindo Gelman e Hill (2006), testamos modelos menos complexos,
com apenas uma variável independente. A Figura 9 apresenta essas regressões bivariadas.

Os resultados apontam para uma força explicativa considerável de nossas três
variáveis principais. O destaque está na Distância Mínima Eleitoral (DME), com um
coeficiente de 0.88, favorecendo a Hipótese 1. O mesmo não ocorreu com as outras variáveis
relacionadas à dimensão das instituições eleitorais: Índice de Desproporcionalidade de
Gallagher e o Número Efetivo de Partidos Eleitorais (ENEP).

As evidências aqui apresentadas também são muito favoráveis à Hipótese 2 (dimen-
são cognitiva), já que a Diferença de Percepção entre Cidadãos e Experts e o conhecimento
político tem um coeficiente de magnitude considerável e estatisticamente significante. A
escolaridade também tem um coeficiente estatisticamente significante, mas de magnitude
mais modesta (sobretudo se considerarmos que essa variável tem 4 níveis, o que significa
que para cada categoria educacional a mais o aumento da congruência é em média de 0.12
na escala Esquerda-Direita).

Já a incongruência voluntária, aqui operacionalizada pela Diferença entre a Distân-
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Figura 9 – Coeficientes de regressões bivariadas para Congruência ideológica (Experts)

NOTA: As linhas representam os valores para o Intervalo de Confiança de 95%.
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cia para o partido Votado e a Distância para o partido mais Próximo (DDVP) também tem
coeficientes estatisticamente distintos de zero, mas com magnitudes menos expressivas do
que a capacidade cognitiva e a oferta eleitoral, e sendo medida em escala semelhante 0-10.
A outra variável relacionada a essa dimensão (variação absoluta do PIB) não apresentou
nenhuma correlação clara.

Cabe ressaltar que, por se tratarem de modelos separados, cada um com apenas
uma variável independente, nenhuma variável está mascarando o efeito de outra. Portanto,
se as três variáveis centrais demonstram maior poder explicativo do que as variáveis
adicionais, menos diretamente relacionadas aos 3 requisitos propostos em nosso modelo
teórico, isso é um sinal de que a maneira que encontramos de operacionalizar esse modelo
está funcionando (e de que ele próprio tem sustentação empírica).

Figura 10 – Coeficientes de regressão multivariada para Congruência ideológica (Experts)

NOTA: As linhas representam os valores para o Intervalo de Confiança de 95%.

E como esses preditores se comportam quando colocados todos em um mesmo
modelo? A regressão multivariada da Figura 10 traz coeficientes sempre na direção esperada
e semelhantes aos que vimos para os modelos bivariados. Alguns coeficientes possuem
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magnitude um pouco menor (sobretudo o de escolaridade, que provavelmente apresenta
menor poder explicativo porque já existem outras duas variáveis relacionadas à dimensão
cognitiva dando conta da correlação entre essa dimensão e a congruência).

A grande mudança que vemos no modelo completo está na variável voto compulsório,
que apresentava um efeito negativo quando testada sozinha (favorável à Hipótese 5 e,
sobretudo, 5b), mas agora traz um efeito positivo, indistinguível de zero. Somando-se
essa inconstância a Intervalos de Confiança consideravelmente largos, a hipótese nula
ganha força. Talvez estejam em ação aqui mecanismos causais mais complexos, com outras
variáveis mediando essa relação. De fato essa foi justamente a variável para a qual previmos
mecanismos causais tanto benéficos quanto prejudiciais à congruência no Capítulo 4.

As variáveis socio-demográficas não se mostraram bons preditores da congruência.
Apenas a renda familiar parece ter um efeito levemente positivo no modelo bivariado,
ainda assim com uma magnitude de pouca importância substantiva.

Entre as variáveis macro-políticas, destaca-se o resultado encontrado para a quali-
dade da democracia, com uma correlação positiva considerável. Nosso modelo prediz que,
todos outros preditores constantes, a congruência aumenta em 0.21 para cada aumento
de 1 degrau na escala do Freedom House (que, recordemos, varia de 1 a 7). Por fim, a
polarização entre os partidos também pode ser um fator determinante da congruência,
mas no modelo multivariado é indistinguível de zero.

Resumindo, além das 3 operacionalizações empíricas de nosso modelo teórico, temos
no Índice de Freedom House o fator explicativo mais promissor. Vejamos agora se esses
resultados procedem com modelos intermediários, sem todas as variáveis do modelo acima.

Na Tabela 11, podemos ver o mesmo modelo da Figura 10, sucedido de modelos
mais enxutos, sem preditores que não eram prioridade em nosso modelo teórico e que, além
disso, não apresentaram nenhuma relação com a variável dependente nos testes realizados
até aqui. Alternamos também versões com educação e conhecimento político, nossas duas
variáveis cognitivas adicionais, assim como o Índice de Desproporcionalidade de Gallagher
e o Índice de Polarização.

Não há diferença significativa entre os 5 modelos apresentados. A maior parte
dos coeficientes e seus respectivos Erros-padrão é quase idêntica. Novamente, o único
coeficiente que traz uma mudança digna de nota é o de voto compulsório. Aparentemente,
essa variável muda de direção quando controlamos por conhecimento político (somado a
outras variáveis). Mas os resultados para ela permanecem inconclusivos.
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Tabela 11 – Regressões multivariadas - Congruência ideológica (experts)

Dependent variable:
Congruência

(1) (2) (3) (4) (5)
DPCE −0.318∗∗∗ −0.341∗∗∗ −0.343∗∗∗ −0.343∗∗∗ −0.345∗∗∗

(0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

DME 0.738∗∗∗ 0.720∗∗∗ 0.719∗∗∗ 0.720∗∗∗ 0.720∗∗∗

(0.005) (0.005) (0.004) (0.005) (0.005)

DDVP −0.155∗∗∗ −0.149∗∗∗ −0.152∗∗∗ −0.147∗∗∗ −0.145∗∗∗

(0.003) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

Educação 0.009∗∗ 0.018∗∗∗ 0.025∗∗∗

(0.004) (0.003) (0.003)

Conhecimento 0.111∗∗∗ 0.115∗∗∗ 0.130∗∗∗ 0.130∗∗∗

(0.014) (0.012) (0.012) (0.012)

Idade 0.001∗∗

(0.0003)

Renda 0.013∗∗∗

(0.003)

Rural 0.008∗∗

(0.004)

Sexo feminino 0.014∗

(0.008)

Gallagher 0.018∗∗∗ 0.021∗∗∗ 0.017∗∗∗ 0.021∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006) (0.006)

ENEP 0.005 0.005 0.005 0.005 0.013
(0.015) (0.012) (0.012) (0.012) (0.015)

Freedom House 0.213∗∗∗ 0.151∗∗∗ 0.132∗∗∗ 0.154∗∗∗ 0.129∗∗

(0.052) (0.043) (0.039) (0.042) (0.050)

Polarização 0.034 0.033
(0.026) (0.025)

Voto compulsório 0.096 0.002 −0.027 0.002 0.061
(0.079) (0.066) (0.062) (0.065) (0.073)

Variação do PIB 0.006
(0.005)

Observations 80,167 107,670 121,166 109,037 104,937
Log Likelihood −121,236.500 −166,287.600 −187,224.000 −168,427.100 −161,707.100
Akaike Inf. Crit. 242,509.000 332,599.100 374,470.000 336,876.200 323,436.200

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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6.3.1. Congruência ideológica e qualidade da democracia

Procedemos para testes mais específicos sobre os indicadores de qualidade da
democracia. Antes disso, exibimos um gráfico da dispersão dessa variável em relação à
congruência (Figura 11), onde podemos ver que a correlação acusada pelas análises acima
se deve, sobretudo, a uma grande concentração de países com alto nível de qualidade da
democracia (-1, o nível máximo do Índice de Freedom House, ou valores próximos a isso) e
que gozam de níveis de congruência média também altos (entre -2 e -1.5). A Tailândia é o
grande outlier aqui, com um dos maiores níveis de congruência da nossa amostra e um
dos piores níveis de qualidade da democracia. Entre os países com valores mais altos na
escala do Freedom House, o ponto fora da curva está nos EUA, com congruência média
próxima de -2.5 (ou seja, cada cidadão, em média, vota em um candidato que está mais
a um quarto de distância do total do espectro Esquerda-Direita). Não é um valor muito
superior ao dos outros países, mas se destaca.

Podemos destacar duas coisas a partir dessa imagem: em primeiro, que não há
uma distribuição muito homogênea dos níveis de democracia. A grande maioria dos países
desfruta de índices razoavelmente elevados. Não poderia ser diferente, dado que em regimes
autoritários ou mesmo híbridos as eleições (ou mesmo as pesquisas que fornecem dados
para estudos como o nosso) sequer ocorrem muitas vezes. Mas quando ocorrem, o potencial
de serem distorcidas por fraudes, intimidação e outros elementos é mais alto do que em
regimes democráticos2. Neste capítulo (e no próximo), há alguns países em regimes híbridos
ou até autoritários. Se os dados nesses regimes forem confiáveis, é de se esperar que a
congruência seja menor, pelos mecanismos causais que já apontamos.

Ademais, aqui estamos nos referindo aos dados da pesquisa em questão, pois dados
eleitorais (que podem ser objeto de fraudes) apenas afetariam o índice de congruência
agregado, entre cidadão e resultado das urnas, o que chamamos de Congruência Total no
capítulo anterior. Aqui estamos nos baseando em declarações de voto feitas em entrevistas.
Por fim, ainda que em regimes híbridos ou autoritários possamos ter menos segurança
sobre qualquer fonte de dados, as evidências aqui presentes parecem sólidas ao menos
entre os países democráticos: aqueles que têm uma pior qualidade das instituições, como
o Brasil ou medida que os regimes vão se tornando menos democráticos e transparentes,
a Figura 11 nos mostra uma diferença sistemática entre países já com algum nível de
democratização.

É comum que qualquer análise não possa ser extrapolada a partir de um certo
nível das variáveis dependentes e independentes, mas isso de forma alguma exclui o
valor dessa análise. Afinal, índices de qualidade da democracia como o Freedom House
servem justamente para aferir as diferenças de transparência, competitividade das eleições,

2 Talvez por todos esses obstáculos a literatura não inclua essa variável em suas análises.
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Figura 11 – Dispersão da congruência ideológica nas eleições legislativas (experts) vs Índice
de democracia Freedom House

garantias de direitos civis e outras nuances de cada regime democrático. Aqui estamos
fazendo uso desse detalhamento, esse ordenamento mais criterioso, como uma possível
explicação para a qualidade da representação em termos de ideologia 3.

E quais desses elementos específicos da qualidade da democracia, então, impactariam
a congruência ideológica? Buscando uma resposta para isso, apresentamos análises com
o índice de Freedom House desagregado em duas variáveis independentes, representando
suas duas dimensões: liberdades políticas e liberdades civis. A Tabela 12 (página 128)
contém 6 modelos: um com as duas variáveis, e outros dois com cada uma delas alternada.
Em todos os modelos utilizamos os principais preditores utilizados anteriormente como
controle (Modelos 1 a 3) e depois apenas com esses indicadores de democracia (4,5 e 6).

O que podemos perceber é que a dimensão dos direitos políticos tem uma leve
superioridade como preditor, mas nada conclusivo. Quando concorrem no mesmo modelo, e
junto com outros controles (Modelo 3), o coeficiente de direitos civis se torna indistinguível

3 Dois estudos de caso analisaram a congruência ideológica em regimes autoritários nos últimos anos em
Angola, (BELCHIOR; SANCHES; JOSÉ, 2018) e na China (CHENGYUAN; JUNYAN, 2020). Ambos
sugerem que os níveis razoáveis de congruência pode ser um fator de sustentação e legitimidade desses
regimes.
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Tabela 12 – Regressões hierárquicas com as duas dimensões do Freedom House

Dependent variable:
exp_cong_LH_all

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
DPCE −0.343∗∗∗ −0.343∗∗∗ −0.343∗∗∗

(0.002) (0.002) (0.002)

DME 0.720∗∗∗ 0.720∗∗∗ 0.720∗∗∗

(0.005) (0.005) (0.005)

DDVP −0.147∗∗∗ −0.147∗∗∗ −0.147∗∗∗

(0.002) (0.002) (0.002)

Conhecimento 0.130∗∗∗ 0.129∗∗∗ 0.129∗∗∗

(0.012) (0.012) (0.012)

Gallagher 0.020∗∗∗ 0.021∗∗∗ 0.020∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006)

ENEP 0.002 0.004 0.004
(0.013) (0.012) (0.012)

Direitos civis 0.099∗∗∗ −0.012 0.315∗∗∗ 0.211∗∗∗

(0.033) (0.049) (0.043) (0.074)

Direitos políticos 0.170∗∗∗ 0.181∗∗∗ 0.318∗∗∗ 0.136∗

(0.040) (0.061) (0.047) (0.079)

Constant −0.636∗∗∗ −0.576∗∗∗ −0.577∗∗∗ −1.333∗∗∗ −1.398∗∗∗ −1.311∗∗∗

(0.081) (0.080) (0.081) (0.081) (0.078) (0.082)

Observations 109,037 109,037 109,037 134,635 134,635 134,635
Log Likelihood −168,428.700 −168,424.300 −168,426.300 −240,357.100 −240,359.500 −240,357.200
Akaike Inf. Crit. 336,877.300 336,868.500 336,874.700 480,722.200 480,727.000 480,724.400
Bayesian Inf. Crit. 336,973.300 336,964.500 336,980.300 480,761.400 480,766.300 480,773.500

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

de zero, mas quando retiramos esses outros controles esse coeficiente tem magnitude
superior à das liberdades políticas (Modelo 6).

