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Resumo 

Este trabalho visa demonstrar que a identificação ideológica foi uma das 

principais preditoras do voto nas eleições de 1989 e 1994. Incorporada aos 

modelos internacionais de previsão eleitoral a partir da década de 80, a 

identificação ideológica nunca foi considerada como variável importante no Brasil. 

Na visão tradicional, o baixo grau de escolaridade média do eleitor brasileiro e, em 

conseqüência, seu baixo índice de sofisticação política, tomariam difícil a 

compreensão do significado das categorias esquerda e direita e o seu uso para 

decidir o voto. 

A literatura internacional, entretanto, mostra que a identificação ou sentimento 

ideológico consiste em uma apreensão intuitiva do modelo de competição espacial 

entre os partidos, mais do que em uma estruturação ideológica das opiniões por 

parte dos eleitores. Por isso, a maioria deles não menciona espontaneamente as 

categorias ideológicas ao justificar o voto. Mas, ao mesmo. tempo, é capaz de 

reconhecer essas categorias, se for estimulado a isso, e sabe onde situar-se na 

escala ( esquerda-direita ou liberal-conservador) que elas formam. O ponto do 

espectro em que o eleitor se coloca está, por sua vez, intimamente correlacionado à 

opção de voto, constituindo-se, assim, um importante preditor do mesmo . 

Testamos essas hipóteses nas eleições presidenciais de 1989 e 1994 a partir de 

surveys realizados respectivamente no Brasil e no Estado de São Paulo. Os 

resultados confirmaram amplamente o descrito pela literatura internacional. Ou 

seja, a grande maioria dos eleitores soube colocar-se na escala esquerda-direita e o 

posicionamento no espectro esteve fortemente associado ao voto. Comparada a 

outras variáveis, a identificação ideológica revelou-se uma das melhores preditoras 

do voto naquelas ocasiões. Tais evidências indicam que a identificação ideológica 

deve ser incorporada aos modelos de análise do comportamento eleitoral no Brasil 

como em larga medida já ocorreu em outros países. 
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Introdução 

Esta tese pretende demonstrar que a identificação ideológica precisa ser 

incorporada à análise do comportamento eleitoral no Brasil se quisermos 

compreender de modo mais completo como vota o brasileiro. Não se 

trata de argumentar que a identificação ideológica seJa a única ou 

sempre a principal preditora do voto, mas sim que é um dos 

componentes na orientação do sufrágio. 

O estudo do comportamento eleitoral pode ser comparado à 

meteorologia. Sabe-se que há um certo número de variáveis, chamemos 

assim, de longo prazo, que influem no clima: o movimento cíclico de 

grandes massas de ar, a direção, a intensidade e a temperatura das 

correntes marinhas, a maneira pela qual os raios do Sol penetram na 

atmosfera e, mais tarde, a forma como o calor que emana da Terra se 

dispersa. Sabe-se também que há uma série de variáveis de curto prazo 

que ajudam a determinar como será o dia de amanhã. Uma chuva forte 

em determinado local, a ocorrência de um vento forte em outro ou um 

aumento inusitado de temperatura acolá . 

De modo semelhante, sabemos que algumas variáveis de longo prazo, 

como a renda, a escolaridade, a identificação partidária e a identificação 

ideológica influem no comportamento do eleitor. Elas também se 

combinam com variáveis de curto prazo, como aquelas determinadas 

pela agenda de cada eleição, pelo desempenho econômico do governo 

que está encerrando o mandato, pelas características individuais dos 

candidatos e a eficiência de suas campanhas. Tanto no caso da 

meteorologia quanto no dos estudos eleitorais, a dificuldade está no 

grande número de variáveis a serem combinadas a cada momento. É por 
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isso que, embora as duas ciências saibam grosso modo o que determina 

o objeto, têm tanta dificuldade em prever exatamente o tempo que fará

amanhã ou o resultado da próxima eleição. 

Talvez os estudos eleitorais ainda tenham, contudo, que vencer um 

trecho do caminho que a meteorologia já superou: o de saber quais são 

as variáveis de longo prazo na determinação do voto. A controvérsia a 

respeito do papel da ideologia situa-se nesse contexto. Desde os anos 

50, os especialistas vêm debatendo se a ideologia é de fato um 

componente importante na decisão do voto. O principal argumento 

contrário é que o eleitor não estrutura o pensamento em termos 

ideológicos, isto é, não subordina as suas opções específicas a 

orientações gerais de tipo ideológico. O estado da arte na matéria hoje 

aponta, não obstante, não exatamente no sentido contrário, mas a uma 

posição intermediária, a saber, de que uma orientação ideológica difusa, 

que se denomina identificação ou sentimento ideológico, deve ser 

considerada uma das variáveis de longo prazo na determinação do voto. 

De acordo com essa posição, embora o eleitor de fato não estruture o seu 

pensamento em termos ideológicos, a ideologia é uma sinalização 

importante para a sua opção eleitoral. 

Tal hipótese não foi ainda testada no Brasil, país no qual um antigo 

preconceito quanto à capacidade do eleitor local de compreender o 

sentido das categorias ideológicas se somou às dúvidas do debate 

internacional. O que esta tese se propõe a fazer é cumprir o trabalho de 

testar a hipótese de que a identificação ideológica seja um dos 

componentes de longo prazo da decisão do voto no Brasil, de modo a 

indicar se ela deve ou não ser incorporada à análise do comportamento 

eleitoral do brasileiro. 
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Testamos a hipótese em duas conjunturas que foram, desse ponto de 

vista, opostas: as eleições presidenciais de 1989 e 1994. Em 1989 houve 

uma polarização entre esquerda e direita no segundo turno. Ela 

certamente ajudou a tomar o papel da identificação ideológica mais 

saliente, contribuindo com isso para que a hipótese fosse confirmada. 

Porém, se de um lado tal polarização favoreceu a confirmação da 

hipótese, por outro colocava-a sob suspeita, uma vez que poderia ter-se 

tratado de um, conjuntura excepcional. Daí a importância estratégica de 

ter repetido o teste na eleição presidencial seguinte. 

A forte influência do Plano Real sobre o voto em 1994 teria tudo para 

borrar a identificação ideológica caso ela não fosse uma predisposição 

de longo prazo. Vamos comprovar, no entanto, que a identificação 

ideológica, medida pela autolocalização do eleitor na escala esquerda

direita, foi um poderoso preditor do voto nas duas ocasiões. Tanto em 

uma como em outra, o eleitor soube, em sua grande maioria, localizar-se 

no contínuo esquerda-direita e esse posicionamento esteve fortemente 

associado à escolha do candidato em quem votar no primeiro e segundo 

turnos de 1989 e no primeiro e único turno de 1994. Mesmo quando 

comparada a outra variáveis preditivas do voto naquelas ocasiões, a 

identificação ideológica revelou-se das mais fortes. 

Os estudos eleitorais realizados antes de 1964 já apontavam no sentido 

da estruturação ideológica do campo eleitoral. Não por acaso, medições 

efetuadas em 1963 indicavam que 87% do eleitorado sabia se incluir em 

uma escala esquerda-direita (Lavareda 1991). Depois do golpe militar, 

entretanto, com a dissolução dos antigos partidos e a repressão à 

esquerda, as categorias ideológicas entraram em baixa, deixando de estar 

presentes na comunicação entre partidos e eleitores. Em certo sentido, a 
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situação de 1989 representou um retomo ao pré-64, na medida em que 

as categorias esquerda e direita voltaram ao debate público. No entanto, 

a diferença do quadro delineado a partir de 1989 em relação àquele 

vigente entre 1945 e 1964 (período em que o Brasil viveu sua primeira 

experiência efetivamente democrática) foi a emergência de um partido 

de esquerda ideologicamente nítido e, ao mesmo tempo, eleitoralmente 

competitivo, o PT (Partido dos Trabalhadores) 1. Como esquerda e direita 

são termos relacionais, isto é, a direita define-se em oposição à esquerda 

e vice-versa (Bobbio 1995), a inexistência de uma esquerda 

ideologicamente definida e nacionalmente competitiva antes de 1964 

tornava a distinção ideológica das forças políticas menos inteligível ao 

eleitorado2
. 

Em todas as eleições presidenciais entre 1945 e 1964 nenhum dos 

candidatos majoritários competitivos era de esquerda. Em 1946, a 

corrida ficou entre Eurico Gaspar Dutra, do PSD (Partido Social 

Democrático), partido centrista, apoiado pelo PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro), partido de centro-esquerda, e Eduardo Gomes, da UDN 

(União Democrática Nacional), pela direita. Parte da esquerda apoiou 

ledo Fiúza, do PCB (Partido Comunista Brasileiro), porém sem chances. 

Em 1950 novo embate entre as mesmas forças: Getúlio Vargas (PSD

PTB) contra Eduardo Gomes (UDN). Naquela ocasião parcela da 

1 Vale lembrar que o PT, embora atuante desde 1979, só emergiu enquanto partido 
nacional competitivo em 1989, quando se deu a primeira disputa presidencial direta 

depois da redemocratização. Como se sabe, no Brasil, a eleição presidencial tem um 

papel estruturador do sistema partidário. 

2 Para Sartori (1982), a existência de um sistema partidário estruturado por partidos 

de massa é condição indispensável para ocorrer o que ele chama de "voto de posição 

relacionado com as imagens partidárias" e que nós estamos denominando, de acordo 

com a bibliografia mais recente, de identificação ideológica. 
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esquerda apoiou João Mangabeira, do PSB (Partido Socialista 

Brasileiro), novamente sem chances. Em 1955, outra vez os velhos 

adversários chegaram em primeiro lugar: Juscelino Kubitschek (PSD, 

apoiado pelo PTB) e Juarez Távora (UDN) (a esquerda dividiu-se, com 

o PCB apoiando Juscelino, e o PSB, Távora). Em 1960, por fim, Jânio

Quadros (UDN) venceu Henrique Teixeira Lott (PSD-PTB). Nessa 

última ocasião, a esquerda como um todo apoiou Lott, que, no entanto, 

era notoriamente anticomunista (Lacerda 1977). 

Note-se que, de acordo com Lipset (1967), historicamente é à esquerda 

que interessa a distinção ideológica e não à direita. A direita posiciona

se, ou melhor "( o )posiciona-se", como tal, como reação à esquerda. É 

nesse sentido que, a nosso ver, a presença competitiva do PT, tanto em 

1989 como 1994, estruturou o campo ideológico-eleitoral. Observe-se 

que, tanto no segundo turno de 1989 quanto em 1994, os partidos, 

candidatos e, como iremos demonstrar, o próprio público situado ao 

centro e à direita mobilizaram-se em oposição à esquerda. 

Outra condição pressuposta por Sartori para existir a identificação 

ideológica é uma certa capacidade de abstração por parte do eleitorado. 

Nesse sentido, cabe perguntar qual o significado de esquerda e direita 

para um .público de baixa escolaridade como o brasileiro. Sobretudo 

tendo-se em conta que há uma forte correlação entre baixa renda e 

posicionamento à direita, é preciso perguntar-se se, quando um eleitor 

pobre se coloca à direita do espectro, sabe o que está fazendo. 

Os dados que analisamos mostram que sim. O principal corte entre o 

eleitorado de esquerda e direita no Brasil não é o mesmo que nos países 

capitalistas centrais. Nestes, a principal questão é a das mudanças na 
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direção da igualdade. Enquanto a esquerda propõe mudanças para 

atingir um maior grau de igualdade entre os cidadãos, a direita procura 

freá-las. Porém aqui não é a igualdade em si, mas sim o modo de atingir 

a igualdade, que divide o eleitorado entre esquerda e direita. Enquanto a 

localização à direita está associada à idéia de reforço da autoridade do 

Estado para promover as mudanças igualitárias, de modo que elas 

ocorram sem prejuízo da ordem, a localização à esquerda está vinculada 

a uma contestação da autoridade do Estado na sua função repressiva em 

relação aos movimentos sociais que visam produzir transformações na 

direção da igualdade. Em outras palavras, a localização à esquerda está 

associada a imaginar as mudanças por meio da mobilização social, ainda 

que isso represente um perigo de desestabilização da ordem. Alternativa 

que a direita recusa . 
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Capítulo 1 

O debate sobre a identificação ideológica 

1. 1. Objetivos do capítulo

Não é nosso objetivo aqui retraçar o longo caminho que as várias 

correntes científicas já percorreram na tentativa de compreender o 

comportamento eleitoral. Em M. Figueiredo ( 1991 ), Castro ( 1992, 

1994 ), Dalton e Wattenberg (1993) e Fiorina (1997) encontram-se 

revisões da evolução das três grandes escolas de explicação do voto, a 

saber, a sociológica, a psicossociológica e a econômica ou da escolha 

racional, bem como o estado da arte nesse campo de estudo
3

. O nosso 

propósito é mais modesto e específico. Trata-se apenas de assinalar os 

principais pontos de referência no debate sobre a relação entre ideologia 

e voto, de modo que se compreenda o contexto teórico em que se insere 

a hipótese que esta tese pretende demonstrar. Em outras palavras, as 

linhas que se seguem visam unicamente balizar teoricamente o terreno 

da pesquisa sobre a influência da ideologia na decisão eleitoral. A 

primeira parte está dedicada à bibliografia internacional sobre ideologia 

e voto e na seguinte é revisada a bibliografia brasileira a respeito do 

tema. 

3 Para Figueiredo (1991, pág. 13), há ainda uma quarta corrente de investigação, "que 

pode ser chamada de modelo demográfico-descritivo do comportamento político". 

No entanto, a maioria dos autores tende a englobar as linhas explicativas do 

comportamento eleitoral nos três grupos mencionados acima. 
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1. 2. A bibliografia internacional sobre ideologia e voto

Nesta seção, começamos por apresentar a idéia de que a ideologia é 

uma das principais orientadoras do voto, seja pelo caráter de classe de 

ambos, seja pelo efeito de economia da informação. Em seguida, damos 

conta da crítica a essa noção, feita pela escola psicossociológica, para a 

qual a maioria do eleitorado é refratária ao caráter abstrato dos conceitos 

ideológicos. O terceiro passo será o de descrever a síntese sugerida 

pelos autores que incorporam aspectos das formulações anteriores, mas 

argumentam no sentido de que a ideologia é, ainda assim, componente 

importante da decisão do voto. A conclusão é que hoje a ideologia, 

entendida no seu sentido "fraco", isto é, de pouca estruturação cognitiva, 

é vista, cada vez mais, como um dos principais determinantes do 

comportamento eleitoral. 

A idéia original de que a ideologia é uma das principais orientadoras do 

voto foi sistematizada por Lipset ( 1967) em Political man. Publicado 

pela primeira vez em 1959, o livro utiliza os estudos sociológicos 

realizados desde a década de 20 sobre o comportamento eleitoral para 

construir uma teoria a respeito do voto nas democracias ocidentais. A 

conclusão de Lipset é que o elemento mais constante da história 

eleitoral, ao longo das décadas e dos países observados, é a ligação entre 

classes sociais e partidos. Em outras palavras, o poder aquisitivo do 

indivíduo inclina-o para determinada opção política. Isto não quer dizer 

que todos os trabalhadores votarão sempre no "partido dos 

trabalhadores" nem que todos os empresários votarão sempre no 

"partidos dos empresários". Na verdade, dado o equilíbrio entre os 

grandes partidos ocidentais, é forçoso reconhecer, por exemplo, que 

vastas camadas dos trabalhadores migram ocasionalmente para o 



12 

"partido dos empresários". O que Lipset afirma é a tendência, percebida 

no correr das pesquisas feitas a partir da geografia do voto, de surveys e 

de painéis ( entrevistas repetidas com o mesmo eleitor durante os meses 

de campanha), a que a associação entre as preferências partidárias e a 

classe dos eleitores seja maior do que a que poderia ser atribuída ao 

acaso. 

Porém não é apenas a ligação entre partidos e classes que Lipset 

acentua. A sociologia registrou um vínculo também duradouro entre 

classe e posição ocupada no arco ideológico que vai da esquerda à 

direita. "A análise política e sociológica da sociedade moderna em 

termos de esquerda, centro e direita, reporta-se aos tempos da primeira 

República Francesa, quando os delegados se sentavam, de acordo com a 

respectiva cor política, num hemiciclo contínuo desde os mais radicais e 

igualitários, à esquerda, até os mais moderados e aristocráticos, à direita. 

A identificação da esquerda com a advocacia da reforma social e do 

igualitarismo; da direita com a aristocracia e o conservadorismo, 

aprofundou-se à medida que a política passou a ser definida como 

choque entre classes"4
•

Sendo o elemento de classe o mais importante no direcionamento do 

voto e a divisão esquerda-direita acompanhando a divisão de classes tão 

de perto, é natural que a posição ocupada por eles próprios e pelos 

partidos políticos no contínuo ideológico esteja na cabeça dos eleitores 

na hora de votar. Mesmo quando itens como democracia e totalitarismo, 

que, na visão de Lipset, cortam a dimensão esquerda-direita, ficam mais 

4 Lipset (1967), págs. 136-7. 
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destacados, "as questões econômicas e de estratificação esquerda-direita 

estão presentes, provavelmente, no espírito dos eleitores comuns"5
•

Mas, se o vínculo entre classes e posição ideológica depende da ligação 

entre partidos e ideologia, poder-se-á imaginar que a inclinação de certa 

classe por determinado partido e por determinada ideologia, entendida 

como uma posição no continuum esquerda-direita, são uma e mesma 

coisa. Embora ele não seja explícito quanto a isso, as páginas de Lipset 

dão a entender que não é o caso. Trata-se, implicitamente, de um 

esquema triádico. É a ideologia que vai permitir ao cidadão reconhecer 

os partidos para além das políticas imediatas que defendem e, desse 

modo, saber o papel mais amplo que jogam no processo político. Por 

isso a ideologia seria uma variável de longo prazo. Assim, os partidos de 

direita podem atrair maiores fatias do eleitorado trabalhador quando os 

problemas conjunturais a resolver envolvem questões de "política 

externa, moralidade, eficiência administrativa"6
• O que não impede o 

retomo dessas mesmas parcelas do eleitorado aos partidos de esquerda 

quando as opções de classe voltam a ocupar o centro da agenda. Desse 

modo, a ideologia teria um papel importante e independente na direção 

do sufrágio, uma vez que o posicionamento ideológico funcionaria como 

um sinalizador da posição de classe dos partidos. A ideologia é, 

portanto, nessa visão, uma linguagem comum aos partidos e aos 

eleitores. 

Downs (1957), partindo de fundamentos metodológicos inteiramente 

diferentes dos de Lipset, chega a conclusões semelhantes a respeito do 

5 Lipset (1967), pág. 234. 

6 Lipset (1967), pág. 295. 
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papel da ideologia no comportamento eleitoral. Downs, considerado o 

fundador da escola econômica de análise política, ou da escolha 

racional, parte do pressuposto de que o eleitor comporta-se, diante da 

uma, como um consumidor no mercado. Ele age racionalmente, 

buscando diminuir custos e aumentar beneficios. Os partidos, por seu 

turno, não representam interesses, a não ser os seus próprios de ganhar 

as eleições. 

Mas se os partidos não representam classes e o voto do indivíduo é uma 

escolha individual, por que a ideologia, que, como vimos, simboliza 

posições relacionadas às classes, seria importante na hora do voto? 

Porque, sendo uma linguagem sintética, a posição ideológica dos 

partidos representa um atalho que economiza custos para o eleitor. O 

valor da ideologia é que ela diferencia os partidos a partir de lemas e 

bandeiras simples e imediatamente compreensíveis. Com isso, o eleitor 

consegue diferençar os partidos sem precisar conhecer as inúmeras 

políticas específicas que cada um deles propõe para o futuro ou adotou 

no passado, cujo custo de informação seria enorme. Para a escola 

econômica, tal custo é quase sempre maior do que o beneficio resultante, 

sobretudo levando-se em consideração que o voto de cada indivíduo é 

um entre milhares. Levar em consideração o diferencial ideológico é, ao 

contrário, um jeito barato de decidir em quem votar, porque ele 

proporciona amostras das inúmeras outras diferenças entre os partidos, 

sem que o eleitor tenha que mergulhar em intricadas discussões 

programáticas7
• Convém notar que esse meio de decisão toma-se ainda 

7 "Ideologies help him [the voter] focus attention on the differences between parties; 

therefore they can be used as samples of all the differentiating stands. With this short 

cut a voter can save himself the cost of being informed upon a wider range of issues" 

(Downs 1957, pág. 98). 
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mais econômico se partidos e eleitores mantiverem as suas opções 

ideológicas estabilizadas no tempo, porque, sendo assim, nem sequer é 

necessário (re )verificar em profundidade as opções ideológicas (próprias 

e dos partidos) a cada eleição8
•

A partir do reconhecimento da ideologia enquanto linguagem 

predominante na decisão eleitoral, Downs sugere que o processo 

político democrático pode ser compreendido como um sistema de 

competição espacial, por analogia ao modelo de competição espacial 

usado pela ciência econômica. De acordo com esse modelo, como os 

eleitores estão distribuídos ao longo de um contínuo que vai da esquerda 

para a direita, assim como os habitantes de uma cidade estão 

distribuídos no espaço que ela ocupa, os partidos, tal como as lojas, 

procuram situar-se no ponto mais lucrativo, isto é, no lugar da 

cidade/ contínuo que possa atrair o maior número de 

consumidores/ eleitores. 

Na década de 50, pesquisadores da Universidade de Michigan, 

entretanto, empenharam-se em refutar a tese, advogada tanto pela 

sociologia quanto pela escola econômica, de que a ideologia fosse um 

elemento decisivo para a decisão da maioria do eleitorado. O mais 

importante livro da linha psicossociológica de análise do 

comportamento eleitoral, criada pelos professores de Michigan, é The 

American voter, publicado em 1960. A obra procura mostrar, entre 

8 É claro que, como aponta Sartori (1982, pág. 364), esse esquema supõe um ponto de 
defecção, "isto é, o ponto no qual é percebida uma política indesejável em relação a 
uma questão por parte do partido até então preferido, o que rompe a imagem 
preexistente, a fidelidade ou a filiação do eleitor a um determinado partido". Se as 
coisas não se passassem desse jeito, os resultados eleitorais não difeririam de eleição 
para eleição. 

Scanner
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outras coisas, o equívoco das análises de tipo jornalístico, segundo as 

quais a vitória do republicano Eisenhower no pleito de 1952 teria 

representado uma "virada conservadora" do eleitorado norte-americano 

depois de vinte anos de predomínio liberal. 

Ocorre que as apreciações de "tipo jornalístico" padeciam do mesmo 

defeito que se poderia atribuir às afirmações da escola sociológica e da 

econômica: a de inferir do ato de votar uma causa sem demonstrá-la. 

Isto fica mais claro se voltarmos um instante ao raciocínio de Lipset. Ele 

saberia, por resultados agregados, surveys e painéis, que havia um 

vínculo entre posição de classe e voto. Sabia também que o discurso 

político usual situava os partidos numa linha que vai da esquerda para a 

direita, de acordo com a sua afiliação de classe (mas não só). Daí 

deduzia que o eleitor, ao votar, estava com as questões econômicas e da 

estratificação esquerda-direita presentes, "provavelmente", no espírito. É 

esse "provavelmente" que incomodava os pesquisadores de Michigan, 

porque ao testar a hipótese, na prática, ela não se comprovava. Isto é, a 

maioria dos eleitores não estava com esquerda e direita na cabeça. 

Campbell et ai. (1980) partiram do princípio de que não se poderia 

deduzir como o eleitor chegava à decisão de votar. Era necessário 

estudar em profundidade o processo individual de estruturação dos 

pensamentos que levavam a essa ou aquela opção. Para realizar esse 

estudo, Campbell e colegas organizaram surveys com perguntas abertas, 

nas quais era inquirido ao eleitor o que ele gostava ou deixava de gostar 

nos partidos e candidatos democratas e republicanos. Uma cuidadosa 

codificação das respostas a essas perguntas, aplicadas a uma amostra 

nacional de eleitores em 1952 e 1956 (ano em que o republicano 
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Eisenhower se reelegeu), levou-os a sugerir uma tipologia do eleitorado 

por "grau de conceitualização". 

A tipologia proposta colocava em um extremo os eleitores 

"ideológicos", que seriam aqueles em cujas respostas apareciam 

referências ao contínuo liberal-conservador (que, nos Estados Unidos, 

costuma ser mais usado do que os termos esquerda e direita). Os 

analistas classificaram nesse grupo (subdividido em "ideológicos" 

propriamente ditos e "quase-ideológicos") todos os entrevistados em 

cujas respostas em algum momento aparecia uma apreciação do tipo 

"não gosto dos democratas porque são muito liberais" ou "prefiro os 

republicanos porque gostam de fazer as coisas devagar, são mais 

conservadores". No outro extremo, estão catalogados os eleitores que 

responderam às perguntas sobre por que gostavam ou não gostavam dos 

partidos e candidatos apenas fazendo menção aos próprios partidos e 

candidatos. Algo como "gosto porque gosto" desse partido ou desse 

candidato. Entre os dois extremos, figuram duas categorias 

intermediárias: a dos que justificaram seus gostos por referência a 

interesses de grupos ( defesa dos ricos, dos pobres, dos trabalhadores 

etc.) e os que atribuíram as suas preferências a situações objetivas 

vividas pelo país na época em que um ou outro partido/candidato estava 

no poder (prosperidade/recessão, guerra/paz). 

Tabuladas as respostas a partir dessa codificação, revelou-se que 11,5% 

da amostra estava na categoria de eleitores "ideológicos", 42% na de 

"grupos", 24% na de "situação objetiva" e 22,5% na de "sem referência a 

questões". O número de eleitores enquadrados em cada uma das rubricas 

não deixou aos pesquisadores da escola psicossociológica margem a 
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dúvida quanto à influência da ideologia: a enorme maioria do eleitorado 

não pensava em termos ideológicos. 

Mais do que isso, a pesquisa revelava um baixíssimo grau de 

estruturação política do pensamento dos eleitores norte-americanos, no 

sentido de que idéias logicamente conectadas não eram percebidas 

enquanto tais por grande parte dos entrevistados. Considerando os 

eleitores "ideológicos" como os que possuíam um pensamento mais 

organizado, porque percebiám nas diferenças de políticas específicas 

dos partidos um sentido mais geral, observou-se que a proporção de 

eleitores "estruturados" era muito pequena. 

Os pesquisadores de Michigan sugeriram, a partir dessas pesquisas, que 

a identificação partidária deveria ser considerada o determinante 

estrutural do voto. Mas, diferentemente do que propunha Lipset, para 

quem o eleitor escolheria o partido em função dos interesses sociais que 

este representava, a identificação partidária sugerida pela escola 

psicossociológica teria um sentido psicológico, afetivo, não estando 

necessariamente ligada a conteúdos programáticos ou ideológicos9 . Essa 

identidade seria transmitida pela família ao indivíduo durante os seus 

anos de formação e a partir dela ele se relacionaria com os elementos 

políticos. Desse modo, a identidade do indivíduo como democrata ou 

9 "Furthermore, for the public, in sharp contrast to the elite, party preference seems by 
and large to be set off in a belief system of its owns, relatively unconnected to issue 
positions" (Converse 1964, pág. 229). Isso se dá porque a ligação do indivíduo com o 
partido é de natureza afetiva, não racional: "ln characterizing the relation of 
individual to party as a psychological identification we invoke a concept that has 
played an important if somewhat varied role in psychological theories of the relation 
of individual to individual or of individual to group. We use the concept here to 
characterize the individual's affective orientation to an important group-object in his 

environment" (Campbell et ai., pág. 121). 
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republicano é que influenciaria, entre outros aspectos, a sua percepção 

da ligação entre partidos e grupos de interesse, e não ao contrário. Quer 

dizer, ele não é democrata porque os democratas defendem os, 

trabalhadores. Ele acha que os democratas defendem os trabalhadores 

porque é democrata 10•

Após criar, com base nas evidências colhidas em 1956, uma tipologia 

capaz de explicar o comportamento eleitoral nos Estados Unidos 

independente da ideologia, a escola psicossociológica empreendeu vôos 

ainda mais altos com respeito à relação entre crenças ideológicas e voto. 

O texto clássico de um dos co-autores de The American voter, Philip E. 

Converse, The nature of belief systems in mass publics, publicado em 

1964, mostra a intensa correlação existente entre a posse de sistemas de 

crença de tipo ideológico - a saber, no qual as idéias-elemento 

possuem relação lógica entre si e estão subordinadas a princípios 

abstratos - e o grau de educação do indivíduo. Apenas a parcela mais 

sofisticada (instruída) da população opera com sistemas de crença desse 

tipo. A massa sempre tem sistemas de idéias desestruturadas, ilógicas e 

concretas. Para Converse esse esquema não seria característico dos 

Estados Unidos, e sim uma lei geral, aplicável a qualquer eleitorado 11• 

10 Como notam Harrop e Miller (1987), pág. 131, para a escola psicossociológica "the 

American voter accepts the Republican Party's arguments because he is a 

Republican, and not (as the rational choice would have it) the other way round." 

11 Além das referências a outros países no próprio The nature of belief systerns in 

mass publics, Converse procurou mostrar como as mesmas conclusões se aplicavam 
à França, país no qual o eleitorado era supostamente mais politizado: "However, the 

data give no striking reason to believe that the French citizen, is predisposed to form 
political opinions which are more sharply crystallized or which embrace a more 
comprehensive range of political issues than do comparable Americans" (Converse e 
Dupeux 1966, pág. 291 ). 
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Isto significaria que o modelo sociológico de Lipset ou o de 

competição espacial sugerido por Downs não teriam utilidade como 

preditores do voto. Se os eleitores não sabem o que é direita/esquerda ou 

liberal/conservador, não podem estar situados em um contínuo ao qual 

eles e a elite política refiram-se em comum e, em conseqüência, não faz 

sentido os partidos organizarem suas estratégias em função dessa 

distribuição. Apesar disso, Stokes (1966), outro dos co-autores de The

American voter, admite, teoricamente, que o modelo espacial possa vir a 

ser aplicado em certas situações, desde que empiricamente se comprove 

que se trata de um caso no qual ocorre o que ele chama de "enfoque 

ideológico forte", a saber, que os eleitores efetivamente situem os 

partidos em um contínuo reconhecível a partir do posicionamento frente 

d , d - 12 a etermma a questao .

É evidente o conteúdo irracionalista da tese da identidade partidária, tal 

como apresentada pela escola psicossociológica. Segundo ela, o 

principal determinante da. escolha para a maioria dos eleitores seria 

desprovida de conteúdo, portanto disponível para a manipulação 

emocional 13. O caráter manipulável do eleitorado, descrito por 

Michigan, levou a uma reação de pesquisadores que partiram em busca 

12 "Political conflict can be focused on a single, stable issue domain which presents 
an ordered-dimension that is perceived in common terms by leaders and followers. 
Let us call this the case of strong ideological focus. On the other hand, political 
controversy can be diffused over a number of changing issue concerns which rarely 
present position-dimensions and which are preceived in differeni ways by different 
political actors. Let us call this the case ofweak ideologicalfocus, a case that is well 
illustrated by the contemporary American scene." (Stokes 1966, pág. 176). 

13 Ainda que eles pudessem ser pessoalmente progressistas, a tese dos professores de 
Michigan ligava-se objetivamente às idéias da escola elitista da democracia, 
representada por autores como Weber (1993) e Schumpeter (1961), para os quais o 
voto é irracionalmente manipulado. 
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de respostas menos pessimistas para a democracia. Uma das mais 

importantes respostas foi a de Key. Usando outra base de dados, a das 

pesquisas do Instituto Gallup, Key (1968) reuniu evidências de que o 

voto em Republicanos e Democratas nas eleições de 1952, 1956 e 1960 

havia estado correlacionado à crença de que um ou outro partido era o 

mais capaz de manter a prosperidade econômica e evitar a Terceira 

Guerra Mundial. Portanto, o voto estivera vinculado à opinião quanto a 

questões substantivas. 

Mas a resposta de Key não tocava no problema da ideologia. Em 

compensação um demorado trabalho realizado por Nie et ai. ( 1979) 

procurou mostrar que a radicalização política nas décadas de 60 e 70 

havia mudado substancialmente os "níveis de conceitualização" do 

público norte-americano. Com efeito, as eleições de 1964, 1968 e 1972 

apresentaram debates marcadamente mais ideológicos do que os da 

década de 50, em parte pela presença de candidatos ideologicamente 

mais definidos, como o republicano Goldwater em 1964 e o democrata 

McGovem em 1972. Além da presença de candidatos "mais 

ideológicos", a emergência de uma série de questões "mais ideológicas", 

como a Guerra do Vietnã, os conflitos raciais e o movimento estudantil, 

polarizou o eleitorado. Em The changing American voter, publicado 

pela primeira vez em 1976, Nie et ai. mostraram que a proporção de 

eleitores "ideológicos" e "quase-ideológicos" havia alcançado quase 

metade do eleitorado em 1968. É verdade que Nie e colegas usaram um 

critério mais frouxo do que o de Michigan, incluindo na categoria de 

ideológicas respostas que fizeram referências mais esparsas às 

categorias ideológicas do que as aceitas pelos pesquisadores da linha 

psicossociológica. Mas, mesmo utilizando-se o critério de Michigan, a 
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proporção de eleitores ideológicos e quase-ideológicos teria subido de 

12% em 1956 para 23% em 1968 (Converse 1975) . 