Quando testadas em separado, ambas têm coeficientes positivos, estatisticamente
significantes, e relativamente semelhantes, sendo extremamente semelhantes (inclusive os
erros-padrão) nos modelos bivariados (4 e 5), mas com coeficientes maiores para direitos
políticos quando incluímos outros controles. Parece, portanto, que o efeito de direitos civis
fica relativamente mascarado por outras variáveis, ou é ilusório (uma correlação espúria
com a congruência). No entanto, ressaltamos que as diferenças aqui apresentadas são
pequenas e inconstantes. Para uma análise de cunho mais exploratório, como pretendido,
isso é suficiente, mas para ter conclusões mais sólidas é preciso mais investigações sobre o
tema. Ademais, as regressões apresentadas na Tabela 12 servem como um teste adicional
para o Índice de Freedom House (ou mesmo para as outras variáveis independentes, que
apresentaram mais uma vez uma constância nos resultados).
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Figura 12 – Regressões com a Congruência Subjetiva como Variável Dependente

NOTA: As linhas representam os valores para o Intervalo de Confiança de 95%.
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6.3.2. Análises com variáveis dependentes alternativas

Seguimos para a apresentação de modelos empíricos tendo como variável-resposta
a Congruência Subjetiva (CS) e a Congruência baseada no Posicionamento Médio dos
Cidadãos (CMC), já explicadas no início do capítulo, para verificar se as evidências
empíricas produzidas até o momento se sustentam com essas medidas alternativas.

Para congruência subjetiva, temos que abrir mão da diferença entre cidadão e
expert, pois não há lógica em explicar a congruência através da diferença para o posicio-
namento de especialistas quando a própria congruência não está sendo medida com base
no posicionamento deles. Por outro lado, a incongruência voluntária causa problemas de
convergência ou singularidade na maioria das regressões, por tornar o modelo hierárquico
muito complexo, talvez com sobre-ajuste (overfitting). Sendo assim, não foi possível testá-la
em modelos com outras variáveis.

Figura 13 – Regressões com a Média da Congruência Subjetiva como Variável Dependente

NOTA: As linhas representam os valores para o Intervalo de Confiança de 95%.

Os resultados apresentados são quase idênticos às análises anteriores (até mesmo a
inversão do coeficiente de voto compulsório ocorre de maneira bastante semelhante). Os
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nossos melhores preditores continuam sendo oferta eleitoral mais próxima, a diferença de
percepção (agora entre o indivíduo e a média dos cidadãos), e a incongruência voluntária.
Na Figura 12 (página 129), essas duas últimas variáveis não podem ser incluídas, mas os
resultados para as outras variáveis estão em consonância com tudo que foi apresentado
neste capítulo. O Freedom House também mantém sua robustez, exceto pelo modelo
multivariado da Figura 13 (coeficiente muito próximo de zero).

6.3.3. Regressões em três níveis

O nosso próximo teste de robustez se baseia em uma modelagem diversa da
apresentada até agora, com regressões de três níveis: país-eleições-indivíduos. Cada eleição,
portanto, se torna um subnível de país. Isso se justifica por haverem características de
cada regime político que não variam com o tempo (e por haverem muitos países com mais
de uma eleição nos dados que estamos utilizando aqui). 4.

Os modelos exibidos aqui (Tabela 13 abrangem as variáveis explicativas de maior
interesse teórico e/ou que apresentaram maior poder preditivo até aqui. Não parece reco-
mendável adicionar um número elevado de variáveis aqui pois, à medida que a complexidade
dos modelos hierárquicos aumenta, torna-se difícil executar as regressões. Por isso, quando
temos três níveis de análise é preciso ter parcimônia, já que esses modelos trazem uma
complexidade logo de partida, pois cada agrupamento de níveis funciona como um termo
interativo (GELMAN; HILL, 2006). Novamente, as correlações estabelecidas neste capítulo
se confirmam.

6.4. Efeitos interativos

Testaremos a Hipótese 10 de nosso desenho de pesquisa: haveria um efeito negativo
do número de partidos entre os indivíduos com menor capacidade cognitiva, e um efeito
positivo naqueles com maior capacidade?

O que vemos na Tabela 14 é uma interação pequena, ainda que estatisticamente
significante, em quase todos modelos que testamos (apenas a interação entre conhecimento
político e ENEP, quando testada sem outras variáveis de controle, apresentou um erro-
padrão superior ao tamanho do coeficiente). Ainda que os coeficientes sejam pequenos,
efeitos interativos são melhor visualizados e interpretados com gráficos (GELMAN; HILL,
2006). Nas Figuras 14 e 15 podemos ver o gráfico para a interação entre ENEP e a variável
DPCE (Diferença de Percepção entre Cidadãos e Eleitores). Os modelos destes gráficos
4 Mais detalhes sobre modelos agrupados (nested models) e fundamentos metodológicos que baseiam as

escolhas de modelos não-agrupados e agrupados neste trabalho podem ser encontradas em Gelman e
Hill (2006).
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Tabela 13 – Regressões de três níveis para a congruência ideológica (indivíduo-eleição-país)

Variável dependente:
Congruência (experts)

(1) (2) (3) (4)
DPCE −0.450∗∗∗ −0.368∗∗∗ −0.450∗∗∗ −0.341∗∗∗

(0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

DME 0.715∗∗∗ 0.736∗∗∗

(0.004) (0.004)

Freedom House 0.128∗∗∗ 0.066∗∗ 0.152∗∗∗

(0.024) (0.028) (0.027)

ENEP −0.008
(0.011)

Incongruência voluntária −0.143∗∗∗

(0.002)

Constant −0.781∗∗∗ −0.567∗∗∗ −0.712∗∗∗ −0.580∗∗∗

(0.045) (0.051) (0.065) (0.025)

Observações 127,804 127,804 125,916 127,804
Log Likelihood −212,014.400 −199,580.400 −208,716.400 −197,604.300
Akaike Inf. Crit. 424,040.900 399,174.900 417,446.800 395,222.500
Bayesian Inf. Crit. 424,099.400 399,243.200 417,515.000 395,290.800

Nota: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01

são para as regressões com outras variáveis de controle (Modelos 2 e 4 da Tabela 14).
Em alguns casos, o modelo sem essas outras variáveis independentes trouxe diferenças na
direção da interação.

Assim como no experimento de Cunow et al. (2021), o paradoxo do excesso de
escolhas não parece afetar mais os eleitores com menor capacidade cognitiva, como nossa
Hipótese 10 sugeria. Alguns de nossos modelos sugerem até o contrário. O gráfico da
esquerda na Figura 14, por exemplo, indica que os níveis de congruência para eleitores
que posicionaram seus partidos mais "corretamente"(ou seja, mais próximo aos experts)
diminui à medida que o número de partidos aumenta, enquanto o contrário ocorre com
eleitores que posicionaram os partidos a mais de 3 pontos de distância dos especialistas.

Já no gráfico da direita da Figura 14, vemos algo um pouco diferente. Aqui, para
todos os níveis de conhecimento político o efeito de ENEP sobre a congruência é positivo:
quanto mais partidos, melhor.

Se olhamos da maneira inversa, colocando as variáveis cognitivas no eixo cartesiano
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Tabela 14 – Regressões com termos interativos (Número Efetivo de Partidos Eleitorais x variáveis
cognitivas

Dependent variable:
Congruência com Experts

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
DPCE −0.519∗∗∗ −0.479∗∗∗ −0.345∗∗∗ −0.345∗∗∗

(0.006) (0.007) (0.002) (0.002)

DME 0.719∗∗∗ 0.716∗∗∗ 0.716∗∗∗

(0.005) (0.005) (0.005)

Incongruência voluntária −0.150∗∗∗ −0.148∗∗∗ −0.148∗∗∗

(0.003) (0.003) (0.003)

Escolaridade 0.017∗∗∗ 0.017∗∗∗ 0.099∗∗∗ −0.015
(0.003) (0.003) (0.010) (0.010)

Conhecimento 0.114∗∗∗ 0.462∗∗∗ 0.084∗∗ 0.116∗∗∗

(0.012) (0.040) (0.038) (0.012)

Gallagher 0.016∗∗∗ 0.020∗∗∗ 0.020∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006)

ENEP −0.058∗∗∗ −0.056∗∗∗ −0.043∗ 0.012 −0.059∗∗∗ 0.001
(0.013) (0.014) (0.024) (0.015) (0.023) (0.015)

Freedom House 0.171∗∗∗ 0.174∗∗∗ 0.177∗∗∗

(0.050) (0.051) (0.051)

Polarização 0.027 0.028 0.026
(0.024) (0.025) (0.025)

Voto Compulsório 0.022 0.037 0.043
(0.071) (0.072) (0.072)

Variação do PIB 0.003 0.004 0.004
(0.005) (0.005) (0.005)

DPCE * ENEP 0.015∗∗∗ 0.030∗∗∗

(0.001) (0.001)

Conhecimento * ENEP −0.014∗ 0.007
(0.008) (0.008)

Escolaridade * ENEP 0.004∗ 0.007∗∗∗

(0.002) (0.002)

Constant −0.708∗∗∗ −0.409∗∗∗ −1.888∗∗∗ −0.757∗∗∗ −1.830∗∗∗ −0.699∗∗∗

(0.066) (0.132) (0.130) (0.134) (0.120) (0.134)

Observações 125,916 102,500 119,154 102,500 132,280 102,500
Log Likelihood −208,657.900 −157,547.100 −212,694.800 −157,773.300 −235,833.400 −157,769.400
Akaike Inf. Crit. 417,327.900 315,124.100 425,401.500 315,576.700 471,678.900 315,568.700
Bayesian Inf. Crit. 417,386.300 315,267.200 425,459.700 315,719.700 471,737.600 315,711.800

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Figura 14 – Relação entre ENEP e congruência para níveis específicos das variáveis cognitivas

Figura 15 – Relação entre congruência e variáveis cognitivas para níveis específicos de ENEP

(Figura 15), observamos que a congruência em países com poucos partidos despenca à
medida que os cidadãos parecem menos precisos em sua atribuição de ideologia aos partidos.
Já para os países com número elevado de partidos, temos uma linha quase reta (pouco
impacto de DPCE sobre a congruência). Optamos por apresentar 4 níveis de ENEP aqui
para se aproximar do experimento de Cunow et al. (2021), que cria cenários com 3, 6, 9 e
12 partidos5.

No caso da variável conhecimento político, no lado direito, aqui vemos uma interação

5 Os valores mínimos e máximo são automáticos, de acordo com o que havia na amostra de eleições dos
dados que temos (14,1 é o valor do Brasil em 2014, maior valor dessa variável em nossa amostra e
um dos maiores entre todas eleições que podemos encontrar nos bancos de dados disponíveis, como
exploraremos em breve).
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mais monótona, como observado na figura anterior. Cabe notar que para um número
efetivo de partidos muito alto o Intervalo de confiança é enorme, provavelmente devido à
pequena quantidade de países/eleições com números próximos a esse (como veremos em
breve).

Figura 16 – Dispersão entre Número Efetivo de Partidos Eleitorais e a Congruência ideoló-
gica (média por eleição - posicionamento por experts)

Os dados apresentados acima, assim como o que apresentamos anteriormente, sem
termos interativos, não mostram uma relação clara entre congruência e o Número Efetivo
de Partidos. Para além de ser uma relação mediada por outras variáveis, parece ser o caso
de uma curva não-linear. É difícil saber o efeito de um número elevado de partidos sobre a
congruência porque há pouquíssimos casos reais de países com mais de 10 partidos efetivos,
tornando difícil ajustar modelos para aferir essa relação.

A Figura 16 mostra a média dos níveis de congruência em cada país/eleição,
distribuída por níveis distintos de ENEP. O Brasil é de fato um caso raríssimo, com todas
suas eleições situadas no quadrante inferior-direito (baixa congruência, alto número de
partidos), enquanto a esmagadora maioria dos países tem níveis mais altos de congruência
e um número efetivo de partidos muito menor (quadrante superior-esquerdo). Há alguns
países com baixos níveis de congruência média e poucos partidos efetivos, como México
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e EUA. São poucos casos, mas ainda assim em maior número do que os casos como o
brasileiro. Isso explica, em parte, porque nem todos modelos apresentam uma correlação
negativa entre ENEP e congruência, e porque essa correlação é tão inconstante e nebulosa.
Mas notemos que o inverso não ocorre: países com número tão excessivo quanto o brasileiro
de partidos e alta congruência inexistem. O caso mais próximo é o da Bélgica (aqui, da
região de Flandres - esse país tem dois bancos separados de acordo com suas duas principais
regiões).

Nessa figura também desenhamos uma curva "Loess"(regressão local), que permite
captar relações não-lineares. Essa curva tem formato de U-invertido, o que corroboraria a
tese do "paradoxo do excesso de escolhas"6.

Testamos essa relação não-linear com um termo quadrático para a variável ENEP,
em duas regressões (uma apenas com ENEP e seu termo quadrático, outra com as
variáveis independentes principais de modelos anteriores). Os resultados podem ser vistos
na Tabela 15 e na Figura 17, que mostra as curvas dos dois modelos. Os resultados
confirmam, agora com modelos mais ajustados, com parâmetros bem especificados, o que
os dados agregados da Figura 16 sugeriam.

Figura 17 – Curva quadrática de ENEP em modelos de regressão hierárquica

Sem variáveis de controle Com controles

Cabe notar que para o modelo com variáveis de controle o Log-Likelihood foi de
−159, 882.800, o valor mais alto afora a regressão com todas as variáveis que apresenta-
mos no início do capítulo, que continha algumas variáveis a mais. Se com um modelo
6 Em seminário sobre seu experimento, o professor Scott Desposato mencionou que ainda não tem

resultados conclusivos sobre qual seria o número "ideal"de candidatos, mas que certamente não passaria
de 6, sendo os cenários de 9 e principalmente 12 opções de escolha claramente nocivos para a escolha
do eleitor. Ainda que estejamos tratando de outras variáveis dependentes ou mesmo independentes,
já que ele usa o número absoluto de candidatos, as semelhanças com os resultados obtidos naquele
experimento são notáveis
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relativamente parcimonioso tivemos uma "qualidade de ajuste"(goodness of fit) superior,
mais uma razão para crer que o termo quadrático aqui inserido tem um poder explicativo
considerável.

Conclui-se, portanto, que um número muito alto de partidos pode ter efeito deletério
sobre a representação, enquanto um número moderado pode ter efeito positivo.
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Tabela 15 – Regressão com função quadrática para Número Efetivo de Partidos Eleitorais

Dependent variable:
congruência ideológica (experts

(1) (2)
ENEP 0.332∗∗∗ 0.198∗∗∗

(0.082) (0.062)

ENEPsq −0.029∗∗∗ −0.016∗∗∗

(0.006) (0.005)

DPCE −0.346∗∗∗

(0.002)

DME 0.715∗∗∗

(0.005)

DDVP −0.146∗∗∗

(0.003)

Conhecimento 0.130∗∗∗

(0.012)

Gallagher 0.024∗∗∗

(0.006)

Freedom House 0.162∗∗∗

(0.049)

Polarização 0.008
(0.025)

Voto compulsório 0.061
(0.070)

Constant −2.659∗∗∗ −1.149∗∗∗

(0.242) (0.189)

Observations 133,992 103,854
Log Likelihood −239,419.700 −159,882.800
Akaike Inf. Crit. 478,849.500 319,791.600
Bayesian Inf. Crit. 478,898.500 319,915.800

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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7 Eleições presidenciais

Nossa análise das eleições presidenciais é muito semelhante à do capítulo anterior.
Portanto, as questões conceituais e metodológicas já foram descritas nos capítulos 4 e 6.
As variáveis dependentes utilizadas são as mesmas, a única mudança é que agora tratamos
do voto para Presidente. As variáveis independentes também são semelhantes. A grande
diferença está nas variáveis relacionadas ao sistema eleitoral, já que os tipos de fórmula
para esses pleitos são diferentes, ficando difícil até estabelecer paralelos com os tipos de
fórmula para o legislativo. No mais, tudo semelhante.

7.1. Dados e Estatísticas Descritivas

Aqui se utiliza a mesma fonte de dados do capítulo anterior, o Comparative Study
of Electoral Systems, mas agora com um número bastante inferior de observações e de
casos no nível macro (país/eleição). Temos aqui um total de 17 países, com 41 eleições. O
total de entrevistados é de 63.3711. Abaixo podemos ver uma descrição breve das variáveis
de nível individual. No final do capítulo (página 156) temos uma tabela com as variáveis
de nível agregado, para cada eleição e país.

Tabela 16 – Estatísticas Descritivas das variáveis de nível individual

Statistic N Mean St. Dev. Min Pctl(25) Pctl(75) Max
DME 37 −1.114 0.668 −4.620 −1.220 −0.842 −0.484
DME (exp) 36 −1.325 0.951 −5.743 −1.477 −0.804 −0.379
DME (média) 37 −1.308 0.499 −2.551 −1.681 −0.949 −0.432
Congruência - eleito 32 −2.754 0.560 −3.986 −3.086 −2.378 −1.511
Congruência - eleito (exp) 32 −2.767 0.717 −4.352 −3.435 −2.194 −1.479
Congruência - eleito (média) 32 −2.393 0.584 −3.671 −2.803 −2.044 −1.266
CS 35 −1.804 0.384 −2.537 −2.075 −1.496 −1.129
CE 35 −2.435 0.671 −3.708 −3.133 −1.840 −1.344
CMC 35 −2.115 0.439 −2.983 −2.299 −1.772 −1.391
ideologia pessoal 40 5.894 0.643 4.650 5.508 6.342 7.215
educação 41 1.850 0.475 0.861 1.580 2.230 2.830
conhecimento político 33 0.481 0.157 0.099 0.406 0.595 0.854
DPCE 32 2.584 0.716 1.164 2.025 3.119 3.998
DPCM 35 2.329 0.567 1.140 1.880 2.731 3.360

Na Figura 18 podemos ver a distribuição de cidadãos e o partido em que votaram
(de acordo com eles próprios) na escala Esquerda-Direita. Uma sobreposição perfeita entre
as duas distribuições significaria o nível máximo de congruência (representada pelo valor
1 Novamente, estamos falando do número total, visto que a quantidade de países, eleições e observações

diminui em cada análise específica, de acordo com a disponibilidade de dados de cada variável utilizada.
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Figura 18 – Distribuição ideológica de eleitores e partido votado e média da ideologia dos
partidos disponíveis

zero), enquanto nenhuma sobreposição significaria o nível mínimo (nos nossos dados, isso
é representado pelo valor -10). Aqui também apresentamos, em linhas, a posição média
dos principais partidos para os quais há dados no CSES.

O eleitorado, na maioria dos países, tem uma distribuição ideológica normal, algo
comum em diversas bases de dados (muitas pessoas se identificando no centro do espectro
Esquerda-Direita). Os partidos votados, por sua vez, têm uma distribuição um pouco mais
uniforme, raramente em formato de sino. O Chile, em 2005, teve uma distribuição do
voto à esquerda do próprio eleitorado que elegeu Michelle Bachelet, assim como a Rússia
em 2004, mas neste caso com uma diferença mais aguda (porém o caso da Rússia é mais
complexo, a identificação entre partidos e candidatos não é sempre clara, e esse país ficou
de fora de nossas análises com regressões por conta disso).
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7.2. Regressões de dois níveis para a congruência com posiciona-
mento dos experts

7.2.1. Modelos simples

Como no capítulo anterior, começamos de modelos mais simples para depois evoluir
para modelos mais complexos (GELMAN; HILL, 2006).

Na Figura 19, vemos resultados muito semelhantes aos do capítulo anterior. As três
variáveis centrais em nosso modelo continuam apresentando coeficientes estatisticamente
significantes, com destaque para a Distância Mínima Eleitoral (DME) e a Diferença
de Percepção entre Cidadão e Experts (DPCE). As outras variáveis cognitivas também
apresentam as relações esperadas, mas o conhecimento político dessa vez apresenta um
coeficiente até superior à DPCE.

Figura 19 – Coeficientes de regressões bivariada

NOTA: As linhas representam os valores para o Intervalo de Confiança de 95%.

O coeficiente para o número efetivo de candidatos é indistinguível de zero, assim
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como a nossa medida adicional de "valência". A qualidade da democracia (medida pela
Freedom House) apresenta um coeficiente de 0.34, estatisticamente distinto de zero a um
Intervalo de Confiança de 95% (mas não a um intervalo maior, como o valor padrão de
99%). O voto compulsório, por sua vez, tem um erro-padrão bastante largo, o que também
o torna indistinguível de zero.

As variáveis demográficas constam todas com significância estatística, e em alguns
casos com valores um pouco superiores ao que vimos antes, sobretudo no que se refere a
nível de renda. O gênero, considerando que se trata de uma variável binária, não parece
ter uma correlação substantiva: homens teriam, em média, 0.11 a mais de congruência na
escala Esquerda-Direita do que mulheres.

Cabe lembrar que, pelo número reduzido de países e eleições, é mais difícil testar
as variáveis de nível agregado aqui, e mais comum que os coeficientes não apresentem
significância estatística. As variáveis de nível individual, por sua vez, contam com dezenas
de milhares de observações, o que torna a significância estatística quase certa. Por isso,
entre outras razões, esse indicador não deve ser visto como decisivo.

7.2.2. Modelos multivariados

Na sequência, apresentamos modelos multivariados (Tabela 17 e Figura 20). Os
resultados são quase idênticos entre si, mas com algumas diferenças pontuais para os
modelos bivariados. A diferença principal aqui está na qualidade da democracia, que agora
apresenta um erro-padrão maior, tornando seu coeficiente indistinto de zero. Os indicadores
de nível cognitivo apresentam coeficientes menores em relação aos modelos bivariados,
como ocorreu nas análises de eleições legislativas do capítulo anterior, e como previsto.
Não obstante, seu valor explicativo permanece. A DME continua com efeito substantivo e
estatisticamente significante.

As variáveis demográficas apresentam uma correlação nula com a congruência,
agora de maneira inequívoca (sequer apresentam significância estatística em alguns casos,
e os coeficientes são sempre muito próximos a zero). A Diferença entre a Distância para o
partido Votado e partido mais Próximo (DDVP), que já apresentava um coeficiente menos
expressivo, também é menos expressivo, quase nulo em termos substantivos (0,077).

O fato dos Modelos 1, 2 e 3 terem coeficientes muito próximos indica que devemos
optar pelas opções mais parcimoniosas. Isso é corroborado pelas informações da parte
inferior da Tabela 17, sobretudo no que se refere ao Modelo 1: em todas as estatísticas ele
aparece como inferior aos outros dois, até mesmo no Log Likelihood, que favorece modelos
mais complexos. Já entre os outros dois modelos não há uma superioridade tão clara: o
Modelo 2 tem valores mais próximos de zero para o Log Likelihood e para o AIC (Akaike
Information Criterion. Já o BIC (Bayesian Information Criterion), que penaliza pela



7.2. Regressões de dois níveis para a congruência com posicionamento dos experts 143

Tabela 17 – Regressões multivariadas para congruência nas eleições presidenciais (posicionamento por
experts)

Modelos:
(1) (2) (3)

Educação 0.037∗∗∗

(0.011)

Conhecimento 0.256∗∗∗ 0.286∗∗∗ 0.313∗∗∗

(0.039) (0.038) (0.037)

DPCE −0.272∗∗∗ −0.272∗∗∗ −0.273∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006)

DME 0.888∗∗∗ 0.888∗∗∗ 0.889∗∗∗

(0.009) (0.009) (0.009)

Nº de candidatos −0.112 −0.111 −0.120∗

(0.076) (0.073) (0.069)

DDVP −0.077∗∗∗ −0.077∗∗∗ −0.078∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006)

Variação do PIB 0.011
(0.024)

Freedom House 0.181 0.140 0.138
(0.182) (0.136) (0.134)

Voto compulsório 0.092 0.089
(0.212) (0.202)

Renda 0.023∗∗ 0.035∗∗∗

(0.009) (0.008)

Rural 0.005
(0.010)

Idade 0.002∗∗

(0.001)

Sexo feminino 0.044∗∗ 0.045∗∗

(0.022) (0.022)

Constant −0.310 −0.175 0.015
(0.547) (0.526) (0.482)

Observations 13,704 13,704 13,704
Log Likelihood −22,777.770 −22,768.390 −22,771.780
Akaike Inf. Crit. 45,587.540 45,560.780 45,561.570
Bayesian Inf. Crit. 45,707.950 45,651.090 45,629.300

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01



144 Capítulo 7. Eleições presidenciais

quantidade de parâmetros ainda mais do que o AIC, o Modelo 3 se mostra mais adequado.
Sobre essas estatísticas, consultar Müller, Scealy e Welsh (2013).

Figura 20 – Coeficientes de regressões multivariadas

NOTA: As linhas representam os valores para o Intervalo de Confiança de 95%.

Existe uma variável que deixamos de fora em todas análises até agora: a fórmula
eleitoral. Isso ocorre porque essa variável é mais complexa, com várias possibilidades de
modelagem e que, em alguns casos, requerem três variáveis diferentes e com pouquíssima
variação em algumas categorias. Isso deixaria nossos modelos com muito "ruído". Por isso,
para testar a Hipótese 4, procedemos agora para uma análise focada nessa questão.

7.2.3. Sistemas eleitorais

Os regimes presidencialistas existentes podem ser classificados em 4 categorias,
conforme definido por Bormann e Golder (2013): maioria absoluta, maioria qualificada,
pluralidade ou Colégio Eleitoral. Como mencionado no capítulo 5, a grande diferença se dá
entre sistemas de pluralidade e de maioria. Enquanto México, Filipinas e Taiwan utilizam
o sistema de pluralidade, onde o candidato com mais votos é eleito, sem existência de
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outros pleitos, a maioria dos regimes presidenciais utiliza a regra de maioria absoluta (50%
dos votos para se eleger em primeiro turno), e a Argentina utiliza uma regra um pouco
diferente, de maioria qualificada. Neste país, bastam 45% dos votos válidos (e não 50%)
para vencer no primeiro turno. Mas o candidato mais votado também evita o segundo
turno se obtiver entre 40 e 45%, porém com mais de 10 pontos percentuais de diferença
sobre o segundo colocado. Essa diferença fez com que, historicamente, a eleição de 2015 (a
única em nossa amostra), fosse justamente a única com segundo turno 2

Outro caso único é o do Colégio Eleitoral, só encontrado nos tempos atuais nos
EUA. O sistema estadunidense não pode ser enquadrado facilmente na lógica pluralidade
vs maioria absoluta, o que nos leva a testar inclusive modelos sem este país. Em verdade,
podemos questionar se a maioria qualificada, na forma como ocorre na Argentina, pode ser
agrupada numa categoria maior de "sistemas de dois turnos". Ainda que o termo "maioria
qualificada"possa em alguns casos indicar uma exigência ainda maior do que 50% dos
votos mais 1, neste caso a regra é mais branda do que isso, se aproximando um pouco
mais, em certo sentido, do que seria um regime de maioria simples, ou "pluralidade". Não
por acaso o segundo turno nesse país é raro.

Há três opções para modelar essa variável: com parâmetros binários para cada
tipo específico de sistema, ou fazemos agrupamentos e até testes sem alguns casos (como
faz Jones (1999) ao analisar a relação entre número de partidos e a fórmula eleitoral). O
problema é que o caso argentino só tem uma eleição, e o americano, ainda que conte com
três eleições, também se resume a um único país. Também testaremos a presença efetiva
de um segundo turno em cada eleição, como mencionado no capítulo 5.

A Figura 21 apresenta regressões com todas essas estratégias. Um dos modelos
retira o caso americano, diferenciando o sistema de pluralidade do resto (maioria absoluta
e o caso argentino). O modelo em cor roxa também controla apenas pluralidade, mas com
os EUA junto ao resto. Em seguida, temos um modelo que diferencia Colégio Eleitoral
e pluralidade, novamente deixando a maioria qualificada argentina indiferenciada de
outros sistemas de dois turnos. Por fim, temos um modelo que controla por todas as
variáveis (aqui mostramos este modelo com pluralidade como categoria-base, incluindo as
variáveis binárias para os outros três casos, mas todas variações apresentaram resultados
semelhantes). Além de todos esses modelos para a fórmula eleitoral em si, temos o modelo
bivariado para a ocorrência de dois turnos nas eleições em questão.

Em nenhum dos modelos observamos uma correlação clara entre sistemas eleitorais
e a congruência. Há uma sugestão de que a maioria simples seria inferior aos sistemas de
dois turnos (ou mesmo ao sistema americano), mas todos coeficientes são consideravelmente
menores que seus respectivos erros-padrão. Cabe agora a seguinte indagação: o que ocorre
se inserimos essas variáveis nos modelos anteriores, com outros preditores aqui abordados?