Como explicar essa mudança no comportamento dos eleitores em uma 

década? A explicação de Nie et ai. é o que ficou conhecida como 

"hipótese ambientalista". À medida que a cena política se toma mais 

ideológica, o uso de termos ideológicos por parte dos eleitores para 

definir sua posição frente aos partidos e candidatos também fica mais 

freqüente. Mas tal explicação não atingia o cerne do problema colocado 

pela escola psicossociológica: o de que o baixo teor de respostas 

ideológicas refletia um componente estrutural do eleitorado nas 

modernas democracias, a saber, a fraca estruturação do pensamento 

dentre o público de massa. 

A escola de Michigan não produziu um balanço conjuntural sobre a 

década de 50 nos Estados Unidos e sim uma teoria sobre o 

funcionamento da democracia. Segundo ela, o debate político, que 

transcorre entre uma minoria de interessados, nos quais as dicotomias 

esquerda/direita e liberal/conservador são usadas de modo corrente, não 

pode ser transposto para a interpretação do comportamento eleitoral em 

geral. Entre a forma de cognição manejada pela elite política (políticos, 

jornalistas, intelectuais, estudantes etc.) e o público de massa haveria um 

abismo que seria cientificamente perigoso desconsiderar. Era preciso, 

portanto, enfrentar a dificil tarefa de explicar como eleitores 

cognitivamente desestruturados poderiam ter-se convertido, em dez 

anos, em indivíduos cujas opiniões fossem consistentes. 

Escrevendo ainda na década de 60, Sartori começa a elaborar uma saída 

teórica para o dilema. No último capítulo do livro Parties and party 
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systems, publicado pela primeira vez em 1976, Sartori (1982) enfrenta a 

questão de saber se o modelo de competição espacial sugerido por 

Downs ainda tem validade depois das afirmações de Michigan sobre 

ideologia e das respectivas contestações a ela ao longo das década de 60 

e 70. Procurando mostrar que o modelo de competição espacial é 

explicativo da dinâmica partidária apesar da desestruturação cognitiva 

do eleitorado, Sartori sugere que é preciso retomar o uso do conceito de 

ideologia, porém incorporando as descobertas da linha 

psicossociológica. 

Aproveitando a distinção introduzida por Stokes ( 1966) entre "foco 

ideológico forte" e "foco ideológico fraco", Sartori diz que, entre o 

contínuo que vai do voto por questão (foco ideológico forte) ao voto por 

identificação (desestruturado), é necessário incluir o "voto por imagem" 

do partido, que equivaleria a um voto ideológico no sentido fraco, isto é, 

difuso. O "voto por imagem", segundo ele, permitiria resolver as 

situações intermediárias, que são as mais freqüentes no eleitorado, nas 

quais o voto não é apenas devido às posições dos partidos em relação a 

determinadas questões nem decorrente apenas da pura identificação 

psicológica. O voto da maioria é, na realidade, uma mistura cambiante 

das duas coisas, na qual a ideologia tem um papel importante. 

A idéia de "voto por imagem" aceita a fusão dos dois elementos: o 

indivíduo adere a um partido pela posição social que ele assume, só que 

se trata de uma percepção genérica desse posicionamento, havendo 

também algo de afetivo nessa adesão. "Uma imagem é, no meu entender, 

um vago pacote de políticas e programas condensado numa palavra ou 

frase, e por ela transmitido. 'Bom para os trabalhadores', ou ainda 

melhor, 'partido dos trabalhadores' é uma imagem ( e não uma questão). 
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Os rótulos liberal e conservador, progressista e reacionário, esquerda e 

direita, exemplificam tipicamente as imagens pelas quais os partidos 

procuram passar à frente uns dos outros"
1
4.

Definido desse modo, o "voto por imagem" é um composto variável de 

expectativa racional e de identificação. A formulação de Sartori não 

pressupõe que a maioria do eleitorado tenha um pensamento político 

logicamente estruturado. Sugere, ao contrário, que a adesão a uma 

bandeira ideológica não requer alta sofisticação. Essa situação 

intermediária, que resulta na adesão a uma imagem partidária ( ou do 

candidato, poderíamos acrescentar) de caráter ideológico, explica o fato 

de que os termos esquerda e direita ou liberal e conservador persistam 

no debate político corrente e bem ou mal na cabeça dos eleitores, como 

as pesquisas das décadas de 60 e 70 estavam demonstrando . 

Um dos co-autores de The American voter, Warren E. Miller, publica 

em 1979, junto com Teresa E. Levitin (Levitin e Miller 1979), uma 

revisão das suas antigas posições que vai na mesma direção sugerida por 

Sartori. O artigo "Ideological interpretations of presidential elections" 

faz uma reviravolta ao mesmo tempo conceituai e metodológica na 

14 Sartori (1982), pág. 360. Não confundir o uso dos termos forte e fraco para 
caracterizar a ideologia utilizados por Sartori, a partir de Stokes, com o uso dos 
mesmos termos, porém com sentido inteiramente diferente, por Bobbio. Bobbio 
chama de versão forte de ideologia a conceituação que dela faz Marx como falsa 
consciência. Já a versão fraca designa "um conjunto de idéiàs e de valores 
respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos. 
políticos coletivos" (Stoppino 1995, pág. 585). Toda a discussão travada aqui se dá 
no âmbito da versão fraca de ideologia, segundo a definição de Bobbio. A escola de 
Michigan argumenta que a maioria dos eleitores não tem um conjunto de idéias 
organizadas que orientem o seu comportamento político. Ou seja, o que Bobbio 
chama de versão fraca de ideologia é o "foco ideológico forte" de Michigan. O que 
Sartori chama de versão fraca de ideologia é a existência de uma imagem genérica e 
difusa dos partidos pela qual os eleitores se orientem, algo que foge à discussão de 
Bobbio. 
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questão da ideologia, sugerindo conclusões opostas às de vinte anos 

antes. Trabalhando com dados de surveys realizados por ocasião das 

eleições presidenciais norte-americanas de 1972 e 1976, Levitin e Miller 

começam por propor uma nova forma de mensuração da presença dos 

termos ideológicos no eleitorado. Em lugar de contar o número de 

respostas a perguntas abertas em que aparecem referências como direita, 

esquerda, comunista, socialista, liberal ou conservador, é solicitado ao 

entrevistado que se posicione em uma escala de sete pontos em que um 

extremo é a posição liberal, e o outro a posição conservadora. Em 

seguida, pede-se ao entrevistado que se posicione perante grupos e 

indivíduos da cena política americana, entre os quais são incluídos 

notórios liberais e conservadores. Por fim, aplica-se uma questão 

denominada "feeling thermometer", em que o entrevistado expressa em 

graus o seu sentimento em relação a liberais e conservadores. 

Ao analisar as respostas a essas questões, os autores compuseram um 

índice de "identificação" ou "sentimento" ideológico. Os que escolheram 

posições definidas na escala ( 1 a 3 ou 5 a 7) e mostraram afinidade e 

afeição com algum dos grupos nas outras duas questões foram 

considerados liberais ou democratas fortes. Os que escolheram posições 

na escala ( 1 a 3 ou 5 a 7) mas não mostraram ligação com liberais e 

conservadores nas outras duas questões foram considerados ou liberais 

fracos ou conservadores fracos. Os que escolheram a posição 4 na escala 

foram considerados centristas, sem posição ideológica. O índice assim 

construído é paralelo ao índice de identificação partidária proposto pela 

escola de Michigan nos anos 50: ele aponta o grau de engajamento de 

um ,lado e de outro ( os fortemente liberais ou fortemente democratas 

versus fortemente conservadores ou fortemente republicanos, os 
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fracamente liberais ou democratas e fracamente conservadores ou 

republicanos. Por fim, os centristas ou independentes). 

Uma vez dispondo de uma distribuição dos eleitores na escala de 

identificação ideológica, Levitin e Miller verificaram se havia 

correlação entre o autoposicionamento e o voto nas eleições de 1972 e 

1976. O resultado da análise fez os autores concluírem ter havido uma 

forte e contínua associação entre os sentimentos ideológicos e o voto 

nos dois pleitos. Levitin e Miller chamam atenção para o fato de que, 

apesar de a percepção superficial dos eventos ter indicado um grau mais 

alto de ideologização do pleito de 1972 (Nixon contra McGovern), os 

dados da pesquisa mostravam uma surpreendente ligação entre 

identificação ideológica e voto também na disputa entre Carter e Ford 

(1976), o que contradiz a hipótese ambientalista citada anteriormente. 

No entanto, ao procurar a correlação entre o autoposicionamento 

ideológico e o posicionamento frente às questões da agenda nas duas 

eleições, os resultados indicaram que tais associações eram fracas. Ou 

seja, conforme o esperado na sugestão teórica de Sartori, a existência de 

uma identificação ideológica não queria dizer que houvesse pensamento 

estruturado. A conclusão de Levitin e Miller indicava, assim, "um uso 

não-ideológico dos rótulos ideológicos"15
• "The meaning of the strong 

relationship between ideological location and the vote is, therefore, open 

to many interpretations; however it is clear that issue voting and 

ideological voting are not coterminous, and that an ideological position 

is not simply a summary statement of many issue positions"16
.

15 Knight e Lewis (1996), pág. 174. 

16 Levitin e Miller (1979), pág. 769. 

Scanner
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O trabalho de Levitin e Miller abre, assim, um novo caminho para os 

estudos do comportamento eleitoral. Nele não é preciso sustentar a 

unidade entre ideologia e voto estruturado que havia sido proposta por 

Michigan e que mesmo em Nie et ai. ( 1979) havia ficado teoricamente 

intocada. O voto ideológico, como aliás está claro na formulação de 

Downs, não é necessariamente um voto altamente informado sobre as 

questões em jogo. Em geral, ele pode até ser exatamente o contrário, 

como sugere a escola econômica: um meio de contornar a necessidade 

de tomar conhecimento delas. Ao tomar voto ideológico e voto 

estruturado uma coisa só, e constatar a desestruturação do público de 

massa, a escola psicológica havia descartado ambos. Sartori, de um lado, 

e Levitin e Miller, de outro, recolocaram a ideologia no seu papel de 

sinalizadora de orientações, para cujo entendimento não é requerida alta 

sofisticação. Ao contrário, exatamente porque o público é pouco 

sofisticado é que a ideologia como simplificadora, assim como a 

identificação partidária, desempenha um papel importante. Não por 

acaso as duas estão fortemente correlacionadas 17.

Dados recolhidos na Europa também indicavam que a ma1ona do 

eleitorado reconhecia os sinais esquerda e direita. Pesquisa realizada em 

nove países europeus em 1973 mostrou que a proporção de eleitores que 

se autolocalizavam no espectro esquerda-direita era alta: de 93% na 

Alemanha, 93% na Holanda, 91 % na Dinamarca, 83% na Itália, 82% na 

Grã-Bretanha, 80% na Irlanda, 78% na França, 78% em Luxemburgo e 

73% na Bélgica (Inglehart e Klingemann 1976). Quando metodologia 

semelhante foi aplicada aos Estados Unidos, o posicionamento ao longo 

17 /d., pág. 767. 
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das categorias liberal/conservador variou de 57% em 1964 a 75% em 

1980 (Knight e Lewis 1996) 18
• E, da mesma forma que Levitin e Miller 

haviam feito para os Estados Unidos na década de 70, Inglehart ( 1984) 

mostra que em sete países europeus (Grã-Bretanha, Holanda, Alemanha, 

Áustria, Itália, Suíça e Finlândia), pesquisados em 1974 e 1976, foi 

encontrada forte associação entre voto e autolocalização no espectro 

esquerda-direita. 

Tais pesquisas confirmavam empiricamente a hipótese de Sartori de 

que a inclinação ideológica do eleitor costuma ser um excelente preditor 

do voto: "Sempre que a política se desenvolve, sempre que os 

eleitorados têm a capacidade de abstração, e sempre que o sistema 

partidário é estruturado por partidos de massa, a suposição forte é a de 

que o voto de posição relacionado com as imagens partidárias 

representa a determinante única, preponderante, da escolha eleitoral" 19
.

Tal evolução dos estudos eleitorais pode parecer um longo desvio de 

vinte anos para voltar às sugestões originais de Lipset, que, como vimos, 

vinculava fortemente o voto ao posicionamento ideológico e partidário. 

18 Diferentemente do que acontece no resto do mundo, e em particular na Europa, nos 
Estados Unidos as categorias esquerda e direita foram historicamente menos usadas 
no debate político do que as de liberal e conservador. Por isso, o modelo de 
competição espacial, quando aplicado aos Estados Unidos, usa os termos liberal
conservador em vez de esquerda-direita. A susbstituição, contudo, não é perfeita, 
pois como indica Sartori (1982) os termos esquerda e direita possuem a qualidade de 
serem caixas vazias, cujo conteúdo pode ser descarregado e r�carregado com o passar 
do tempo. Já os termos liberal e conservador carregam em si uma apreciação de 
mérito. Isso talvez explique, em parte, os índices mais baixos de autolocalização no 
contínuo ideológico naquele país quando comparados ao dos países europeus. Quanto 
ao caráter relativamente recarregável de direita e esquerda, ver também Bobbio 
(1995). 

19 Sartori (1982), pág. 364. 
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A diferença está, contudo, na compreensão de que ao falar em 

identificação ideológica está-se falando da adesão a uma imagem, 

adesão esta que carrega a idéia de que o eleitorado é cognitivamente 

pouco estruturado. 

É interessante notar, por outro lado, que o entendimento do 

funcionamento das categorias esquerda e direita mudou nesse percurso. 

E essa nova compreensão permite explicar por que, apesar de haver uma 

tendência secular de desalinhamento entre pertinência de classe e voto 

(Inglehart 1977), esquerda e direita continuam sendo preditoras do voto. 

É que, como esquerda e direita são caixas relativamente vazias, os novos 

conteúdos "pós-materialistas", tais como preservação ambiental, 

igualdade entre os sexos etc., que passaram a ser importantes para o 

eleitorado europeu e norte-americano a partir dos anos 70, puderam ser 

incorporadas a elas. 

A controvérsia que se abriu a partir da queda do Muro de Berlim, em 

1989, a respeito da atualidade das categorias esquerda e direita em uma 

realidade social nova (Bobbio 1995, Giddens 1996), não parece ainda 

afetar as principais conclusões sobre o papel delas na determinação do 

voto. Ou seja, para o eleitorado elas parecem continuar válidas (nos 

Estados Unidos o debate faz ainda menos sentido, uma vez que essas 

palavras foram historicamente pouco usadas, sendo substituídas pelas 

palavras liberal e conservador). Como diz o próprio Miller (Miller e 

Shanks 1996) em livro-síntese (The new American voter) sobre o 

comportamento eleitoral: "Toe concept of a liberal/conservative 

ideological identification as a counterpart to Democratic/Republican 

party identification has emerged with increasing clarity over recent 

years. This was particularly true after methodological studies produced 
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an altemative measure based on a two-question sequence. That 

'branching' format, parallel to that used to measure party identification, 

probes respondents' self-designation on a liberal-moderate-conservative 

continuum. The branching technique has become a standard component 

of the NES studies. This is not to say, however, that there is no longer 

any controversy over the meaning of this measure of ideological 

position. ln some uses it has been interpreted as a summary of citizens' 

policy preferences; in other discussions it has been seen more as a 

symbolic identification whose meaning is derived from partisan 

candidates; and still others have found it to be the most comprehensive 

base for political belief systems in the mass public (Levitin and Miller, 

1979). ln any event, no electoral analysis based on policy-related 

predispositions would be complete without considering voters' general 

(if not ideological) orientations based on the terms 'liberal' and 

'conservative '" (Grifos nossos)2°. 

Uma última palavra cabe para mencionar a evolução à parte que sofreu 

o debate sobre o papel da identificação ideológica no interior da escola

econômica do comportamento eleitoral, cuja produção acadêmica 

cresceu enormemente dos anos 70 para cá. Como vimos, para Downs a 

ideologia seria um meio eficaz de economizar informação, porém não o 

único. Embora não tenha dado ao beneficio econômico direto a ênfase 

que uma parte de seus discípulos depois veio a lhe atribuir, Downs 

admitia que o julgamento das ações do governo que estava acabando 

deveria exercer influência sobre o voto futuro. Fiorina (1981), por sua 

vez, vai argumentar no sentido de que tomar conhecimento do resultado 

20 Miller e Shanks (1996), pág. 289. 
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das ações de governo é um meio particularmente "barato" de tomar a 

decisão de quem eleger, uma vez que, para fazê-lo, muitas vezes não é 

preciso nada além de estar vivo. Todo cidadão pode saber com 

facilidade, em certas circunstâncias, se os preços estão aumentando e se 

há mais ou menos emprego. O voto retrospectivo poderia ser, em 

conseqüência, mais "econômico" do que o voto orientado pela ideologia 

em determinadas condições. 

Há, todavia, na visão de vários autores ligados à corrente da escolha 

racional, várias situações em que os resultados da ação governamental 

podem não ser elementos suficientes para a decisão e, nesses casos, a 

ideologia continua funcionando como melhor atalho. Essas situações 

podem ser aquelas nas quais os beneficios ( ou maleficios) causados pelo 

governo não são nítidos (preços relativamente estáveis, crescimento 

econômico moderado, taxa de emprego oscilante) ou aquelas em que o 

eleitor não sabe bem como funciona a economia (Roemer 1994 ). Podem 

haver também ocasiões em que a linha de continuidade entre o 

governante que encerra o mandato e os candidatos a sucedê-lo não esteja 

perfeitamente estabelecida. 

Enfim, há um conjunto de variáveis que pode atrapalhar o pleno 

funcionamento do voto retrospectivo, admitindo-se que ele seJa um 

elemento determinante da direção do sufrágio. Como argumenta Popkin 

(1991 ), o eleitor lança mão de tudo o que estiver ao seu alcance para 

diminuir os custos de informação, e a ideologia, também para os 

pesquisadores da escolha racional, continua sendo um recurso quase 

sempre à disposição (Hinich e Munger 1994, Fiorina 1997). 
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1. 3. A bibliografia brasileira

Ao contrário do que ocorreu na bibliografia internacional, na qual 

percebe-se uma clara revalorização da ideologia na determinação do 

voto a partir dos anos 70, boa parte da literatura produzida sobre o 

assunto no Brasil manifestou, até recentemente, tendência oposta. De 

modo geral, observa-se profunda influência do quadro teórico 

estabelecido pela escola de Michigan nos anos 60, o qual enfatiza a 

desestruturação cognitiva do eleitorado. Tal influência pode ter sido 

reforçada por uma específica desconfiança local quanto ao uso das 

categorias ideológicas pelo eleitor brasileiro. De acordo com certa 

mitologia, "o povo, particularmente os seus setores mais pobres, seria 

uma vítima constante dos demagogos, presa fácil da qualquer carreirista 

político, independentemente do seu partido e da sua ideologia" (Grifos 

nossos)2 1
•

Soma-se a essa postura - e em parte é decorrência dela - uma 

escassez de medições empíricas a respeito da identificação ideológica no 

Brasil, a qual dificulta uma modificação de pontos de vista arraigados. 

Até onde é de nosso conhecimento, a primeira medida nacional de 

autolocalização do eleitorado brasileiro na escala esquerda-direita é de 

1963 (Lavareda 1991 ). A segunda só foi realizada, quase trinta anos 

depois, por ocasião do pleito de 1989 (Singer 1993). Entre as duas, há 

apenas um dado disponível, referente a 1982, mas que só é válido para o 

Sudeste do país (Mettenheim 1995)22 •

21 Soares (1984), pág. 44. 

22 Depois de 1989, foi feita pelo menos mais uma medição nacional, em 1993, cujos 

resultados são tratados no quarto capítulo desta tese. 
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Ainda assim, usando evidências indiretas proporcionadas por dados 

agregados, autores como Trindade (1975), Soares (1984), Lamounier e 

Muszynski (1986), Pierucci (1987, 1989j, Lima Jr. (1993), M. Lima 

(1995) e Limongi (1995) mostraram, para diferentes períodos e regiões, 

uma grande estabilidade das opções ideológicas do eleitorado. 

Compulsando os resultados eleitorais para a Câmara dos Deputados por 

partidos entre 1950 e 1982, Soares (1984) concluiu que os partidos de 

esquerda e direita mantiveram proporções de apoio relativamente 

estáveis no eleitorado nacional, apesar da mudança do sistema 

partidário em 1965 e, novamente, em 1979 e da relativa 

ininteligibilidade da divisão direita-esquerda em função da baixa 

competitividade da esquerda. Trindade (1975) confirma essa 

estabilidade ideológica para o eleitorado do Estado do Rio Grande do 

Sul no período 1950-62. Lamounier e Muszynski (1986), por sua vez, 

mostram a continuidade das opções ideológicas do eleitorado da cidade 

de São Paulo entre 1974 e 1985, mesmo com a mudança do quadro 

partidário em 1979 e 1985. M. Lima (1995), na mesma direção, 

demonstra a estabilidade das bases sociais de apoio aos blocos 

ideológicos no município de São Paulo entre 1982 e 1995. Por fim, 

Limongi (1995) registra a estabilidade ideológica do voto no eleitorado 

do Estado de São Paulo entre 1989 e 1994. 

Mesmo com esses indícios da influência da identificação ideológica 

sobre o voto, a bibliografia brasileira tem-se pautado por tratar pouco do 

assunto. Uma revisão mais ampla da literatura sobre comportamento 

eleitoral pode ser encontrada em Balbachevsky (1988) e Castro (1994). 

Nas linhas que se seguem iremos pontuar tão-somente as observações 

que nela aparecem sobre a relação entre ideologia e voto no Brasil. 
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Em primeiro lugar, cabe ressaltar que a bibliografia referente à 

democracia de 1945-64 parecia encaminhar-se para o reconhecimento de 

que a preferência partidária e a adesão a certas lideranças estava

relacionada tanto à posição social do eleitor quanto à sua localização 

na escala esquerda-direita, embora esta última quase nunca tenha sido 

medida diretamente (Weffort 1965, Soares 1965, Cintra 1968). O golpe 

de 1964 interrompeu, entretanto, essa evolução. Os trabalhos sobre o 

período autoritário infletem então no sentido de Michigan e já não se 

referem mais à escala esquerda-direita. Uma terceira onda de estudos 

eleitorais começa a reintroduzir, ainda que timidamente, as categorias de 

esquerda e direita na análise a partir dos anos 80, porém sem incoporar a 

revisão ocorrida na literatura internacional. Por fim, nos anos 90 inicia

se uma quarta leva de estudos, os quais incorporam plenamente as 

categorias ideológicas na avaliação do comportamento eleitoral. 

Como as eleições no Brasil só passam a contar com uma efetiva 

participação de massa a partir de 1945, será a partir daí que fará sentido 

a investigação sobre voto e ideologia. É necessário lembrar, porque isso 

influi diretamente sobre nosso objeto, que, de 1945 até 1994, o país 

passou por três situações institucionais distintas ( democracia entre 1945 

e 1964, autoritarismo militar entre 1964 e 1985 e redemocratização de 

1985 até o período abrangido por esta tese, que se encerra com a eleição 

presidencial de 1994) e quatro sistemas partidários diferentes. De 1945 a 

1964 o Brasil viveu uma situação de relativa liberdade partidária. O 

Partido Comunista Brasileiro, a principal força da esquerda, entretanto, 

teve a sua legalidade cassada em 194 7 e só voltou a ter existência legal 

quase quatro décadas depois, em 1985. Ainda assim, a esquerda - e em 
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parte o próprio PCB - pôde sobreviver e participar da disputa eleitoral 

sob outras siglas, sobretudo entre 1945 e 1964. 

Do ponto de vista do sistema partidário, houve quatro situações 

diferentes. O multipartidarismo do período 1945-64, que tendia a um 

alinhamento em tomo de três grandes agremiações: o PTB na centro

esquerda, o PSD ao centro e a UDN à direita (M. Souza 1976, Lavareda 

1991 ). O bipartidarismo imposto pelos militares, com os partidos Arena 

(Aliança Renovadora Nacional) e MDB (Movimento Democrático 

Brasileiro) tendo sido criados por decreto, entre 1965 e 1979. De 1979 a 

1985, durante a transição do autoritarismo para a democracia, houve um 

pluripartidarismo restrito, com as regras permitindo o funcionamento de 

cinco partidos (PT, PDT, PTB, PMDB e PDS). E de 1985 em diante 

houve liberdade plena e intensa fragmentação partidária, com tendência 

a ocorrer novo processo de alinhamento em tomo de seis grandes 

legendas: PT e PDT à esquerda, PSDB e PMDB ao centro e PFL e PPB 

(ex-PDS, ex-PPR) à direita (Nicolau 1996). 

Lavareda ( 1991) assinala a existência de seis trabalhos para a fase 

1945-64 "que tomaram como base surveys político-eleitorais realizados 

no período". Deles, três estudam a estruturação ideológica do 

eleitorado, respectivamente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo 

Horizonte. Nenhum, contudo, registra como o eleitorado se 

autolocalizava na escala esquerda-direita. O artigo de Weffort (1965) 

versa sobre a ideologia e as bases sociais de dois líderes populistas de 

direita em São Paulo na primeira metade dos anos 60, Jânio Quadros e 

Adernar de Barros, mas não pergunta ao eleitor como este se posiciona 

na escala esquerda-direita. Soares (1965), por sua vez, demonstra que o 

lacerdismo no Rio de Janeiro, também na primeira metade dos anos 60, 



36 

está associado a atitudes ideologicamente definidas, como a rejeição ao 

intervencionismo estatal e ao nacionalismo. Mas outra vez não se 

pergunta diretamente ao eleitor como ele se posiciona entre direita e 

esquerda. Esse posicionamento é deduzido da opinião frente a questões 

da agenda da época. 

Cintra (1968) segue o mesmo caminho de Soares para mostrar, no 

eleitorado de Belo Horizonte entre 1965 e 1966, a existência de 

coerência entre preferência partidária e opiniões a respeito de certos 

itens que distinguem esquerda de direita. A conclusão de Cintra é "tanto 

no que se refere às posições ideológicas e à atribuição de interesses aos 

candidatos partidários, quanto no que se refere à sua localização na 

estrutura de classe da cidade, ser tal eleitorado perfeitamente 

caracterizável ao longo de uma dimensão 'esquerda-direita'"23
. Mas outra 

vez essa localização é deduzida, não indagada diretamente. 

O próprio Lavareda ( 1991) é o único que apresenta dados levantados 

pelo lbope em junho/julho de 1963 em uma amostra nacional de 

eleitores em que se pergunta em que ponto do espectro o entrevistado se 

coloca. A pergunta do lbope foi formulada da seguinte maneira: "Destas 

três hipóteses qual a seu ver é a mais indicada para ser adotada pelo 

governo do Brasil: a) Seguir a linha da chamada 'direita' cujos 

representantes seriam Carlos Lacerda e Adernar de Barros; b) Seguir a 

linha do 'centro' representada por Magalhães Pinto e Juscelino 

23 A pesquisa utilizada por Cintra foi realizada entre 1965 e 1966, quando ocorria 

transição entre o sistema partidário de 1945-64 para o que passaria a vigir até 1979. 

As perguntas, no entanto, foram feitas levando-se em conta os partidos do período 

anterior. 
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Kubitschek; c) Seguir a linha da chamada 'esquerda' cujos representantes 

seriam Leonel Brizola e Miguel Arraes". 

O survey de 1963, trazido à tona por Lavareda quase trinta anos depois 

de realizado, tem o valor de ser o único dado a respeito do 

autoposicionamento dos eleitores brasileiros na escala esquerda-direita 

até 1989. Apesar de o Ibope ter associado na formulação da pergunta os 

pontos da escala a figuras políticas da época, não permitindo saber se o 

eleitorado optava por cada um dos pontos por adesão à ideologia ou ao 

político, o valor da informação, ainda que aproximativo, deve ser 

levado em conta. Além disso, a pergunta não se refere diretamente ao 

ponto em que o eleitor se coloca, mas à linha que ele acha melhor para 

o Brasil. No entanto, é mais preciso inferir o ponto da escala esquerda

direita em que o eleitor se coloca a partir da pergunta do Ibope do que 

de questões específicas, como aquelas sobre a política a ser adotada em 

relação ao capital estrangeiro, quando sabemos que a identidade 

ideológica não necessariamente traduz o posicionamento frente a 

questões específicas. 

Os resultados, obtidos de uma amostra de eleitores de dez capitais, 

indicaram que 87% dos eleitores entrevistados pelo Ibope optaram por 

uma das três linhas ( direita, centro e esquerda), sendo que 45% optaram 

pelo centro, 23% pela direita e 19% pela esquerda. Como veremos 

adiante, tais números são perfeitamente compatíveis com os 

encontrados em amostras nacionais a partir de 1989. Infelizmente, essas 

informações do Ibope não foram cruzadas com a intenção de voto. 

A segunda onda de pesquisas eleitorais ocorre nos anos 70. Importantes 

surveys são realizados em diversas cidades do país em 1974, 1976 e 
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1978, por ocasião das eleições daqueles anos. Os resultados dessas 

pesqmsas foram publicados em Cardoso e Lamounier (1975), Reis 

( 1978) e Lamounier ( 1980). Nenhum deles, contudo, apresenta o 

autoposicionamento do eleitor no contínuo direita-esquerda24 . Cew 

( 1978) monta uma classificação dos eleitores de Caxias do Sul (RS) em 

uma escala esquerda-direita de cinco pontos, porém novamente inferida 

a partir da resposta a cinco questões consideradas diferenciadoras, em 

procedimento análogo ao de Weffort, Soares e Cintra antes de 1964. 

Lamounier e Reis, usando os dados dessas pesquisas, procuraram 

estudar a "estruturação ideológica" do eleitorado brasileiro. No entanto, 

"estrutun .. ção ideológica" foi entendida explicitamente nos termos 

postos por Converse: "Falamos em 'estruturação ideológica' para 

expnmir o que Philip Converse chama de constraint: 'o sucesso que 

teríamos ao prever, com base no conhecimento inicial de que um 

indivíduo tem determinada opinião, que ele manterá também algumas 

outras opiniões ou atitudes'. Referem-se portanto estes termos à 

interdependência existente entre as percepções, atitudes e opiniões que 

formam um sistema ideológico"25
•

Ou seJ a, os autores não estavam buscando medir a identificação 

ideológica dos eleitores, mas sim o grau de estruturação do seu 

24 Mettenheim (1995), pág. 209, assinala que nos surveys de 1974 e 1978 a pergunta 
não foi incluída. 

25 Lamounier (1978), pág. 55. Não é nosso propósito aqui analisar o conjunto do 
trabalho realizado por Lamounier, Reis e outros pesquisadores da época, cuja argúcia 
e rigor metodológico deram inestimável contribuição para a compreensão do 
comportamento eleitoral no Brasil. Trata-se apenas de mostrar que a localização do 
eleitor na escala esquerda-direita não foi objeto de atenção por parte daquele grupo 

de estudiosos. 
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pensamento. Nesse caminho, notam que há certa associação entre 

opiniões político-institucionais e preferência partidária, porém, 

conforme o esperado, percebem que o grau de correlação entre as 

opiniões é baixa. Pata Reis (1978, 1983, 1985, 1988a, 1988b, 1992), o 

fenômeno de adesão ao "MDB tem um conteúdo - é visto como o 

"partido dos pobres" -, mas este é difuso, proto-ideológico poder-se-ia 

dizer, desde que o conceito de ideologia utilizado fosse ainda o de 

Michigan, ou seja, ideologia como estruturação do pensamento. 

A terceira onda de estudos eleitorais, em parte conduzida pelos mesmos 

pesquisadores que realizaram a segunda, se dá sob o impacto da 

reformulação do quadro partidário. Nela, a pergunta sobre o 

autoposicionamento na escala esquerda-direita aparece, pela primeira 

vez depois de 1964, em survey de 1982. Os resultados, analisados por 

Mettenheim (1995), mostram, no entanto, que apenas 29,7% dos 

entrevistados no Sudeste (única região para a qual o dado existe) 

colocaram-se na escala. Para estes, porém, foi notada coerência entre o 

autoposicionamento na escala e a intenção de voto. Tendo em vista os 

resultados promissores da autolocalização na previsão do voto, 

Mettenheim assinala que "further analysis on the left-right dimension in 

a fully democratic Brazil will be needed"
26

• A pequena quantidade de 

eleitores que se autoposicionaram em 1982 foi considerada por 

Mettenheim como típica de situações de transição do autoritarismo, 

como mostraram Bames et ai. (1985) para o caso espanhol. 