2 Em 2003 haveria segundo turno, mas Carlos Menen desistiu do pleito devido à sua posição nas pesquisas.
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Figura 21 – Coeficientes de regressões para fórmula eleitoral e ocorrência de 2º turno

Na Figura 22 podemos ver um modelo com todas variáveis de antes, e outro apenas
com as de maior interesse. Não há nada diferente do que já foi visto, tanto para essas outras
variáveis quanto para os sistemas, que continuam apresentando coeficientes com erros-
padrão muito largos, até mais do que nos modelos sem outros preditores. Mais detalhes
destes modelos também podem ser vistos na Tabela 18. Nela, podemos observar que as
estatísticas de qualidade desses modelos não são superiores ao Modelo 2 anteriormente
apresentado. Portanto, as variáveis de sistemas eleitorais não estão nos auxiliando a prever
a congruência ideológica com os dados que possuímos. Isso não significa que a fórmula
presidencial não impacta a congruência. Significa apenas que se esse impacto existe, não
pode ser medido com esses dados. Afinal, como já explicado, não há uma quantidade
considerável de casos para podermos fazer inferências mais precisas a esse respeito.
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Se, por um lado, o número menor de países e eleições, sobretudo em configurações
específicas como a americana e argentina, traz uma dificuldade em identificar o efeito
de sistemas eleitorais sobre a congruência, por outro lado aqui podemos visualizar mais
facilmente os dados dessas variáveis de nível nacional do que no capítulo anterior. Vejamos,
portanto, como a congruência se distribui em relação ao sistema e o número de candidatos
(Figura 23).

Figura 22 – Sistema partidário-eleitoral e congruência ideológica

Nesta figura fica claro que o Colégio Eleitoral dos EUA nem sempre produz
resultados desfavoráveis em termos de representatividade ideológica. Cabe lembrar que
estamos falando aqui da congruência entre eleitor e voto. Sabemos que o sistema americano
pode até eleger quem teve menos votos, devido ao mecanismo de winner catch all que
determina os votos de cada estado, gerando uma distorção entre votos e resultado que não
é vista em nenhuma outra configuração de eleições presidenciais. Mas isso não impacta
diretamente a congruência entre eleitor e voto, e sim a tradução dos votos em resultado (o
que seria a quarta etapa, que analisamos para eleições legislativas). O que pode ajudar na
congruência na etapa eleitoral em si é a maneira simples, com poucos candidatos, como as
eleições se apresentam. O lado negativo dessa simplicidade já é controlado por número de
candidatos e pela distância eleitoral mínima.

Em relação ao número efetivo de candidatos, a imagem sugere uma leve correlação
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Tabela 18 – Regressões multivariadas com controle por sistemas eleitorais

Variável dependente:
Congruência (experts)

(1) (2)
Educação 0.037∗∗∗

(0.011)

Conhecimento 0.255∗∗∗

(0.039)

DPCE −0.272∗∗∗ −0.285∗∗∗

(0.006) (0.006)

DME 0.888∗∗∗ 0.888∗∗∗

(0.009) (0.009)

Nº de candidatos −0.113
(0.095)

Maioria absoluta 0.212 0.025
(0.562) (0.545)

Maioria qualificada 0.400 0.306
(0.722) (0.712)

Colégio eleitoral 0.622 1.175∗

(0.727) (0.612)

2º turno 0.335 0.557
(0.638) (0.625)

DDVP −0.077∗∗∗

(0.006)

Variação do PIB 0.012
(0.026)

Freedom House −0.012 −0.226
(0.286) (0.211)

Voto compulsório 0.090
(0.252)

Renda 0.023∗∗

(0.009)

Rural 0.006
(0.010)

Idade 0.002∗∗

(0.001)

Sexo feminino 0.044∗∗

(0.022)

Constant −1.145 −1.587∗∗

(0.908) (0.622)

Observations 13,704 13,704
Log Likelihood −22,774.930 −22,886.770
Akaike Inf. Crit. 45,589.860 45,795.540
Bayesian Inf. Crit. 45,740.370 45,878.320

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Figura 23 – Sistema partidário-eleitoral e congruência ideológica

positiva com a congruência (como, de fato, verificamos na regressão bivariada, ainda
que não fosse substantiva ou estatisticamente significante). É interessante notar algumas
diferenças para o que vemos em eleições legislativas: o caso brasileiro, por exemplo, que
é um caso extremo de número de partidos quando tratamos de Câmara dos Deputados,
aqui aparece com um número moderado. Apesar de termos uma quantidade enorme de
candidatos, em termos absolutos, o cálculo de Laakso e Taagepera (1979) nos aponta para
um número muito mais moderado de concorrentes "efetivos". O ponto fora da curva em
termos de fragmentação outlier agora é a França, nas eleições de 2002, com um número
efetivo de candidatos próximo de 9, muito além de todos outros pleitos abrangidos.

Por falar nisso, não podemos deixar de lado em nenhum momento o fato de que essas
medidas de números de candidatos e de partidos que estamos utilizando abrangem um fator
estratégico para a decisão do eleitor: a probabilidade maior de votar em candidatos mais
"efetivos". Esse fator estratégico talvez tenha pesos diferentes para cada fórmula eleitoral
e cada contexto eleitoral específico. Em sistemas pluralistas, é preciso ser estratégico de



150 Capítulo 7. Eleições presidenciais

partida, pois não haverá outra chance, outro turno; enquanto em sistemas de dois turnos
o eleitor muitas vezes opta por um voto mais "sincero"na primeira etapa. Mas ele pode ser
obrigado a partir para o voto estratégico já nesse momento, se houverem, por exemplo,
três candidatos numa disputa acirrada, ou se ele estiver muito preocupado em evitar a
vitória de um concorrente que tem grandes chances de ir ao primeiro turno (e, nesse caso,
optar por escolher, já no primeiro turno, quem parece ter maior probabilidade de bater
esse candidato no segundo turno). Seja como for, número efetivo não é igual a número
absoluto, e isso tem implicações para a análise.

Figura 24 – Qualidade da democracia e congruência ideológica

A imagem também sugere uma colinearidade entre essas duas variáveis, corrobo-
rando a tese de que sistemas de Maioria absoluta tendem a produzir um número maior
de candidatos presidenciais (JONES, 1999). Enquanto os sistemas de maioria absoluta
possuem os mais variados números de candidatos efetivos, os casos de maioria simples
nunca chegam a 4.

A qualidade da democracia é outro fator de nível sistêmico que não apresentou
uma relação tão clara com a congruência, com coeficientes indistinguíveis de zero. A
Figura 24 pode lançar luz sobre isso. O que vemos aqui é que, se há uma curva positiva,
as eleições americanas de 2008 e 2012 seriam os maiores outliers. Talvez a inconsistência
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nos resultados esteja aí. Todos outros países com nível máximo na Freedom House (-1)
apresentaram níveis de congruência média acima de -2.5 na nossa escala. O Brasil é outro
caso cujo nível de democracia preveria uma maior proximidade ideológica entre o eleitor e
seu partido escolhido, tendo na eleição de 2010 o pior nível médio de congruência de toda
essa amostra.

7.3. Modelos alternativos

Assim como no capítulo anterior, partimos para uma verificação sobre a consistência
das evidências apresentadas até agora, com modelagens e mensurações diferentes.

7.3.1. Regressões em três níveis e coeficientes variáveis

Figura 25 – Regressões hierárquicas de três níveis (indivíduo-eleição-país) para congruência com experts

Como já explicado no capítulo anterior, podemos enxergar os dados que estamos
analisando sob a ótica de três níveis: indivíduo/eleição/país. Cada país pode ter especifici-
dades que não variam entre as eleições e que não são controladas pelas variáveis de nível
agregado que temos à disposição.

A Figura 25 apresenta modelos similares aos que foram exibidos anteriormente.
Os resultados são quase idênticos aos modelos de dois níveis, atestando mais uma vez
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para a robustez de nossas principais variáveis (Distância Mínima Eleitoral e as variáveis
cognitivas).

Um detalhe: no último modelo utilizamos todos dados disponíveis (não descartamos
os dados faltantes em todas variáveis, como fizemos antes, para ter comparabilidade com
o modelo completo). Os resultados, mesmo assim, permaneceram muito semelhantes aos
de outros modelos. A Tabela 20, ao final deste capítulo (pág. 157) contém mais detalhes
sobre essas regressões.

7.3.2. Regressões com variável dependente alternativa

Procedemos para nossas análises com as outras operacionalizações de congruência
ideológica. Primeiramente, a medida subjetiva, baseada no posicionamento que os próprios
entrevistados deram para o partido votado.

Antes de reportar os resultados, cabe lembrar que alguns países/eleições não pos-
suíam dados para posicionamento de especialistas, outros para o posicionamento subjetivo.
Portanto, não só o número de observações como os casos de nível macro que estamos
utilizando aqui são diferentes. Como o objetivo dessa subseção não é comparar modelos de
regressão, mas sim comparar resultados, testar o efeito das variáveis independentes com
outras configurações, isso é até vantajoso. Não precisamos de números de casos iguais. Na
verdade, é até melhor que tenhamos alguns países e eleições que não estão disponíveis nas
análises anteriores, para verificar se os resultados são muito dependentes dos dados de
uma amostra específica ou são robustos.

Figura 26 – Coeficientes de regressões com a congruência ideológica subjetiva como variável dependente
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As análises apresentadas na Figura 26 não contrariam as evidências exibidas até
aqui, mas trazem algumas novidades pontuais. Em especial, a incongruência voluntária,
que aparece com um coeficiente próximo de -1. Essa variável não pôde ser incluída ao
mesmo tempo que a Distância Mínima Eleitoral, pois os modelos apresentavam problemas
de convergência. 3. Ainda assim, os resultados

Por outro lado, as variáveis cognitivas manifestaram efeitos mais modestos nesta
análise. Devemos lembrar que a nossa principal medida cognitiva (DCPE) não pode ser
utilizada com a congruência subjetiva, como já explicamos anteriormente. Mas o teste de
conhecimentos políticos apresentou uma correlação mais fraca, com Intervalo de confiança
que se aproxima de zero. A nossa expectativa para um modelo sem a medida de diferença
de percepção seria de coeficientes maiores para as outras variáveis relacionadas. Portanto,
podemos inferir desses resultados que a capacidade de posicionar candidatos importa para
que os eleitores votem em candidatos que são mais similares a eles de acordo com os
experts, mas não importa tanto para que eles votem em quem eles próprios veem como
mais próximos.

A oferta eleitoral de candidatos próximos (DME) apresenta coeficientes bastante
semelhantes aos das análises anteriores, provando-se mais uma vez como nosso preditor
mais potente. É curioso notar que na ausência dessa variável, o número de candidatos
muda de direção. Isso traz um certo fôlego à tese da sobrecarga de informação(CUNOW,
2014; CUNOW et al., 2021), ao sugerir que, estando controlado o lado benéfico de ter
mais candidatos (ou seja, a existência de opções de ideologia mais próxima), o efeito que
sobra é prejudicial.

Retornando a uma medida mais objetiva da congruência, que nos permite modelos
mais semelhantes aos da congruência com experts (mas ainda com dados diferentes),
vemos que a unanimidade de alguns padrões exibidos até aqui neste capítulo e no anterior
permanece inabalada. Os resultados são muito semelhantes aos de todas regressões da
sessão anterior. As variáveis binárias para fórmulas eleitorais apresentam algumas diferenças
(a maioria absoluta apresenta um coeficiente negativo), mas continuam com erros-padrão
muito largos, impedindo qualquer inferência mais precisa. Sobre as outras variáveis, mais
uma vez vemos resultados quase idênticos aos nossos principais modelos de regressão.

Como aqui se trata de uma medida também objetiva, mas diferente, com algumas
diferenças inclusive entre países e eleições, essa constância nas correlações apresentadas
fortalece as teorias desenvolvidas ao longo deste trabalho.

3 Provavelmente há uma multicolinearidade e/ou um "sobreajuste"aqui, por estarem ambas as variáveis
muito diretamente ligadas à congruência subjetiva.
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Figura 27 – Coeficientes de regressões com Congruência Média como variável dependente

7.4. Considerações finais

A congruência ideológica em eleições presidenciais é um tema ainda incipiente na
literatura de ciência política. Neste capítulo, buscou-se explorar como as especificidades de
sistemas presidencialistas produzem representação nas urnas. Também buscou-se confirmar
se teses estabelecidas por outros autores e pelos capítulos anteriores deste trabalho a
respeito das eleições legislativas são válidas também para as competições presidenciais.

O que vimos foi bastante semelhante aos resultados do Capítulo 6. As nossas medidas
diretas de oferta eleitoral e sofisticação política apresentaram correlações inequívocas com
a representatividade ideológica. A incongruência voluntária, por sua vez, teve uma variação
expressiva entre os modelos principais e a análise com a congruência subjetiva, onde ela
apresentou coeficientes mais relevantes em termos substantivos. Essa diferença pode ser
explicada pelo fato de que uma medida como essa é muito sensível a essa mudança de
variável dependente, já que está diretamente ligada ao posicionamento dado pelo cidadão
aos partidos.

A qualidade da democracia não demonstrou o mesmo vigor explicativo que vimos
no capítulo anterior. No entanto, o número reduzido de casos dificulta a detecção de um
padrão sólido para as variáveis agregadas, como ocorreu também com o voto obrigatório,
que já apresentou uma relação inconstante para as eleições parlamentares.

Essa dificuldade é ainda mais significativa para a fórmula eleitoral, por ser uma
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variável de natureza categórica, e com algumas dessas categorias tendo pouca ou nenhuma
variância (um único país). Somando isso ao fato de ser a relação dessa variável com a
congruência um tema ainda inexplorado, e sem uma correspondência direta com variáveis
estudadas nas eleições legislativas, é difícil tirar qualquer conclusão dos resultados apre-
sentados. É preciso reunir mais dados sobre isso. Não obstante, os resultados sugerem que
os sistemas de dois turnos são iguais ou superiores aos sistemas de maioria simples, no que
tange à congruência ideológica.