A análise da questão da identificação ideológica, avaliada a partir de 

surveys, não teve, contudo, continuidade imediata. Pierucci (1986, 1989, 

26 Mettenheim (1995), pág. 210. 
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1991, 1993, 1994) inicia uma série de pesquisas qualitativas na cidade 

de São Paulo, nas quais utiliza as categorias direita e esquerda, mas não 

realiza surveys. Por outro lado, os autores que usam surveys começam a 

usar as categorias do espectro esquerda-direita em suas análises das 

respostas do eleitor, mas não perguntam ao eleitor como ele se 

posiciona. A razão parece estar na descrença de que as categorias de 

esquerda e direita façam sentido para o público de massa. Veja-se, a 

título de exemplo, o que dizem a respeito Lamounier e Muszynski 

(1986): "Sem chegar ao extremo de caracterizar como conscientemente 

ideológica a grande maioria do eleitorado urbano, pode-se dizer que 

existe nas grandes cidades uma tendência predominante a sufragar 

partidos reformistas ou de 'centro-esquerda'. ( ... ) [mas] A caracterização 

dos grandes blocos deve ser tomada com cautela. Ela se justifica no 

nível agregado, como retrospecto da votação dos partidos que se 

autodefinem nesses termos; mas não deve levar à suposição de que o 

universo subjetivo dos eleitores seja tão estruturado, e muito menos que 

seja redutível a um simples continuum de direita-esquerda"
27

.

Seguindo a mesma linha, Muszynski (1989), em artigo que analisou as 

eleições de 1986, incluiu uma categoria de respostas relativas à 

ideologia para a escolha do candidato. Contudo, as respostas "relativas à 

ideologia" dizem respeito a questões como defender a democracia, ser 

de oposição etc. e não ao posicionamento na escala esquerda-direita. 

Análises sobre a colocação do eleitor na escala esquerda-direita irão 

surgir no trabalho de Castro ( 1994 ), que pode ser considerado 

cronologicamente como o último da terceira onda. A autora, que 

27 Lamounier e Muszynski (1986), págs. 11 e 27. 



41 

pretende demonstrar, bem na linha de Michigan, a "centralidade da 

sofisticação política", analisa pesquisas realizadas em Minas Gerais 

entre 1989 e 1992 e apresenta algumas informações, ainda que esparsas, 

a respeito da identificação ideológica. No projeto "Pacto Social e 

Democracia", foram entrevistados 2.150 eleitores em Belo Horizonte e 

em indústrias de Minas Gerais e de São Paulo, entre 1991 e 1992. Os 

resultados indicaram que 60% deles souberam colocar-se numa escala 

esquerda-direita de 1 O pontos. No entanto, analisando o cruzamento 

entre o autoposicionamento e a coerência de opiniões desses indivíduos 

diante de questões que costumam caracterizar esquerdismo e direitismo, 

a autora conclui que apenas a camada com alta sofisticação política é 

ideologicamente estruturada. Isto é, apenas entre os de maior 

sofisticação política foi encontrada coerência entre o lugar em que se 

colocou na escala e as opiniões que adotava, o que confirma as 

observações anteriores sobre o peso da sofisticação. 

Castro, não obstante, foi mais longe, procurando estudar, com base em 

dados de survey realizado em Belo Horizonte com 600 indivíduos, entre 

9 e 28 de novembro de 1989 (portanto ao redor do primeiro turno da 

eleição presidencial daquele ano, que ocorreu em 15 de novembro), em 

que medida as "imagens ideológicas" dos candidatos, embora difusas, 

estavam correlacionadas com o voto. Ou seja, adotando a sugestão de 

Sartori de usar ideologia no seu "foco fraco", a autora quis ver se a 

identificação ideológica poderia ser explicativa da direção do sufrágio. 

No entanto, neste segundo passo, a autora inexplicavelmente descarta a 

localização na escala esquerda-direita ( do eleitor e do candidato) como 

índice de "imagem ideológica", preferindo correlacionar o voto às 

imagens que os eleitores tinham dos candidatos em relação a que 
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camada social eles defendiam (trabalhadores e/ou pobres, classe média, 

ricos/empresários/proprietários, todos, interesses próprios ou dos 

políticos, ninguém). Previsivelmente, concluiu que "ao observar as 

imagens que os eleitores tinham do seu candidato, verifica-se que, em 

todos os casos, eles afirmaram, sempre em proporção maior do que na 

amostra, que seu candidato defendia os interesses dos trabalhadores, dos 

pobres ou de todos"28
• Com isso, apesar de o trabalho de Castro 

apresentar alguns dados regionais sobre a autolocalização dos eleitores 

no contínuo esquerda-direita, eles não foram correlacionados ao voto. 

O quarto e último grupo de estudos sobre o comportamento eleitoral 

pós-1945, ao qual esta tese se filia, trabalha sobre os dados das 

pesquisas nacionais a respeito de cultura política patrocinadas pelo 

consórcio USP/Cedec/DataFolha entre 1989 e 1993, as quais incluem a 

pergunta sobre a autolocalização do eleitor na escala esquerda-direita e 

sobre a sua intenção de voto, e com os dados do survey "Tipologia do 

voto paulista" (realizado no Estado de São Paulo), que também fornece a 

autolocalização do eleitor no espectro ideológico e a sua intenção de 

voto em 1994. 

Os primeiros trabalhos que analisam essas informações foram os de 

Guilhon Albuquerque (1992, 1995a, 1995b), Singer (1993), 

Balbachevsky (1992, 1995) e Limongi (1995). Neles é possível perceber 

em resumo três coisas: (A) o índice de autolocalização na escala 

28 Castro (1994), pág. 195. Vale lembrar que, como vimos acima, Sartori notou que 

os termos esquerda e direita são úteis justamente porque recarregáveis. Isto é, o 

eleitor de direita pode legitimamente achar que os partidos e candidatos de direita 

defendem os interesses de todos e ainda assim ( ou por isso mesmo) votar nele. Ao 
trocar as categorias esquerda-direita pela imagem de defesa de certas camadas perde

se a maleabilidade das categorias esquerda e direita, uma vez que já se está 

atribuindo um contéudo prévio à opção. 
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esquerda-direita no Brasil é compatível com o dos países 

industrializados; (B) os eleitores sabem localizar os partidos no espectro 

ideológico; (C) houve forte correlação entre autoposicionamento e voto 

na eleição de 1989. Será o desenvolvimento dessa linha de estudo, 

plenamente afinada com as tendências internacionais delineadas acima, 

o propósito dos próximos capítulos.

1.4 Conclusões 

Uma revisão iniciada na literatura internacional a partir da segunda 

metade dos anos 70 sugeriu que a identificação ideológica era um dos 

aspectos determinantes do voto. Depois que a escola psicossociológica 

demonstrou que o público pensava de modo "desestruturado", a 

ideologia, valorizada tanto pela corrente sociológica quanto pela 

econômica de explicação do voto, havia entrado em quarentena. Foi 

necessário reelaborar o uso do conceito de ideologia para fins de 

explicação do voto, chegando ao de identificação ideológica ( ou 

sentimento ideológico). 

A partir dessa reelaboração, toma-se operacional a mensuração da 

influência ideológica sobre o voto e ao mesmo tempo incorporam-se os 

novos conhecimentos aportados pela escola psicossociológica na sua 

interpretação. A identificação ideológica é a adesão a uma posição no 

contínuo esquerda-direita ou liberal-conservador que, mesmo sendo 

difusa, isto é, cognitivamente desestruturada, sinaliza uma orientação 

política geral do eleitor. 

No Brasil, o conceito de identificação ideológica não foi incorporado 

aos trabalhos acadêmicos. Raros estudos perguntaram em que ponto do 
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espectro o eleitor se colocava e nenhum relacionou a autolocaliz.ação 

ideológica do eleitor brasileiro com o seu voto. O objetivo desta tese é 

suprir essa lacuna, demonstrando que, tal como foi constatado para 

outros países, a identificação ideológica está fortemente associada ao 

voto e que, sendo assim, não deve ser desconsiderada, se desejamos ter 

uma visão compreensiva do comportamento eleitoral no país. 
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Capítulo 2 

A identificação ideológica no pleito de 1989 

2.1. Objetivos do capítulo 

O pano de fundo da campanha de 1989 foi a forte rejeição ao governo, 

o primeiro civil depois de vinte anos de regime militar. Em setembro de

1989, 68% dos eleitores achavam a gestão de José Sarney (1985-1990) 

ruim ou péssima, de acordo com o Instituto DataF olha. O fato de que o 

presidente da República tenha chegado com apoio restrito à primeira 

eleição direta pós-autoritarismo para a chefia do Executivo federal fez 

com que o pleito acabasse sendo disputado, na sua fase decisiva, entre 

dois candidatos de oposição. Contribuiu também para esse resultado, 

evidentemente, a regra, implantada a partir da Constituição de 1988, que 

determinava a realização de um segundo turno se nenhum dos 

candidatos obtivesse no primeiro a maioria absoluta dos votos válidos. 

Dessa forma, em lugar da dualidade governo-oposição, que poderia 

eventualmente prevalecer no debate público, assistiu-se no segundo 

turno de 1989 ao que foi percebido por parte significativa dos analistas e 

dos formadores de opinião como um confronto entre esquerda e 

direita29• 

29 Embora não haja medidas objetivas sobre como a opinião pública enxergou o 

confronto Lula e Collor, há vários indícios de que a disputa foi retratada como 

ideologicamente polarizada. Apenas a título de exemplos, veja-se o que afirmaram a 
respeito um jornalista e um cientista político. O conhecido colunista Ricardo Noblat, 

do "Jornal do Brasil", escreveu um dia depois de conhecidos os candidatos que 

haviam passado ao segundo turno: "O confronto com Lula no desfecho da sucessão 
presidencial vai conferir um grau de ideologização à campanha que poderá ser 
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Arrastados pelo descrédito do governo, os partidos de centro ficaram 

fora da disputa no segundo turno, fazendo com que a polarização 

ideológica tomasse conta do debate público. Nessas circunstâncias, 

como haviam mostrado os estudos eleitorais norte-americanos da década 

de 70 (ver especialmente Nie et ai. 1979), tende a ocorrer um aumento 

da influência do posicionamento ideológico na decisão individual de 

voto. O mesmo pudemos verificar no Brasil. Comparando medidas de 

correlação entre identificação ideológica e voto em setembro de 1989, 

portanto antes da polarização do segundo turno, e março de 1990, 

quando ela já havia ocorrido, observamos que houve um nítido 

incremento da associação entre ambos 30.

Por isso, o pleito de 1989 constituiu uma ocasião especialmente 

interessante ao exame da hipótese de que a autolocalização do eleitor na 

escala esquerda-direita esteja relacionada com o voto no Brasil. Vamos 

mostrar que o eleitor brasileiro - nesse particular em nada diferindo 

dos seus congêneres das democracias industrializadas - é sensível ao 

debate ideológico, ao contrário do que reza o senso comum das 

intepretações eleitorais no Brasil. 

desconfortável para Collor" (Noblat 1990, pág. 294. Grifos nossos). Já o cientista 

político Olavo Brasil de Lima Jr., do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (Iuperj), referindo-se aos índices de voto à esquerda e à direita no segundo 

turno de 1989, escreveu: "Tais valores superestimam o posicionamento de esquerda e 

de direita, pois não consideraram as posições de centro, no caso da disputa 

presidencial, que foi mais polarizada, em virtude da natureza do cargo, da existência 
de dois turnos e da própria radicalização da campanha eleitoral" (Lima Jr. 1993, 
pág. 139) (Grifos nossos). 

30 O coeficiente gama de correlação entre identificação ideológica e voto no primeiro 

turno subiu de 0,31 em setembro de 1989 para 0,45 em março de 1990 ( dados não 
mostrados). 
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Neste capítulo será descrita a polarização ideológica da campanha para, 

em seguida, testarmos várias hipóteses explicativas do comportamento 

eleitoral, incluindo a da autolocalização do eleitor na escala esquerda

direita, à luz dos dados dos surveys realizados em setembro de 1989 e 

março de 1990 dentro do projeto "Cultura política" 31
•

2.2 Esquerda, centro e direita em campanha 

O desgaste do governo Samey começou no final de 1986, quando se 

fixou no público a noção de que o Plano Cruzado funcionara como um 

"estelionato eleitoral". A expressão, ao que parece cunhada pelo ex

ministro Delfim Netto, refere-se ao fato de que os preços ficaram 

artificialmente congelados até a eleição de 15 de novembro de 1986 para 

os legislativos e executivos estaduais e para o legislativo federal, o que 

31 Usamos nesta tese os dados de três pesquisas por amostragem estratificada, com 
sorteio aleatório, realizadas no âmbito do projeto "Cultura política e consolidação da 
democracia no Brasil", patrocinado pelo consórcio entre o Instituto DataFolha, o 
Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec) e a Universidade de São Paulo 
(USP). O survey de setembro de 1989 (a partir daqui denominado "Cultura 
política"/89), contou com uma amostra nacional de 2.083 casos. O survey de março 
de 1990 (a partir daqui denominado "Cultura política"/90), contou com uma amostra 
nacional de 2.480 casos. O survey de março de 1993 (a partir daqui denominado 
"Cultura política"/93) contou com uma amostra nacional de 2.499 eleitores. De 
acordo com o professor José Álvaro Moisés (Moisés 1992), coordenador da pesquisa, 
"o conjunto do eleitorado do país foi tomado como universo, trabalhando-se com as 
regiões Sul, Sudeste e Nordeste e Norte/Centro-Oeste. Para efeitos do sorteio, os 
municípios foram agrupados de acordo com o peso eleitoral de sua região, com a 
localização geográfica, nível sócio-econômico e foram estratificados por tamanho 
populacional; através de um processo de sorteios sucessivos chegou-se ao bairro, à 
rua e ao indivíduo". Os dados relativos a setembro de 1989 e março de 1993 foram 
obtidos no banco de dados do Centro de Estudos de Opinião Pública (Cesop) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Os dados relativos a março de 1990 
nos foram gentilmente cedidos pelos professores José Álvaro Moisés e José Augusto 
Guilhon Albuquerque, do Departamento de Ciência Política da Universidade de São 
Paulo. 



48 

deu uma estrondosa vitória ao PMDB - partido no governo - em 22 

dos 23 Estados da federação. O governo adotou um pacote de medidas 

econômicas que foram retardadas até o pleito, e os preços voltaram a 

subir rapidamente depois dele32
. 

Dois anos após, às vésperas da campanha de 1989, a situação 

encontrava-se consideravelmente agravada. Com uma inflação anual de 

1.037% e um retrocesso de 2% na atividade econômica em 1988, a 

disputa municipal daquele ano acabou por favorecer o crescimento da 

oposição de esquerda em grandes centros urbanos: o PT venceu as 

eleições na cidade de São Paulo ( a mais importante do país), em Porto 

Alegre ( estratégica por ser a capital do Estado mais politizado da 

federação) e em Vitória, capital do Espírito Santo. Ficando ainda em 

segundo lugar na capital do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em 

Goiânia. Vistos em perspectiva, contudo, os resultados de 1988 indicam 

menos um suposto predomínio da esquerda e mais um equilíbrio entre 

direita, centro e esquerda, quando antes o centro era a principal força. 

De acordo com estudo de Lamounier (1989), os partidos da direita 

ganharam a eleição em um número de municípios que abrigava 32,9% 

da população brasileira. O centro ficou governando municípios em que 

moravam 26% dos habitantes do país. E a esquerda passou a administrar 

cidades em que viviam 24, 1 % dos brasileiros (ver, a respeito da 

conjuntura de 1988, também Lamounier 1991). 

32 O impacto desse descongelamento abrupto de preços pode ser avaliado pela 

seguinte descrição: "A frustração que se seguiu [ao fracasso do Plano Cruzado] foi 

proporcional [à euforia causada inicialmente]: depois de ter sido o mais bem avaliado 

em várias décadas, em questão de meses o governo Samey tomou-se o mais 
criticado, até onde as modernas técnicas de pesquisa permitem avaliar" (Muszynski e 

Mendes, 1990, pág. 78). 
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A eleição de 1988 indicou, de qualquer modo, que a campanha de 1989 

não seria fácil para o centro, cuja popularidade estava sendo tragada pela 

participação no governo 33
• Fatias crescentes do eleitorado pareciam 

procurar em outros partidos uma saída para a crise econômica que varria 

o país desde o começo dos anos 80. Nesse contexto, os candidatos

centristas, que se preparavam para as campanhas de 1989, começaram a 

afastar-se do governo. Ao final da Constituinte, em outubro de 1988, o 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) já havia sofrido 

a dissidência de um grupo de parlamentares que havia decidido formar 

um partido independente, o PSDB (Partido da Social-Democracia 

Brasileira), desligado do governo. Por essa legenda, o senador paulista 

Mário Covas concorreria ao posto de presidente da República no ano 

seguinte. 

Em março de 1989 seria a vez de o próprio PMDB afastar-se de Sarney. 

A convenção realizada naquele mês declara o partido em posição de 

"independência" em relação ao governo e lança a candidatura do 

deputado Ulysses Guimarães a presidente da República. O fraco 

desempenho de Ulysses, entretanto, com 4% dos votos (ver Quadro 2.2), 

mostra o quanto a manobra foi tardia e ineficaz: ele próprio havia sido o 

"homem forte" de quase toda a presidência Samey e estava, assim, 

indelevelmente identificado com ela. 

A debandada das hostes governamentais não se limitava aos grandes 

agrupamentos. Políticos buscando projeção, como o então governador 

33 O governo Samey, escolhido por via indireta no Colégio Eleitoral, foi sustentado 
por um arco partidário que ia desde a centro-esquerda ( o PMDB, antes da cisão do 
PSDB em 1988, reunia facções de centro-esquerda e de centro-direita) até a direita 
(PFL). Porém, durante boa parte do tempo, o PMDB predominou. 
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de Alagoas, Fernando Collor de Mello, também optaram pela oposição 

ao governo. Pouco conhecido do eleitorado até 1987, o empresário, 

jornalista e político Collor tinha ligações familiares e pessoais com a 

direita brasileira. O pai havia sido senador e governador de Alagoas pela 

UDN antes de 1964 e o próprio Fernando havia sido aliado de Paulo 

Maluf, de quem foi eleitor no Colégio Eleitoral em 1985 contra a chapa 

Tancredo/Sarney (Nêumanne 1989). 

Mas quando houve a explosão de popularidade do PMDB, Collor saiu 

do PDS (Partido Democrático Social) e acabou sendo um dos 

governadores eleitos pelo partido de Ulysses Guimarães na safra de 

1986. Logo em seguida, ao ficarem claras as deletérias conseqüências do 

"estelionato eleitoral" para a popularidade do governo, Collor dedica-se 

a fazer ataques chocantes a Sarney e a seus ministros, com o que obtém 

repercussão na mídia nacional. 3
4 

O futuro candidato sustentava, do

modo mais audível possível, que a corrupção, a ineficiência e a falta de 

modernidade governamental, características condensadas na figura do 

alto funcionário público por ele apelidado de "marajá", seriam a causa 

da crise que empobrecia a sociedade, prejudicando os que já eram mais 

pobres 

Desse modo, no período 1987-88, Collor vinha sendo projetado pela 

mídia como um jovem político moderno, impetuoso e decidido, 

frontalmente contrário a Sarney. Com base nessa imagem de "caçador de 

marajás", já em março de 1989, enquanto os grandes partidos ainda 

34 Frases como "Sarney é um batedor de carteira da História" ou chamar o então 
chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), Ivan de Souza Mendes, de 
"generaleco", fazem parte do acervo de ataques verbais com os quais Collor brindava 

o governo. Ver, a respeito, Nêumanne (1989), pp. 54 e segts.
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orgamzavam as respectivas chapas, Collor declara-se candidato a 

presidente da República e atinge, para surpresa geral, 9% das intenções 

de voto. Com isso, supera os candidatos de grandes partidos de centro e 

de direita como Mário Covas (PSDB), Ulysses Guimarães (PMDB) e 

Paulo Maluf (PDS). Fica atrás apenas dos candidatos de esquerda, 

Leonel Brizola (PDT, Partido Democrático Trabalhista) e Luiz Inácio 

Lula da Silva (PT). 

A partir desse momento, Collor inicia, ainda que de mane1ra 

imperceptível no começo, uma ocupação do espaço eleitoral que vai do 

centro para a direita, cujos partidos, com exceção do PDS e do PL 

(Partido Liberal), tinham uma imagem excessivamente vinculada ao 

governo. À medida que a campanha eleitoral se desenvolveu, pôde-se 

constatar que essa tomada do terreno do centro para a direita por parte 

de Collor deu-se em duas fases. Na primeira, que se encerra com o 

começo do horário eleitoral gratuito, em setembro, a sua expansão é 

extraordinária, mas não sólida. Tanto as bases políticas quanto sociais 

da sua candidatura iriam ainda sofrer um rearranjo importante na 

segunda etapa. 

Examinemos a primeira fase. Lançada por quatro micropartidos - o 

Partido da Reconstrução Nacional (PRN), o Partido Social Cristão 

(PSC), o Partido Social Trabalhista (PST) e o Partido Renovador 

Trabalhista (PRT) - com representação quase nula no Congresso, a 

candidatura Collor beneficiou-se de legislação que permitia ocupar uma 

hora de televisão para cada um desses partidos ainda no primeiro 

semestre de 1989. Note-se que, depois de realizar o programa do PRN 

em 30 março, Collor pula para o primeiro lugar, com 20% das intenções 

de voto. Após mais dois programas televisivos (em 27 de abril e 18 de 
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maio), as intenções de voto a seu favor atingem 32% (maio) e 43% 

Gunho ), patamar no qual ficará estável até o início do horário eleitoral 

gratuito em 15 de setembro (ver Quadro 2.1 e V. Lima 1990). 

O rápido sucesso de Collor nessa fase lhe propicia o apoio informal do 

PFL (Partido da Frente Liberal), o principal partido da direita, cujas 

administrações municipais governavam 14% da população, ficando atrás 

apenas do PMDB, que governava 23% da população nos municípios 

(Lamounier 1989). Apesar de pertencer ao governo Sarney, o PFL 

passou a sustentar Collor na surdina. Embora o partido tenha lançado 

candidato próprio, o ex-ministro Aureliano Chaves, as bases 

rapidamente "cristianizaram" a sua postulação e bandearam-se para 

Collor35 . O apoio subreptício do PFL mostra que Collor passa a ocupar 

uma parte importante do espaço partidário à direita. Na prática, o PFL 

abriu mão de usar o primeiro turno para testar a própria força, 

preferindo, em certo sentido, antecipar o segundo turno e apoiar desde 

logo o candidato conservador com mais chances de vitória. 

Não obstante, com o início do horário eleitoral gratuito, candidatos de 

centro como Mário Covas (PSDB) e Guilherme Afif (PL), e de direita 

como Paulo Maluf, apresentam, em outubro, um crescimento das 

intenções de voto, como se pode observar no Quadro 2.1. 

Simultaneamente Collor perde cerca de dez pontos percentuais. Embora 

não disponhamos de dados que permitam testar essa hipótese, é 

plausível supor que uma parcela significativa dos votos perdidos por 

Collor nessa fase se deva ao crescimento dos concorrentes mencionados 

35 Nêumanne (1989, pág. 59) relata, por exemplo, que em maio de 1989 prefeitos 

conservadores do interior da Bahia já comunicavam ao líder do PFL, Antônio Carlos 

Magalhães, a decisão de apoiar Collor. 
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acima. Há pelo menos um indicador indireto dessa migração das 

preferências. É que a mudança de patamar de Collor dos 40% na 

primeira fase para os 3 0% na segunda corresponde a uma queda mais do 

que proporcional das suas intenções de voto entre os eleitores mais 

escolarizados (Singer 1990b ). Covas e Maluf, por outro lado, foram 

candidatos cuja força estava justamente entre os eleitores mais 

escolarizados36 . Tudo leva a crer que, entre a primeira e a segunda fase 

da campanha, parte da classe média tenha desertado de Collor em prol 

de outros candidatos de centro e de direita. 

A segunda fase da campanha representa, portanto, uma tendência à 

fragmentação no campo do centro e da direita, com uma diminuição do 

predomínio de Collor, que chega ao 15 de novembro em declínio. O 

resultado das umas mostra Collor com 28% e os demais candidatos de 

centro e de direita reunidos (Covas, Ulysses, Afif, Camargo, Aureliano, 

Maluf e Caiado) com quase a mesma quantidade de sufrágios (ver 

Quadro 2.2)37
•

Não obstante a tendência declinante de Collor, o seu favoritismo no 

campo do centro e da direita foi possibilitado por dois trunfos. De um 

lado, no plano partidário, pelo apoio do PFL, importante sustentação nos 

chamados grotões, e, de outro, pela fidelidade dos eleitores de baixa 

renda e escolaridade38
. Uma das grandes indagações sobre o pleito de 

36 Ver no Anexo 1, a Tabela 2.lA, a relação entre escolaridade e voto no primeiro 
turno de 1989. 

37 Os dados de pesquisa comprovam a concentração do eleitorado de centro e de 
direita nos candidatos Covas, Ulysses, Afif, Camargo, Collor, Maluf e Aureliano: 
66% dos eleitores que se colocaram ao centro votaram neles e 80% dos que se 

colocaram à direita (ver, no Anexo 1, a Tabela 2. 7 A). 

38 Ver, a respeito, Singer (1990b) e Tabelas 21 A e 2.4A no Anexo 1. 
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1989 será a de por que esse eleitorado de baixa renda aderiu de modo 

tão firme a Collor. Tendo começado por atrair a classe média, parte 

significativa desta abandonou-o assim que ficou claro o caráter 

aventureiro da candidatura. Entre abril e novembro, o apoio de Collor 

entre eleitores que haviam chegado à universidade cai de 3 7% para 9% 

(Singer 1990b ). Em compensação, no mesmo período, sobe de 14% para 

33% entre os que não haviam ido além do primeiro grau. 

Se, do ponto de vista da base eleitoral, não resta dúvida quanto ao 

caráter de direita da candidatura Collor no primeiro turno (veja-se a 

Tabela 2.9A no Anexo 1 ), a sua tipificação como pertencente à direita 

no plano do debate público não é tão simples. Cabe lembrar que os 

partidos que o apóiam abertamente são inexpressivos e o suporte do 

PFL, ainda que efetivo, é velado, tomando ambígua a sua pertinência à 

direita desde o ângulo partidário. Embora oriundo da direita, com a qual, 

além de relações familiares, trilhou boa parte de seu caminho político 

(foi prefeito de Maceió e deputado federal pelo PDS), Collor, no 

entanto, havia migrado em 1986 para o centro: passou-se para o PMDB, 

antes da ruína do cruzado e, depois de sair do partido em 1988, chegou a 

lançar a candidatura de Mário Covas à Presidência da República39
• 

39 Aqui cabe uma palavra sobre o caráter ideológico do PSDB. Apesar de ser um 

partido que explicitamente se situava na centro-esquerda, o PSDB oscila, do ponto de 

vista programático e do seu eleitorado, entre a centro-esquerda e o centro 

propriamente dito. A campanha de Covas de 1989 reforça a idéia de que, 

programaticamente, o posicionamento do partido é ao centro. O discurso de Covas 

em 28 de jwilio de 1989, pedindo um "choque de capitalismo" no país, por exemplo, 

o coloca mais no centro do que na centro-esquerda (ver, a respeito do episódio,
Nêumanne 1989, pág. 130). Em todo caso, neste trabalho não faremos, a não ser
excepcionalmente, distinção entre centro-esquerda, centro e centro-direita no que diz
respeito a partidos e candidatos, tratando-os indiferentemente como de centro.
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Sallum Jr. et al. (1990) salientam que, do ponto de vista programático, 

Collor era "reformista moderado". O seu discurso propunha uma 

reforma do Estado, entendendo que o aumento de eficiência pela 

diminuição da corrupção e da incompetência, as quais ele sempre 

buscou associar pessoalmente a Samey, redundaria em solução da crise 

econômica. Embora tal construção seja típica da direita neoliberal, na 

medida em que identifica no Estado a causa dos males sociais, o caráter 

propriamente conservador da sua candidatura, no sentido de preservar a 

ordem e reforçar a autoridade do Estado (paradoxalmente, a autoridade 

do próprio Estado que ele atacava), só ficará explícito no segundo turno, 

quando a campanha se tomará ideologicamente polarizada. 

Será necessário notar também o fato de que em países de forte 

desigualdade social, como o Brasil, há um espaço aberto para o 

surgimento de uma direita populista, a qual não possui as mesmas 

características da direita burkeana clássica 40
• A direita populista prega 

mudanças e, nesse sentido, não é conservadora, isto é, não tem um 

discurso contrário às transformações sociais. Distingue-se da esquerda 

pelo modo de mudar. Enquanto a direita populista quer reforçar a 

autoridade do Estado, na expectativa de que as mudanças se dêem de 

cima para baixo, sem risco de instabilidade social, a esquerda prega 

uma mudança participativa, de baixo para cima, ainda que ao risco de 

instabilidade (ver, a respeito, o Capítulo 4). Collor, com os seus apelos 

aos "descamisados", ocupou esse espaço. 

40 Ver, a respeito da direita popular e/ou populista no Brasil da redemocratização, 

Giannotti (1990), Singer (1990b), Lamounier (1991), Saes (1994) e Pierucci (1994). 
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A confusão entre o discurso propositadamente vago de Collor no 

primeiro turno - como aliás costuma ser o da direita, uma vez que a ela 

interessa estruturalmente que os conflitos de classe não tomem conta da 

agenda (Lipset 1967), e, em alguma medida, de todo candidato 

majoritário ao voto direto -, atrapalhou parte dos analistas. Como 

veremos adiante, apesar de Collor ter insistido numa retórica anti

Sarney, antipolíticos, antipartidos e anti-Estado, essas não foram as 

razões que o levaram a ser eleito. O eleitorado é sensível a certos 

elementos do discurso dos candidatos, mas não a outros, e o único modo 

de sabê-lo é perguntando ao eleitor. 

Vejamos, entretanto, o que acontecia no outro lado do espectro. À 

esquerda, o primeiro turno funcionou como uma espécie de "primária". 

Brizola e Lula testaram as suas forças no eleitorado. O primeiro 

manteve-se quase todo o tempo da campanha, a partir de maio, perto dos 

15% das intenções de voto, sustentados por fortes apoios nos Estados do 

Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Sem conseguir ampliar a sua 

área de influência, mas também sem restringi-la, Brizola mostrou-se um 

forte candidato regional, porém fraco nacionalmente. 

Lula, por sua vez, que também entrou na campanha tendo ao redor de 

15%, passou por um período de baixa entre junho e outubro, voltando 

aos números iniciais apenas no final do primeiro turno. Uma das razões 

daquela queda pode ter sido a onda de greves que atingiu o país entre 

março e maio. A forte hostilidade de parte do eleitorado às greves (ver 

Capítulo 4) poderia explicar o refluxo da candidatura petista naqueles 

meses (Singer 1990a, 1993 ). A partir de outubro, contudo, a implantação 

nacional do PT começa a fazer diferença em relação a Brizola. Partindo 

de bases estruturadas no Sul e Sudeste, as regiões mais industrializadas 
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do país, Lula consegue influência no nordeste, onde Brizola não obtém 

adesões significativas. O crescimento da campanha petista no nordeste é 

o exemplo mais importante do caráter nacional adquirido pelo PT, que

terminaria por contrabalançar a força de Brizola no Rio de Janeiro e no 

Rio Grande do Sul. A disputa no interior da esquerda foi decidida por 

uma margem muito pequena de votos. Lula ultrapassou Brizola nas 

umas por uma diferença de apenas 0,6 ponto percentual do total de 

votos. O terceiro candidato à esquerda, Roberto Freire (PCB), ficou com 

1, 1 % dos votos. 

Quadro 2.1 - Evolução da intenção de voto (estimulada) no

primeiro turno (em %) 

.. 

Collor ·· 'bila Brizola Covas Maluf Afif Indecisos 

Março 9 16 19 6 6 1 17 

(18a 27/03) 
Abril 20 15 17 6 6 1 17 

(21 a 26/04) 
Maio 32 11 19 5 6 1 13 

(12 a 16/05) 

,Junho 43 8 15 5 5 1 12 

(01 a 07/06) 
Julho 39 7 11 5 5 2 16 

(29/06 a 05/071 
Agosto 42 6 13 6 6 2 14 

(10 a 15/08) 

Setembro 39 6 14 4 6 3 14 

(15 a 19/091 
Outubro 32 9 14 6 8 7 12 

(05 a 10/101 

Novembro 28 14 15 8 7 4 8 

102 a 05/111 

Fonte: lbope 

Scanner



58 

Quadro 2.2 - Resultados do primeiro turno da eleição de 1989 

Candidatos Porcentagem Porcentagem Números 
sobre total de sobre total de absolutos 

votantes votos válidos 
Fernando Colior 28,5 30,4 20.611.011 

Lula da Silva 16,1 17,1 11.622.673 

Leonel Brlzola 15,5 16,5 11.168.228 

Mário Covas 10,8 11,5 7.790.392 

Paulo Maluf 8,3 8,8 5.986.575 

Guilherme Afif 4,5 4,8 3.272.462 

Ulysses Guimarães 4,4 4,7 3.204.932 

Roberto Freire 1, 1 1, 1 769.123 

Aureliano Chaves 0,8 0,8 600.838 

Ronaldo Calado 0,7 0,7 488.846 

Affonso Camargo 0,5 0,5 379.286 

Outros 2,3 2,5 1.732.283 

Total votos válidos 93,6 100,0 67.626.649 

Votos brancos/nulos 6,4 4.654.260 

Total 72.280.909 

Abstencões 
' 

9.793.809 
,"1 

Eleitorado !.':'. '  82.074.718 

Fonte: Lamounier (1990), pág. 190 (citando TSE). 

Os resultados do primeiro turno de 1989 evidenciaram equilíbrio entre 

esquerda e direita, prenunciando, se os números fossem lidos à luz da 

identificação ideológica do eleitorado, o dificil confronto do segundo 

turno. Embora Collor individualmente tenha ficado bem acima dos 

demais candidatos, a direita como um todo teve um pouco mais de 3 8% 

dos votos, somadas os sufrágios dados a Collor, Maluf, Aureliano e 

Caiado. A esquerda, por sua vez, não ficou longe disso: 32, 7% (somadas 

as votações de Lula, Brizola e Freire). Isto significava que o centro, com 

20% dos votos (somados os sufrágios dados a Covas, Ulysses, Afife 

Camargo) seria o fiel da balança. 
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Lula começa a corrida final com 3 8% das intenções de voto, fazendo 

supor que um certo contigente do centro já havia aderido à sua 

candidatura. Collor sai com 50% das intenções de voto, mostrando que 

uma parcela ainda maior do centro estava dando suporte à sua 

postulação. Àquela altura, uma semana após o pleito, apenas 7% dos 

eleitores declaravam-se indecisos. Durante algum tempo, a diferença de 

12 pontos percentuais entre os finalistas causou a impressão de que o 

ex-governador alagoano já havia vencido o pleito. Para que Lula 

ameaçasse Collor, não bastaria converter indecisos em eleitores seus; 

seria necessário roubar eleitores de Collor, o que não parecia fácil. 

Lula escolheu o caminho de tentar um acordo partidário para reverter a 

situação, enquanto Collor procurou não se aproximar dos partidos. 

Apesar de ter rejeitado o apoio do Pl\IDB, por medo de ser identificado 

com o governo Sarney, o PT insistiu em obter o aval do PDT e do 

PSDB, os quais acabaram por recomendar o voto no candidato de 

esquerda. O apoio de Brizola consolidava a natural unidade de esquerda 

no segundo turno e a adesão do PSDB representava o aporte de parte 

dos decisivos votos de centro. 

A diferença de estratégia entre Collor e Lula fica clara no primeiro 

debate televisivo entre os dois candidatos, que ocorreu no dia 3 de 

dezembro. Nele, Collor procura caracterizar Lula como um "político 

tradicional", uma vez que estava fazendo concessões para obter o apoio 

de outros partidos. Para a opinião pública, Lula ganha o debate e, uma 

semana depois, as pesquisas começam a indicar que a situação mudara. 

Entre 1 O e 12 de dezembro, Lula havia subido nada menos que seis 

pontos percentuais, ao passo que Collor havia caído três ( ver Quadro 

2.3). A diferença se reduzira para apenas quatro pontos percentuais. 
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Aparentemente, Lula estava conquistando indecisos e, ao mesmo tempo, 

atraindo eleitores antes inclinados a votar em Collor. 

Nesse ponto, Collor decide dar uma virada na sua campanha. Junto com 

ataques pessoais a Lula, a propaganda de Collor adota um discurso 

abertamente anticomunista, no qual a esquerda é acusada de pretender 

confiscar as poupanças individuais e dividir as casas com mais de dois 

ou três quartos, se chegar ao poder. Para culminar o clima de "incêndio 

do Reichstag" do final da campanha, exatamente um dia antes de o país 

ir às umas é revelado o cativeiro do empresário Abílio Diniz, um dos 

mais importantes do país, supostamente seqüestrado por "apoiadores" de 

Lula. 

A última semana da campanha é o momento em que a polarização 

ideológica aparece com maior nitidez, embora já estivesse latente desde 

o início do segundo turno. De acordo com Pinto (1990), que analisou o

discurso dos candidatos no segundo turno, enquanto Lula procurava 

mostrar-se como a ruptura, no sentido de que os trabalhadores 

finalmente atingiriam o poder, Collor buscou abrandar o caráter 

disruptivo da sua candidatura. O ex-governador de Alagoas tentou 

apresentar-se como um defensor da ordem, em oposição ao suposto caos 

que a vitória de Lula prometia. É na defesa da ordem que aparece o 

caráter conservador da candidatura Collor. 

Na última semana, o contraste se acentua porque Collor atua com o fito 

de "ativar" a identificação ideológica do eleitorado conservador. Afinal, 

por que, na reta final do segundo turno, Collor adotaria um discurso 

ideológico conservador se não julgasse eficaz "avisar" o eleitorado 

indeciso do caráter ideológico das candidaturas? A decisão de fazê-lo no 
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momento em que era urgente encontrar uma estratégia vencedora indica 

que, na visão do candidato, o elemento ideológico poderia ter um peso 

eleitoral importante41
• Os resultados confirmaram a intuição de Collor. 

A 48 horas da eleição, ele voltou a subir, enquanto Lula estancou. Foi o 

suficiente para que o candidato da direita vencesse por uma margem de 

seis pontos percentuais no dia 1 7 de dezembro 42
•

41 Essa radicalização ideológica está bem documentada em N. Figueiredo (1994), que 
participou de passagens da campanha de Collor: "A segunda medida decisiva [a 
primeira tendo sido a de utilizar depoimento da ex-namorada de Lula] foi a 
radicalização ideológica - a opção por definir claramente o candidato do PT como 
comunista. Tal radicalização firmou-se apenas no segundo turno e nos momentos 
finais da campanha, mas foi realmente importante. Dizer que quem tinha um 
apartamento ou casa de dois quartos iria perder um quarto e que o PT iria confiscar a 
poupança foram argumentos de efeito arrasador, pois mexiam com valores muito 
arraigados de nossa sociedade" (N. Figueiredo 1994, pág. 62. Grifos nossos). E mais 
adiante: "Ao optar pela radicalização ideológica, [Collor] utilizou o conhecimento 
de que a maioria do eleitorado brasileiro era contra idéias estatizantes, socialistas ou 
comunistas" (N. Figueiredo 1994, pág. 83) (Grifos nossos). 

42 É claro que, além do discurso ideológico de Collor, outras variáveis devem ter 
influenciado o eleitor. Lula, por exemplo, apresentou-se abatido no último debate 
entre os candidatos, em 14 de dezembro, permitindo que o adversário se saísse 
melhor. O efeito do debate foi ainda amplificado por uma edição do evento preparada 
pela Rede Globo de Televisão, a qual, levada ao ar no Jornal Nacional do dia 15 de 
dezembro, chegou ao grande público quando estava encerrado o horário eleitoral 
gratuito e, portanto, o PT já não podia responder. Na Globo, a superioridade de 
Collor sobre Lula durante o debate foi realçada. Alguns autores como V. Lima (1990) 
e M. Soares (1994), defendem a hipótese de que a Rede Globo, principal veículo 
televisivo do país, deu tratamento privilegiado a Collor desde o ano de 1987 até a 
edição do último debate entre ele e Lula às vésperas do segundo turno de 1989. Tal 
exposição positiva seria responsável pela construção de uma imagem positiva de 
Collor perante o eleitorado. A discussão do assunto foge ao escopo desta tese, mas 
convém assinalar que os dados coletados por Alkmin dos Reis (1991) indicam que a 
maior exposição à TV esteve associada ao voto progressista e não ao voto 
conservador. 
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Quadro 2.3 - Evolução da intenção de voto (estimulada) no 

segundo turno (em %) 

Collor Lula 
Novembro (20 a 22/11} 50 38 

Novembro (23 a 27/11 l 51 37 

Dezembro (05 a 08/12) 49 40 

Dezembro (10 a 12/12) 47 43 

Dezembro (13 a 16/12) 47 46 

Fonte: lbope 

Quadro 2.4 - Resultados do segundo turno da eleição de 1989 

Candidatos Porcentagem Porcentagem Números 

" 
sobre total de sobre total de absolutos 

votantes votos válidos 
Fernando Collor 50,0 53,0 35.089.998 

Lula da Silva 44,2 47,0 31.076.364 

Total votos válidos 66.166.362 

Votos brancos/nulos 5,8 4.094.339 
., 

Total· 70.260.701 

.,, 
Abstenções 

, ' 
11.814.017 

Eleitorado 82.074.718 

Fonte: Lamounier (1990), pág. 190, citando TSE. 

O segundo turno de 1989 acabou sendo o primeiro grande confronto 

nacional polarizado entre esquerda e direita no Brasil, no qual a coalizão 

à direita foi vencedora por uma margem pequena de votos. Como vimos 

na Introdução, antes de 1964 nunca a esquerda teve um candidato 

próprio disputando efetivamente a Presidência da República. O 

equilíbrio do resultado final mostrou que, aliadas ao centro, tanto a 

direita quanto a esquerda poderiam chegar ao Planalto. Por isso, ao 

término da eleição de 1989 havia grande expectativa quanto ao novo 

confronto a ser travado em 1994 (Singer 1990a). Àquela altura não era 

possível prever que o governo cairia nas mãos de partidos centristas 
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antes que Collor terminasse seu mandato e que, por meio de um plano de 

estabilização e uma aliança com a direita, um partido de centro 

recuperaria a liderança do jogo político perdida pelo centro desde o 

fracasso do Plano Cruzado. 

2.3 As hipóteses sobre o comportamento eleitoral de 1989 

Existe uma razoável bibliografia sobre a eleição de 198943
• No entanto, 

são relativamente poucos os trabalhos que levantaram hipóteses 

sistemáticas de explicação do comportamento eleitoral e menos ainda os 

que procuraram comprová-las empiricamente. Em conseqüência, os 

parágrafos que se seguem traduzem, por vezes, um esforço de 

sistematização de sugestões interpretativas que às vezes apresentaram-se 

dispersas e/ou com escassa fundamentação. 

Hipótese 1: Voto de protesto 

A noção de que há uma tendência ao voto de oposição ( entendido 

como voto de protesto, de voto contra), no Brasil, é uma das 

interpretações recorrentes sobre o comportamento eleitoral (ver Santos 

1977). A idéia de que esse sentimento de oposição foi determinante do 

43 São os seguintes trabalhos de corte acadêmico que propõem intepretações sobre o 
comportamento eleitoral em 1989: Alkmin dos Reis 1991, Boschi 1989a, 1989b, 

1989c, Carvalho 1989, Castro 1994, Diniz 1989a, 1989b, 1989c, 1989d, Figueiredo 
1990, Guilhon Albuquerque 1992, Kinzo 1992, Lima Jr. 1989, 1990a, 1993, V. Lima 
1990, Marques 1990, Pinto 1990, Silveira 1996, Singer 1990b, 1993, Velho 1990. 
Além deles, os seguintes textos trataram da eleição: Boschi 1989d, N. Figueiredo 
1990, 1994, R. Figueiredo 1997, Giannotti 1990, Guimarães 1989, Lamounier 1989, 

1991, Lima Jr. 1990b, Miceli 1991, F. de Oliveira 1990, Sallum Jr. et al., 1990, 
Santos 1989a, 1989b, 1989c, Soares 1989, M. Soares 1994, Straubhaar et al., 1990, 

Vianna 1989a, 1989b, 1989c. 
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comportamento eleitoral voltou à tona em 1989. Nessa visão, o eleitor 

seria movido por uma inclinação a votar contra a situação vigente em 

geral, mais do que a favor de uma alternativa específica, conforme fica 

claro no seguinte trecho de Diniz (1989a): "O que move o eleitor é a 

tentativa de alterar a situação e quebrar a inércia. O momento eleitoral 

passa a ser percebido como uma oportunidade de intervir nos 

acontecimentos e mudar-lhes o curso. Nesse contexto observa-se uma 

alta disponibilidade do eleitor, que não vota propriamente a favor de um 

partido, mas contra um estado de coisas. Ao fortalecer os partidos 

situados à esquerda e à direita, o voto de protesto pode ter 

conseqüências polarizantes, muito embora não expresse uma 

identificação ideológica com a sigla eventualmente escolhida" (Grifos 

nossos )
44

• 

No entanto, Guilhon Albuquerque (1992) mostrou que "o voto por 

oposição foi, em 1989, bem menos numeroso no eleitorado nacional do 

que se imaginava, e distribuído de modo desigual entre as regiões". 

Perguntando aos eleitores se haviam escolhido o candidato no segundo 

turno porque ele "prometeu realizar as melhorias que o Brasil precisa", 

"porque ele combate os males do Brasil/porque você queria derrotar 

outro candidato" ou "porque ele representa pessoas como você", o 

survey "Cultura política"/90 foi capaz de detectar se o que movia o 

votante era a expectativa de resultados, a oposição ou a identificação. 

Os resultados apontaram que apenas 18% do eleitorado brasileiro 

escolheu por oposição em quem votar no segundo turno. Guilhon 

Albuquerque chama atenção, contudo, para o fato de que "dados 

44 Diniz (1989a), pág 3. 
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desagregados por Estado e Município mostram que, na capital de São 

Paulo, o voto negativo sobe para 27,7%". Haveria razões, então, para 

supor que em grandes centros urbanos tal sentimento fosse mais 

determinante do voto, como havia transparecido nas eleições de 1988, 

porém não em todo o país. 

De acordo com os que imaginavam a predominância do voto de protesto 

em 1989, ele seria a principal explicação do sucesso de Collor. 

Escrevendo em setembro de 1989, dizia Diniz (1989b): "A ampla 

vantagem até o momento alcançada pela candidatura Collor ( ... ) é 

sobretudo um reflexo das tendências que têm caracterizado a dinâmica 

partidário-eleitoral do país nos últimos anos. Diante da falta de nitidez 

das propostas alternativas, o voto-contra tende a concentrar-se naquele 

que combina o vazio programático à força da imagem de rejeição à 

situação dominante" (Grifos nossos)45
•

Outra vez os dados coligidos por Guilhon Albuquerque não confirmam 

a hipótese de que o voto de protesto tenha favorecido Collor. O autor 

mostra que o voto por oposição, no segundo turno, esteve associado 

negativamente ao voto em Collor no primeiro turno, tendo sido mais 

importante para explicar a opção por Covas, Maluf e Brizola. Isto é, os 

eleitores que votaram por oposição no segundo turno tenderam a estar 

afastados de Collor no primeiro. 

Os dados analisados por Guilhon Albuquerque indicam que, na 

verdade, foram os eleitores que votaram por expectativa de realização no 

segundo turno que estiveram associados ao voto em Collor no primeiro 

turno. Dessa constatação pode-se inferir que, ao contrário de ter atraído 

45 Diniz (1989b), pp. 21-2. 
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o voto de protesto, Collor despertou a crença de que o seu governo

poderia alcançar os resultados que o eleitor esperava, tratando-se 

portanto mais de um voto de tipo prospectivo do que retrospectivo . 

Hipótese 2: Oposição ao governo 

Uma outra vertente de análise enfatizou a hipótese de que o voto em 

1989 teria sido orientado não por uma oposição genérica à situação 

dominante ou ao status quo em geral, mas especificamente ao governo 

Sarney. Vários autores mencionam a rejeição ao governo Sarney como 

explicação para o voto em Collor, uma vez que, como já foi dito acima, 

este se caracterizou pelo uso de extrema violência verbal contra o 

presidente da República 46
•

Para verificar a procedência dessa hipótese, utilizamos os dados da 

pesquisa "Cultura política"/90. Cruzamos a avaliação do governo Sarney 

com o voto no primeiro e no segundo turnos e assim testamos a força da 

variável "rejeição a Sarney" como preditora do voto. O resultados 

indicaram que havia uma relação significativa entre a opinião sobre a 

gestão Samey e o voto, mas a força da associação era desprezível tanto 

no primeiro quanto no segundo turnos - coeficiente gama de 0,02 para 

o voto ordenado no eixo esquerda-direita para o primeiro turno e 0,07

46 "Fernando Collor exerceu de fato uma oposição contundente ao governo Samey, 
beneficiando-se da crescente impopularidade deste" (Lamounier 1989, pág. 143). 
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para o segundo (dados não mostrados)47• Foi descartada desse modo a 

variável "oposição ao governo" como preditora do voto em 1989. 

47 O coeficiente gama de correlação varia entre -1 e 1. Um gama até 0,09 (positivo ou 
negativo) pode ser desprezado. Considera-se associação baixa entre 0,10 e 0,29. 
Associação moderada = 0,30 a 0,49. Associação susbtancial = 0,50 a 0,69. Acima de 
0,70 = associação muito forte (Davis 1976). 
Para possibilitar uma mensuração do grau de associação, que só é viável quando a 

variável dependente é ordinal, foi necessário colocar os candidatos numa escala 
esquerda-direita de três posições ( esquerda, centro e direita). Buscamos o critério 
mais objetivo disponível para proceder a essa ordenação e decidimos que ele seria o 
partido de pertinência do candidato. 
Para classificar os partidos na escala esquerda-direita, utilizamos a "Pesquisa sobre 

as eleições presidenciais", realizada pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio 
de Janeiro (luperj), em Niterói, Rio de Janeiro, em 1989. Nela foi solicitado ao 
eleitor que colocasse os partidos mais conhecidos numa escala esquerda-direita 
(Lima Jr, pp. 135-6, Castro 1994, pág. 112). O resultado foi: 
Esquerda: PT, PDT, PSB, PCB e PC do B. 
Centro: PSDB, PMDB, PDC, PTB, PL e PRS 
Direita: PFL, PRN e PDS 
A partir daí classificamos os dez primeiros colocados na eleição de 1989 numa 
escala esquerda-direita de acordo com a classificação do partido a que pertenciam. O 
resultado foi: 
Esquerda: Lula (PT), Leonel Brizola (PDT) e Roberto Freire (PCB). 
Centro: Mário Covas (PSDB), Ulysses Guimarães (PMDB), Guilherme Afif (PL) e 
Affonso Camargo (PTB). 
Direita: Fernando Collor (PRN), Paulo Maluf (PDS) e Aureliano Chaves (PFL). 
Para confirmar a validade da pesquisa de Niterói, comparamos os seus resultados 
com classificação dos partidos no eixo direita-esquerda de acordo com a sua atuação 
no Congresso Constituinte conforme proximidade das posições da Fiesp (Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo), realizada pela própria Fiesp. A classificação 
da Fiesp foi utilizada por Lamounier (1989, pág. 84) para ordenar os partidos no eixo 
direita-esquerda. De acordo com Lamounier, os partidos a serem considerados à 
esquerda eram: PDT, PT, PSB, PCB e PC do B. Na centro-esquerda, o PSDB. Na 
centro-direita, o PMDB (depois da saída do PSDB). À direita foram colocados o 
PFL, o PDS, o PTB, o PDC e o PL. 
Apresentaram-se apenas duas divergências entre os eleitores pesquisados pelo Iuperj 
e a observação da atuação dos partidos no Congresso Constituinte por Lamounier. 
Elas foram a localização do PTB e do PL. Enquanto esses partidos foram 
classificados à direita seguindo o critério da Fiesp, os eleitores os colocaram ao 
centro. 
Para chegar a uma decisão de onde era melhor situar esses partidos, recorremos à 
pesquisa "Cultura política". Nela foi solicitado ao eleitor que apontasse numa escala 
de 1 a 7 em que lugar colocaria o seu partido de preferência (Marques 1990). Nessa 
pesquisa fica claro que os aderentes ao PL o enxergam como um partido de centro. Já 
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Além disso, o sentido da pequena relação encontrada era o inverso do 

esperado. Isto é, havia uma associação entre considerar bom o governo 

Sarney e o voto em Collor, como se pode ver na Tabela 2.1, na qual 

mostramos os candidatos fora da ordenação no eixo direita-esquerda 

(portanto sem o teste de correlação )48
• Registre-se que não havia 

nenhuma associação significativa (medida pelo resíduo ajustado) entre 

considerar o governo Samey ruim ou péssimo - portanto, forte rejeição 

à sua gestão - e o voto em Collor ou em qualquer outro candidato. A 

maioria tendia a rejeitar Samey independentemente do candidato 

escolhido. 

Tabela 2.1 - Avaliação do governo Sarney por voto no primeiro 

turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Brizola Covas Collor Maluf Total 
Resíduo ajustado 
Otimo 0,7 0,8 1,4 0,8 0,5 0,8 

Bom 7,4 2,9 4,8 10,1 5,5 7,5 
-2,9 3,6 

Regular 35,7 37,2 37,4 28,9 39,1 33,5 
-3,6

Ruim 15,4 16,8 21,5 18,9 17,4 18,0 

Péssimo 40,7 42,3 35,0 41,4 37,4 40,2 

"N , .. . '· ·':,t14 "''' . :1:241 ._,,, 212 ' . 773 169 1808. 
·::: 100% __ ....... 100% -· '10Óo/o ··-- :100%;; . . .. ;100% 1' 1Q0o/o"

Fonte: "Cultura política"/90 

o PTB tem um dos perfis ideológicos mais dispersos dos onze partidos avaliados.

Contudo, a maioria dos que se identificaram com ele o colocaram ao centro (32,8% o

viram como de centro, enquanto 25,7% o viram à direita e 12,6% à esquerda). Tendo

em vista essas informações, preferimos respeitar a classificação original de Niterói e

manter o PL e o PTB ao centro e, em conseqüência, foram colocados ao centro os

seus respectivos candidatos, Guilherme Afife Affonso Camargo.

48 Medimos em cada célula das tabelas daqui para a frente o valor estandardizado da 
diferença entre a freqüência da tabela e a freqüência devida ao acaso. Os valores 

acima de 2 ou abaixo de -2 são significativos e indicam a existência de associação 
entre aqueles valores das duas variáveis. Nas tabelas só serão incluídos os que se 

mostraram significativos. 
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A surpreendente associação entre aprovação a Sarney e voto em Collor 

merece um comentário. Apenas 7,6% dos entrevistados consideravam 

bom o governo Samey, razão pela qual, qualquer que tenha sido a 

orientação do seu voto, não é ela que explica a vitória de Collor. 

Todavia, a forte concentração desses entrevistados na preferência por 

Collor (58% no primeiro turno e 75% no segundo) indica que, ao menos 

para esses eleitores, não houve conexão entre o contundente discurso 

anti-Sarney de Collor e o voto no candidato. Quando controlada pela 

renda ( dados não mostrados), verifica-se que a associação entre 

aprovação de Sarney e voto em Collor ocorreu entre os eleitores de 

baixa renda familiar mensal ( de 2 a 5 salário mínimos )49
•

Hipótese 3: Rejeição aos políticos 

Também influenciados pelo discurso de Collor, diversos autores 

intepretaram o resultado eleitoral não como o efeito da rejeição 

específica a Samey, mas como uma reação dos votantes aos políticos em 

geral. Para Sallum Jr. et al. (1990), o fato de Collor ter montado o que os 

autores chamam de uma "empresa político-eleitoral" em vez de um 

partido propriamente dito permitiu-lhe colocar-se fora da classe política 

e atacá-la em bloco. Esses ataques, por seu turno, segundo Lamounier 

49 É possível que a explicação desse fenômeno resida nos "hábitos de deferência" 
notados por Reis (1978) entre os eleitores "marginalizados" do processo político. De 
acordo com esses hábitos, os eleitores de baixíssima renda e escolaridade tendem a 
aprovar sistematicamente o governo e as instituições, quaisquer que sejam. 
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(1989), lhe possibilitaram "simbolizar, não importa se demagogicamente 

ou não, a hostilidade popular contra os políticos de modo geral"5º.

Acreditava-se que a rejeição aos políticos fosse um móvel imediato, 

tangível, diferentemente das abstratas questões ideológicas. Nas 

palavras de Boschi (1989b), "daí também que questões de fundo moral 

- como passar em juízo a integridade dos políticos - tenham tanto

apelo como um moto junto ao eleitorado". De fato, como veremos, havia 

uma generalizada rejeição aos políticos, porém ela diferençou pouco os 

eleitores deste ou daquele candidato. 

Mesmo assim, essa hipótese mostrou-se mais associada ao voto do que 

as anteriores ( embora novamente no sentido inverso do que o esperado). 

Para medir a eficiência preditiva da rejeição aos políticos sobre o voto, 

usamos a seguinte pergunta, incluída no questionário da pesquisa 

"Cultura política"/90: "De um modo geral os políticos brasileiros 

pensam mais 1. nos próprios interesses; 2. nos interesses de todo o país". 

O conjunto das respostas mostraram que Lamounier estava correto 

quando menciona a "hostilidade popular contra os políticos de modo 

geral", uma vez que quase 90% dos entrevistados optaram pela primeira 

alternativa. 

50 Lamounier (1989), pág. 143. O mesmo foi dito a respeito da rejeição aos partidos. 

Para explicar o bom desempenho de Collor, escreve R. Figueiredo (1997, pág. 2), 
comparando-o a Ulysses Guimarães e Aureliano Chaves: "Do outro lado, um político 
jovem, que entendeu primeiro - e como ninguém - os anseios e expectivas dos 
brasileiros. Saiu na frente e se apresentou como a negação pronta e acabada do status 

quo. Dizia que odiava os 'políticos tradicionais', era contra os partidos políticos 
(embora tenha criado um simulacro de um deles para se eleger) e alcunhou a FIESP, 
símbolo máximo do capitalismo no Brasil, de 'covil de retrógrados"' (Grifos nossos). 

Não encontramos, contudo, nenhum tipo de associação entre rejeição aos partidos e 

orientação do voto nos dados da pesquisa "Cultura política". 
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Não obstante, o grau de associação com o voto foi baixo ( coeficiente 

gama O, 16) e ele se deve a um inesperado vínculo entre os que 

consideraram que os políticos "pensam no interesse de toda a 

população" e o voto em Collor. Na verdade, o candidato associado à 

rejeição aos políticos foi Covas. Desse modo, à medida que funcionasse 

como preditora do voto, a rejeição aos políticos teria ajudado a eleger 

Covas e derrotar Collor. Isso não aconteceu exatamente porque a 

rejeição aos políticos foi uma preditora inexpressiva do sufrágio no 

primeiro turno. 

No segundo turno a força da associação entre o voto e a rejeição aos 

políticos aumenta, passando a ser moderada. Contudo, o sentido da 

associação é o mesmo que no anterior: o voto em Collor está associado à 

aceitação dos políticos, enquanto o voto em Lula é que correlaciona-se 

à sua rejeição (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2 - Avaliação dos políticos brasileiros por voto no 

segundo turno de 1989 

Porcentagem coluna 
Resíduo a·ustado 
Os políticos brasileiros 
pensam mais nos próprios 
interesses 

Os políticos brasileiros 
pensam mais 
no interesse de toda a 
população 

Fonte: "Cultura política"/90 

Lula 

93,2 
4,3 

6,8 
-4,3 

Collor Total 

86,8 89,2 
-4,3 

13,2 10,8 
4,3 

Quando controlada pela renda ( dados não mostrados), verifica-se que a 

associação entre visão positiva dos políticos e voto em Collor no 
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segundo turno ocorre entre os eleitores de menor poder adquisitivo ( até 

dois salários mínimos de renda familiar mensal). É possível que 0

fenômeno outra vez esteja ligado aos "hábitos de deferência" dos 

eleitores de baixíssima renda e escolaridade. Em todo caso, para esses 

eleitores o discurso de Collor contra os políticos não foi o determinante 

do voto. 

Hipótese 4: Diminuição do Estado 

Como registrava Boschi (1989b) em setembro de 1989, a questão 

"Estado versus mercado" figurou na mídia e no debate intelectual como 

das mais centrais na eleição daquele ano. Certos autores intepretaram a 

rejeição generalizada dos eleitores aos políticos, que como vimos foi 

confirmada pela pesquisa "Cultura política"/90, como uma forma de 

oposição ao Estado
51

• Em conseqüência o voto na direita foi 

interpretado com um desejo de controlar o poder público e diminuir o 

Estado, visto como fonte permanente de corrupção. 

Testamos também essa hipótese com os dados da pesquisa "Cultura 

política"/89, razão pela qual só temos os dados para o primeiro turno. 

Decidimos por esse caminho porque a pesquisa de setembro incluiu uma 

questão relativa ao papel do Estado, na qual perguntava-se ao eleitor se 

ele achava que o melhor seria "que o governo deixe as empresas 

51 A ligação entre o discurso moralizante de Collor e a crise do Estado foi 

estabelecida da seguinte maneira por Giannotti (1990): "( ... ) a denúncia contra a 

corrupção ganha novos traços. O tubarão corrupto era o símbolo duma corrupção 

social, o marajá corrupto sinaliza a corrupção do próprio Estado, viciado em sua 
estrutura normativa, ineficaz na sua rede de serviços. Desse modo, a crise não é 

percebida tanto como social, mas, sobretudo, como uma crise do Estado, da própria 

legalidade". 

Scanner
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particulares dirigirem tudo na economia, inclusive serviços básicos, 

como educação, saúde e habitação", "que o governo dirija apenas esses 

serviços básicos, deixando o resto para empresas particulares" ou "que o 

governo dirija tudo na economia, os serviços básicos, o comércio 

exterior, as indústrias pesadas, etc.". 

Colocamos as respostas numa escala que ia de mais Estado a menos 

Estado e cruzamos com a intenção de voto no primeiro turno. Para 

surpresa de quem imaginou que o voto na direita estivesse associado a 

menos Estado, a pesquisa mostrou o contrário. Enquanto o voto ao 

centro esteve coerentemente relacionado à idéia de um Estado que cuida 

da assistência básica, o voto na direita estava associado ao desejo de 

um Estado interventor. No Capítulo 4 mostraremos que essa associação 

é típica do público de direita no Brasil. Já o voto à esquerda mostrou-se 

igualmente distribuído entre as três posições frente ao papel Estado. 

Tabela 2.3 - Posição frente à intervenção estatal por voto no 

primeiro turno de 1989 

Porcentagem coluna Esquerda Centro Direita 
Resíduo a·ustado 

Menos Estado 15, 1 15,4 19, 1 

(O melhor para o Brasil seria que o governo deixasse as empresas 
particulares dirigirem tudo na economia, inclusive serviços básicos, 
como educação, saúde e habitação) 

Posição intermediária 33,6 47,6 24,3 

(O melhor para o Brasil seria que o governo dirigisse apenas esses 6,0 -5,8
serviços básicos, deixando o resto para empresas particulares) 

Mais Estado 51,2 37,0 56,6 

(O melhor para o Brasil seria que o governo dirigisse tudo na -4,9 3,9 
economia, os serviços básicos, o comércio exterior, as indústrias 
pesadas) 

Signific'ância=0,0000 

Fonte: "Cultura política"/89 

Total 

17,5 

30,4 

52,2 
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Apesar das associações descritas acima, o coeficiente gama de 

correlação (0,06) mostrou que a posição quanto ao tamanho do Estado 

não foi preditora do voto no primeiro turno. Como havia intuído 

corretamente Boschi (1989b), "a definição do processo eleitoral pode 

passar ao largo dessa questão". De fato, passou. 

Hipótese 5: Liderança forte 

Como vimos, o conjunto de hipóteses que lidou com a idéia de um voto 

orientado por oposição (ao status quo, a Samey, aos políticos e ao 

Estado), não foi revelador da decisão de voto. Antes de passarmos à 

análise da hipótese ideológica, abrimos um parêntese para realizar um 

teste algo diferente. Vários autores apontaram a existência um traço 

cultural no eleitorado que o predisporia a preferir uma liderança forte 

(Collor) em detrimento de uma opção participativa representada por 

Lula. Carvalho (1989), por exemplo, sugere que, no ambiente 

tensionado pela crise econômica em que transcorreu a campanha, o 

eleitor moveu-se mais em função de apelos imaginários (ou melhor, ao 

imaginário) do que tendo em vista o significado racional das 

candidaturas. 

Partindo dessa premissa, sugere que três candidatos conseguiam falar 

ao imaginário popular. Brizola representaria o "Salvador em Luta Contra 

o Reino das Trevas"; Lula encarnaria a "Revolução Redentora da Classe

Operária", e Collor seria o "Herói Solitário em Confronto com o Templo 

da Perdição". Ou seja, enquanto Lula é visto como o portador de uma 

esperança coletiva, Collor funciona como um líder individual. 
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Seguindo raciocínio semelhante, Velho (1990) oferece uma explicação 

para o fato do "mito Collor" ter se destacado dos demais. O autor atribui 

à atualização "de crenças e valores associados ao milenarismo e 

messianismo" o tipo de carisma pelo qual Collor teria sido tocado. Esse 

mito sebastianista teria reencarnado antes em D. Pedro I, Getúlio, 

Lacerda, Jânio e Brizola, sempre vistos como messias capazes de tirar o 

povo do aperto na hora da crise. A esse elemento messiânico e 

milenarista Velho acrescenta outro que teria favorecido Collor sobre 

Lula no segundo turno: a visão hierarquizante enraizada na cultura 

brasileira. Segundo ela, existe uma superioridade "natural" da casta 

dominante sobre os "de baixo". Daí a dificuldade para admitir que um 

operário (Lula) fosse melhor presidente do que um filho das elites 

(Collor). 