É importante lembrar que as variáveis de nível agregado de um modelo de regressão
hierárquica nunca devem ser escolhidas com base em significância estatística apenas Gelman
e Hill (2006). Portanto, a permanência dessas variáveis em muitos modelos também ajuda
a dar mais precisão aos resultados das variáveis de nível individual e a demonstrar a solidez
do modelo explicativo básico que propusemos neste trabalho.

Tabela 19 – Estatísticas Descritivas - variáveis de nível agregado

País Ano
Sistema
eleitoral

ENPC
Freedom House Var.

PIBTotal Civil Político

Argentina 2015 M. qualificada 3,32 -2 -2 -2 7,3

Belarússia 2001 M. absoluta NA -6 -6 -6 14,6

Brasil

2002

M. absoluta

3,16 -2,5 -3 -2 9,1

2006 2,41 -2 -2 -2 13,4

2010 2,75 -2 -2 -2 12,3

2014 3,02 -2 -2 -2 0,4

Chile
1999

M. absoluta
2,19 -2 -2 -2 11,6

2005 3,01 -1 -1 -1 18,0

2009 3,06 -1 -1 -1 7,5

França
2002

M.absoluta
8,65 -1 -1 -1 7,2

2012 4,77 -1 -1 -1 0,0

Quênia 2013 M. absoluta 2,23 -4 -4 -4 18,1

Lituânia 1997 M. absoluta 3,28 -1,5 -2 -1 NA

México
2000

Pluralidade
2,83 -2,5 -3 -2 13,4

2006 3,15 -2 -3 -2 12,7

2012 3,06 -3 -3 -3 12,2
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Tabela 19 – Estatísticas Descritivas - variáveis de nível agregado

País Ano
Sistema
eleitoral

ENPC
Freedom House Var.

PIBTotal Civil Político

Peru

2000

M. absoluta

4,38 -3,5 -4 -3 3,8

2001 3,72 -2 -3 -1 4,9

2006 4,52 -2,5 -3 -2 20,0

2011 4,47 -2,5 -3 -2 17,3

2016 4,03 -2,5 -3 -2 12,1

Filipinas
2004

Pluralidade
3,19 -2,5 -3 -2 16,1

2010 3,52 -3,5 -3 -3 13,4

2016 3,73 -3 -3 -3 22,2

Romênia

1996

M. absoluta

4,29 -2,5 -3 -2 14,7

2004 3,31 -2,5 -2 -3 19,5

2009 4,03 -2 -2 -2 6,1

2014 3,74 -2 -2 -2 9,1

Rússia
2000

M. absoluta
NA -5 -5 -5 10,8

2004 NA -5,5 -5 -6 20,4

Sérvia 2012 M. absoluta 6,15 -2 -2 -2 5,0

Taiwan 1996 Pluralidade 2,71 -2 -2 -2 NA

Taiwan 2004 Pluralidade 2,00 -1,5 -1 -2 NA

Taiwan 2008 Pluralidade 1,95 -1,5 -1 -2 10,9

Taiwan 2012 Pluralidade 2,10 -1,5 -2 -1 4,0

EUA

1996
Colégio

eleitoral

2,41 -1 -1 -1 10,8

2004 2,04 -1 -1 -1 8,6

2008 2,05 -1 -1 -1 4,6

2012 2,07 -1 -1 -1 8,6

Uruguai 2009 Maioria absoluta 2,73 -1 -1 -1 19,6
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Tabela 20 – Regressões de 3 níveis para a congruência com experts

Dependent variable:
exp_cong_PR_1

(1) (2) (3) (4)
Educação 0.037∗∗∗ 0.037∗∗∗

(0.011) (0.011)

Conhecimento 0.255∗∗∗ 0.256∗∗∗ 0.286∗∗∗ 0.320∗∗∗

(0.039) (0.039) (0.038) (0.029)

DPCE −0.272∗∗∗ −0.272∗∗∗ −0.272∗∗∗ −0.358∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006) (0.005)

DME 0.888∗∗∗ 0.888∗∗∗ 0.888∗∗∗ 0.812∗∗∗

(0.009) (0.009) (0.009) (0.007)

Nº de candidatos −0.113 −0.112 −0.111 −0.049
(0.095) (0.076) (0.073) (0.056)

Maioria absoluta 0.212
(0.562)

Maioria qualificada 0.400
(0.722)

Colégio eleitoral 0.622
(0.727)

2º turno 0.335
(0.638)

DDVP −0.077∗∗∗ −0.077∗∗∗ −0.077∗∗∗ −0.094∗∗∗

(0.006) (0.006) (0.006) (0.005)

Variação do PIB 0.012 0.011
(0.026) (0.024)

Freedom House −0.012 0.181 0.140 −0.050
(0.286) (0.182) (0.136) (0.100)

Voto compulsório 0.090 0.092 0.089
(0.252) (0.212) (0.202)

Renda 0.023∗∗ 0.023∗∗ 0.035∗∗∗

(0.009) (0.009) (0.008)

Rural 0.006 0.005
(0.010) (0.010)

Idade 0.002∗∗ 0.002∗∗

(0.001) (0.001)

Sexo feminino 0.044∗∗ 0.044∗∗ 0.045∗∗

(0.022) (0.022) (0.022)

Constant −1.145 −0.310 −0.175 −0.558∗

(0.908) (0.547) (0.526) (0.297)

Observations 13,704 13,704 13,704 22,889
Log Likelihood −22,774.930 −22,777.770 −22,768.390 −38,372.630
Akaike Inf. Crit. 45,589.860 45,589.540 45,560.780 76,765.260
Bayesian Inf. Crit. 45,740.370 45,717.480 45,651.090 76,845.640

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabela 21 – Modelos de Congruência Subjetiva como variável dependente

Variável dependente:
congruência subjetiva

(1) (2) (3) (4)
Educação 0.043∗∗∗ 0.043∗∗∗ −0.011

(0.016) (0.016) (0.012)

Conhecimento 0.156∗∗∗ 0.151∗∗∗ 0.163∗∗∗ 0.093∗∗∗

(0.055) (0.055) (0.040) (0.029)

DME 0.869∗∗∗ 0.870∗∗∗

(0.011) (0.011)

Nº de candidatos −0.067 −0.098∗∗ 0.096∗∗ 0.113∗∗∗

(0.058) (0.043) (0.047) (0.034)

Maioria absoluta 0.091
(0.353)

Maioria qualificada 0.302
(0.453)

Colégio eleitoral 0.047
(0.422)

2º turno −0.266
(0.402)

DDVP −0.930∗∗∗ −0.932∗∗∗

(0.006) (0.005)

Variação do PIB −0.014 −0.015 −0.005
(0.015) (0.013) (0.015)

Freedom House 0.201 0.164 0.007 0.030
(0.170) (0.103) (0.113) (0.060)

Voto compulsório 0.090 0.053 −0.177
(0.147) (0.116) (0.128)

Renda 0.057∗∗∗ 0.056∗∗∗ 0.017∗

(0.013) (0.013) (0.009)

Rural −0.016 −0.015 −0.003
(0.014) (0.014) (0.010)

Idade 0.003∗∗∗ 0.003∗∗∗ −0.0001
(0.001) (0.001) (0.001)

Sexo feminino 0.001 0.0004 −0.003
(0.031) (0.031) (0.023)

Constant −0.631 −0.651∗∗ −1.283∗∗∗ −1.393∗∗∗

(0.528) (0.315) (0.341) (0.181)

Observations 14,243 14,243 14,243 23,468
Log Likelihood −28,807.610 −28,807.070 −24,395.590 −40,301.650
Akaike Inf. Crit. 57,651.220 57,642.140 48,819.180 80,617.310
Bayesian Inf. Crit. 57,787.370 57,748.040 48,925.070 80,673.750

Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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8 Conclusão

Esta tese de doutorado buscou oferecer novas estratégias para uma questão central
à Ciência Política: o que determina a qualidade da representação, medida em termos de
congruência ideológica entre cidadãos e representantes eleitos?

Partindo de uma discussão teórica sobre os conceitos de representação e ideologia,
avançamos com uma análise empírica, que procurou aplicar essas estratégias originais a
fim de trazer novas respostas para um problema antigo (a diferença de representatividade
entre sistemas eleitorais) e também explorar novas variáveis explicativas (como a qualidade
da democracia) e novos escopos de análise (eleições presidenciais).

Procedemos para uma síntese dessas contribuições, limitações e recomendações
para pesquisas futuras sobre o tema.

8.1. Principais contribuições

As principais inovações metodológicas aqui realizadas se resumem a dois elementos:
o desmembramento da análise em três fases do processo eleitoral e a construção de variáveis
independentes que tratam diretamente dos requisitos básicos para um eleitor votar em
partidos que são ideologicamente semelhantes a ele. Destacam-se também 3 novidades mais
específicas: uma investigação sobre a relação da qualidade da democracia (e os elementos
que a constituem) com a nossa variável dependente, a especificação não-linear para o
número de partidos e a exploração de eleições presidenciais (com suas particularidades).

Desagregando o processo de representação eleitoral em três etapas, o Capítulo 5
lançou luz sobre a relação entre não-eleitor e eleitor e também sobre a relação entre votos
e cadeiras, duas etapas do processo eleitoral que são ignoradas na literatura especializada
no nosso tema. Este capítulo também se destaca por ter trazido uma análise que abrange
42 países, em dois continentes, com medidas da posição ideológica em itens concretos
específicos. Estudos com a escala Esquerda-Direita com um número elevado de países são
abundantes na literatura, por um lado, mas estudos com esses outros elementos ideológicos
são escassos pela falta de dados e costumam se limitar a uma região apenas. Por fim, cabe
lembrar que tudo isso foi feito com uma medida de comparação de distribuições precisa,
pouco utilizada na Ciência Política e na literatura específica de que estamos tratando.

Os resultados dessa investigação apontam para a relação eleitor-voto (2ª etapa),
como fonte da variação mais substantiva na distorção ideológica. Também se evidenciou que
a congruência na escala Esquerda-Direita está altamente correlacionada à que verificamos
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nos itens ideológicos concretos, por mais que para as posições individuais em si nem
sempre haja essa correspondência. Vamos imaginar, por exemplo, que a relação entre a
escala Esquerda-Direita e a posição das pessoas sobre estatização de empresas não seja
clara. Alguns são muito favoráveis à estatização, mas se posicionam à Direita, outros se
posicionam mais à Esquerda, e o mesmo com os menos favoráveis. Ainda assim, a distância
desse grupo de indivíduos na escala Esquerda-Direita está tão distante dos representantes
na escala abstrata quanto em relação a esse item.

Uma explicação possível para isso é que a congruência na escala Esquerda-Direita é
determinada pelos mesmos fatores que a desses itens concretos. Essa hipótese é corroborada
pelo fato de que os resultados das regressões nesse capítulo não tiveram nenhuma variação
substancial de acordo com os itens ideológicos utilizados para a variável dependente.
Em suma, ainda que Esquerda-Direita possa não ser uma proxy muito precisa para a
posição ideológica nesses temas específicos, a congruência nessa escala é uma boa proxy de
congruência em issues, e podemos assumir que o que explica uma, irá explicar nas outras,
na maioria dos casos (essa pressuposição é mais complicada para as questões cognitivas
envolvidas, como discutiremos adiante).

Em nossa análise multinível, destaca-se o desenvolvimento de um modelo explicativo
original, parcimonioso e direto, baseado nos três pré-requisitos básicos para a congruência
eleitor-voto. Esta proposição contribui para a literatura em sua dimensão teórica, ao
explorar como a oferta de partidos com ideologia semelhante, a correta identificação dessa
oferta e, por fim, o desejo de votar com base nesse critério de proximidade ideológica
podem afetar a congruência. A partir desse modelo, com os dados adequados, podemos
pensar como esses fatores interagem entre si e também como as instituições políticas e as
características sociais, culturais e econômicas de um país podem moldá-los, de forma a
impactar a convergência ideológica entre representantes e cidadãos. Ressalta-se também
que o modelo encontrou sustentação empírica robusta com os dados utilizados, sobretudo
para a oferta eleitoral e a dimensão cognitiva.

A principal contribuição aqui é a confirmação de que os sistemas eleitorais exercem
influência sobre a congruência, embora de forma mais complexa do que sugerido na
literatura. Esse resultado foi permitido, sobretudo, por uma decomposição do próprio
sistema eleitoral, enquanto variável explicativa, em três elementos diversos (oferta eleitoral,
número de partidos e índice de desproporcionalidade votos-cadeira), além da decomposição
do próprio processo eleitoral realizada no Capítulo 5.

O que nossas análises sugerem é que o impacto mais significativo do sistema eleitoral
se dá pela oferta eleitoral. No entanto, quando essa oferta é demasiada, em termos de
número de partidos, ela se torna um obstáculo para uma escolha eleitoral mais congruente.
Isso foi evidenciado não apenas pelos coeficientes de DME e ENPP em si, mas pelo fato de
que, estando o primeiro ausente, o coeficiente de ENPP pode mudar de direção (Capítulo
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7).

A relação não-linear entre número efetivo de partidos e a congruência ideológica
traz uma nova luz ao principal debate da literatura, podendo explicar porque alguns
estudos viam uma superioridade dos sistemas proporcionalistas e outros não. Parece haver
uma especificação insuficiente nesses estudos, seja por focarem em outras variáveis (uma
mera distinção binária Representação Proporcional/Majoritarianismo e/ou os índices de
Proporcionalidade entre votos e cadeiras), seja porque não permitiram, em seus modelos,
essa curva quadrática para o Número de Partidos.

Quanto à desproporcionalidade cadeiras-votos, o que o Capítulo 5 nos aponta é
que ela tem seu papel sobre a nossa variável dependente, mas não muito considerável.
Ademais, somando esses resultados com os do capítulo seguinte, parece que seria um
impacto mais direto (na congruência entre votos e cadeiras propriamente dita) do que um
efeito indireto, no comportamento eleitoral (o efeito psicológico de Duverger, que até é
sugerido no Capítulo 5, mas pode ser uma correlação espúria).

Deste modo, nossa análise aponta para novos caminhos de investigações sobre a
relação entre sistema partidário e congruência ideológica, como debateremos na próxima
seção. O que se conclui por ora é que, se a oferta é o mais importante para haver congruência,
oferta demais prejudica a cognição. A clareza dessas ofertas, preocupação de autores como
Klingemann, Gancheva e Weßels (2017), pode ser a chave (ofertas de qualidade, não apenas
em quantidade).