Na tentativa de comprovar esse tipo de hipótese, Silveira (1996) 

realizou pesquisa qualitativa em São Paulo e no Rio Grande do Sul com 

80 indivíduos (20 deles reentrevistados em profundidade) entre 1991 e 

1995. Com efeito, a idéia de que Collor representava alguém que tinha 

poder suficiente para reverter uma situação ruim para o povo apareceu, 

segundo o autor, de modo recorrente na amostra por ele estudada: 

"Frente aos reconhecidos limites da ação política, [ os entrevistados] 

consideram necessária a escolha de um governante forte, capaz de 

superar todas as dificuldades, de contrariar os interesses dos 

poderosos, de direcionar o país no caminho certo a ser seguido, 

independentemente das vontades dos outros políticos" (Grifos nossos)
52

• 

Os dados da pesquisa quantitativa de que dispusemos, entretanto, 

52 Silveira (1996), pág. 138 . 
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apresentaram indicações diferentes, uma vez que o grau de associação 

de itens como esses e o voto foi baixo. Ou seja, o seu valor preditivo 

mostrou-se fraco. 

O teste de hipóteses como essas em pesquisas quantitativas não é 

simples. No entanto, usando uma das perguntas da pesquisa "Cultura 

política"/90 pudemos detectar alguns elementos a respeito do assunto. 

Nela, os entrevistados foram indagados se, na sua opinião, "seria melhor 

para resolver os problemas do Brasil: a atuação de um líder que coloque 

as coisas no lugar ou a participação da população nas decisões 

importantes de governo ou as duas coisas." 

Nesse caso, não pudemos usar o coeficiente de correlação gama, uma 

vez que a variável independente não é ordinal. Utilizamos então um 

outro índice (Eta) para medir o grau de associação entre as opções por 

líder versus participação e o voto. O resultado foi uma associação fraca, 

semelhante à que resultou do teste anterior (para os quais também 

obtivemos o valor de Eta53) sobre o vínculo entre apreço pela 

intervenção estatal e voto. 

53 O coeficiente de correlação Eta varia de O a 1. 
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Tabela 2.4 - Apreço pela participação popular por voto no 

segundo turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Collor Total 
Resíduo aiustado 

A atuação de um líder que 31,0 42,1 37,8 
coloque as coisas no lugar -4,9 4,9 
seria melhor para resolver 
os problemas do Brasil 

As duas coisas 10,2 10,3 10,2 

A participação da 58,9 47,6 52,0 
população nas decisões 4,8 -4,8 

importantes de governo 
seria o melhor para resolver 
os oroblemas do Brasil 

. . 731 1"166· 1897 

', ';,:' 100% 100% 100%. 

«�=25,7, ··stgnJm'ãncia'=0,0000 
• -Li, . . _.,., · . · 

Gãtna=--0�21 �Eta=o,,2' 

Fonte: "Cultura política"/90 

No segundo turno a associação entre as variáveis ficou mais forte 

{Tabela 2.4): o voto em Collor esteve associado à preferência por um 

líder que colocasse as coisas no lugar e houve uma associação positiva 

entre a opção participativa e o voto em Lula. Mas o grau da associação 

continuou fraco. 

Como se verá no Capítulo 4, a opção pela liderança em lugar da 

participação popular é também um dos conteúdos associados ao 

posicionamento à direita, assim como a tendência participacionista está 

associada à autolocalização à esquerda. No entanto, os dados mostram 

que esse não foi o item que conduziu os eleitores especificamente na sua 

escolha de 1989. 

Scanner
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Hipótese 6: Alinhamento ideológico 

Sugerida por vários autores (Kinzo 1992, Lima Jr. 1993 e Castro 1994 ), 

a hipótese de ter ocorrido um alinhamento ideológico do eleitorado não 

foi testada diretamente, perguntando-se a autolocalização do eleitor na 

escala esquerda-direita, a não ser em nosso trabalho anterior (Singer 

1993 ). Lima Jr., por exemplo, trabalha com evidências indiretas a 

respeito. O autor .mostra que, se classificarmos os partidos em apenas 

duas categorias ( esquerda = PT, PDT, PCB, PSDB e direita = PMDB, 

PRN, PDS, PFL e PTB), e somarmos as respectivas votações obtidas no 

primeiro turno, o resultado será quase exatamente o total de votos em 

Collor e Lula no segundo turno. "Parece-me bastante plausível a 

aceitação da hipótese do alinhamento ideológico, uma vez que a 

suposição de transferência de votos dos partidos de esquerda a Lula no 

segundo turno e dos de direita a Collor permitiu obter, no caso de Lula, 

praticamente o resultado obtido no primeiro turno e uma diferença de 

menos de 5% no caso do candidato vitorioso", conclui o autor54
•

Kinzo (1992), por sua vez, apresenta resultados de survey sobre o 

comportamento eleitoral em Presidente Prudente ( cidade média do 

interior do Estado de São Paulo na qual a autora conduziu survey em 

89). A partir da análise dos dados, constata que "o comportamento 

eleitoral em Presidente Prudente tem a ver não tanto com determinantes 

sócio-econômicos, mas principalmente com fatores de ordem político

.
d l' 

.
1155 1 eo og1ca 

54 Lima Jr. (1993), pág. 63. 

55 Kinzo (1992), pp. 61 e 64. 
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Tomando um conjunto de opiniões dos entrevistados, fica claro que 

existe na cidade um pólo conservador e um pólo progressista e que o 

primeiro votou em Collor e o segundo dividiu o seu voto entre Lula e 

Covas no primeiro turno, unindo-se em tomo de Lula no segundo. No 

entanto, em nenhum momento é apresentada a medida da 

autolocalização desses eleitores no contínuo esquerda-direita ou da 

relação dessa distribuição com o voto. 

A única pesquisa, além da nossa, que lida com o problema da 

identificação ideológica a partir de dados sobre como o eleitor se 

autolocaliza na escala esquerda-direita é a de Castro (1994)56 . A autora 

testa, a partir de dados do Vox Populi colhidos em escala nacional em 

maio de 1989 e de pesquisa conduzida em novembro do mesmo ano pela 

Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, várias 

hipóteses sobre os determinantes do voto em 1989. Com o uso de 

técnica estatística capaz de testar simultaneamente várias hipóteses de 

determinação do voto, a autora descarta inicialmente que tenha havido 

relações fortes entre atitudes frente a questões específicas e o voto. A 

mesma análise indica, contudo, que renda e escolaridade, de um lado, e 

identificação partidária, de outro, foram bons preditores do voto em 

1989. 

56 Guilhon Albuquerque (1992) também toca nessa questão, porém em uma etapa 

mais abstrata (preliminar) da análise. Preocupado com as diferentes estratégias de 
voto adotadas pelo eleitorado, o autor sugere que existem aqueles que votam 
predominantemente por identificação ( entre elas a ideológica), os que votam 
predominantemente por expectativa de resultado e os que votam predominantemente 
por oposição. Analisando os dados da pesquisa "Cultura política"/90, o autor conclui 
que, em 1989, a maioria dos eleitores (cerca de metade) teria decidido em quem votar 
predominantemente por identificação, mas não analisa o tipo de identificação em 
jogo. 
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Em seguida, Castro procura verificar o grau de correlação entre 

identificação ideológica e o voto. Entretanto, por razões não explicadas, 

em vez de medir a identificação do eleitor de acordo com a sua 

autolocalização no espectro, a autora procura deduzi-la a partir da 

maneira como ele localiza o candidato de sua preferência em um eixo 

contínuo de posições sócio-econômicas. 

O resultado é a descoberta de que existe forte associação entre o voto e 

a imagem que os eleitores tinham de como os candidatos se 

posicionavam no eixo sócio-econômico ( defesa dos mais pobres contra 

os mais ricos ou vice-versa). Mas é evidente que a acuidade da 

percepção da verdadeira posição dos candidatos varia com a sofisticação 

política do eleitor. Assim, os eleitores com sofisticação maior percebem, 

em proporção significativamente mais elevada, que Collor defende os 

ricos e Lula os pobres. Isso quer dizer que o eleitorado menos 

sofisticado projetou sobre Collor a posição de defensor dos pobres. A 

conclusão, assim, é que a sofisticação é um elemento central para a 

definição do voto, uma vez que incide diretamente na capacidade de 

discernimento sobre a verdadeira posição dos candidatos. 

Em resumo, nenhum outro trabalho a não ser o nosso (Singer 1993) 

procurou correlacionar a autolocalização do eleitor na escala ideológica 

com o seu voto. Quando testamos a autolocalização do eleitor na escala 

esquerda-direita com o voto revelou-se uma associação substancial 

entre as duas variáveis no segundo turno, com um coeficiente gama de 

0,55. Os dados indicaram também que essa associação ocorreu já no 

primeiro turno, embora com um grau de constrangimento menor 

( coeficiente gama de 0,45), conforme se pode verificar nas Tabelas 2.5 e 

2.6. 
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Tabela 2.5 - Autolocalização na escala esquerda-direita por voto 

no primeiro turno de 1989
57

Porcentagem coluna 
Resíduo a·ustado 
Esquerda 

Centro 

Direita 

Esquerda 

32,3 
12,5 
49,0 

Fonte: "Cultura política"/90 

Posi ão dos candidatos 

Centro Direita Total 

16,9 

51,2 

31,9 

A Tabela 2.5 mostra que colocar-se à esquerda foi preditor de votar nos 

candidatos de esquerda, assim como rejeitar os de centro e direita, o 

mesmo ocorrendo com os que se posicionaram à direita. Eles tenderam a 

votar nos candidatos de direita e rejeitaram os de esquerda e de centro. 

Já o posicionar-se ao centro significou votar nos candidatos de centro e 

rejeitar os de direita (mas não os de esquerda). Se observarmos 

individualmente a distribuição de votos de cada um dos cinco 

57 A pergunta sobre autolocalização na escala esquerda-direita foi formulada da 

seguinte maneira: "Como você sabe, muita gente quando pensa em política, utiliza os 

termos esquerda e direita. No quadro que aparece neste cartão em qual posição 

política você se colocaria, sendo que a posição um é o máximo à esquerda e a 

posição sete é o máximo à direita?" 

Cartão: Esquerda Direita 

1234567 

Para facilitar a compreensão dos dados, as sete categorias de posicionamento 
ideológico foram reagrupadas em três, da seguinte forma: 

Posições 1 e 2 = esquerda 

Posições 3, 4 e 5 = centro 

Posições 6 e 7 = direita 
Os candidatos também foram ordenados em uma escala esquerda-direita de acordo 

com a sua pertinência partidária (ver nota 19 deste capítulo a respeito de como foi 
elaborada essa escala). 
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candidatos mais votados (Tabela 2.9A no Anexo 1 ), confirma-se a 

coerência da posição ideológica e do voto. Posicionar-se à direita esteve 

associado a votar em Collor, assim como rejeitar Lula, Brizola e Covas, 

porém não Maluf. Posicionar-se ao centro, por sua vez, esteve associado 

a votar em Covas e Brizola, e rejeitar Collor e Lula. Os eleitores que se 

colocaram à esquerda sufragaram Lula e Brizola, rejeitando Covas, 

Collor e Maluf. 

Os dados acima, além de confirmar a forte correlação entre a 

distribuição na escala e o voto nos candidatos ordenados no eixo 

esquerda-direita, fornecem informações adicionais importantes para 

compreender o comportamento eleitoral de 1989. Em primeiro lugar, 

percebe-se que o segundo turno antecipado à direita não se limitou ao 

apoio do PFL a Collor. Concentrando os votos em Collor em lugar de 

distribuí-los entre Collor e Maluf, toda a direita antecipou o segundo 

turno. Essa é a razão de que os votos de Maluf concentrem-se mais ao 

centro do que à direita. 

De outra parte, vista a distribuição do posicionamento ideológico dos 

eleitores, dever-se-ia esperar uma vitória folgada de Collor no segundo 

turno. Com efeito, enquanto a direita representava 32% dos eleitores, a 

esquerda tinha cerca de metade disso. Mas a Tabela 2.6 mostra a intensa 

divisão dos eleitores de centro. Foi essa divisão que produziu o 

equilíbrio entre os dois candidatos assistido no final do segundo turno. 

Isso é coerente com o fato de que uma boa parte dos eleitores do PSDB, 

que teve a maior votação ao centro, optou por Lula (ver a Tabela 2.1 IA 

no Anexo 1 ), de acordo com a orientação do próprio partido. A divisão 

do centro também seguiu um alinhamento ideológico: os eleitores de 

centro-esquerda optaram por Lula, enquanto os de centro-direita 
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optaram por Collor. O posicionamento propriamente ao centro do 

espectro revelou-se independente do voto. Essa divisão do centro 

"puro", que votou tanto em Collor quanto em Lula, explica também o 

crescimento de Lula e a dificuldade de Collor para ganhar no segundo 

turno, apesar da nítida supremacia da direita sobre a esquerda (Tabela 

2.8A, Anexo 1). 

Tabela 2.6 - Autolocalização na escala esquerda-direita por voto 

no segundo turno de 1989 

Porcentagem coluna 
Resíduo a·ustado 

Esquerda 

Centro 

Fonte: "Cultura polftica"/90 

Lula 

29,9 

11,3 

53,1 

Collor Total 

8,6 17,0 

-11,3
48,9 50,6 

42,5 32,4 
10,8 

Em suma, os dados confirmam a hipótese de que houve um alinhamento 

ideológico na eleição de 1989 e mostram que o posicionamento 

ideológico do eleitor na escala foi um preditor moderado do voto no 

primeiro turno e forte no segundo, constituindo o melhor preditor de 

voto dentre as várias hipóteses testadas até aqui. 
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2.4 Conclusão 

Para concluir, vamos comparar o poder preditivo da identificação 

ideológica com o de alguns determinantes estruturais do voto, como a 

renda, a escolaridade e a preferência partidária, que, tanto de acordo 

com os estudos clássicos do comportamento eleitoral quanto com os 

resultados encontrados por Castro a partir dos dados do Vox Populi, 

estão muito correlacionados ao voto. No Quadro 2.5 são apresentados os 

coeficientes gama de correlação para um conjunto de variáveis 

relacionadas ao voto no primeiro e no segundo turnos de 1989. 

Quadro 2.5 - Coeficientes de correlação gama de cinco variáveis 

com o voto no primeiro e no segundo turnos de 1989* 

Primeiro turno .:Sjl undo turno 

-0,14 -0,27

0,16 0,34 

-0,29 -0,43

-0,45 -0,55

-0,76 -0,83

* Os dados completos estão nas Tabelas 2.2, 2.5 e 2.6 e,
no Anexo 1, Tabelas 2.5A, 2.6A, 2.2A, 2.3A, 2.12A, 2.13A.

O Quadro 2.5 mostra que, de acordo com os dados da pesquisa "Cultura 

política"/90, a renda foi um fraco preditor do voto em 1989, tanto no 

primeiro quanto no segundo turno. Ela ficou ainda abaixo do grau de 

associação entre rejeição aos políticos e a orientação do voto, que, como 

vimos, não se constituiu em uma boa explicação do comportamento 

eleitoral. Mesmo assim, convém registrar que houve alguma relação 

- ----- ----

Scanner
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entre aumento de renda e voto à esquerda, o que é uma inversão da 

perspectiva sociológica tradicional. Não obstante, o grau de associação 

encontrado indica que a classe não chegou a constituir-se em um claro 

determinante do voto. 

Quando olhamos para o efeito da escolaridade sobre o voto, talvez seja 

possível entender melhor o comportamento da variável renda. Como se 

sabe, renda e escolaridade são duas variáveis fortemente 

interrelacionadas. No entanto, a escolaridade teve uma força preditiva 

significativamente maior do que a renda sobre o voto em 89. No 

segundo turno ela chegou a ser um preditor moderado do voto. A 

atuação da escolaridade foi na mesma direção que a da renda: quanto 

maior a escolaridade, maior a tendência ao voto na esquerda, só que com 

mais intensidade. Isso indica que talvez não tenha sido tanto a renda 

quanto a escolaridade que influiu sobre o voto. Ou seja, possivelmente 

os eleitores pobres tenderam a votar na direita não porque pobres, mas 

sim porque menos escolarizados. A escolaridade foi, em suma, um 

melhor preditor do voto do que a renda: fraco no primeiro turno, mas 

regular no segundo. 

O melhor dos preditores, no entanto, foi a preferência partidária. Os 

eleitores que identificavam-se com os partidos de esquerda tenderam 

fortemente a votar nos candidatos de esquerda, o mesmo ocorrendo para 

os eleitores com preferências ao centro e à direita em relação aos 

candidatos de centro e direita. Em conseqüência, sabendo-se a 

identidade partidária do indivíduo havia uma grande probabilidade de 

prever-se em que fatia do espectro ele iria depositar o seu voto. Isso 

mostra que a escolha do partido obedece a um critério ideológico. 
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Comparada à identificação ideológica, percebe-se que a identificação 

partidária foi muito mais efetiva tanto no primeiro quanto no segundo 

turnos como preditora do voto. Ocorre que apenas 44% dos eleitores 

declararam ter preferência partidária, enquanto que 80% colocaram-se 

na escala esquerda-direita. Isso significa que a identidade partidária foi 

um excelente preditor do voto, porém para apenas uma minoria de 

eleitores. Isso porque a identidade partidária constituía também um 

índice de politização. Em outras palavras, a minoria de eleitores que 

declarou ter preferência por algum partido foi significativamente mais 

coerente exatamente porque se tratava da parcela politicamente mais 

envolvida do eleitorado. Já a identificação ideológica foi um preditor 

mais amplo, embora não tão seguro, uma vez que incorporou grande 

parte dos eleitores58 . Embora a identificação ideológica não demonstre a 

mesma eficiência preditiva que a identidade partidária, os seus índices 

de correlação são consistentes e significativamente superiores ao dos 

demais preditores testados. A conclusão é que,, das várias explicações 

do comportamento eleitoral em 1989, a identificação ideológica revelou

se a mais útil para a previsão do voto da maior parcela do eleitorado. 

58 Os que não souberam pos1c10nar-se na escala foram os eleitores de menor 
escolaridade e, previsivelmente, os que tenderam a votar em branco ou anular o voto. 



87 

Capítulo 3 

Ideologia e economia na decisão de 1994 

3.1. Objetivos do capítulo 

A importância do Plano Real para a decisão do voto em 1994 é 

indiscutível. Como um acidente geográfico que subitamente transforma 

toda a paisagem, o programa de estabilização econômica produziu uma 

mudança na orientação de parcelas significativas do eleitorado: do voto 

por insatisfação com o governo de centro e direita para um voto por 

expectativa de resultado (Guilhon Albuquerque 1995a, 1995b ). Se o curso 

de ação dos eleitores fosse um rio que pudéssemos acompanhar desde o 

alto, dir-se-ia que, a partir da campanha pelo impeachment de Fernando 

Collor de Mello e durante o governo de Itamar Franco, a água das 

preferências populares tendia a movimentar cada vez mais os moinhos dos 

partidos de esquerda, a julgar pelas pesquisas de intenção de voto ( ver 

Quadro 3 .1 ). Com a abrupta queda da inflação em julho de 1994, no 

entanto, a intenção de voto mudou de rumo, terminando por desembocar 

majoritariamente no candidato vitorioso do centro e da direita. 

Neste capítulo pretendemos demonstrar, contudo, que, por baixo das 

correntes superficiais determinadas pela conjuntura, o leito do rio manteve 

a orientação geral observada em 1989. O eleitorado continuou 

majoritariamente centrista e a direita superava em cerca de duas vezes os 

que se colocavam à esquerda. E tal como no pleito que elegeu Collcfr, a 

autolocalização no espectro esquerda-direita foi um forte preditor do voto, 

mesmo numa eleição em que a discussão econômica susbstituiu o debate 
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ideológico como tema central. Vamos mostrar também que a influência 

das medidas antiinflacionárias sobre o voto é mais bem compreendida se 

for percebido que elas incidiram sobre a divisão ideológica do eleitorado, 

combinando-se com ela em lugar de apagá-la, como algumas análises 

chegaram a sugerir. Verifica-se, na verdade, que o plano de estabilização 

não produziu um efeito único sobre o voto, tendo impactos diferentes 

sobre os diversos estratos ideológicos do eleitorado. Ajudou fortemente a 

atrair o conjunto do voto da direita para Fernando Henrique Cardoso, mas 

exerceu uma ação moderada sobre o eleitorado de centro e menor ainda 

sobre o de esquerda. 

Este capítulo começa com uma descrição da conjuntura pré-eleitoral e da 

campanha. Em seguida, resumimos as principais hipóteses explicativas do 

comportamento eleitoral e testamos a sua consonância com os dados de 

survey da USP (Universidade de São Paulo), a partir daqui intitulada 

pesquisa "Tipologia do voto paulista", realizado no Estado de São Paulo 

em outubro/novembro de 199459
• Por fim, procuramos compreender como 

se deu a ação conjunta da ideologia e da economia na decisão do voto.

59 A pesquisa com amostra probabilística "Tipologia do voto paulista" foi planejada 
por um grupo interdisciplinar de professores da Universidade de São Paulo (USP), 
coordenado pelos professores José Augusto Guilhon Albuquerque (Departamento de 

Ciência Política) e Carlos Alberto Bragança (Instituto de Matemática e Estatística) e 
executada pela empresa Toledo & Associados. Pariticiparam do grupo de pesquisa os 

professores Elizabeth Balbachevsky (DCP/USP), Fernando Limongi (DCP/USP), 
Sérgio Weschler (IME/USP) e André Singer (DCP/USP). Houve assistência de 

pesquisa da estatística Lurdes Y oshiko Tani Inoue (IME/USP) e da bolsista Denilde 
Silva de Oliveira, do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP 
(Nupri/USP). O survey, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp), processo número 94/1927-8, foi realizado com a 3.022 
eleitores no Estado de São Paulo entre os dias 28 de outubro e 5 de novembro de 
1994. 
O plano amostral utilizado valeu-se de uma dupla estratificação. Os municípios do 

Estado de São Paulo foram estratificados segundo variáveis fortemente associadas ao 
comportamento eleitoral, tendo esse próprio comportamento em eleições anteriores 
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3.2 Uma campanha econômica 

Durante uma boa parte da pré-história eleitoral de 1994, o debate público 

transcorreu em tomo da idéia de que haveria uma repetição do confronto 

entre esquerda e direita que se deu no segundo turno de 1989. Para que a 

mesma polarização voltasse a acontecer, entretanto, seria necessário que 

os partidos de centro continuassem eleitoralmente enfraquecidos ( como 

vimos no capítulo precedente, no primeiro turno de 1989 o conjunto de 

candidatos de centro ficou somente com cerca de 20% dos votos no 

primeiro turno, enquanto os de direita tiveram cerca de 3 8%, e os de 

esquerda, 32% ). 

O que confundiu boa parte dos analistas da eleição de 1994 até o começo 

de julho daquele ano, portanto até três meses antes do dia de ir às umas, 

foi a conjunção de dois fatores distintos. De um lado, a forte ascensão de 

um dos candidatos de esquerda (Lula) nas pesquisas e o enfraquecimento 

relativo, na mesmas pesquisas, dos candidatos de centro e de direita. Por 

outro, enquanto o voto de esquerda concentrava-se em Lula, ao centro e à 

direita ele ainda estava fragmentado. Lula detinha 85% dos votos dos 

candidatos à esquerda (Lula e Brizola) no começo de julho de 1994, mas 

Fernando Henrique só reunia 64% dos votos ao centro e à direita (FHC, 

Quércia, Enéas e Amin). 

Somados, esses fatos levaram a que se 1magmasse a repetição de um 

padrão polarizante como o de 1989 em 1994. Vista em retrospecto, 

sido incorporado no "frame" de estratificação. O município de São Paulo, por suas 
características singulares no Estado, foi tomado como um estrato e uma 
subestratificação foi nele realizada para amostragem de zonas eleitorais, de forma 
reiterada, portanto. 
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percebe-se que a eleição de 1994 foi de fato polarizada, porém não entre 

esquerda e direita, mas sim entre esquerda de um lado e centro e direita 

unidos de outro, o que configura uma situação bem distinta daquela 

ocorrida em 1989. Em parte isso resultou da própria ascensão de Lula nas 

pesquisas. A hipótese de que o candidato de esquerda vencesse já no 

primeiro turno provocou temor em setores conservadores, que decidiram, 

por assim dizer, "antecipar" o segundo turno na forma de uma unificação 

em tomo de Fernando Henrique Cardoso já no primeiro turno (Guilhon 

Albuquerque 1995a). 

Com a entrada em vigor do real, além da concentração partidária e 

eleitoral conservadora em tomo de Fernando Henrique, ocorreu uma 

migração em direção à sua candidatura movida pelo sucesso do plano 

antiinflacionário. A soma dos dois movimentos beneficiou FHC a tal 

ponto que este acabou ganhando no primeiro turno e não Lula. Assim, 

não foi o real que elegeu F emando Henrique no primeiro turno e sim a 

confluência do apoio ao real e da reação, que já havia começado antes 

de os preços pararem de subir, dos setores do eleitorado 

ideologicamente adversários da esquerda. 

O peso da reação conservadora - independente do real - não deve ser 

subestimado. A evolução do comportamento eleitoral entre 1989 e 1994 

mostra que a direita nunca deixou de ter vasto apoio. Tomando a 

Câmara dos Deputados como termômetro, veremos que a eleição 

legislativa de 1990 produziu um enfraquecimento do centro e um 

fortalecimento da esquerda. Mas houve também uma inequívoca vitória 

da direita, que elegeu 257 deputadós, contra 101 de esquerda e 145 de 
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centro60
• Não foi por outro motivo que ocorreram diversas tentativas de 

acordo entre partidos de centro e de esquerda no período 1991-9361•

Nem mesmo a espetacular e inesperada débâcle do governo Collor, 

consumada bem antes do fim regulamentar do mandato, ocasionou uma 

diminuição expressiva da força eleitoral da direita, a julgar pelas 

importantes vitórias nas capitais de São Paulo e do Rio de Janeiro nas 

eleições municipais de 1992, que ocorreram dois meses depois do 

impeachment de Collor. 

Estabeleceu-se certa confusão interpretativa, no entanto, porque o 

impeachment de Collor motivou um aumento da simpatia da opinião 

pública pela liderança individual de Lula, que havia alertado, durante a 

campanha de 1989, para as conseqüências de eleger um aventureiro para 

o cargo de presidente da República. De fato, depois de um começo

turbulento, em que tentou controlar a hiperinflação de 80% ao mês por 

meio de um seqüestro inédito dos ativos financeiros, Collor jogou o país 

em uma profunda recessão (o PIB retraiu-se 4,4% em 1990)62
• A crise 

econômica, associada a uma decisão estrategicamente suicida de não 

60 
Ver Lamounier (1991) pág. 96 e Soares (1991). Enquanto a esquerda passou de 14% 

para 20% da Câmara, em 1991, a direita subiu de 4 7% para 51 %, o centro caiu de 3 9% 
para 29%. Foi usada, para esses cálculos, a mesma classificação dos partidos discutida 
no Capítulo 2. 

61 A hipótese de uma aproximação entre o PT e o PSDB foi discutida várias vezes entre 
1989 e 1993. Lula e Fernando Henrique teriam-se reunido ao menos em duas ocasiões, 

de acordo com relatos jornalísticos: em março de 1991 (Veja, ano 27, n. 41, pág. 68) e 

no primeiro semestre de 1992 (Dimenstein e Souza 1994, pág. 51), para conversar sobre 
uma possível aliança entre os dois partidos. Além dessas presumidas conversas 
privadas, houve uma tentativa pública de unificação em junho de 1993, organizada pelo 
empresário Oded Grajew, do lado petista, e pelo economista Luiz Carlos Bresser 
Pereira, do lado peessedebista (Suassuna e Novaes 1994, pág. 11 ). 

62 Ver, a respeito da política econômica do governo Collor, F. de Oliveira (1992) e G. 
Oliveira (1996). 
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negociar com o Congresso, levou Collor a um crescente isolamento 

político, o que terminou por obrigá-lo a deixar o cargo dois anos antes 

do previsto. Em conseqüência, Lula, na qualidade do anti-Collor de 

1989 e de peça importante do movimento popular pró-impeachment, 

ganhou a aura informal de líder da oposição. 

Aprovado o impeachment pelo Congresso Nacional em setembro de 

1992, Collor foi substituído pelo vice, Itamar Franco, que formou um 

ministério com características centristas. A princípio, a intenção do novo 

presidente era a de esperar até que a eleição de 1994 viesse a produzir 

um governo que, legitimado pelas umas, fosse capaz de enfrentar a 

inflação63
. Pouco depois, a vitória de Maluf para a Prefeitura de São 

Paulo iria criar a sensação de que o principal político da direita paulista 

iria ser o grande opositor de Lula na eleição de 1994, prefigurando 

polarização semelhante à de 1989. 

Porém, em agosto de 1993, a equipe que havia assumido o Ministério 

da Fazenda em maio daquele ano começou a cogitar de um novo pacote 

antiinflacionário (Dimenstein e Souza 1994). Ao contrário dos quatro 

planos anteriores, contudo, aquele desenhado pelos assessores de FHC 

não deveria causar efeitos imediatos. De acordo com a descrição de um 

membro da equipe que trabalhou na concepção e implementação do 

programa, essa diferença foi deliberada: o real procurou diferençar-se 

dos fracassados projetos de estabilização anteriores e, especialmente, do 

63 110 início do governo Itamar foi marcado por indefinições e por um ministério
considerado fraco, reforçando a impressão de que seria necessário esperar uma nova 
administração para enfrentar os principais problemas de uma economia que vivia à 
beira da hiperinflação. Durante 1992/1993, era freqüentemente lembrado o fato de 
que não havia precedente histórico de estabilização bem-sucedida em final de 
governo" (G. Oliveira 1996, pág. 15). 



93 

Plano Collor, por não causar mudanças espetaculares de curto prazo64
.

Os efeitos do Plano Real só viriam a ser sentidos pelo grande público 

emjulho de 1994. 

Enquanto isso, o PT, que havia decidido manter-se fora da coalizão de 

governo proposta por Itamar Franco, via as pesquisas de intenção de 

voto apontarem parcelas crescentes do eleitorado inclinando-se por 

Lula. Entre junho de 1993 e maio de 1994, no mesmo passo em que a 

popularidade do governo Itamar caía, Lula subia nas prévias65
• Em 

março de 1994, enquanto o centro, representado nas pesquisas pelos 

ministros Antônio Britto (PMDB), da Previdência, e Fernando Henrique 

(PSDB), da Fazenda, somava 22% das intenções de voto, os candidatos 

de esquerda (Lula e Brizola) chegavam a 39%. A direita, por sua vez, 

(Paulo Maluf e Antônio Carlos Magalhães) tinha somente 18% das 

preferências66•

64 O índice de popularidade do governo Itamar Franco só começaria a crescer em 
maio de 1994, um ano depois da chegada de FHC ao comando da economia (R. 
Figueiredo 1994, G. Oliveira 1996). Como lembra G. Oliveira (1996, pág. 31), tal 
efeito teria sido proposital. "A diferença entre as duas visões [ de combate à inflação] 
fica patente no contraste entre a famosa expressão do ex-presidente Collor de que 
'dispunha de uma única bala para acabar com a inflação' e a insistência do ex
presidente do Banco Central e posteriormente ministro da Fazenda, Pedro Malan, de 
que a estabilização constitui um processo". 

65 Ver, sobre o crescimento de Lula nessa fase, Patarra (1995) e Almeida (1996). 

66 A distância entre Lula e Brizola, no campo da esquerda, já em março, e que se 
manteria até o fim (Lula acabou ficando 19 pontos percentuais acima de Brizola nas 
urhas), provavelmente refletia o início de uma mudança depois confirmada: a 
absorção, sobretudo no Rio Grande do Sul, dos votos do PDT pelo PT. A 
incorporação dos votos pedetistas deve ser parte da explicação para o fato de Lula ter 
saído dos 15% obtidos no primeiro turno de 1989, para os 22% em 1994. 
Especificamente sobre o caso do Rio Grande do Sul, ver Baquero (1994), pág. 55. 
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Não temos fontes empíricas para saber qual era a distribuição 

ideológica do eleitorado de cada candidato naquele momento, uma vez 

que as pesquisas nacionais de intenção de voto a que tivemos acesso não 

incluíam a pergunta sobre a autolocalização do eleitor no contínuo 

direita-esquerda ( o que é uma das demonstrações da subavaliação que se 

faz dessa variável no Brasil). É plausível supor, entretanto, que àquela 

altura uma parcela do eleitorado centrista havia se inclinado pelos 

candidatos de esquerda. Um indicador disso é que o crescimento 

posterior de F emando Henrique se fará, a partir de julho, paralelamente 

à queda de preferências pela esquerda, sugerindo uma volta às origens 

de eleitores centristas desgarrados. 

Pode-se dizer, desse modo, que a campanha de 1994 divide-se em duas 

etapas bem distintas. A que vai até julho de 1994 e a que se estende de 

julho a outubro daquele ano. Na primeira, Fernando Henrique tende a 

unificar em tomo de si parte do voto da direita e o voto do centro. Do 

ponto de vista social, o apoio a F emando Henrique, nessa etapa, vinha 

sobretudo dos estratos de maior renda. A sua candidatura só irá crescer 

entre os mais pobres à medida que a inflação cair, quer dizer, depois de 

julho (Mendes e Venturi 1994, R. Figueiredo 1994). 



Quadro 3.1 - Evolução da intenção de voto (estimulada) para a 

eleição de 1994 (em%) 
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Lula Brizola FHC Quércia Enéas Amin Branco/ Indecisos 
e, nulo 

Junho/93 ,;; 26 11 12 7 16 

Aaosto/93 27 7 10 7 20 

Novembro/93 33 7 10 6 20 

Dezembro/93 32 7 10 6 21 

,_Feverel(o/94 30 9 11 7 13 

Abril/94 37 10 21 8 3 12 

Maio/94 42 8 16 7 3 14 

Malo/94 40 7 17 8 2 3 11 

Junho/94 41 7 19 6 2 3 11 

Julho/94 38 7 21 7 2 3 13 

Julho/94 34 7 25 7 3 3 9 

Julho/94 32 7 29 7 2 2 7 

Aaosto/94 29 6 36 6 3 2 7 

Aaosto/94 24 5 41 5 4 3 8 

Aaosto/94 23 5 43 4 4 2 7 

Aaosto/94 23 5 45 5 4 2 6 

Setembro/94 23 4 44 5 4 2 6 

Setembro/94 23 4 44 5 4 2 6 

Setembro/94 21 4 45 6 5 2 7 

Setembro/94 22 4 47 6 5 2 5 

Setembro/94 23 3 47 5 6 2 5 

Outubro/94 22 4 48 5 6 2 8 

Resultados 22 3 44 4 6 2 19 

Fonte: Almeida 1996 (pág. 39), citando DataFolha. 

Como se vê no Quadro 3.1, na primeira fase da campanha Lula chega a 

atingir nada menos que 42% das intenções de voto67
• Embora

observadores experientes, como Weffort (1994), advertissem para o fato 

de que o candidato petista só alcançava essa proporção das intenções de 

voto na pesquisa estimulada, sendo que na espontânea ficava em tomo 

de 20%, indicando que a solidez daquelas preferências era relativa, o 

próprio Weffort considerava "seguro" que Lula iria para o segundo turno 

67 Reflete bem o clima daquele momento o depoimento de Fernandes (1995, pág. 
107): "Havia, então, nos meios acadêmicos e políticos da Inglaterra - e acredito que 
não só lá -, muita expectativa em relação ao resultado das eleições presidenciais no 

Brasil. Especulava-se sobre as conseqüências da vitória de um candidato de uma 

coalizão de esquerda no maior país da América Latina. O espectro de Allende 

povoava (para bem ou para mal) a imaginação dos que ensaiavam projeções de 
cenários. Voltei ao Brasil em julho, convicto de que seria testemunha-participante de 

uma mudança histórica." 

6 
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11 

11 

11 
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11 
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10 

12 

11 
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(Weffort 1994 ). Parecia àquela altura impensável que nem sequer 

houvesse segundo turno 68•

Sobre as características do apoio a Lula na primeira fase da campanha, 

convém recordar os resultados da pesquisa DataFolha na qual se 

indagava sobre a razão do voto. Em levantamento de 23 e 24 de maio, 

no qual Lula apareceu com 40% das intenções de voto, 12% dos que 

diziam preferi-lo argumentavam fazê-lo para "experimentar o novo". 

Outros 17% diziam preferi-lo'por ele ter sido "pessoa pobre, operário" e 

apenas 16% por "representar os trabalhadores" (Folha de S. Paulo, 5 de 

junho de 1994 ). Embora não tenhamos maneira de comprovar a 

hipótese, é razoável imaginar que os que o estavam apoiando para 

"experimentar o novo" tenham decidido mudar de opção depois do 

estabelecimento do Plano Real. Assim como o fato de Lula "ter sido 

pobre e operário" pode ter ficado em segundo plano em face a uma 

política econômica capaz de domar os preços. 

Em todo caso, como já dissemos, o crescimento de Lula na primeira 

fase da campanha acabou sendo favorável a Fernando Henrique, uma 

vez que precipitou a decisão dos eleitores de direita de votar no mais 

forte oponente ao candidato petista. Como afirma Guilhon Albuquerque 

68 Weffort (1994, pág. 5). Note-se que, se houvesse informações sobre a identificação 
ideológica do eleitorado nesse período, o quadro não mostraria contornos tão 
favoráveis de Lula. Em seminário realizado em junho de 1993, na Câmara dos 
Vereadores de São Paulo, sugeríamos, a partir dos dados de 1990, que, na hipótese de 
um confronto Lula/Fernando Henrique, o candidato do centro teria muita força 
(Singer s.d.), como de fato acabou ocorrendo. Na mesma direção, segundo Veja (ano 
27, n. 41, pág. 31), o diretor do Ibope, Carlos Augusto Montenegro, teria dito a 
Fernando Henrique que Lula estava inflado e não ganharia a eleição (fevereiro de 
1994). Por outro lado, Barboza Filho (1995, pág. 147) registra que, mesmo no âmbito 
das forças depois vitoriosas, "a maioria superestimava as chances eleitorais de Lula, 
com larga vantagem em todas as pesquisas de opinião( ... )". 
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(1995a), "a definição prévia de uma maioria do eleitorado de esquerda 

em tomo da candidatura de Lula decidiu os eleitores à direita a escolher 

precocemente seu representante num segundo turno antecipado" (ver 

também, a respeito, Barboza 1995). Do ponto de vista regional, a aliança 

com o PFL, concertada em março de 1994, trouxe para Fernando 

Henrique o mesmo tipo de apoio que Collor recebeu em 1989: o dos 

grotões. Além disso, a passagem de um dos dois partidos da direita ( o 

outro era o então PPR, ex-PDS, hoje denominado PPB) para a 

candidatura de Fernando Henrique dificultou o surgimento de uma 

candidatura competitiva de direita, que tenderia a ser a de Paulo Maluf 

(PPR). Diante desse quadro, Maluf desiste de se candidatar e o PPR 

lança um candidato apenas para constar (Esperidião Amin). 

Do ângulo ideológico, o PMDB também deveria ter estado na coligação 

montada por Fernando Henrique, uma vez que se tratou de aliança entre 

o centro e a direita, arco que inclui o PMDB. Mas no PMDB prevaleceu

a lógica da competição partidária, e não ideológica, e por isso o partido 

decidiu lançar uma candidatura própria (Orestes Quércia). Segundo o 

ex-presidente José Samey, entretanto, "as bases [do PMDB] votaram em 

Fernando Henrique" (Folha de S. Paulo, 4 de outubro de 1994). 

A segunda fase da campanha inicia-se com a entrada em vigor do real. 

Em meados de julho, os preços começam a parar de subir. O aumento de 

preços passou de 50,75% em junho para 6,95% em julho e 1,95% em 

agosto, de acordo com a Fipe-USP (Veja, 12 de outubro de 1994). 

Paralelamente, os índices de apoio à candidatura F emando Henrique 

subiram e os de Lula caíram, a tal ponto que, dois meses depois de a 

nova moeda ter passado a circular, a situação eleitoral havia se 
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invertido: Fernando Henrique contava com 41 % das intenções de voto e 

Lula com 24%. 

Quadro 3.2 - Resultados da eleição presidencial de 1994 

Candidatos Porcentagem Porcentagem Números 
sobre total de sobre total de absolutos 

votantes votos válidos 
Fernando Henriaue 44,0 54,3 34.377.198 

Lula da SIiva 21,9 27,0 17.126.291 

Enéas Carneiro 5,9 7,4 4.672.026 

Orestes Quércla 3,5 4,4 2.773.793 

Leonel Brlzola 2,5 3,2 2.016.386 

EsDerldlão Amln 2,2 2,7 1.740.210 

Carlos Gomes 0,4 0,6 387.927 

Almirante Fortuna 0,3 0,4 238.323 

Total votos válidos 81,2 100,0 63.332.154 

Votos brancos/nulos 18,8 14.639.514 

Total 77.971.668 

Abstencões '� 16.770.019 

;,, 

Eleitorado '·- 94.743.043 

Fonte: O Estado de S. Paulo, 18/10/94, citando o TSE. 

O resultado final da eleição de 1994 significou a recuperação eleitoral 

do centro, que vinha se enfraquecendo desde o pleito de 1988. O 

candidato do bloco de centro e direita ficou com 44% dos votos, 

enquanto o candidato da esquerda ficou com 22%. Fernandes (1995), 

analisando os dados agregados da eleição de 1994 para a Câmara dos 

Deputados, mostra que lá também ocorreu uma recuperação do centro. 

Enquanto este elegeu 205 deputados, a direita fez 193 e a esquerda, 115. 

Do ponto de vista partidário, esses números mostram o quanto a aliança 

entre o centro e a direita deixou a esquerda em condição minoritária. Por 

outro lado, o clima menos radicalizado, embora a eleição tenha sido 

polarizada, e a perspectiva de fácil vitória de Fernando Henrique 

explicam em parte a elevação do número de abstenções, que subiu de 

Scanner
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11,9% em 1989 para 17,7% em 1994. De outra parte, houve um intenso 

crescimento dos votos nulos e brancos, que passaram de 6,4% em 1989 

para 18,8% em 1994, chamando atenção para o fortalecimento da 

alienação eleitoral. Convém registrar, na mesma linha, o desempenho do 

candidato Enéas, cuja campanha foi feita com ênfase no repúdio aos 

políticos, que passou de 0,5% dos votos em 1989 para 5,9% em 1994, 

obtendo posição superior à de Quércia, Brizola e Amin. 

3.3. Hipóteses sobre as razões do voto 

Quase toda a bibliografia intepretativa a respeito do comportamento 

eleitoral de 1994 destaca a importância do Plano Real sobre a decisão do 

voto69
• Uma parte desses trabalhos argumenta que o programa de 

estabilização teve a propriedade de anular os outros alinhamentos do 

eleitorado (Lima Jr. 1995, Meneguello 1996). De modo geral, esse ponto 

de vista encontra respaldo teórico em autores como Fiorina (1981), que, 

na literatura internacional, enfatizam a importância do desempenho 

econômico para a decisão do voto. Por vezes, mas não sempre (veja-se o 

próprio Fiorina 1997), tais autores contrapõem a decisão com base em 

critérios de desempenho econômico àquela orientada pela ideologia. 

Idéia semelhante foi expressa da seguinte maneira por J aguaribe ( 1994) 

para o caso brasileiro de 1994: "O eleitorado, salvo pequena parcela de 

69 Os seguintes trabalhos procuraram interpretar o comportamento eleitoral em 1994: 

Almeida 1996, Balbachevsky 1995, Baquero 1994, R. Figueiredo 1994, Gouveia et
ai. 1997, Guilhon Albuquerque 1995a, 1995b, Kinzo 1996, Lima Jr. 1995, Limongi 

1995, Mendes e Venturi 1994, Meneguello 1996, Oliveira e Holzhacker s. d., 

Pierucci e Prandi 1995, Pinto 1996 e Silveira 1996. Outros textos que tratam de 1994 
são os seguintes: Barboza 1995, Fernandes 1995, Figueiredo 1994, Jaguaribe 1994, 

Jorge 1995, Krishcke 1996, Nicolau 1994, F. de Oliveira 1995, Patarra 1995, Reis 
1995, Rodrigues 1995a, 1995b, Weffort 1994. 
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alto nível educacional, não contempla as candidaturas'' em termos de 

contrastantes modelos sócio-econômico-políticos e sim em termos de 

distintas expectativas quanto a presumidos resultados".7º 

A eleição de 1994 estaria, desse ponto de vista, confirmando no Brasil 

aquilo que já seria observado em outros países: o desempenho 

econômico do governo é decisivo para a definição do voto. Se os 

resultados econômicos forem favoráveis, o governo tenderá a ganhar a 

eleição. Se forem negativos, a perdê-la. As altas taxas de aprovação ao 

real ( cerca de 7 5% às vésperas da eleição) teriam, assim, determinado a 

vitória do candidato do governo, Fernando Henrique Cardoso. "The 

positive perception of the Real Plan tended to polarize electoral 

tendencies between the govemment and the opposition candidates, 

confirming the relationship between leveis of govemment support and 

econom1c conditions found in other nations (Lewis-Beck, 1988)"71
.

Deixando implícita posição semelhante, afirmam Mendes e Venturi 

(1994): "( ... ) do ponto de vista do eleitorado a alteração radical do 

quadro sucessório foi regida fundamentalmente por um único 

movimento: a implementação da segunda etapa do Plano Real, com a 

troca da moeda e queda abrupta da inflação. Todos os demais 

acontecimentos ou passaram ao largo das considerações do eleitorado 

ou, quando muito, apenas amplificaram o efeito do real no processo 

eleitoral"72• 

70 Jaguaribe (1994), pág. 23. 

71 Meneguello (1996), pp. 633-4. 

72 Mendes e Venturi (1994), pág. 39. 
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As evidências apresentadas por Mendes e Venturi para demonstrar os 

efeitos do programa foram, de um lado, a coincidência no tempo das 

curvas de aumento de apoio ao Plano Real e de intenções de voto em 

Fernando Henrique e, de outro, os surveys sobre razão do voto 

realizados pelo DataFolha em três ocasiões (23 e 24 de maio, 25 e 26 de 

julho e 20 a 22 de setembro de 1994). Eles mostraram a saliência do real 

na decisão do voto de parcela do eleitorado que escolheu FHC. No 

primeiro deles, 45% dos que declaravam ter a intenção de votar em 

Fernando Henrique davam como motivo a identidade do ex-ministro 

com o plano antiinflacionário. Na segunda pesquisa, as menções desse 

tipo sobem para 60% e na terceira ficam na casa dos 55%. "Trata-se de 

longe da principal razão explícita para o voto no tucano, visto que nos 

três levantamentos nenhuma outra resposta chegou sequer a 10% das 

menções", concluem os autores73
•

A literatura sobre a importância da economia para o voto costuma 

distinguir dois tipos distintos de motivação, conforme ela se projete 

sobre o passado ou para o futuro. Um tipo de impulso é aquele que 

resulta do que o cidadão já teve como beneficio ou prejuízo material 

(pocket's effect). Nesse caso, o eleitor realizaria um julgamento 

retrospectivo, votando contra ou a favor do governo como modo de 

recompensar pelos ganhos ou punir por perdas já ocorridas. Outro tipo 

de motivação é a que adviria da expectativa em relação aos resultados 

futuros que aquela equipe de governo poderia vir a trazer. 

73 Mendes e Venturi (1994), pág. 43. Os autores argumentam, com base nessas 
informações, que mais da metade dos 34 milhões de votos obtidos por Cardoso 
teriam vindo de indivíduos cuja principal razão para escolhê-lo foi o Plano Real. Isso 
permite imaginar que ele teria perdido a eleição sem o programa de estabilização, 
uma vez que Lula teve mais de 17 milhões de sufrágios. 
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O voto retrospectivo, por basear-se em ganho material já realizado, 

economiza custos de informação, uma vez que o eleitor sentiria no 

próprio bolso se ganhou ou perdeu com aquele governo. Já o voto 

prospectivo, na medida em que implica conhecimento das propostas 

alternativas e dos contextos aos quais elas se aplicam, requer maior 

gasto com informação. Em conseqüência, o eleitor que pratica o voto 

prospectivo teria que ser mais ativo e interessado do que aquele que 

exerce o voto retrospectivo. 

As experiências brasileira do Plano Cruzado em 1986 e da Argentina 

com o Plano Austral em 1991 já haviam mostrado que o controle da 

super ou hiperinflação gera uma forte onda de popularidade, com efeitos 

eleitorais correlacionados importantes. Mas essa onda de apoio pode ser 

interpretada como uma forma de recompensar o governo pelo aumento 

da capacidade de consumo que se origina com o fim da inflação (voto 

retrospectivo), ou como resultado da confiança na capacidade futura 

daquela equipe governamental de obter novos bons resultados (voto 

prospectivo). 

A primeira hipótese foi formulada para o caso brasileiro de 1994 da 

seguinte maneira por Kinzo, co-autora das análises dos resultados de 

pesquisa com grupos qualitativos para a campanha de Fernando 

Henrique Cardoso: "( ... ) ficou evidenciado, desta vez, que os eleitores, 

em sua maioria, foram motivados não por programas ou promessas 

apresentadas na campanha eleitoral mas pelo efeito tangível produzido 

pelo plano em seus bolsos. 'O que você tem feito por mim?' ao invés de 
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'o que você propõe fazer por mim?' foi a pergunta que fez parte do 

cálculo do eleitor em seu ato de votar" (Grifos nossos)74 • 

Duas falas, extraídas por Kinzo de grupos de discussão realizados em 

São Paulo em setembro de 1994, são expressivas dessa motivação e 

serão citadas aqui a título de ilustração da postura "retrospectiva" de 

eleitores, e não como comprovação da hipótese retrospectiva, uma vez 

que não constituem número de casos suficientes (nem foram colhidas 

para tal fim por meio de amostra probabilística). O primeiro excerto é o 

seguinte diálogo: 

"- O forte dele [Fernando Henrique] é esse Plano Real. Antes a gente não podia 

comprar um aparelho doméstico. Hoje pode. Seja em cinco ou dez prestações, mas 

dá. 

- Mas a gente não sabe se vai continuar.

- É, mas mesmo assim já deu pra comprar meu aparelho doméstico!" (p. 109)

O segundo trecho é seguinte fala: 

"É como se a gente fosse criança e o Fernando Henrique desse um pirulito pra gente. 

O Lula tá avisando que ele vai tirar o doce depois. Mas não interessa, a gente já tá 

chupando o doce!" (p. 110) 

Não é dificil perceber que a redução brusca da inflação aumenta 

imediatamente a capacidade de consumo por propiciar um aumento de 

renda real, equivalente à inflação mensal para aqueles que não têm 

ganhos financeiros para compensar as perdas com a desvalorização. 

74 Kinzo (1996), pp. 110-11. 
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Além disso, permite um uso mais extensivo das compras a crédito (uma 

vez que as parcelas tomam-se previsíveis), possibilita um planejamento 

de custos futuros, propiciando assim uma racionalização de gastos, e 

fornece mais tempo para pesquisar produtos mais baratos, aumentando o 

poder de barganha do consumidor ( antes este era obrigado a comprar o 

primeiro produto que encontrava, a qualquer preço, só para não ficar 

com o dinheiro se desvalorizando na mão). Tudo isso aumentou de 

imediato a capacidade de consumo. 

Como os indivíduos de renda mais alta tinham me10s bancários de 

proteção contra a elevação de preços de que os pobres não dispunham, 

estes são relativamente mais beneficiados com a estabilização. Isso 

explicaria o fato de que as pesquisas quantitativas registrem uma 

elevação do número dos eleitores de baixa renda que aderem a FHC 

apenas no começo de setembro, depois que o aumento de consumo foi 

efetivamente realizado com o salário pago a partir de agosto 75
•

Partindo da premissa de que os mais pobres foram mais beneficiados, 

procuramos testar a hipótese do voto retrospectivo com os dados da 

pesquisa "Tipologia do voto paulista". Os testes realizados indicaram, 

porém, que a renda, como já havia sido constatado por outros autores 

(Meneguello 1996), não foi um bom preditor de voto em 1994. O teste 

de significância para o cruzamento entre renda e voto indicou que não 

havia relação entre as duas variáveis. 

75 O aumento do poder de compra ocasionado pelo real vai refletir-se nos indicadores 
macroeconômicos de consumo apenas a partir de agosto. Eles mostram que o 

consumo, tanto de bens duráveis quanto de não-duráveis, deu um enorme salto a 

partir daquele mês, estendendo-se essa alta até setembro e outubro (ver Indicadores 

Iesp 1994, 1995, ns. 34 e 36, pp. 35 e 33 respectivamente). Ver também, a respeito 
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Procuramos ver, em seguida, se havia alguma relação entre a renda e a 

resposta à seguinte questão: "Como o sr. julga os beneficios ou prejuízos 

que o Plano Real trouxe para o sr.?" A suposição que fazíamos era de 

que os indivíduos de mais baixa renda se considerariam mais 

beneficiados do que os de renda mais alta, em virtude dos maiores 

ganhos relativos que tiveram. Esse teste também revelou que era 

desprezível o grau de associação entre a renda do indivíduo e os 

beneficios que ele julgava que o real tinha trazido para si. 

Por fim, verificamos se a ligação entre se considerar pessoalmente 

beneficiado e o voto era maior do que a ligação entre a satisfação com o 

plano em geral, não necessariamente em função de beneficios pessoais, e 

o voto. Novamente os dados não comprovaram que havia uma ligação

particular entre se considerar pessoalmente beneficiado e o voto. O 

coeficiente de correlação gama é menor para a relação entre beneficio 

pessoal e voto do que para a relação entre satisfação geral com o plano, 

não necessariamente por beneficios pessoais, e o voto. A conclusão a 

que chegamos é de que o voto em 1994 não foi retrospectivo. 

Também Guilhon Albuquerque (1995a, 1995b) apresentou evidências 

que contestam a hipótese do voto retrospectivo. A partir da pesquisa 

"Tipologia do voto paulista", o autor descobriu uma clara associação 

entre os eleitores que votaram por expectativa de resultado e a opção 

por Fernando Henrique. O autor mostra que o eleitorado encontrava-se 

polarizado entre duas opções: 42,4% achavam prioritário acabar com a 

inflação, enquanto outros 46,4% entendiam que acabar com a miséria 

do aumento do poder de compra, R. Figueiredo (1994), pág. 80, e Almeida (1996), 

pág. 220. 
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deveria vir antes. Isso indica que ao menos metade do eleitorado ( o que 

considerava prioritário acabar com a miséria) tinha uma expectativa 

futura depositada sobre os candidatos. Vale notar que a prioridade de 

acabar com a miséria era mais forte entre os eleitores de baixa renda, 

aqueles que presumivelmente teriam mais motivos para praticar o voto 

retrospectivo (tanto porque haviam sido mais beneficiados pelo real, 

como porque para eles o custo de informação é mais alto). 

Outro indício importante revelado pela pesquisa "Tipologia do voto 

paulista" é de que menos da metade dos eleitores atribuía importância ao 

real na definição do voto. "Desse conjunto de atitudes [prioridade para 

acabar com a miséria, influência relativa do plano na decisão de voto] 

poderia ter resultado um empate eleitoral no primeiro e no segundo 

turnos. Se não ocorreu foi porque o crédito atribuído ao desempenho do 

Plano Real foi transferido para a outra expectativa igualmente vital, isto 

é, a da obtenção rápida de reformas com conteúdo de justiça social", 

conclui Guilhon Albuquerque (Grifos nossos)76 • 

Nessa visão, o voto em 1994 teria correspondido a um deslocamento 

das expectativas, de Lula para FHC, a respeito de quem poderia realizar 

as mudanças desejadas. Os eleitores que optaram por Fernando 

Henrique a partir do real o teriam feito em função da convicção de que 

ele tinha mais condições de realizar as tarefas distributivas do que Lula. 

É interessante assinalar que, desse ponto de vista, o anseio que estaria 

embutido no voto por FHC não seria apenas por estabilidade, mas 

também por redistribuição da renda. Seja como for, de acordo com 

Guilhon Albuquerque, o voto em 1994 foi claramente prospectivo. 

76 Guilhon (1995a), pág. 18. 
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Na verdade, para a maioria dos autores que analisaram a eleição de 

1994, os ganhos imediatos não foram os determinantes do voto em FHC. 

Segundo a própria Kinzo (1996), a "imagem confiável" de Fernando 

Henrique também teria sido elemento importante na opção eleitoral. A 

autora procura mostrar, a partir das discussões com entrevistados das 

classes C e D em abril e junho, que o plano já vinha causando 

expectativa positiva antes de a nova moeda entrar em circulação e que a 

imagem de Fernando Henrique, como "líder confiável", já vinha se 

formando antes de a inflação cair. Segundo Kinzo, "no que tange à 

imagem de Fernando Henrique, verificou-se que ela despertava 

impressões predominantemente positivas, associadas a conceitos como 

serenidade, ponderação e seriedade"17
•

Entre os que estavam na campanha de Lula, também ocorreu a 

percepção de que os efeitos materiais do real foram importantes não 

tanto pelo ganho imediato, mas porque criaram um aspiração futura. 

Almeida ( 1996), coordenador da análise de dados voltados para 

subsidiar a estratégia eleitoral do PT, faz o seguinte relato a partir dos 

grupos de discussão a que assistiu: 

77 Kinzo (1996), pág. 103. Também para Silveira (1996), pág. 141, a imagem de 
Fernando Henrique teria tido um peso importante na decisão do voto. A partir de 
pesquisa qualitativa realizada em São Paulo e no Rio Grande do Sul com 80 
indivíduos (20 deles reentrevistados em profundidade) entre 1991 e 1995, Silveira 
conclui a respeito da eleição de 1994: "As características da imagem do candidato 
[Fernando Henrique] e os apelos simbólicos utilizados também se mostraram 
eficientes para sensibilizar eleitores e mobilizar sentimentos e emoções. Desta feita, 
os sentimentos mobilizados foram muito distintos [dos relacionados a Collor]: o 
homem do Plano Real, que possuía características de imagem muito valorizadas, 
como as reconhecidas honestidade e inteligência, transmitiu os sentimentos de 
segurança, tranqüilidade, firmeza e também apresentou qualidades pessoais 
agradáveis". 
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"Em julho começou a se impor a idéia de que, naquele momento, o importante era a

estabilidade da moeda. Podemos ver que, apesar de ser sensível à idéia de que os 
preços subiram de modo geral e particularmente nos supermercados, nas tarifas e no 
aluguel, o que ressalta é o fato de que agora 'a gente sabe quanto vale o dinheiro que 
tem' e 'está mais fácil calcular as despesas'. O saldo material concreto parece ser 
apenas a maior facilidade de comprar no crediário, mas não é só isso: nas pesquisas 
qualitativas, em grupos, ficava claro que os fatos de - especialmente para os de 
renda menor - se poder calcular melhor as despesas e o dinheiro não se desvalorizar 
de um dia para o outro possibilitavam que se pesquisasse o mais barato. Portanto, as 
grandes dificuldades materiais existentes e a predominância do pragmatismo acabam 
valorizando todas as vantagens que podem ser obtidas, por menores que sejam" 
( Grifos nossos) 78

•

Almeida (1996), R. Figueiredo (1994), Pinto (1996), F. de Oliveira 

(1995) e Meneguello também argumentam a favor de um sentido 

prospectivo do real. Almeida afirma que "( ... )[os partidários de FHC] 

construíram a credibilidade do seu candidato praticamente sem 

obstáculos, prometendo não somente a estabilidade da moeda, mas como 

pano de fundo ideológico, maior estabilidade na vida das pessoas e do 

país" (Grifos nossos/9
• R. Figueiredo expressa-se em termos 

semelhantes: "Um dos grandes anseios do eleitorado era ter como 

candidato alguém que projetasse estabilidade para o futuro, algo que 

não se identifica com o perfil de Lula" (Grifos nossos).80 E para Pinto 

(1996), "o discurso de Fernando Henrique Cardoso foi vitorioso porque 

construiu uma ordem em oposição ao discurso de aprofundamento do 

78 Almeida (1996), pp. 95-6. 

79 Almeida (1996), pág. 144. 

80 R. Figueiredo ( 1994 ), pág. 81.
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caos apresentado pelo PT"81
• Ainda raciocinando na mesma direção, F. 

de Oliveira (1995) sugere uma interpretação dessa aspiração por 

estabilidade social. Para o autor, ela expressa o desejo por uma 

"mudança social regressiva, isto é, um anseio generalizado e difuso por 

estabilidade, segurança, ordem, e, par contre, o medo à mudança social 

progressista"82
. Para Meneguello (1996), mesmo o pocket effect tem que 

ser entendido como uma expectativa futura: "Since the effects of the 

plan on spurring national economic growth were not so evident during 

the months before the election, however, the impact of the 'voter's 

pocket' effect should probably be understood as an expectation that 

people's personal economic situation would improve in the future. "83

Esses autores discordam na definição sobre exatamente o que os 

eleitores esperavam do programa de estabilização, mas são unânimes em 

afirmar que o apoio ao plano foi detenninante do voto. Os dados da 

pesquisa "Tipologia do voto paulista" confinnaram essa hipótese. 

Quando cruzamos o grau de satisfação com o real com o voto nos 

candidatos ordenados numa escala esquerda-direita, verificamos que 

81 Pinto (1996), p. 158. 

82 F. Oliveira (1995), pág. 63. Mais adiante, o autor conclui: "Aprendendo a lição do
Cruzado do ponto de vista das possibilidades eleitorais de quem traduzisse em 
medidas concretas o anseio do conservadorismo social, o então ministro da Fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso, lançou-se à disputa. O Plano Real, a mudança social 
regressiva tão ansiada, cujo único resultado concreto consistiu em segurar a inflação, 
foi o 'grande eleitor' do ministro." 

83 Meneguello (1996) pág. 633. Apesar de Meneguello argumentar que o plano não 
havia ainda trazido crescimento econômico, não é o que indica G. Oliveira (1996, 
p.67). Para ele, a economia já vinha em expansão desde 1992 e, com a eliminação do
imposto inflacionário, "houve aceleração do crescimento nos três trimestres
subseqüentes à edição da nova moeda". Ou seja, quando houve a eleição, o
crescimento já havia começado havia três meses.



110 

havia uma associação moderada ( coeficiente de correlação gama de 

0,32) entre as duas variáveis84 . No entanto, é preciso assinalar que o 

cruzamento da satisfação com o real pelo voto ordenado no eixo direita

esquerda provoca uma distorção na medida do grau de correlação. Isso 

acontece porque, embora Fernando Henrique tenha que ser colocado na 

posição de centro, pelo partido a que pertence, a sua candidatura não foi 

unicamente do PSDB. A aliança com o PFL transformou a sua 

postulação numa candidatura também da direita. Mas classificá-lo à 

direita falsearia o quadro, na medida que ele tinha o apoio do centro. 

Como resolver o problema? 

A melhor saída foi refazer o cruzamento, usando apenas as candidaturas 

de Lula e Fernando Henrique. Com efeito, quando verificamos a 

distribuição dos votos em geral, percebemos que a soma de sufrágios 

dados a Lula e Fernando Henrique correspondia a mais de 80% dos 

votos válidos, tal a desproporção entre os votos dados ao primeiro e 

segundo colocados e aos demais candidatos. É que na prática, a eleição 

de 1994, como já dissemos, bipolarizou-se entre um candidato que 

reuniu os votos de esquerda e outro que somou os do centro aos da 

direita. Portanto, a solução parecia a ser a de refazer o cruzamento, 

utilizando o voto apenas nos dois primeiros colocados, respeitando 

dessa maneira a polarização real ocorrida. 

84 Utilizamos o mesmo critério do capítulo anterior para ordenar os candidatos, a 
saber, o seu partido de pertinência. Em conseqüência, a ordenação dos seis 
candidatos mais votados foi a seguinte: 

Lula e Brizola = Esquerda 
Fernando Henrique e Quércia = Centro 
Amin e Enéas = Direita 
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Feito o novo cruzamento, o grau de previsibilidade do sufrágio a partir 

da satisfação com o real cresceu muito, com o coeficiente de correlação 

gama passando de 0,32 para 0,59, o que indica uma associação 

substancial. Como se pode ver na Tabela 3 .1, os eleitores insatisfeitos 

ou em posição intermediária em relação ao plano tenderam a votar em 

Lula, ao passo que os eleitores satisfeitos com o real tenderam a votar 

em Fernando Henrique. Em suma, ao isolarmos os candidatos 

competitivos dos demais, fica claro que o real foi um forte preditor do 

voto para grande parte dos eleitores. 