E por falar em cognição, cabe ressaltar que nosso trabalho contribuiu para identificar
um mecanismo específico, direto, pelo qual a capacidade cognitiva se traduz em convergência
de opiniões entre cidadãos e representantes.

Sabemos que a educação pode afetar a participação e a cultura política de maneiras
diversas, estando associada com o interesse e, consequentemente, com o conhecimento
político. Mas aqui conseguimos isolar o elemento específico pelo qual ela influencia o
nosso fenômeno a ser explicado, algo que nem sempre é possível com outros fenômenos
do comportamento político e que pode nos auxiliar, indiretamente, a entender o papel da
dimensão cognitiva sobre esses outros fenômenos também.

Afinal, como nossos modelos demonstram, o nível de educação formal e o conheci-
mento político não se traduzem tão diretamente em congruência ideológica. Isso nos faz
imaginar que a tradução em participação, cultura democrática e outros fatores da cultura
política também pode ser mediada de maneira mais complexa 1.

Em termos de variáveis independentes, outra contribuição que merece destaque

1 Schlegel (2010), por exemplo, nos mostra que a educação tem efeitos "decrescentes"sobre a participação.
Uma elucidação de como essas outras variáveis cognitivas mediam a relação entre escolaridade e
elementos da cultura política poderia nos auxiliar a entender essa relação não-linear, entre outros
efeitos mais complexos do que a lógica básica "mais educação, cidadãos mais engajados"nos aponta
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foi a que realizamos sobre a qualidade da democracia. A relação deste elemento com a
congruência pode parecer óbvia, mas passou ignorada pela literatura (talvez justamente
por conta dessa obviedade, que beira a endogeneidade). Não é nada surpreendente que
países com eleições mais livres e transparentes, maior respeito às liberdades individuais,
entre outros elementos que garantem a qualidade de uma democracia, gozem de maiores
níveis de congruência ideológica entre representantes e representados. E nossos resultados
de fato apontam para isso2.

Considerando-se, ademais, a própria qualidade da representatividade como um
elemento constitutivo de uma democracia saudável, podemos imaginar que os indicadores de
democracia encontrados em índices como o Freedom House podem trazer círculos virtuosos,
nos quais o regime se fortalece e os cidadãos confiam cada vez mais nas instituições, ao
se sentirem representados por elas (ou o oposto disso, um círculo vicioso em que eleições
menos competitivas e livres trazem resultados menos congruentes e, por consequência, a
democracia vai se deteriorando por completo). O que nosso desenho de pesquisa sugere,
entretanto, é que alguns elementos da democracia podem importar mais do que outros. A
dimensão dos direitos políticos, de fato, apresentou maior robustez em modelos distintos
do que a dimensão dos direitos civis.

O desmembramento da qualidade da democracia em variáveis mais específicas,
assim como a construção de variáveis como a Distância Mínima Eleitoral, ou ainda a
análise realizada no Capítulo 5 foram esforços no sentido de trazer uma especificação dos
mecanismos causais que garantem (ou impedem) a congruência ideológica entre cidadãos e
representantes.

Procurou-se fazer o melhor uso dos dados, desagregando-os ou transformando-os
para especificar esses mecanismos da forma mais precisa possível. Esse esforço vai de
encontro à crescente preocupação, por toda a comunidade científica, de superar análises
quantitativas simplistas que se limitam a determinar, com base em significância estatística,
se há ou não efeito de uma variável sobre a outra, sem uma especificação mais precisa dos
mecanismos causais envolvidos, sem considerações sobre a qualidade dos dados ou outras
questões relacionadas.

Por último, destacamos a análise inédita do Capítulo 7 sobre congruência ideológica
em eleições presidenciais. A inexistência de estudos sobre esse tipo de pleito na literatura
parece corroborar uma visão da representação política como sendo uma tarefa para
legisladores, enquanto presidentes governam, executam (pensando por esse lado, a própria
realização de uma investigação como essa já constitui uma provocação teórica).

Contudo, essa escassez também se justifica por razões mais práticas: há poucos

2 Ainda que para eleições presidenciais o resultado tenha sido inconclusivo, cabe lembrar que nessas
eleições temos poucos países, então é de se esperar que as variáveis de nível agregado não terão relação
robusta com a variável dependente.
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regimes presidenciais. O fato de a maioria deles estar na América Latina também colaborou,
provavelmente, para essa negligência, já que a maior parte dos estudos sobre sistemas
políticos, como um todo, e sobre a congruência ideológica entre representantes e cida-
dãos/eleitores, em específico, versa sobre democracias mais desenvolvidas. E, justamente
por isso, a importância de análises como essa transcende a literatura de congruência, já
que a contribuição aqui dada pode ser valiosa para entender estruturas políticas nacionais
pouco compreendidas, sobretudo em novas democracias, que muitas vezes passam por
redesenho institucional e constantes tentativas de reformas eleitorais.

Pensando pelo lado inverso, a análise do Capítulo 7 também pode nos auxiliar a
pensar os próprios mecanismos eleitorais que produzem congruência ideológica em eleições
parlamentares, ao contrastá-las com as eleições presidenciais.

É verdade que nossos resultados são de uma natureza mais exploratória, preliminar,
não havendo ainda elementos suficientes para tirarmos conclusões sólidas sobre como
a fórmula eleitoral molda a congruência. Mas estabelecemos aqui um ponto-de-partida,
apontando caminhos, possibilidades de desenho de pesquisa sobre isso, inclusive sobre a
dinâmica de eleições de dois turnos, que tem diferenças consideráveis para pleitos únicos.

8.1.1. Implicações práticas

Para finalizar essa seção, cabe refletirmos sobre as contribuições deste trabalho que
possam perpassar o mundo acadêmico, com implicações diretas na realidade política e
social. Os resultados apresentados aqui poderiam informar, de alguma maneira, o desenho
institucional ou mesmo a formulação de políticas públicas e as ações de agentes políticos
em geral?

A crise de representatividade que tem sido tema de muitos debates nas últimas
décadas, com a ascensão de desconfiança e "cinismo político", parece ter chegado a um
ponto crítico, em que seus efeitos reais ficam cada vez mais claros, com a ascensão de um
populismo iliberal e de ameaças até mesmo a democracias consolidadas como os Estados
Unidos da América. A desconfiança política, que pode trazer sentimentos autoritários,
parece ser um ponto central nesse problema, traduzindo a eficiência (ou ineficiência) das
instituições em posturas sobre o regime democrático (MOISÉS, 2005).

A congruência ideológica, por sua vez, pode ser outro ponto de intersecção impor-
tante nessas complexas teias causais da democracia. De um lado, ela própria é influenciada
tanto pelos fatores individuais de uma cultura democrática (como conhecimento político) e
pelo ambiente democrático mais amplo, com instituições funcionando e garantindo direitos
civis e competição política, como vimos neste e em outros trabalhos. De outro, ela ajuda a
trazer cidadãos mais satisfeitos (MAYNE; HAKHVERDIAN, 2017; KIM, 2009), além de
ser, por si só, um indicador de qualidade da representação. Sendo assim, um aumento na
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proximidade ideológica entre cidadãos e representantes pode ser importante para gerar
os círculos virtuosos entre elementos da dimensão individual, da cultura política (como
confiança, eficácia e participação política) e um bom funcionamento das instituições e do
Estado Democrático de Direito.

Mas se estamos falando de intervenções práticas que possam ser realizadas por
atores políticos (sejam, eles próprios, cidadãos ou representantes), que tipo de prescrição
concreta podemos fazer aqui? Como impactar esse emaranhado de fatores individuais e
sistêmicos de forma a impulsionar a democracia?

A principal recomendação que se pode extrair dos resultados deste trabalho seriam
sobre sistemas eleitorais. Isso se deve não só ao fato de que essa dimensão apresentou
uma associação robusta com a congruência, mas sobretudo porque a prescrição de mais
democracia, mais competição eleitoral ou de mais investimento em educação e conhecimento
político são óbvias, onipresentes em todo debate político. Quando se trata de sistemas
eleitorais, não há um consenso tão claro nem óbvio sobre a direção a tomar, ainda que o
tema seja o mais frequente na própria literatura de congruência ideológica (e em tantas
outras). Mais especificamente, o que podemos sugerir aqui é semelhante ao que Lijphart
(2012) já prescrevia: um sistema político que permita a representação de minorias mas
sem excessos de opções ou de complexidade nas urnas.

É claro que não podemos acreditar que a engenharia institucional poderia resolver
nossos problemas políticos sozinha. O mais importante aqui é a interação entre todas essas
dimensões. Junto a esse sistema partidário-eleitoral com ofertas eleitorais equilibradas,
diversas e claras, o círculo virtuoso da representação política terá mais chance de florescer
quando as regras democráticas imperam (com garantia de competição eleitoral e liberdade
individual), e com cidadãos mais interessados, cobrando as autoridades, ao invés de
adotarem a postura de "cinismo político"(AGGER; GOLDSTEIN; PEARL, 1961) que tem
florescido nas últimas décadas. Com isso, garantem-se debates de qualidade e discursos
claros, e que possam ser absorvidos por esses cidadãos.

Isto posto, a outra lição (teórica e prática) que se traz aqui é de que a congruência
deve ser inserida nessa agenda de pesquisa desconfiança política, deficit democrático
(NORRIS, 2011), a qual ganhou motivos bastante concretos para ser reavivada nos últimos
anos.

O Brasil, infelizmente, tem sido um expoente deste tipo de problema, com altos
níveis de desconfiança política Moisés, Meneguello e Parte (2013) e as instituições eleitorais
podem ser parte do problema (e portanto, da solução). Afinal, somos um caso extremo de
multipartidarismo, entre outras peculiaridades. Se esse multipartidarismo não gera nem
congruência ideológica, como aqui se sugere, nem outras virtudes que poderia se esperar
dele, como uma qualidade da oposição política, com o Congresso atuando como contrapeso
e cumprindo seu papel constitucional de fiscalização do Executivo (MOISÉS, 2011), é
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preciso indagar, mais do que nunca, a que interesses serve toda fragmentação partidária.

8.2. Limitações

Ainda que tenha trazido avanços diversos, é preciso reconhecer as limitações deste
trabalho, seja para um uso correto (a partir de uma leitura precisa dos resultados aqui
atingidos) quanto para identificar oportunidades para pesquisas futuras.

Qualquer análise quantitativa está sujeita, inicialmente, a dois tipos de problema:
viés (quando há uma distorção dos dados sistemática, ou seja, para um lado específico) e
variância (imprecisões que não são sistemáticas, para um lado específico, como um ruído
nos dados). O segundo tipo é menos grave, sobretudo quando temos uma quantidade
razoável de observações, o que é o caso das análises do Capítulo 6 e para as variáveis de
nível individual do Capítulo 7 3.

As duas principais limitações em estudos de congruência estão nos dados de ideologia
do indivíduo e dos partidos. Do indivíduo, o principal problema é um viés de não-resposta:
há pessoas que não conseguem se posicionar ideologicamente, o que torna impossível
determinar o quão próximas estão dos partidos. A distorção nos resultados esperada, nesse
caso, é de atenuar ou até mascarar a correlação entre congruência e fatores cognitivos,
já que os indivíduos que não se posicionam ideologicamente possuem menores níveis de
cognição política e, podemos supor, de proximidade ideológica com seus representantes.

Já em relação aos partidos, a nossa principal limitação está na falta de dados
para alguns deles em países com sistemas muito fragmentados. Nos dados do CSES,
só há perguntas sobre posição ideológica dos 9 principais partidos de cada país/eleição.
Geralmente, isso é suficiente para cobrir todo o sistema partidário, ou pelo menos todos
os partidos com alguma relevância política. Mas em casos de multipartidarismo extremo
(como o Brasil) podem faltar alguns partidos importantes, sobretudo quando há mudanças
repentinas4. Isso também pode ser um problema em países com sistemas partidários
nacionais mais enxutos, mas com uma infinidade de partidos regionais (como a Austrália),
ou ainda casos em que sequer é claro distinguir partidos, alianças ou listas (como a
Argentina).

Se houver algum viés nesse caso, seria provavelmente de uma sub-representação

3 Quanto às variáveis de nível agregado neste último, já mencionamos por diversas vezes que os
resultados aqui apresentados devem ser interpretados em caráter exploratório. A inexistência de
correlações robustas ou até correlações inversas ao esperado não devem ser interpretadas como algo
real, devendo-se muito provavelmente a esse ruído.

4 Não foi o caso do Brasil nas eleições aqui abordadas, e não parece ser o caso de nenhuma outra nação
com muitos partidos, mas um exemplo desse fenômeno está nas eleições de 2018 no Brasil, em que a
ascensão súbita do Partido Social Liberal (PSL) poderia fazer com que um dos partidos mais votados
não fosse incluído nas questões de ideologia da pesquisa.
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de partidos pequenos nas análises, os quais, em tese, seriam mais congruentes com seus
eleitores, em média, do que os partidos maiores, por serem partidos mais programáticos, de
nicho. No entanto, eles acabam apresentando menor congruência nos dados de Walgrave
et al. (2009) e (MCEVOY, 2012). Nesse caso, os dados estariam favorecendo países com
sistema partidário muito fragmentado, que estariam apresentando uma congruência maior
do que eles conseguem ter na realidade, porque partidos menos congruentes estariam de
fora da análise.

Seja como for, esse viés não parece afetar nossos resultados, já que tomamos o
cuidado de verificar, distrito a distrito, se as eleições estavam cobrindo um percentual
razoável dos votos (para identificar esse problema de partidos regionais). Houve poucos
casos, alguns poucos distritos em algumas eleições isoladas, com valores inferiores a 70%
(a grande maioria acima de 90%). Nada que pudesse impactar os resultados, pois eram
muito pouco representativos em nossa amostra. Mas é algo a se notar. Infelizmente, a
maior parte dos autores sequer faz menção a esse problema.