Tabela 3.1 - Grau de satisfação com o real por voto nos dois 

candidatos mais votados na eleição de 1994 

Porcentagem coluna Lula FHC Total 
Reslduo ajustado 

Multo Insatisfeito (1) 15,4 2,7 5,8 
11,0 -11,0 

(2) 15,2 3,4 6,3 
9,8 -9,8

(3) 36,7 22,3 25,8 
6,7 -6,7

(4) 18,6 31, 1 28,1 
-5,6 5,6 

Muito satisfeito (5) 14,1 40,5 34,1 
-11,2 11,2 

539 1682 2221 
100% 100% 100% 

X"=343 f6Y�iiiiilfiêãncla==O;OOO·o o/fGãma=0'�59 / .. " �� 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

A questão, portanto, não é discutir se houve influência do real sobre o 

voto. O problema é saber se essa influência apagou os alinhamentos 

prévios do eleitorado, como sugerem Lima Jr. (1995) e Meneguello 

(1996). Veja-se o que ambos disseram a respeito: "When Brazilians 

looked at the economic situation in 1994, they did so from a common 

frame of reference, despite the enormous gap in income levels within 

Brazilian society. Common political and social demands carne to be 
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defined independently of ideological and party orientation, because 

Brazilians shared a common perception of the economic crisis, poverty, 

and the fall in consumption capacity that had taken place" (Meneguello 

1996. Grifos nossos)85 . Posição parecida é a de Lima Junior (1995): "O 

calendário da reforma econômica e o calendário eleitoral, perfeitamente 

sintonizados, ocasionaram o realinhamento do eleitorado, já quando do 

anúncio da entrada em vigor da nova moeda, cujos resultados positivos 

reverteram inteiramente, em um primeiro momento, a intenção de voto, e 

sustentaram, posteriormente, o crescimento da preferência pela 

candidatura do ex-ministro da Fazenda, idealizador e condutor do Plano 

Real. Neste sentido, a conjuntura político-econômica neutralizou toda e 

qualquer forma de alinhamento eleitoral." ( Grifos nossos )86

Em apoio à afirmação de que o combate à inflação apagou a maioria 

dos alinhamentos prévios do eleitorado, Meneguello aponta dados do 

Instituto DataF olha (Mendes e Venturi 1994 ), segundo os quais não 

houve diferença importante entre o voto dado a FHC e Lula nos diversos 

estratos de renda, idade e gênero. Uma exceção, que não invalidaria o 

raciocínio, segundo Meneguello, é que se encontraram diferenças 

significativas de voto nos distintos estratos de escolaridade e nos 

diferentes graus de urbanização: os menos escolarizados e os moradores 

de cidades menores tenderam a votar em Cardoso mais intensamente do 

que os mais escolarizados e os habitantes das metrópoles. Para 

85 Meneguello (1996), pág. 634. Cabe observar a respeito do "common frame of 
reference" que, como já foi visto, os eleitores de baixa renda tiveram ganhos 
substantivos que não ocorreram para os que dispunham de compensações financeiras 
contra as perdas inflacionárias. 
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Meneguello, essas diferenças explicam-se pelo menor grau de acesso à 

informação e, em conseqüência, pela maior influência da televisão, que 

teria retratado o real sempre positivamente. O papel da televisão na 

construção de uma suposta unanimidade em tomo do real e de seu 

candidato são também assinaladas por Baquero ( 1994) a partir de 

pesquisa realizada no Rio Grande do Sul. 

De fato, como já dissemos acima, os dados da pesquisa "Tipologia do 

voto paulista" confirmam que não houve relação importante entre renda 

e voto. Também no que se refere à escolaridade, não foi encontrado grau 

de correlação com o voto que sustente a hipótese de que ela tenha sido 

uma boa preditora da direção do sufrágio em 1994. Todavia, tanto a 

identidade partidária quanto a identificação ideológica mostraram-se 

fortes preditoras do voto, apesar do real. 

Tabela 3.2 - Preferência partidária ordenada na escala esquerda

direita por voto nos dois candidatos mais votados na eleição de 

1994 

Porcentagem coluna Lula 
Resíduo a ustado 

Esquerda 

Centro 

Direita 

N 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

86 Lima Junior (1995), pág. 102.

FHC Total 

31,4 

60,7 

7,9 

1608 
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Como se pode observar na Tabela 3.2, o coeficiente de correlação gama 

entre a preferência partidária e o voto em Lula ou Fernando Henrique 

chega a 0,93, indicando um altíssimo grau de associação entre a escolha 

do partido e do candidato. Conforme o esperado, os eleitores que tinham 

identidade com os partidos de esquerda (PT, PDT, PC do B e PCB-PPS), 

tenderam a votar em Lula, enquanto os eleitores que tinham identidade 

com os partidos de centro (PMDB, PTB, PL e PSDB) e de direita (PFL, 

PPR-PDS, PRN) tenderam a votar em Fernando Henrique. 

Vale notar que o grau de associação entre preferência partidária e voto 

foi ainda mais alto do que no segundo turno da eleição de 1989 ( quando 

já fora muito elevado). Além de a identificação partidária ser uma 

excelente preditora do voto, como afirma boa parte da literatura 

internacional sobre o comportamento eleitoral, percebe-se que, no caso 

brasileiro, ela segue um padrão ideológico. Tome-se o caso do P1-IDB: 

nas duas eleições os seus adeptos tenderam a votar em candidatos que 

não eram do partido, porém que estavam em posições ideologicamente 

adjacentes à do seu partido (Collor e FHC). Em outras palavras, o eleitor 

escolhe o candidato em quem votar de acordo com a ideologia do seu 

partido e não necessariamente por ele pertencer ao partido. 

Confirmando a hipótese de uma "identidade partidária ideologicamente 

coerente", Balbachevsky (1995) mostrou que havia, de modo geral, uma 

relação significativa entre a autolocalização do eleitor na escala 

esquerda-direita e a escolha do partido. Os adeptos do PT situavam-se à 

esquerda, os do PSDB ao centro e os do PFL à direita. Algumas outras 

associações encontradas por Balbachevsky na "Tipologia do voto 

paulista", contudo, não foram tão coerentes. Foi achada uma associação 

entre o P1-IDB e eleitores de direita, não foi registrada associação entre 
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os adeptos do PDS-PPR e qualquer posição ideológica e revelou-se uma 

associação do PDT também com entrevistados posicionados à direita. 

Esses dados diferem dos apresentados por Guilhon e Balbachevsky a 

partir da pesquisa "Cultura política"/90 (Marques 1990). Naquela 

ocasião, os eleitores foram solicitados a localizar os seus partidos de 

preferência na escala esquerda-direita e o PMDB foi localizado próximo 

ao centro, embora pendente para a direita; o PDS foi localizado à direita 

e o PDT à esquerda. Como sabemos que o eleitor tende a localizar o 

partido de sua preferência na mesma faixa ideológica em que ele próprio 

se localiza ( e Balbachevsky mostra que isso continuou ocorrendo em 

1994), supunha-se que o eleitorado do PMDB continuaria localizado ao 

centro, o do PDS-PPR à direita e o do PDT à esquerda. 

Outras investigações seriam necessárias para elucidar a dúvida a 

respeito da localização dos eleitores desses três partidos na "Tipologia 

do voto paulista", o que não é o objetivo deste trabalho, mas é possível 

indicar algumas hipóteses a respeito. No caso do PMDB, não se deve 

descartar a possibilidade de a pesquisa ter detectado um fenômeno 

regional, de acordo com o qual os adeptos paulistas do PMDB estariam 

à direita da média nacional. Convém recordar que o PMDB Gunto com o 

PTB) era o partido que apresentava o perfil ideológico mais disperso na 

pesquisa nacional de 1990 e cuja heterogeneidade regional é conhecida. 

Vale notar também que, quando na "Tipologia do voto paulista" se pediu 

ao conjunto dos eleitores que localizasse os partidos na escala esquerda

direita, a maioria deles localizou o PMDB ao centro, indicando que a 

imagem do partido junto ao público em geral, e não apenas entre seus 

partidários, é coerente com a classificação por nós adotada. 
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Surpresa maior foi a ocasionada pela localização dos eleitores do PDT. 

Afinal, a tendência do PMDB à direita está delineada desde 1989; o que 

se discute é o grau de direitização da sua base eleitoral. Já o PDT 

encontrava-se localizado à esquerda, posição inversa à dos seus adeptos 

em São Paulo. Aqui a explicação é ao mesmo tempo local e conjuntural. 

A pesquisa foi realizada antes do segundo turno da eleição para 

governador do Estado, no qual se enfrentaram Mário Covas, do PSDB, e 

Francisco Rossi, do PDT. Rossi, ao contrário de Brizola no plano 

nacional, estava à direita de Covas. É possível, em função disso, que o 

adepto do PDT paulista em 1994 estivesse significativamente à direita 

do PDT nacional. Confirma essa impressão o fato de que a maioria do 

público, e não dos adeptos, localizou o PDT ao centro, embora apenas 

20% da amostra tenha conseguido localizar esse partido na escala. 

No caso do PPR, Balbachevsky sugere que "as estratégias adotadas 

pelas lideranças políticas historicamente associadas à trajetória desse 

partido, por não enfatizarem seus compromissos propriamente 

partidários, fragilizaram a imagem que seu eleitorado faz do partido"87
.

A observação é inteiramente correta e confirmada pela dificuldade que o 

público em geral teve para localizar tanto o PPR (só 12% conseguiram 

fazê-lo) quanto o PDS (apenas 19% lograram situá-lo na escala 

esquerda-direita). 

87 Balbachevsky (1995), pág. 89. 
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Além de não darem destaque ao partido nas campanhas, os dirigentes da 

agremiação mudaram-lhe o nome e a sigla entre 1989 e 1994 (e voltaram 

a fazê-lo mais uma vez depois de 1994). De Partido Democrático Social 

(PDS), conforme se denominava desde a fundação em 1979, passou a 

chamar-se Partido Progressista Reformista (PPR), o que tomou ainda 

mais dificil a identificação partidária (por isso, na pesquisa, o cartão 

com o nome dos partidos apresentava a duas siglas, PPR e PDS, cujos 

adeptos foram depois somados). Seja como for, embora não haja 

associação significativa detectada pelo teste de resíduo ajustado entre a 

localização dos eleitores do PDS-PPR na escala esquerda-direita, é 

nítido que os adeptos do PDS-PPR se aglutinam do centro para a direita. 

O que se esperaria é que a tendência à direita fosse ainda mais clara do 

que é. 

É como se tivesse ocorrido uma inversão entre as posições do eleitorado 

do PMDB e do PDS-PPR. O PMDB está mais à direita do que se 

esperava e PDS-PPR mais ao centro. Isto é corroborado pelo fato de que 

a maioria dos eleitores que conseguiram localizar o PDS e o PPR 

quando solicitados colocarou-os ao centro. Em todo caso, nenhuma 

dessas variações (exceto a do PDT, que, no entanto, representa menos de 

2% dos que apresentaram preferência partidária) altera a correlação 

entre identidade partidária e voto: estando ao centro ou à direita, a 

nossa hipótese - confirmada - é de que os adeptos do PMDB e do 

PDS-PPR tenderiam a votar em Fernando Henrique, como de fato o 

fizeram. Em resumo, o eleitor que tem identificação partidária escolheu 
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o candidato que estava mais próximo à ideologia do seu partido, mesmo

que não fosse o candidato do seu partido, conforme se pode ver na 

Tabela 3.lA do Anexo 2. É por isso que o grau de predição do voto a 

partir da identificação partidária revelou-se tão alto. 

Quando se verifica a relação entre a identificação ideológica do eleitor e 

o voto, o resultado é uma associação forte, embora não tão forte quanto

aquela obtida com a identificação partidária (Tabela 3.3). Uma primeira 

observação pertinente, contudo, é que, enquanto 87% dos eleitores 

paulistas souberam posicionar-se no contínuo esquerda-direita, os que 

tinham preferência partidária foram somente 60% 88
• Isso significa que 

havia uma parcela de eleitores que, embora não tivesse preferência 

partidária, detinha um sentimento ideológico. 

88 Os que não se colocaram na escala são os menos instruídos e menos participativos 
do eleitorado, daí a forte correlação entre o não-posicionamento no espectro e a 
abstenção e o voto nulo e branco. 
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Tabela 3.3 - Autolocalização na escala esquerda-direita por voto 

nos dois candidatos mais votados na eleição de 199489

Porcentagem coluna Lula FHC Total 
Residuo alustado 
Esquerda 34,1 6,3 13,3 

15,7 -15,7
Centro 45,1 51,7 50,1 

-2,5 2,5 
Direita 20,7 42,0 36,7 

-8,5 8,5 
N

,, 492 1482 1974 
100% 100% 100% 

X''=263,7 '"5ignificãncia=0,000O Gama=0,55 
:, __ ' ---

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

A Tabela 3.3 mostra que o voto em Fernando Henrique, candidato de 

uma coligação do centro com a direita, está associado exatamente ao 

eleitorado de centro e de direita, o oposto do que ocorre com o voto em 

89 As perguntas foram formuladas da seguinte maneira: 

"Este cartão reproduz a cédula oficial usada na última eleição. O (a) Sr.(a) poderia 
me dizer em qual destes candidatos o (a) Sr.(a) votou para Presidente? Cartão: 
(45) Fernando Henrique Cardoso - PSDB
(15) Orestes Quércia - PMDB
(3 6) Carlos Gomes - PRN
(13) Lula - PT
(11) Esperidião Amin - PPR

(20) Almirante Fortuna - PSC

(56) Enéas - PRONA

(12) Brizola - PDT"
"Voltando à questão de esquerda e de direita na política no quadro que aparece neste

cartão, onde o (a) Sr.(a) se colocaria se o número 1 for o máximo de esquerda e o

número 7 for o máximo de direita?
Cartão: Esquerda Direita 

1234567 " 

A primeira pergunta que menciona a divisão esquerda-direita estava formulada do 
seguinte modo: "Como o (a) sr. (a) sabe, muita gente quando pensa em política, 
utiliza as palavras esquerda e direita. No quadro que aparece neste cartão aonde o sr. 
(a) colocaria cada partido, se o número 1 for o máximo à esquerda e o número 7 o
máximo à direita?"
Para construir a escala, unificamos a posição 1 e 2 sob o rótulo de esquerda, 3, 4 e 5
sob a rubrica centro, e 6 e 7 sob a denominação direita.
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Lula, que está associado ao eleitorado de esquerda. Tais dados 

confirmam que a parcela do eleitorado que se colocou na escala tendeu a 

votar coerentemente com o seu autoposicionamento. Enquanto cerca de 

três em cada dez indivíduos posicionados à esquerda sufragaram 

Fernando Henrique, essa proporção sobe para oito em cada dez eleitores 

que se colocaram ao centro e nove entre cada dez dos que se colocaram 

à direita. Dito de outro modo: sabendo-se o lugar em que o indivíduo se 

colocou no contínuo ideológico, tinha-se boa chance de saber em quem 

ele iria votar, independentemente da sua posição frente ao real. 

O coeficiente de correlação gama, que mede o grau de associação entre 

as variáveis "identificação ideológica" e "voto", foi previsivelmente 

menor, no entanto, do que aquele encontrado para a relação entre 

identificação partidária e voto. Enquanto o grau de associação entre 

autolocalização na escala e sufrágio é de 0,55, considerada forte, o gama 

entre identidade partidária e voto é de 0,93, isto é, muito forte. A razão 

para a diferença entre os dois indicadores é a mesma apontada para o 

caso de 1989. Os eleitores que declaram a identidade partidária são um 

subconjunto dos que se incluem na escala (95% dos que possuem 

identidade partidária incluíram-se na escala esquerda-direita). E 

presumivelmente trata-se do subconjunto mais politizado, já que ter 

preferência partidária é um índice de politização, daí a sua maior 

coerência. À medida que se incopora ao preditor do voto contigentes 

menos politizados, o grau de coerência cai. Mas o importante é enfatizar 

que, não obstante o grau de abrangência da escala esquerda-direita, 

incorporando grande parte do eleitorado, a autolocalização nela foi um 

forte preditor do voto em 1994. 
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3.4 Ideologia ou economia? 

Até aqui fomos capazes de descartar algumas hipóteses e confirmar 

outras a respeito do comportamento eleitoral em 1994. Verificamos que 

renda e escolaridade foram maus preditores do voto e, também, que não 

se comprova a hipótese de um voto de tipo retrospectivo. Por outro lado, 

estabelecemos que houve três bons preditores do voto naquele pleito: a 

satisfação com o real, a identificação ideológica e a identidade 

partidária. 

Quadro 3.3 - Coeficientes de correlação gama entre diversos 

preditores e o voto em 94 

Renda -0,05

Escolaridade -0,06

ldentificacão ideolóaica 0,55

Satisfacao com o real 0,59

Identidade partidária 0,93

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

Conforme mostram os valores resumidos no Quadro 3 .3, três variáveis 

(atitude frente ao real, identificação ideológica e identidade partidária) 

foram preditivas do voto em 1994. Como já vimos, os que declaram a 

preferência partidária são um subconjunto dos que se colocaram na 

escala esquerda-direita. Caberia agora saber se a satisfação com o real 

também é uma variável dependente da autolocalização ideológica. Isto é, 

se os eleitores reagem ao real a partir das suas identificações 

ideológicas. 
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Para conhecer em que medida a apreensão do real dependeu do 

posicionamento ideológico do eleitor, cruzamos as respostas sobre 

autolocalização no contínuo esquerda-direita com o grau de satisfação 

com o real. A nossa hipótese era de que estar à esquerda determinaria 

uma rejeição ao real, estar à direita influenciaria no sentido da sua 

aceitação e estar ao centro propiciaria uma postura intermediária90
• Os

resultados se encontram na Tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Autolocalização na escala esquerda-direita por

satisfação com o real91

Porcentagem 

coluna 

Muito 
Insatisfeito 

1 

(2) (3) (4) Muito satisfeito (5) Total 

Resíduo a·ustado 

Esquerda 

Centro 

Direita 

N 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

24, 1 

3,9 

15,3 10,2 

-3,9
10,7 

Se observarmos a Tabela 3 .4, veremos que estar à esquerda e à direita 

do espectro influiu sobre o sentimento em relação ao real. Por exemplo, 

enquanto 30% dos eleitores de esquerda declararam-se insatisfeitos com 

90 Essa prev1sao, se confirmada, guardaria coerencia com o fato de que, 
historicamente, o combate à inflação é uma prioridade da direita, em contraposição a 

outras prioridades da esquerda, como aumento do emprego e dos gastos sociais do 

Estado (Castafíeda 1995, Fiorina 1997). 

91 A pergunta sobre a satisfação com o real foi formulada da seguinte maneira: "Fala

se muito na nova moeda e no Plano Real. Gostaríamos de saber sua opinião sobre o 
Plano Real. Aponte no cartão escala em que posição o(a) Sr. (a) se colocaria com 
relação ao Plano Real, ou seja, quanto maior o número maior é a sua satisfação." 

Muito insatisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

14,6 

50,7 

34,7 

2625 
100% 
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o plano, essa proporção cai para 9% entre os eleitores de direita. Outro

modo de ver o mesmo efeito é observar que, enquanto no conjunto do 

eleitorado 14% não estavam felizes com o plano, essa proporção cresce 

à medida que se vai para a esquerda e cai conforme nos desloquemos 

para a direita. Também o posicionamento do centro frente ao real é, 

conforme esperava a hipótese da determinação ideológica da reação ao 

real, intermediário entre o da esquerda e o da direita. Ou seja, os 

eleitores centristas estão associados a posições intermediárias ( a posição 

3 - nem satisfeito nem insatisfeito - e a posição 4 - satisfeitos, mas 

não muito). 

No entanto, o grau de associação entre as variáveis presentes na Tabela 

3.4 é baixo (coeficiente gama de 0,25). A razão disso é fácil de 

enxergar: a maioria dos eleitores ( cerca de 60% ), independentemente da 

sua posição ideológica, estava satisfeita com o real. Note-se que 42% 

dos eleitores que se posicionaram à esquerda declararam-se satisfeitos 

com o real, assim como 60% dos de centro e 68% dos de direita. Em 

síntese, um número alto de eleitores, em qualquer posição, tendeu a 

colocar-se a favor do real. Cabe destacar, por exemplo, que a diferença 

entre a proporção de eleitores de centro favoráveis ao real e os de direita 

que tem a mesma atitude é relativamente pequena. Isso significa que, 

embora o posicionamento ideológico tenha tido influência sobre a 

recepção do real, o plano teve um impacto independente sobre parcelas 

do eleitorado. Em resumo, houve associação entre autolocalização 

ideológica e satisfação com o real, mas houve também alguma 

independência entre as duas variáveis. Conseqüentemente, é preciso 

considerar a hipótese de que a identificação ideológica e a satisfação 
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com o real tenham tido uma influência relativamente independente sobre 

o voto.

A hipótese da dupla influência ideologia/economia sobre o voto em 

1994 se confirma quando analisamos a resposta à seguinte pergunta: 

"Sua opinião quanto ao Plano Real foi importante para o sr. escolher um 

candidato a presidente?" Quando cruzamos as respostas a essa questão 

com o posicionamento ideológico do eleitor, entende-se melhor onde e 

como essa relativa independência ocorreu (Tabela 3.5). 

Tabela 3.5 - Autolocalização na escala esquerda-direita por

importância do real para definir o voto 

Porcentagem coluna Nenhuma (2) (3) (4) Muita 
Resíduo ajustado importância importância (5) 

{1 l 
Esquerda 23,5 14,0 9,7 7,8 8,4 

10,1 -2,3 -3,7 -6,1
Centro 48,2 59,9 55,0 54,2 48,9 

-2,0 2,5 
Direita 28,3 26,2 35,3 38,0 42,7 

-5,3 -2,5 5,8 
N .. 936 172 278 334 850 

100% 100% .. 100% 100% .L,., 100% 

x�=121,s Signlficânciã=0;'0000' 'Gama=0;'25 ·" ··, ./?" ·- ·-""":'tHii'"'"''!i"�"'"'"'· ··• . .  ,, -· .. 

Total 

14,3 

50,7 

34,9 

2570 
100% 

-,;.--

. , . _ __ ,1-: '"""::-i:{t,.:c ___ . _ � _ ··- .,,._: ;._ - .. <, "" 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

A primeira coisa que se evidencia na Tabela 3.5 é a diferença entre estar 

satisfeito com o real e atribuir-lhe importância na decisão do voto: em 

todos os estratos ideológicos o número de indivíduos que atribuíram 

importância ao real para definir o voto foi menor do que número dos que 

estavam satisfeitos com ele. Quarenta e dois por cento dos eleitores de 

esquerda estavam satisfeitos com o real, mas apenas 26% deles 

atribuíram importância ao plano para definir o voto. Para somente 46% 

dos eleitores de centro o real foi importante para a decisão eleitoral, 

Scanner



125 

embora 60% o apmassem. Mesmo para a direita, o peso do real na 

escolha do candidato não foi equivalente à satisfação com ele. Enquanto 

68% dos direitistas estavam felizes com o real, só 54% disseram que o 

consideraram importante para definir o voto. 

Como sabemos que a identificação ideológica foi um forte preditor do 

voto, podemos formular a hipótese de que os segmentos que não 

decidiram o voto por causa do real, o tenham feito pela localização 

ideológica do candidato. Nesse caso, a Tabela 3.5 mostra que, para a 

maioria do eleitorado de esquerda, a ideologia determinou o voto. Já ao 

centro o peso da ideologia e da economia equilibraram-se, e para a 

maioria dos eleitores de direita o plano foi mais importante do que a 

ideologia para definir a direção do sufrágio. A influência do plano deu

se, assim, de modo diferenciado nos diferentes estratos ideológicos do 

eleitorado: pouco importante à esquerda e muito importante à direita, ao 

centro teve ação moderada. 

3.5. Um modelo com duas variáveis 

A influência independente da ideologia e da economia sobre o voto fica 

clara do mesmo modo se controlarmos a influência da ideologia sobre o 

voto pela satisfação com o real, assim como se controlarmos a influência 

do real sobre o voto pela autolocalização ideológica. Assim, quando 

deixamos estabilizada a posição frente ao real (Tabela 3 .6) 

comprovamos a atuação independente da ideologia sobre o voto. 
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Tabela 3.6 - Autolocalização na escala esquerda-direita por voto 

nos dois candidatos mais votados em 1994, controlado por 

satisfação com o real 

Porcentagem coluna Insatisfeitos Intermediários Satisfeitos 
Resíduo ajustado 

Lula FHC Total Lula FHC Total Lula FHC 

Esquerda 44,2 11,6 32,5 28,6 6,4 14, 1 30,7 5,9 
5,2 -5,2 6,8 -6,8 10,2 -10,2 

Centro 39,6 53,5 44,6 54,3 56,3 55,6 40,5 50,0
-2,1 2,1 -2,3 2,3

Direita 16,2 34,9 22,9 17, 1 37,3 30,3 28,8 44,1 
-3,3 3,3 4,7 4,7 -3,7 3,7 

,. ·• 154 86 240 175 327 502 163 1064 
-·- '·----�- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 
9,2 

48,7 

42,1 

1227' 
100% 

.... , ,, , ·• f'X_�8;7 . !ê X"':54,9 Slgnlficãncla=0,0000 X"=104,5 Significãncla=0,0000 
� Significãricia=0,0000 Gama=0,54 Gama=0,43 

Gama=0 55 - -

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

A Tabela 3.6 mostra que, dentre os que estavam insatisfeitos com o real, 

os centristas e direitistas tenderam a votar em Fernando Henrique, 

apesar de não estarem de acordo com o plano, comprovando a ação 

independente da identificação ideológica. Os eleitores de esquerda, 

conforme o esperado, tenderam a votar em Lula. Observemos agora os 

eleitores que tinham uma posição neutra frente ao real (nem insatisfeitos 

nem satisfeitos). Os que se colocaram à direita no espectro ideológico 

tenderam a votar em F emando Henrique, assim como os que se 

colocaram à esquerda tenderam a votar em Lula, demonstrando outra 

vez a importância da identificação ideológica. No entanto, os eleitores 

"neutros" de centro dividiram-se, não estando associados ao voto em 

Fernando Henrique nem em Lula. Isso mostra que embora tenha havido, 

nesse caso, uma influência independente da ideologia, uma vez que o 

voto dos eleitores "neutros" de centro foi diferente do dos eleitores 

"neutros" de direita e de esquerda, também a atitude específica frente ao 

plano teve uma influência sobre o voto, uma vez que os eleitores 

" - 'is 
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centristas "neutros" não votaram em Fernando Henrique como os 

eleitores centristas "satisfeitos". Quer dizer, a relativa insatisfação com o 

real teve um efeito independente sobre o seu voto. 

Por fim, entre o grupo dos satisfeitos com o real, os eleitores de 

esquerda tenderam a votar em Lula, mostrando que nesse caso a 

ideologia foi mais forte do que a posição frente ao plano, e os eleitores 

de centro e direita votaram em Fernando Henrique, situação em que não 

podemos saber se o que determinou o voto foi a identificação 

ideológica, a satisfação com o real ou os dois. Em síntese, das seis 

situações em que havia pressões cruzadas ( eleitores de direita e de 

centro insatisfeitos com o real, eleitores de esquerda, centro e direita 

neutros em relação ao real e eleitores de esquerda satisfeitos em relação 

ao real), em cinco delas (todas, com exceção dos eleitores "neutros" de 

centro) a opção ideológica mostrou ser uma boa preditora do voto. 

Porém, se, no sentido inverso, deixarmos estabilizada a preferência 

ideológica e verificarmos como a posição frente ao plano modifica o 

voto, constatamos que ocorreu também, no interior de cada grupo 

ideológico, uma atuação independente do real (Tabela 3. 7). Tanto na 

esquerda, quanto no centro e na direita, a maior satisfação com o real 

tendeu a levar votos para Fernando Henrique. 
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Tabela 3.7 - Grau de satisfação com o real por voto nos dois 

candidatos mais votados em 1994, controlado por autolocalização 

na escala esquerda-direita 

Porcentagem coluna Esquerda Centro Direita 
Resíduo ajustado 

Lula FHC Total Lula FHC Total Lula FHC Total 

Muito insatisfeito (1) 22,6 4,3 16,0 10,8 2,9 4,7 15,7 2,1 4,0 
3,9 -3,9 4,9 -4,9 6,5 -6,5

(2) 17,9 6,4 13,7 16,7 3,1 6,2 8,8 2,7 3,6 
2,6 -2,6 7,3 -7,3 3,1 -3,1

(3) 29,8 22,3 27,1 42,8 24,1 28,4 29,4 19,6 21,0 
5,4 -5,4 2,2 -2,2

(4) 18,5 25,5 21,0 17,1 35,7 31,5 22,5 28,7 27,8 
-5,2 5,2 

Muito satisfeito (5) 11,3 41,5 22,1 12,6 34,1 29,3 23,5 46,9 43,6 
-5,6 5,6 -6,2 6,2 -4,4 4,4 
168 94 262 222 762 984 102 621 723 

-
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

.. '.�\ii;s{( 
X'=45,9 ' ', X'=140,8 X'=65,5 

Significãncia=O,QOOO/::-:'/ 1 ;..; • Significãncia=0,0000 Significãncia=0,0000 
- Gama=0,59 Gama=0.58 Gama=0,48 .. 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

Analisemos o caso dos eleitores de centro, onde o cruzamento das 

pressões produziu equilíbrio na situação anterior. Neste caso, todavia, a 

posição neutra frente ao real por parte de eleitores de centro tendeu a 

carrear votos para Lula, o mesmo acontecendo entre os eleitores de 

direita. Isso reforça a noção de que o real teve efeitos independentes 

sobre o voto. Os eleitores de centro e direita que não estavam tão 

satisfeitos com o real quanto a maioria dos seus congêneres tenderam a 

votar diferentemente do resto. Do mesmo modo, os eleitores de esquerda 

que não estavam insatifeitos com o real não tenderam a votar em Lula, 

como os demais esquerdistas. Ao contrário, os que estavam muito 

satisfeitos tenderam a votar em Fernando Henrique, o que explica o fato 

de os candidatos de esquerda, em conjunto, terem tido cerca de 1 O 

pontos percentuais menos do que tiveram no primeiro turno de 1989. É 

que uma parte da esquerda votou em FHC. 
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Ao compararmos os coeficientes gama das duas tabelas, verificamos 

que tanto o posicionamento ideológico quanto a satisfação com o real 

são fortes preditores do voto, mesmo quando controlados um pelo outro. 

Vale assinalar que a força preditiva cai um pouco (passa de forte a 

moderada) no grupo dos satisfeitos com o real e no grupo dos eleitores 

situados à direita. 

Como a identificação ideológica e a satisfação com o real atuaram 

conjuntamente sobre o voto, quanto maior a satisfação com o real e mais 

à direita o eleitor, maior a tendência a votar em Fernando Henrique 

(nada menos que 81 % dos eleitores nessa condição votaram nele). No 

sentido contrário, quanto menor a satisfação com o real e mais à 

esquerda o eleitor, menor a tendência a votar em FHC (apenas 16% dos 

que estavam nessa condição o fizeram). Nos estágios entre esses 

extremos, identificação ideológica e posição frente ao real misturavam

se em graus variados. 

3.5 Conclusões 

Neste capítulo demonstramos que, além da satisfação com o real, a 

preferência partidária e a identificação ideológica foram fortes 

preditoras do voto em 1994. Constatando que a preferência partidária 

funciona como um subconjunto da identificação ideológica, procuramos 

verificar se esta poderia ser considerada, tal como em 1989, o melhor 

preditor disponível para a decisão de voto da maior parte do eleitorado. 

Para tanto, o primeiro passo foi examinar em que medida a adesão ao 

real era dependente da identificação ideológica. O resultado dos testes 

mostrou que a adesão ao real não dependeu totalmente da posição 
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ideológica, embora tenha sido influenciada por ela. A partir disso, 

deduzimos que a identificação ideológica e a posição frente ao real 

influenciaram conjuntamente, com relativa independência, a decisão do 

voto, devendo ser ambas consideradas como fortes preditoras do voto. O 

Quadro 3.5 resume os achados sobre como se deu essa dupla influência 

sobre a decisão do eleitor. 

Quadro 3.5 - Voto nos dois candidatos mais votados de 1994 por 

autolocalização na escala esquerda-direita e grau de satisfação 

com o real (em %) 

a rova a rova 

FHC 48,0 58,0 

Lula 63,0 36,0 32,0 9,0 21,0 8,0 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

No Quadro 3.5 se observa que o maior índice de ap010 a Fernando 

Henrique provém daqueles eleitores que são de direita e aprovam o real 

(81 % ). No sentido inverso, quanto mais à esquerda e menor a aprovação 

ao real, maior a rejeição a Fernando Henrique (só 16% votaram nele) e 

maior a adesão a Lula. Entre esses dois casos extremos, observa-se uma 

gradação oriunda do reforço mútuo das duas variáveis na determinação 

do voto, exceto para o grupo de direita que não aprova o real. 

Para esse grupo, a insatisfação frente ao real determinou mais votos do 

que o esperado para Lula e menos votos do que o esperado para FHC, 

indicando, à direita, uma influência acentuada do plano sobre o voto, o 
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que confirma o exposto ao início: o plano incidiu de forma diferente 

sobre o eleitorado, dependendo do seu posicionamento ideológico. O 

real foi tão ou mais influente sobre o voto quanto mais à direita estava o 

eleitor. 

A dupla influência ideologia/economia é capaz de explicar o que apenas 

uma delas não explicaria. Se apenas o fim da inflação fosse o 

determinante do voto, como explicar que 56% dos eleitores tenham 

deixado de votar em Fernando Henrique ( uma vez que a inflação acabou 

para todos)? Em segundo lugar, por que, apesar de o plano ter tido 77% 

de aprovação, Fernando Henrique teve 44% dos votos? Por fim, o que 

explica que apenas metade dos que escolheram Fernando Henrique o 

tenham feito em função do plano? 