No caso das eleições presidenciais, há casos em que os principais candidatos são
independentes ou com ligações fracas aos partidos (como na Rússia e Bielorrússia). Em
outros, misturando esse problema a outros acima mencionados, há rachas internos próximos
das eleições (caso das Filipinas), enquanto países como Brasil podem ter o partido de
um candidato importante ficando de fora das análises (porque o CSES considera os
partidos mais importantes nas eleições legislativas). Os casos mais graves, como da Rússia
e Bielorrússia, deixamos de fora das análises. Nos outros casos, não é possível saber ao
certo qual a direção, e em quais correlações, haveria um viés, mas não seria significante.
De todo modo, essa é uma dificuldade adicional para inferências robustas, considerando
que já existem poucos casos nas eleições presidenciais.

Essas são as principais fontes de problemas nos dados primários aqui utilizados.
Podemos imaginar também que em países autoritários os dados de pesquisas políticas
possam ter menos precisão Se isso ocorrer, é difícil determinar para qual lado haveria
um viés, mas provavelmente seria no sentido de favorecer a congruência desses países
(atenuando a relação entre congruência e qualidade da democracia). Muitas vezes onde há
os maiores problemas na realidade prática (cidadãos com piores condições socioeconômicas
e níveis de escolaridade mais baixos, ou países menos democráticos) é também onde a
realidade teórica se faz mais difícil, pela falta de dados mais precisos.

Outra limitação não dos dados primários, mas dos dados construídos para essa
análise, está na medida de "valência". O que estamos medindo aqui inclui como "distância
entre o partido votado e o partido mais próximo"(DDVP) inclui não apenas o voto não-
ideológico, como pode incluir fatores ideológicos não medidos pelos dados da pesquisa que
utilizamos. Por razões já discutidas, as medidas aqui incluídas parecem bastante relevantes
para os cidadãos. Mas não por isso são 100% relevantes e toda distância "perdida"pelo
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eleitor se dá por considerações extra-ideológicas. Como a Antropologia enfatiza em sua
abordagem metodológica distanciada e suas discussões sobre autoridade etnográfica, não
cabe ao pesquisador determinar o que é importante para cada indivíduo. Voltaremos a
isso a seguir.

Para além de limites nos dados, o grande desafio em toda ciência política, e nas
ciências de uma forma geral, é a identificação causal (ANGRIST; PISCHKE, 2008). E
assim como indagamos sobre possíveis fontes de viés, é preciso indagar, mais uma vez,
sobre a plausibilidade dos mecanismos causais aqui propostos, ao invés de exibir uma
certeza ilusória de existência ou inexistência de um efeito causal (MCSHANE et al., 2019)
5

Em alguns casos, como a relação entre congruência e democracia, a direção das
causas é mais complexa, e os mecanismos envolvidos podem ser diversos. Ainda que
tenhamos tentado desagregar o indicador de democracia em seus componentes específicos,
não é possível chegar a uma conclusão. E no caso de questões como a oferta eleitoral? Seria
possível, por exemplo, que a congruência aumenta a oferta? Ou alguma outra variável que
está relacionada a ambas?

Não nos parece que isso aconteça para essa variável, ou mesmo para os fatores
cognitivos. Não obstante, essa e outras questões podem ser retomadas em trabalhos futuros,
como debateremos a seguir.

8.3. Recomendações para Trabalhos Futuros

Os debates teóricos e análises empíricas aqui realizados trouxeram, em muitos
casos, mais perguntas do que respostas. Sugerimos, a seguir, alguns caminhos de pesquisa
que nos parecem frutíferos para responder essas questões que emergem e para fortalecer as
evidências aqui encontradas.

8.3.1. Coleta de dados sobre ideologia e Voting Aid Aplications

Antes de entrar em sugestões específicas de análise, não podemos deixar de men-
cionar a necessidade de dados primários. Uma coleta de dados mais ampla sobre itens
ideológicos concretos, para mais países, e de forma integrada (inclusive entre cidadãos
e parlamentares) seria muito bem-vinda. Se vimos avanços formidáveis a esse respeito
nas últimas décadas, eles nem sempre têm continuidade. Melhor ainda seria se algumas
pesquisas avançassem para nos proporcionarem dados sobre a percepção do próprio eleitor
5 Até porque, como afirmam Gelman e Hill (2006), a chance de o efeito real de uma variável sobre outra

ser realmente zero é pequena na maior parte dos casos, mas valores próximos de zero costumam ser
irrelevantes.
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da posição concreta dos partidos/ candidatos. Com isso, a análise dos Capítulos 6 e
7, incluindo a percepção do eleitor sobre a ideologia dos representantes como variável
explicativa, poderia ser testada para esses itens concretos também.

A adequação, em países latino-americanos, entre a pesquisa com parlamentares
da Universidade de Salamanca e a pesquisa de opinião do Barômetro das Américas, por
exemplo, foi um avanço invejável até mesmo para regiões com situação socioeconômica
mais afluente, que costumam ter mais informações do tipo. No entanto, isso funcionou
por alguns anos apenas, para algumas ondas dessa pesquisa. Já na Europa, estudos como
o EES(European Election Study) fizeram essa integração entre dados de elites e dados
de cidadãos de maneira mais orgânica, partindo da mesma organização. E mesmo essas
questões sobre a percepção dos eleitores da posição dos partidos em questões substantivas
já surgiu em alguns países/anos avulsos do Barômetro das Américas e do EES. Mas falta
continuidade e padronização para que esse tipo de dado possa ser utilizado em análises
comparadas. Esse tipo de informação permitiria análises mais completas e precisas com
o arcabouço de variáveis que propusemos neste trabalho, tornando a medida de voto
não-ideológico mais satisfatória (ao medir mais itens ideológicos, poderíamos ter mais
confiança de que o que "sobra" seriam razões não-ideológicas para o voto, conforme já
mencionado).

Dentro de países específicos também temos dados cada vez mais abundantes sobre
ideologia de parlamentares e outras informações salutares para estudos sobre representação,
desde as pesquisas realizadas há décadas nos Estados Unidos até pesquisas como o Brazilian
Legislative Surveys de Power e Zucco (2014), que já está em sua oitava edição (cobrindo
todo o período democrático recente). Outros países da América do Sul, como Chile,
também tem uma crescente quantidade de dados e, subsequentemente, uma literatura
sobre congruência. Mas aqui falta, ainda mais, uma integração internacional e, em muitos
casos, padronização dentro de um mesmo país.

Por esse motivo é preciso reconhecer o valor de bases de dados como o CSES (Com-
parative Study of Electoral Systems), que consegue manter uma considerável padronização
em pesquisas realizadas em centenas de países desde os anos 1990. No entanto, essa base
não possui essas questões ideológicas mais específicas (além da pequena limitação sobre
a quantidade de partidos, para países com um quadro de partidos muito grande). Não
obstante, aqui pode haver uma oportunidade viável para uma inserção de novas questões,
já que essa organização abre frequentemente chamadas públicas para a sugestão de temas.

Não é fácil, obviamente conseguir que questões específicas sejam produzidas em
larga escala, diante da competição de especialistas das mais diversas áreas por um lugar
para as questões de seu interesse. Mas o primeiro passo, se os estudiosos da representação
política e ideologia pretendem ter um papel nisso, é assumir as limitações dos dados atuais
e definir o tipo de dados necessários para avançar o conhecimento nesse campo de estudos.



8.3. Recomendações para Trabalhos Futuros 169

Isto posto, uma oportunidade mais plausível de se coletar dados sobre a congruência
está VAA (Voting Aid Applications), os aplicativos que permitem ao eleitor encontrar
candidatos e partidos mais próximos de suas preferências ideológicas e/ou não-ideológicas.
Obviamente que desenvolver e financiar esse tipo de empreitada também não é uma tarefa
trivial. Mas esses aplicativos constituem uma rara chance de unir impacto prático e teórico
na política: prático porque eles podem aumentar a congruência ideológica e a qualidade
da representação, e teórico porque podem ser uma maneira formidável de coletar dados
precisos sobre itens ideológicos diversos dos eleitores e dos candidatos (e ainda realizar
experimentos em eleições fictícias mas com candidatos que estão de fato concorrendo). O
estudo de Walgrave et al. (2009) já fez uso dessa ferramenta.

8.3.2. Pesquisas Qualitativas e integração de literaturas

Independentemente da existência de dados em escala mais ampla, seria interessante
re-construir casos (ou seja, países e eleições específicas) a partir de estudos qualitativos ou
mesmo estudos com dados quantitativos nacionais, como fazem autores latino-americanos
em Joignant, Morales e Fuentes (2016). Somente assim podemos dar conta da complexidade
nos mecanismos causais da representação eleitoral que configuram a congruência ideológica.
Essa poderia ser uma maneira também de se avançar sobre o conhecimento da congruência
em eleições presidenciais, retomando questões como as que foram exploradas neste texto,
e dialogando também com a literatura de presidencialismo (e com suas vertentes mais
específicas, como a do presidencialismo de coalizão). Uma sugestão interessante seria a
de estudos de caso comparados em países com versões diferentes de um mesmo sistema
presidencialista ou com sistemas eminentemente diferentes. Outra possibilidade estaria
em comparações deste tipo de regime com o parlamentarismo, em termos de congruência
ideológica.

Ainda na linha de interações com outras literaturas, o campo da cultura política
poderia desenvolver um diálogo muito interessante com a congruência ideológica, particu-
larmente na relação desta última com desconfiança e cinismo político, e na interação entre
instituições e comportamento político, como já mencionado nesta conclusão. O papel da
representação ideológica na ascensão de regimes populistas e nas crises de representativi-
dade ainda permanece desconhecido, ainda que a sensação dos cidadãos de que não estão
sendo representados seja um fenômeno visível e, ao que tudo indica, bastante relacionado
com a desconfiança nas instituições ou no próprio regime político.

Para além desses diálogos com outras literaturas, faz se necessária uma integração
dentro da própria literatura de congruência, a qual lida com um tema muito complexo,
com diversas dimensões explanatórias, e parece ainda carecer de uma agenda coordenada.
Colaboram para isso balanços de literatura como Carreirão (2015) e Carreirão (2019), ou
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meta-análises como a de Shim e Gherghina (2020), mas que discorram sobre os efeitos das
variáveis independentes.

8.3.3. Sistemas eleitorais

Não poderíamos deixar de mencionar novas investigações que podem surgir, a
partir deste trabalho, sobre um tema já antigo: a relação entre congruência ideológica e os
sistemas eleitorais.

A associação encontrada entre Distância Mínima Eleitoral e congruência eleitores-
representantes nos faz indagar se não haveria outras questões ligadas à oferta eleitoral ainda
não abordadas pela literatura. Afinal, essa distância mínima ofertada pode ser determinada
não apenas pelo sistema político, mas também por outros mecanismos. Não é apenas o
número de partidos que determina a localização de cada um desses partidos em relação a
seu potencial eleitorado. Há diversos estudos que examinam como as características de cada
partido podem aproximá-lo ou distanciá-lo ideologicamente de seus eleitores (BISCHOF,
2014; MCEVOY, 2012; SPIES; KAISER, 2014; VANDELEENE et al., 2013; VÁSQUEZ;
DOSEK, 2012). Mas ainda faltam estudos que analisem como o sistema partidário, em sua
integralidade, desempenha-se nesse quesito, para além da questão do número de partidos
e de como isso garante mais oferta. Afinal, se um excesso de partidos pode trazer uma
sobrecarga cognitiva, é de suma importância que se esclareça em que circunstâncias um
país pode ter uma convergência pré-eleitoral entre partidos e eleitores de forma eficiente e
parcimoniosa, sem essa sobrecarga.

Ainda sobre a oferta ideológica nas urnas, seria interessante investigar como ela
interage com elementos da democracia como as liberdades políticas (tal qual medidas pelo
Freedom House). Podemos supor, por exemplo, que uma maior competitividade das eleições
diminui a Distância Eleitoral Mínima nas urnas. Por fim, sistemas mais proporcionais e
com número efetivo de partidos mais elevado aumentam a oferta nas urnas, diminuindo a
DME, como a lógica supõe? Em que medida?

Ainda que a explicação mais razoável para a correlação entre oferta eleitoral e
congruência encontrada em nossos estudos é que de fato há uma relação causal, na direção
esperada (e não uma correlação espúria), poderíamos destrinchar melhor o papel real dessa
variável sobre a representação ideológica a fim de entender como esse efeito ocorre e que
outros fatores o mediam.

Relacionada a isso, a discussão sobre número de partidos está longe de ser encerrada.
Se nossos dados mostram de maneira robusta uma relação em formato de U ou inexistente,
é preciso frisar que isso pode ser devido a outliers como o Brasil. Como há poucos casos, não
é possível fazer inferências seguras sobre a relação entre número de partidos e congruência
para esse nível de fragmentação. E como aqui o problema não é de coleta de dados, mas
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da escassez de casos reais, uma solução interessante seria o uso de métodos diferentes:
experimentos com eleições simuladas, de um lado, e de outro, novamente, estudos de caso
comparados.

E para encerrar as sugestões relacionadas a sistemas eleitorais, pesquisas futuras
poderiam diferenciar o malapportionment geográfico da desproporcionalidade gerada
pelas regras, pelas fórmulas de tradução de votos em cadeiras. Ainda que o Índice de
Desproporcionalidade não tenha, necessariamente, um efeito grande sobre a congruência,
na perspectiva comparada, ele pode ter algum efeito em alguns países. Para isso, estudos
de caso como o de Carey (2016) seriam pertinentes, mas sem os problemas metodológicos
apontados no Capítulo 3. Ademais, essas análises poderiam ser estendidos para uma
quantidade maior de países.

Poderíamos fazer análises até mais precisas e sofisticadas que a deste autor, como
uma comparação entre os níveis de congruência de uma eleição real com uma simulação da
mesma eleição em um cenário onde o apportionment de cadeiras por Unidade da Federação
fosse perfeitamente proporcional à população.

Esse tipo de estudo de caso poderia ser ainda mais interessante se formos além da
escala uni-dimensional Esquerda-Direita. No caso brasileiro, por exemplo, haveria alguma
sobre-representação de pessoas contrárias ao aborto, casamento homoafetivo e outras
pautas progressistas? Em caso positivo, o malapportionment explicaria a suposta tendência
de termos Congressos mais conservadores do que o Executivo.

8.3.4. Prioridades ideológicas

Como já exposto, ideologia é um conceito complexo, e sua medida ainda mais
complexa. Retomando a discussão realizada há pouco, a qualidade da representação depende
de medidas daquilo que importa para o cidadão ou eleitor, e não para o pesquisador. É claro
que conceitos como Esquerda e Direita abarcam questões fundamentais para a sociedade, e
itens específicos utilizados no Capítulo 5 e nas pesquisas de opinião como um todo servem
como proxy para vários outros itens. Nem a literatura de congruência muito menos os
desenvolvedores dessas pesquisas de opinião pública e parlamentar escolhem medidas como
essas por acaso. Não obstante, as questões ideológicas importantes variam no tempo e no
espaço. Por isso, investigações sobre a visão de mundo das pessoas e o que elas consideram
prioritário nos governantes, dada essa visão de mundo, são sempre bem-vindas, sobretudo
com questões abertas ou metodologias de cunho qualitativo.

Também seria de extrema valia para a literatura de congruência uma comparação
entre o que os eleitores consideram prioritário, em termos ideológicos, para cada cargo
eletivo e o que são as competências reais desse cargo. Afinal, da mesma forma que a opinião
de um motorista, médico ou padeiro sobre questões como o casamento homoafetivo ou
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o tamanho do Estado não importam a um cliente desses profissionais, um componente
ideológico pode importar mais em uma esfera de governo do que em outra. A política
econômica, por exemplo, é uma atribuição central ao Poder Executivo Federal, mas a
posição de um candidato a governador sobre esse tema pode não ser tão importante quanto
suas ideias para a segurança pública.

8.3.5. Outras sugestões

Para finalizar, podemos sugerir novas abordagens para outras variáveis indepen-
dentes trabalhadas neste estudo. A qualidade da democracia pode ser testada a partir de
outros desmembramentos, de outras fontes de dados, como o índice da Economist (mas
aqui, como na questão do presidencialismo e das preferências ideológicas concretas, vamos
depender da produção de dados no futuro, se quisermos análises comparadas mais amplas).
Quanto ao voto compulsório, as sugestões já feitas para outras questões diversas também
se aplicam: estudos de caso (afinal, não há muitos países no planeta com essa instituição)
ou mesmo experimentos com eleições simuladas (com estímulos financeiros que imitem o
incentivo trazido pela compulsoriedade, por exemplo).

Por fim, conforme alguns autores já analisaram em países específicos ou mesmo com
modelos formais, cabe investigar o comportamento eleitoral em termos de voto ideológico
vs não-ideológico (MCALLISTER; SHEPPARD; BEAN, 2015), e dentro do voto ideológico,
em termos de proximidade ou direcionalidade, ou seja, a preferência por candidatos do
mesmo campo ideológico, mesmo que mais distantes do que alguém que está "do outro lado
do muro" (III; MERRILL; GROFMAN, 1999; CHO; ENDERSBY, 2003). Esses modelos de
comportamento eleitoral poderiam ser unificados e testados em outros países. Essa não é
uma agenda especificamente da congruência ideológica, mas nos ajudaria a entender como
ela pode variar de acordo com o contexto de cada eleição e com outros fatores que podem
fazer com que eleitores votem por valência ou por direcionalidade ao invés de preferir o
candidato mais próximo.

8.4. Considerações Finais

Este trabalho buscou fazer uso de dados disponíveis em todo o planeta para uma
análise comparada compreensiva sobre a qualidade da representação eleitoral em termos
ideológicos. Os desafios de uma proposta como essa são diversos. Procuramos partir de
debates teóricos sobre todos os conceitos e medidas envolvidos aqui, para um uso consciente
desses dados. E se, por um lado, os métodos quantitativos utilizados foram simples para
os padrões atuais, por outro procurou-se ousar, inovar, no desenho de pesquisa, de forma
a promover essa integração entre teoria e análise empírica.
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Buscou-se ir além de análises quantitativas simplistas, que se baseiam em "signi-
ficância estatística"a partir de um limiar do p-value. Em todo o mundo científico, essa
tem sido uma das principais preocupações dos últimos tempos, com proposições até de se
abandonar a significância estatística por completo (MCSHANE et al., 2019; ROTHMAN,
2016; JOHNSON, 1999).

Como diz McShane et al. (2019), precisamos superar a "falsa promessa de certeza
oferecida pela dicotomia efeito/sem efeito" que a significância estatística nos traz, deixando
em segundo plano fatores como "evidências anteriores, plausibilidade dos mecanismos,
desenho do estudo e qualidade dos dados, custos e benefícios na vida real, novidade dos
achados, entre outros fatores que variam para cada área de pesquisa". O próprio esforço de
reconhecer possíveis limitações e fontes de problemas feito acima para ir além dessas "falsas
promessas de certeza", com uma discussão cuidadosa sobre questões como a qualidade dos
dados, apontando possíveis problemas que alguns autores ignoram.

Relacionado a isso e ainda mais importante é a preocupação com a identificação de
causalidade. A forma ideal de se conseguir uma identificação precisa de causa e efeito é
através de análises experimentais, ou quasi-experimentais, mas dependendo do fenômeno
que se está estudando isso nem sempre é possível (pelo menos não sem o surgimento de
outras limitações, como a criação de ambientes extremamente artificiais, muito diferentes
da realidade em que as variáveis estudadas operam de fato).

Portanto, ainda que tenhamos usado dados observacionais e, na maior parte das
análises, o método clássico de regressões, tendo que nos apoiar, em certa medida, na
significância estatística, buscamos satisfazer o clamor recente da comunidade científica por
estudos que tenham uma contribuição concreta, e sobre temas que importam à sociedade
e aos teóricos.

Realizou-se, desde a construção de nosso desenho de pesquisa até a apresentação
dos dados, um esforço de identificar e isolar mecanismos causais, reconhecer todas possíveis
limitações, discutir a natureza e qualidade dos dados, e extrair o máximo possível desses
dados para encontrar correlações e, por fim, interpretá-las de maneira ao mesmo tempo
cautelosa e aprofundada.

Partimos de questões básicas para construir nosso desenho de pesquisa: em primeiro
lugar, qual o processo de representação e onde podem haver distorções? A resposta: desde
a relação entre cidadãos e eleitores até a tradução de votos em cargos políticos (e mais
adiante, nas decisões de políticas públicas pelos detentores desses cargos, que não foi
tratada aqui). Em segundo lugar, o que pode trazer essas distorções, em cada uma dessas
etapas? Por fim, a questão que tomou a maior parte de nossa análise: o que faz com que o
eleitor vote em alguém mais próximo ou mais distante em escalas ideológicas? Construímos
um modelo básico, intuitivo, dos requisitos para o voto ideologicamente congruente e
testamos os componentes desse modelo, medindo qual seria o efeito de cada um deles.
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Exploramos eleições presidenciais, e variáveis ignoradas pela literatura.

Há muitas possibilidades e muitas lacunas na literatura de congruência. Esse
estudo buscou fazer uma humilde contribuição para preencher algumas dessas lacunas e
para desenvolver novos caminhos de pesquisa, para que o mundo acadêmico possa trazer
respostas concretas para uma questão que aflige cidadãos de todo o planeta nas últimas
décadas: quem nos representa?
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APÊNDICE A – Códigos das variáveis

A.1. PELA/LAPOP

Seguem as descrições das questões utilizadas para construção da Variável Depen-
dente no capítulo 5. Foram utilizados dados da PELA (Pesquisa Elites Parliamentarias
Sulamericanas), da Universidade de Salamanca, para os parlamentares, e do Barômetro
das Américas (Universidade de Vanderbilt) para os cidadãos.

Para as variáveis igualdade e estatismo, partiu-se da seguinte questão: "Agora vou
ler umas frases sobre o papel do Estado. Gostaria de saber, por favor, até que ponto
o(a) Sr(a) concorda ou discorda delas. Para isso utilize a seguinte escala de 1 a 7, onde
"1"significa discorda muito e "7" concorda muito:

• Igualdade: O Estado deveria implementar políticas firmes para reduzir a desigualdade
de renda entre ricos e pobres.

• Estatismo: O Estado, no lugar do setor privado, deveria ser o dono das empresas e
indústrias mais importantes do país.

Para as outras duas variáveis:

• CH (casamento homoafetivo): Mudando de tema, com que firmeza o(a) Sr(a) aprova
ou desaprova que casais do mesmo sexo possam ter direito a casar-se? Por favor,
utilize esta escala que vai de 1 a 10, na qual "1"significa que "desaprova firmemente"e
"10"que "aprova firmemente".

• Esquerda-Direita: Como já foi dito anteriormente, quando se fala de política se
utiliza normalmente as expressões esquerda e direita. Levando em conta as suas
idéias políticas, onde o(a) Sr.(a) se posicionaria na escala seguinte, sendo que 1 indica
a “esquerda” e 10, a “direita”.

Os dados das variáveis independentes utilizadas neste capítulo foram retirados, em
quase sua totalidade, do banco Quality of Government (DAHLBERG et al., 2021). As
exceções são os dados de El Salvador para voto compulsório, retirados do portal do IDEA
(International Institute for Democracy and Electoral Assistance e do Election Guide, para
participação eleitoral.
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OBSERVAÇÃO SOBRE AS ELEIÇÕES DO PANAMA (2014): Houve
impugnação de vários candidatos eleitos da aliança "Unidos por Más Cambios", dos
partidos Cambio Democrático (CD) e o Movimiento Liberal Republicano Nacionalista
(MOLIRENA). Eles assumiram os mandatos temporariamente, mas essas cadeiras foram
repostas posteriormente por eleições parciais em dezembro de 2014. Aqui, em termos
de Votos e Cadeiras, utilizamos os resultados iniciais. Afinal, nosso interesse maior aqui
é explicar como as eleições afetam a congruência. Mas o resultado final em termos de
representação de um país durante o resto da Legislatura são afetados por este tipo de
acontecimento, da mesma forma que são afetados por migrações partidárias, renúncia,
vacância de cargo (ou seja, qualquer mudança na composição da Assembleia em questão).

A.2. CSES(Comparative Study of Electoral Systems)

Para os capítulos 6 e 7, quase todos os dados utilizados, inclusive das variáveis
independentes, eram do próprio CSES. Seguem especificações das variáveis que podem re-
quisitar informações adicionais além das já fornecidas durante o texto. Qualquer informação
não contemplada aqui pode ser obtida no site do CSES

A.2.1. Variáveis demográficas

• Rural/urbano:

1. Área rural/village

2. Cidade pequena ou média

3. Arredores/subúrbios de cidade grande

4. Cidade grande

• Educação:

0. Nenhum (nenhuma formação/ analfabeto(a))

1. Ensino Primário/ baixo Secundário (Lower Secundary Education

2. Ensino Secundário Alto (Higher Secondary Education

3. Educação Pós-secundária (não-universitária)

4. Educação Universitária

6. Outros [Ver Codebook de cada Módulo específico]

7. Recusou

8. Não sabe
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9. MISSING

• Renda:

– 1. Primeiro quintil

– 2. Segundo quintil

– 3. Terceiro quintil

– 4. Quarto quintil

– 5. Quinto quintil

– 6. [Ver notas por estudo/eleição]

– 7. Recusou

– 8. Não sabe

– 9. MISSING

A.2.2. Número de candidatos presidenciais

Conforme Bormann e Golder (2013, tradução nossa), essa variável "é calculada
como:

1∑
vi

2
(A.1)

onde v2 é o percentual de votos recebidos pelo candidato de número i (no primeiro turno).
‘Outros’ são tratados como um candidato único."

A.2.3. Polarização

Dados calculados pelo próprio CSES, conforme a explicação abaixo :

The polarization index uses the public’s mean perception of a party’s
Left-Right position in each nation, weighted by the vote share for each
party. Original sampling weights were used for the survey data. In some
instances, we estimated party vote shares when parties ran in an electoral
alliance, or when electoral returns were incomplete.(QUINLAN et al.,
2018)

Os índices foram calculados de acordo com a seguinte equação:

PI =
√∑

(%votosi) ∗ ([PVi − PV ]/5)2 (A.2)
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Aqui, i representa cada partido individualmente, e PV é a posição na escala
Esquerda-Direita atribuída pelos eleitores a cada partido.

Percentual de votos calculado para os partidos representados no CSES. A média
da posição dos partidos PV está ponderada pelo tamanho de cada partido (também em
percentual de votos), estando a soma do total de votos abaixo de 100% em algumas eleições.
A divisão por 5 é arbitrária, um mero ajuste para centralizar o índice numa escala de
0 a 10. O índice resultante é uma escala que vai de 0, quando todos partidos estão na
mesma posição no eixo Esquerda-Direita, até 10, quando todos partidos estão em posições
extremas"(QUINLAN et al., 2018, tradução quase literal do autor).

Algumas eleições estavam com valor 99. Ainda que o livro de códigos não men-
cionasse esse ou qualquer outro valor específico para dados faltantes (missing), esse é o
valor atribuído pelo CSES, em muitas variáveis, nesses casos de não haver dados válidos.
Considerando, além disso, que um valor de 99 não faz nenhum sentido numa escala de 0 a
10 (e ainda distorceria completamente as análises), atribuímos missings a esses casos.

A.2.4. Voto compulsório

Variável original - 4 categorias:

0 = voto facultativo

1 = voto compulsório sem nenhuma sanção

2 = voto compulsório com sanções brandas

3 = voto compulsório com sanções significativas

Variável binária:

• 0 = voto facultativo

• 1 = voto compulsório

A.3. Qualidade da democracia - Freedom House

Ainda que houvessem dados para essa variável no banco agregado do CSES, os
dados desagregados não constavam ali. Essas informações foram retiradas do Quality of
Government (DAHLBERG et al., 2021).

Indicador agregado - 7 categorias:
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• -7 = menos livre

• -1 = mais livre

As duas categorias que compõem o índice são formadas a partir de questões diversas
em subcategorias a seguir (em parênteses, o número de questões em cada subcategoria):

• Liberdades civis(civic liberties)

1. Freedom of Expression and Belief (4);

2. Associational and Organizational Rights (3);

3. Rule of Law (4);

4. Personal Autonomy and Individual Rights

• Direitos políticos (political rights)

1. Electoral Process (3);

2. Political Pluralism and Participation (4);

3. Functioning of Government (3);

4. Forced demographic change (questão discricionária)
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