As respostas prendem-se a que, junto com a apreciação do real, a 

posição ideológica influenciou o eleitorado. Em primeiro lugar, a 

identificação ideológica determinou em parte a própria reação ao real, o 

que explica o apoio a ele não ter sido unânime. Por outro lado, o que 

diferençou o voto dos que apoiavam o plano foi a posição ideológica de 

cada um: FHC não teve o voto dos que, mesmo estando satisfeitos com o 

real, rejeitavam-no ideologicamente. Por fim, a influência da ideologia 

permitiu também formular uma hipótese sobre o motivo por que nem 

todos os votos em Fernando Henrique provieram do real. De acordo com 

essa hipótese, metade dos seus eleitores já o haviam escolhido, antes do 

plano, por motivos ideológicos. 

Não há dúvida de que a oscilação de uma parcela significativa do 

eleitorado - cerca de metade dos eleitores de Fernando Henrique, 17 

milhões de votos, portanto - em função do programa de estabilização 
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decidiu a eleição. Desse ponto de vista, não há aqui subestimação da 

importância do real para o resultado do pleito de 1994. Para dizê-lo com 

todas as letras, o real fez Fernando Henrique ganhar. O que este 

capítulo revela é que esse fator não apagou os alinhamentos ideológicos 

e, sendo assim, mostra como o real elegeu F emando Henrique. A própria 

reação ao real foi determinada, em parte, pela identificação ideológica 

do eleitor e, além do mais, teve um impacto diferenciado sobre o voto, 

dependendo do posicionamento do eleitor na escala esquerda-direita. 

Em síntese, o real cumpriu um importante papel de realinhamento dos 

eleitores de centro e direita em direção ao candidato que os 

representava. 

Se buscamos a lógica estrutural do funcionamento do eleitorado 

brasileiro, a ênfase exclusiva no real como explicação do voto em 1994, 

isolada do pano de fundo dos alinhamentos ideológicos prévios, toma 

incompreensível o seu efeito sobre o voto e obscurece a permanência 

dos determinantes estruturais do comportamento eleitoral no Brasil 

atuantes sob as oscilações conjunturais. 
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Capítulo 4 

Estabilidade e conteúdo da identificação ideológica 

4.1 Objetivos do capítulo 

Nos capítulos precedentes demonstramos que o voto esteve associado à 

identificação ideológica do eleitor tanto na eleição presidencial de 1989 

quanto na de 1994. O objetivo deste último capítulo é apresentar 

evidências que corroborem a hipótese de que a autolocalização do 

eleitor na escala esquerda-direita é uma predisposição de longo prazo e 

que está associada ao sistema de crenças políticas do eleitor. O capítulo 

está dividido em duas partes. Na primeira, apresentamos indícios de que 

a opção ideológica não tem sido volátil no Brasil. Examinamos, em 

primeiro lugar, como variaram as proporções do eleitorado que se 

localizaram nos diversos pontos da escala esquerda-direita ao longo do 

período 1989-94. Em seguida, avaliamos a estabilidade ideológica do 

voto, medida pela coerência das transferências de sufrágios entre 

candidatos diferentes na eleição presidencial de 1989, na eleição para 

governador de São Paulo em 1990 e na eleição presidencial de 1994. 

Na segunda parte vamos discutir a existência de outras associações, 

além do voto, entre a autolocalização no espectro e atitudes políticas. De 

início, retomamos o tema, apontado nos capítulos anteriores, da relação 

entre o lugar em que o eleitor está situado e o lugar em que localiza o 

partido de sua preferência. Por fim, mostraremos de que maneira os 

contéudos habitualmente atribuídos a direita e esquerda no debate 

Scanner



134 

público estão associados à autolocalização do eleitor brasileiro na escala 

esquerda-direita. 

4.2 A estabilidade das opções ideológicas 

4.2.1. O reconhecimento da escala esquerda-direita 

Três das pesquisas amostrais com as quais trabalhamos nos capítulos 

anteriores ("Cultura política", de 1989 e 1990, e "Tipologia do voto 

paulista", de 1994) pediram aos eleitores que se localizassem em um de 

sete pontos de uma escala esquerda-direita, em que 1 representava a 

posição mais à esquerda e 7 a mais à direita. Os resultados estão 

sintetizados no Quadro 4.1. Uma das pesquisas ("Cultura política"/93) 

não foi colocada no Quadro 4.1 porque utilizou uma escala de dez 

pontos em lugar de sete. Por isso é apresentada à parte no Quadro 4.2. 

Quadro 4.1 - Distribuição dos eleitores na escala esquerda-direita 
de sete pontos em 1989 e 1990 (Brasil) e 1994 (Estado de São 
Paulo), em% 

Poslc'ões na escala 1989 (*) ,�, 1 ,, 1990 (*) 1994 (**) 
1 -Esauerda 5,8 5,8 

,2 6,4 7,7 
li3 ., = 8,8 9,2 

-
;; 18,1 16,7 

�, 12,4 14,4 

. 9,8 10,4 

7- Direita - � 13,5 15,9 

Outros e-) - - 25,1 19,9 

, Total � 100,0 100,0 

* Fonte: "Cultura política"/ 89 e "Cultura política"/ 90
** Fonte: "Tipologia do voto paulista"

7,4 

5,3 

9,3 

22,4 

12,5 

12,4 

17,B 

12,9 

100,0 

*** Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não
sentir-se identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a 

responder à questão. 
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Quadro 4.2 - Distribuição dos eleitores na escala esquerda-direita 
de dez pontos, em 1993 (Brasil), em % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Outros 

(*) 
6,9 6,1 7,9 6,9 11,4 10,9 12,2 18,6 5,8 6,3 7,0 

Fonte: "Cultura política"/1993 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Os Quadros 4.1 e 4.2 mostram que, entre 1989 e 1990, o número dos 

que souberam incluir-se na escala aumentou em cinco pontos 

percentuais, passando de cerca de 75% para em tomo de 80% do 

eleitorado, subindo novamente, em 1993, para 93%. A pesquisa 

"Tipologia do voto paulista", por sua vez, detectou 87% de eleitores do 

Estado de São Paulo dispostos a escolher uma das sete posições na 

escala esquerda-direita em 1994. Trata-se de uma alta taxa de 

reconhecimento das categorias esquerda e direita. Observe-se que 

reconhecimento não quer dizer utilização dessas categorias de uma 

maneira cognitivamente estruturada, assim como não significa que, se 

perguntado o que o levou a votar neste ou naquele candidato, o eleitor 

espontaneamente mencionaria as categorias de esquerda ou direita como 

justificativa do voto. Reconhecimento quer dizer, apenas que, quando é 

apresentada ao eleitor uma escala formada a partir dessas categorias, ele 

sabe, ainda que intuitivamente, do que se trata. 

A proporção encontrada a partir de 1989 é muito superior aos 30% que 

souberam colocar-se na escala em survey realizado em 1982 no Sudeste 

do país (ver, a respeito, o Capítulo 1). Confirmou-se, dessa maneira, a 

previsão de Mettenheim (1995) de que o caso brasileiro seguiria o 

espanhol, onde o correr da redemocratização produziu um enorme 

Total 

100,0 
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aumento no grau de reconhecimento do contínuo esquerda-direita92
.

Dessa maneira, a proporção de eleitores brasileiros capaz de reconhecer 

as categorias de esquerda e direita em 1989 e 1994 atingiu a dos países 

desenvolvidos. Entre 1964 e 1994, a máxima quantidade de eleitores 

norte-americanos que reconheciam as categorias liberal e conservador 

foi de 75% em 1980 (Knight e Lewis 1996). Já na Europa quase todos os 

entrevistados sabiam colocar-se em um contínuo esquerda-direita no 

início dos anos 80 "sem hesitação", segundo Inglehart (1984). 

O crescimento de cinco pontos percentuais na quantidade de eleitores 

que integraram-se à escala entre setembro de 1989 e março 1990 pode 

ter correspondido à polarização ideológica do debate público no 

segundo turno da eleição presidencial de 1989 (ver Capítulo 2). Mas a 

tendência parece ser a de uma incorporação cada vez maior de eleitores 

ao espectro ideológico, uma vez que nos três anos seguintes esse número 

aumentou em treze pontos percentuais, voltando aos padrões anteriores 

ao golpe de 1964, quando 87% do eleitorado sabia colocar-se na escala 

esquerda-direita segundo medida do lbope (Lavareda 1991 ). É verdade 

que a mensuração de 1963 mencionava lideranças políticas em conexão 

com as posições na escala (ver Capítulo 1) e que havia uma 

radicalização ideológica na época. 

Os que não se incluem na escala (proporção que era de apenas 7% em 

1993) tendem a ser, nos quatro surveys que consultamos, os de mais 

92 "ln surveying Spanish voters from 1978 through 1984, soon after the transition 
from authoritarianism to democracy, Peter McDonough, Antonio López Pifia, and 
Samuel H. Barnes also found relatively low response rates to questions about left
right placement. Subsequent analysis by the sarne researchers found a dramatic 
increase in the number of respondents reporting their left-right tendency" 

(Mettenheim 1995, pág. 28). 
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baixa renda e os que ou não freqüentaram a escola ou não passaram do 

primeiro grau (ver as Tabelas 4. lA  a 4.8A no Anexo 3). Isso significa 

que a identificação ideológica, entendida como autocolocação na escala 

ideológica, uma vez que está fortemente associada à escolha eleitoral, é 

um dos elementos que permitem predizer o voto da imensa maioria do 

eleitorado. Os eleitores fora da escala, que tendem também a abster-se 

ou votar branco/nulo, são justamente aqueles aos quais a literatura 

atribui a tendência à marginalização do processo político ( ou a 

confirmar uma marginalidade à qual foram objetivamente condenados, o 

que dá no mesmo) (Reis 1978). 

4. 2. 2. A regularidade da autolocalização

É necessário esclarecer, preliminarmente, que esta seção não se destina 

a comprovar a estabilidade das identificações ideológicas no período 

1989-94. A única maneira de fazê-lo seria acompanhar, ao longo desses 

anos, uma mesma amostra representativa de eleitores e verificar se cada 

um deles se localizava sempre nos mesmos pontos ou como ocorriam as 

transições. No entanto, não dispomos desse tipo de estudo ( que os norte

americanos chamam de pane[). Os dados de que podemos lançar mão 

constituem apenas evidências capazes de corroborar uma hipótese: a de 

que a autolocalização na escala esquerda-direita é um elemento dotado 

de estabilidade em meio ao cambiante quadro partidário brasileiro. 

Entre 1989 e 1990 a proporção de eleitores que se posicionaram em 

cada um dos sete pontos da escala manteve-se praticamente inalterada 

(Quadro 4.1 ). O posicionamento médio do eleitorado em 1989 ficou em 

4,44 e em 1990 foi de 4,52. Isso indica um eleitorado convergente para o 
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centro, com inclinação para direita. As mudanças mais salientes de 1989 

para 1990, todas no entanto de apenas cerca de 2%, foram uma 

diminuição do centro (posição 4) e um aumento da centro-direita 

(posição 5) e da extrema direita (posição 7). Não há como comprovar, 

mas esse leve deslocamento para a direita em detrimento do centro é 

compatível com a hipótese de que a polarização entre esquerda e direita 

ocorrida no segundo turno da eleição de 1989 tenha tido um impacto 

duradouro nas posições ideológicas do eleitorado. 

A comparação dos resultados de 1989/90 com os de 1993 não é 

possível, uma vez que foram utilizadas duas escalas diferentes. Ainda 

assim pode-se observar que as tendências gerais permanecem as 

mesmas. A média de posicionamento do eleitorado nesse caso esteve em 

5,83, o que, numa escala de dez pontos, representa uma convergência 

análoga para o centro e, ao mesmo tempo, alguma inclinação para a 

direita. Quer dizer, o eleitorado em 1993 continuava convergindo em 

direção ao centro e sendo maior à direita do que à esquerda. 

A comparação com 1994 precisa levar em consideração o fato de que a 

distribuição ideológica no Estado de São Paulo pode ser em alguma 

medida diferente da distribuição nacional. Mesmo assim, verifica-se 

grande semelhança das tendências gerais. O ponto médio em que se 

colocou o eleitorado paulista em 1994 foi de 4,56, quase idêntico ao 

brasileiro em 1989/90. 

A mais notável diferença da pesquisa paulista em relação à brasileira de 

1990 é que o centro (posição 4) mostrava-se relativamente mais forte em 

São Paulo, com 22% das preferências, contra 1 7% no Brasil. 

Infelizmente não dispomos de dados nacionais para saber se isso 
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correspondia a um crescimento geral do centro em função da eleição de 

Fernando Henrique Cardoso, o que seria plausível. Por outro lado, as 

proporções entre os que se postaram à esquerda e à direita do centro 

foram parecidas na amostra nacional de 1990 e na estadual de 1994. Em 

ambas, a direita era cerca de duas vezes superior à esquerda93
.

Três conclusões devem ser tiradas da comparação entre os vários 

surveys disponíveis. A primeira é que em todos eles o eleitorado 

converge para o centro com inclinação para a direita. A segunda é que 

grosso modo a tendência à direita supera em duas vezes aquela em 

direção à esquerda. Por fim, a proporção de eleitores situados nos vários 

pontos do espectro foi fortemente estável no período. 

4.2.3. A continuidade ideológica do voto 

A estabilidade ideológica do voto foi observada por Limongi (1995) ao 

estudar as eleições no Estado de São Paulo entre 1989 e 1994. Usando 

os dados da "Tipologia do voto paulista", em que se perguntou ao eleitor 

em quem ele havia votado retrospectivamente desde 1989, o autor 

estabeleceu as linhas de continuidade do voto entre o primeiro e o 

segundo turnos de 1989, o primeiro e o segundo turnos da eleição de 

1990 para governador de São Paulo e da eleição presidencial de 1994. 

Limongi não só comparou as transferências de voto entre o primeiro e 

segundo turnos de cada eleição, como verificou o padrão de migração 

dos votos entre as eleições. A hipótese testada por Limongi era de que 

93 A distribuição entre direita e esquerda encontrada em 1993 para o Brasil foi 
semelhante àquela achada em 1990 (Brasil) e 1994 (São Paulo). Se considerarmos as 
posições 5 e 6 como de centro, recurso usado por Lewis-Beck (1984), a direita 

contava com duas vezes mais simpatizantes que a esquerda. 
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os votos migravam de modo ideologicamente congruente. Ou seja, os 

eleitores tendiam, de um turno para outro e de uma eleição para outra, a 

escolher candidatos ideologicamente compatíveis. A hipótese 

contrariava frontalmente a idéia de um eleitorado ziguezagueante, 

volátil e errático, tantas vezes associada à instabilidade do quadro 

partidário, como se pode ver, a título de exemplo, no seguinte trecho de 

Diniz (1989a): "Efetivamente, a análise das três eleições verificadas sob 

a Nova República é bastante esclarecedora quanto ao teor da presente 

instabilidade do quadro partidário. Esta instabilidade reflete, 

basicamente, as bruscas oscilações do eleitorado e a volatilidade do 

voto que têm caracterizado o processo eleitoral recente" (Grifos 

nossos)94
• 

Ao contrário, a hipótese de Limongi ia no sentido do que afirmávamos 

em trabalho de 1993: o quadro brasileiro assemelha-se ao espanhol, 

descrito por Bames et al. ( 1986) em artigo com o sugestivo título de 

"Volatile parties and stable voters in Spain". O argumento de Bames et 

al. é que apesar da volatilidade dos partidos, os eleitores espanhóis 

mantinham-se ideologicamente estáveis. O mesmo acreditávamos estar 

em andamento no Brasil. Convém assinalar que, também como no caso 

espanhol, a volatilidade partidária no Brasil deu-se mais à direita do que 

à esquerda. O exemplo maior dessa situação é o caso de Collor, que se 

elegeu à margem dos partidos de centro e direita, mas mesmo assim 

recebeu os votos da direita e parte do centro do eleitorado, conforme 

demonstramos no Capítulo 2. Já à esquerda, dois grandes partidos (PT e 

94 Diniz (1989a), pág. 2. 
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PDT) mantiveram-se como canais permanentes da grande maioria do 

voto esquerdista durante todo o período estudado. 

A hipótese testada por Limongi revelou-se inteiramente comprovada 

pelos dados. Na passagem do primeiro para o segundo turno de 1989 

houve dois casos de interesse para o teste da hipótese. Uma vez que a 

repetição do voto em Collor ou Lula poderia dever-se à simples lealdade 

ao candidato, convinha examinar o comportamento dos eleitores de 

Covas e Maluf. Eles não só iriam ter peso decisivo na decisão do 

segundo turno, como não dispunham da possibilidade de repetir o voto, 

já que seu candidato não estava mais no páreo. Pois bem, Limongi 

mostrou que 81, 7% dos eleitores de Maluf votaram em Collor, enquanto 

os eleitores de Covas dividiram-se entre o candidato de esquerda Lula 

(40,6%) e Collor (35,3%), tendo um comportamento perfeitamente 

previsível a partir da orientação ideológica dos candidatos em quem 

haviam votado no primeiro turno. 

Ou seja, os eleitores do candidato de direita no primeiro turno voltaram

se em massa para o candidato de direita no segundo, enquanto os 

eleitores do candidato de centro dividiram-se em um segundo turno 

polarizado entre esquerda e direita95 . Dificilmente seria encontrada 

maior estabilidade ideológica no voto. 

Ao estudar as eleições para governador do Estado de 1990, o autor 

encontrou a mesma coerência. Naquela ocasião passaram ao segundo 

9s Limongi utilizou uma classificação ideológica dos candidatos ligeiramente 
diferente da nossa, incorporando as categorias de centro-esquerda e centro-direita. 
Para manter a coerência da classificação que vimos usando desde o Capítulo 2, 
preferimos "ler" os dados de Limongi a partir da nossa própria classificação, o que 
não altera em nada a estrutura da argumentação do autor. 
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turno um candidato de centro, Luiz Antônio Fleury Filho, e outro de 

direita, Paulo Maluf. A hipótese da estabilidade ideológica do voto 

poderia ser testada então pela atitude no segundo turno dos que haviam 

sido eleitores, no primeiro, dos candidatos Plínio de Arruda Sampaio 

(PT) e Mário Covas (PSDB). Verificou-se que 49% dos eleitores de 

Plínio de Arruda Sampaio (esquerda) votaram em Fleury, contra apenas 

7% que optaram por Maluf. Vale registrar que 44% dos eleitores de 

Plínio optaram por alguma forma de alienação eleitoral no segundo 

turno, correspondendo, por sinal, à orientação do próprio PT. No 

entanto, 49% dos eleitores preferiram votar no candidato 

ideologicamente mais próximo no segundo turno, contrariando a 

orientação do próprio partido. Isso quer dizer que, para uma fatia 

enorme dos eleitores petistas, a identificação ideológica sobrepôs-se à 

preferência partidária na decisão do voto. 

Os eleitores de Covas, por sua vez, dividiram-se, com predominância, 

no entanto, do voto no candidato do PMDB: 50% optaram por Fleury e 

3 0% votaram em Maluf. Sendo Covas um candidato de centro, é 

coerente que uma parte de seu eleitorado migrasse para a direita, embora 

a maioria tenha-se mantido no próprio centro. 

Em seguida, Limongi investigou a relação entre o voto na eleição 

presidencial de 1989 e a eleição para governador de São Paulo de 1990. 

Essa comparação é particularmente interessante porque pressupõe que o 

eleitor guarda coerência ideológica quando decide o voto também para 

esferas diferentes (federal e estadual). Para evitar o risco de confundir 

lealdade ideológica e lealdade ao candidato, os casos de maior 

relevância foram o dos eleitores de Lula e Collor no primeiro turno de 

1989, uma vez que Covas e Maluf foram candidatos nas duas eleições. 
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O autor constatou que 37% dos eleitores de Collor votaram em Fleury, 

32% votaram em Maluf e 16% votaram em Covas. Apenas 0,2% 

votaram em Plínio de Arruda Sampaio (PT). Ficava claro, assim, que os 

eleitores que haviam optado por Collor transitavam da direita até o 

centro, mas rejeitavam fortemente a esquerda. 

Os eleitores de Lula, entretanto, dispersaram-se no pleito de 1990. 

Menos do que se poderia esperar, apenas 18% deles optaram por Plínio, 

sendo que 28% preferiram Fleury, 20% Covas e 15% Maluf. Os que 

resolveram alienar-se foram 19%. Note-se, contudo, que mesmo neste 

caso, em que provavelmente o eleitorado presidencial de Lula não era 

constituído apenas por eleitores de esquerda em São Paulo e que o 

candidato da esquerda a governador em 1990 não atraiu a sua própria 

base eleitoral (sobre o conceito de base eleitoral ver Balbachevsky 

1988), a dispersão resultante legou uma quantidade relativamente 

pequena de votos para a direita, representada aqui pelos 15% de 

eleitores de Lula em 1989 que escolheram Maluf em 1990. A maioria 

migrou para o centro (18% ficaram na esquerda, 48% foram para o 

centro e 15% para a direita), que é a posição adjacente, e não para o 

outro lado do espectro. 

O caso em que a coerência ideológica do voto fica mais clara, 

entretanto, é aquele que conecta os pleitos presidenciais de 1989 e 1994. 

A questão aqui foi saber em quem teriam votado os eleitores de Collor, 

Covas e Maluf no primeiro turno de 1989 e de Collor no segundo turno 

de 1989, uma vez que tendo Lula se candidatado nos dois momentos, a 

repetição do voto poderia ser considerada uma fidelidade ao candidato e 

não à ideológia. Devido à importância desse teste para a hipótese desta 

tese, decidimos acrescentar à análise de Limongi alguns indicadores 
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estatísticos próprios. O que relatamos a segmr corresponde aos 

elementos revelados por Limongi acrescidos dos nossos índices. 

Nada menos que 74% dos eleitores de Collor, 65% dos de Maluf e 65% 

dos de Covas escolheram Fernando Henrique em 1994. Desse modo, o 

voto em FHC ficou fortemente associado ao voto em Collor no primeiro 

turno de 1989. Apenas 5% dos eleitores de Collor e 7% dos de Maluf 

votaram em Lula em 1994. Conforme havíamos dito no capítulo 

anterior, a candidatura Fernando Henrique provocou também uma cisão 

à esquerda. Isso explica que 28% dos paulistas que haviam escolhido 

Lula em 1989 optaram por FHC em 1994. Mesmo assim, vale notar que 

58% repetiram o voto em Lula nas duas eleições. O fato é que o 

coeficiente gama de correlação entre o voto no primeiro turno em 1989 e 

em 1994 foi de 0,57, o que indica uma relação substancial entre os dois 

pleitos. 

O coeficiente de correlação sobe para nada menos que 0,90 para o 

vínculo entre o voto no segundo turno de 1989 e 1994. Isto é, 

conhecendo--se o voto no segundo turno de 1989 haveria enorme chance 

de se prever o voto em 1994. Para que se tenha uma idéia dos números 

absolutos (sempre mais palpáveis): dos 1.097 eleitores entrevistados que 

declararam haver votado em Collor no segundo turno de 1989, nada 

menos que J..032 disseram ter optado por Fernando Henrique em 1994. 

Isso mostra que, em situações polarizadas como foram o segundo turno 

de 1989 e a deição de 1994, a coerência ideológica aumenta. 

A conclusão dos testes foi clara .. De maneira geral "os dados mostram a 

existência de uma estrutura ideológica no eleitorado paulista a informar 
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a flutuação do voto individual. O voto individual não é errático"96• Em

outros termos, ficou provado que há profunda estabilidade ideológica 

do voto, apesar da eventual instabilidade dos partidos e dos candidatos, 

como queríamos demonstrar97
•

4.3 A compreensão das categorias esquerda e direita 

Já vimos que grande parte do eleitorado é capaz de reconhecer as 

categorias de esquerda e direita, vota de acordo com o seu 

posicionamento nela e mantém a opção ideológica do voto de eleição 

para eleição. Está claro, assim, que a localização no espectro ideológico 

é um dos preditores de voto que devem ser utilizados no Brasil se 

quisermos ter um retrato completo do comportamento eleitoral. No 

entanto, o que é esquerda e direita para o eleitor brasileiro? Esta última 

parte destina-se a discutir essa questão. Começamos por retomar os 

estudos que indicam a capacidade que o eleitor tem de usar a escala para 

localizar os partidos políticos, que é uma forma de mostrar que os 

eleitores entendem o que a escala significa. Em seguida, discutimos a 

96 Limongi (1995), pág. 74. 

97 Também procurando verificar a estabilidade das opções ideológicas, porém desta 
feita não do eleitor individual mas das classes, M. Lima (1995) estudou o voto no 
município de São Paulo entre 1982 e 1992, a partir de dados agregados. O autor 
dividiu os partidos da seguinte maneira: à direita estariam o PDS/PPR e o PTB, ao 
centro o PMDB e o PSDB e à esquerda o PT. Em seguida, comparou a votação 
desses partidos ao longo de sete eleições (1982, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 e 
1992) nas diversas áreas socialmente homogênas da cidade. A conclusão é que existe 
uma permanência no que diz respeito às base

j

só
c 
· o-econômicas de apoio aos 

respectivos blocos ideológicos. "Os candidatos co servadores encontram melhor 
acolhida nas áreas centrais e mais ricas da cidade, e uanto que o centro e a esquerda
melhoram sua aceitação na medida em que cami amos para a periferia" (M. Lima 
1995, pág. 126). 
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capacidade do eleitor de verbalizar o que significam essas categorias. 

Por fim, mostramos que, embora não saiba verbalizar o significado de 

esquerda e direita, o posicionamento na escala ideológica está associado 

a certos sistemas de crença. 

4. 3.1. O uso da escala esquerda-direita para localizar os partidos

Analisando os dados da pesquisa "Cultura política"/90, Guilhon e 

Balbachevsky (Marques 1990) mostraram que, ao solicitar aos eleitores 

que indicassem em que ponto da escala esquerda-direita estava seu 

partido de preferência, os eleitores o fizeram coerentemente com a 

classificação usada pela ciência política. Desse modo, à esquerda 

apareciam o PT, o PDT, o PCB e o PC do B. Ao centro ficavam o 

PSDB, o PMDB, o PL e o PTB, e à direita constavam o PDS, o PFL e o 

PRN. 

O survey "Cutura política"/93 repetiu a pergunta aos eleitores, desta 

feita utilizando, contudo, uma escala esquerda-direita de dez pontos. 

Apesar da dificuldade em comparar escalas diferentes, percebe-se que a 

localização dos partidos em 1993 segue a coerência encontrada em 1990 

(ver Tabela 4.9A, Anexo 3), sobretudo no que se refere aos partidos de 

esquerda e direita. O PT e o PDT aparecem situados à esquerda, embora 

a nitidez do posicionamento do PT seja bem superior à do PDT, 

enquanto o PFL e o PDS aparecem localizados à direita. Já ao centro, a 

pesquisa de 1993 indica uma relativa confusão. O PSDB é o único 

partido cuja imagem é claramente convergente para o centro, enquanto o 

PMDB tende a ser situado à direita e o PTB e o PL aparecem muito 
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dispersos ao longo da escala, o que já ocorria em 1990 em relação ao 

J>TB. 

A inclinação por localizar o PMDB à direita é indicada também pelos 

dados de Balbachevsky (1995), conforme vimos no capítulo anterior. 

Usando a "Tipologia do voto paulista", Balbachevsky mostrou que parte 

:ügnificativa dos eleitores paulistas que preferiam o PMDB situavam-no 

:10 centro e à direita. No entanto, a maioria do público paulista em geral, 

quando solicitado a situar os partidos na escala, colocava o PMDB ao 

1�entro, assim como situava o PT à esquerda, e o PSDB, o PTB e o PL 

ao centro. 

A tendência a colocar o PFL e o PPR também mais ao centro, notada 

em 1994, pode corresponder, de um lado, a uma certa confusão 

decorrente da então recente mudança de nome de PDS para PPR ( o que 

fez com que o número de eleitores que soubessem localizar o partido 

caísse muito) e de outro ao fato de o PFL estar aliado a um candidato de 

centro naquela conjuntura (Fernando Henrique)98 . Apesar de alguns 

casos a serem elucidados, pode-se dizer que, de modo geral, o eleitor 

classifica corretamente os partidos na escala esquerda-direita. 

Balbachevsky analisa também a relação entre o autoposicionamento do 

eleitor na escala e a posição em que ele situa o seu partido de 

preferência. Dessa pesquisa, a autora conclui que há uma forte 

correlação entre o posicionamento do eleitor e o ponto na escala em que 

98 Desde a cisão do PSDB, em 1988, vários indicadores classificam o PMDB na 

centro-direita (Lamounier 1989). O fato de o partido ter sido visto como mais à 

direita em 1993 e 1994, por sua base eleitoral, pode indicar uma oscilação ocasional 

ou uma mudança de longo prazo do seu eleitorado. Estudos futuros terão que elucidar 

a dúvida. 
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este coloca o seu partido preferido. Isto é, a tendência é de situá-los na 

mesma faixa ideológica em que o próprio eleitor se coloca. Isso indica 

que o eleitor reconhece a dimensão espacial esquerda-direita como 

válida para caracterizar a sua própria posição e a de seu partido na 

competição partidária. Em resumo, todos os dados colhidos desde 1990 

evidenciam que o eleitor sabe usar o critério ideológico para distinguir 

os partidos políticos. 

4.3.2. O que é esquerda e direita? 

Apesar de termos demonstrado que a inclusão na escala esquerda

direita está longe de ser vazia de significado político, uma vez que se 

associa ao voto, é estável e permite localizar os partidos, os dados das 

pesquisas "Cultura política"/89 e "Cultl.lra política"/90 mostram que 

mais de 60% dos eleitores não sabiam dizer o que significava esquerda e 

direita. Nesses 60% estamos incluindo tanto os que declaravam não 

saber responder quanto os que produziam respostas como esquerda "é o 

errado, é o negativo" e direita "é o certo, o melhor". Vale destacar que 

esse último tipo de resposta, embora equivocada, tem uma longa 

tradição desde que os termos esquerda e direita entraram em uso, na 

época da Revolução Francesa (Sartori 1982, Bobbio 1995)99• Mesmo 

assim corresponde no Brasil a apenas 10% do total de respostas sobre o

que significa esquerda e direita. Boa parte dos eleitores ( cerca de 40%)

declararam explicitamente não saber o que quer dizer esquerda e direita.

99 Bobbio (1995) lembra que, na Bíblia, à direita do Pai sentam-se os bons e à 

esquerda, os maus. 
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De outro lado, aceitamos como respostas "corretas" as que definiram 

esquerda como ser contra o governo e direita, a favor. Esse tipo de 

resposta, que representou em tomo de 20% das amostras, corresponde 

tanto à história brasileira quanto aos padrões internacionais, em que a 

esquerda é vista como estando contra o poder. 

Mesmo assim, os 60% de eleitores brasileiros que não sabiam o que 

significava esquerda e direita contrastam fortemente com o uso coerente 

da escala esquerda-direita que, como mostramos, a imensa maioria do 

eleitorado brasileiro fez entre 1989 e 1994. Como pode o eleitor usar o 

seu posicionamento em um espectro esquerda-direita para orientar a 

decisão do voto se não sabe o que é esquerda e direita? 

Trata-se, como assinala a bibliografia internacional (Miller e Shanks 

1996, Knight e Lewis 1996), de um conhecimento intuitivo, de um 

sentimento do que significam as posições ideológicas. Esse sentimento 

permite ao eleitor colocar-se na escala em uma posição que está de 

acordo com as suas inclinações, embora não as saiba verbalizar. E a 

mesma intuição o conduz a situar os candidatos ( e os partidos) nessa 

escala e votar coerentemente. No entanto, além de permitir uma 

orientação em relação a candidatos e partidos, essa intuição ideológica 

está associada a um conjunto de opiniões que representam, a nosso ver, 

o modo pelo qual o eleitor enxerga a sociedade. O problema é descobrir

a visão de mundo que está associada a essa identificação intuitiva. 

Não há trabalhos acadêmicos no Brasil que tenham procurado 

relacionar o posicionamento do eleitor na escala esquerda-direita às suas 

opiniões, com exceção de algumas menções em Mettenheim (1995). 

Sobre o período anterior à desestruturação do sistema partidário que 
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v1gm até 1965, estudos como os de Soares (1965) e Cintra (1968) 

procuraram relacionar as opiniões dos eleitores ora ao apoio a um 

candidato ora à preferência partidária. Soares mostra como a adesão a 

um líder direitista (Carlos Lacerda) no Rio de Janeiro associava-se a 

idéias de direita tais como a de que "o governo não deveria intervir na 

vida econômica e deveria deixar o particular cuidar dela" ou "o capital 

estrangeiro só traz benefícios ao país". Cintra, por seu turno, comprova 

que opiniões opostas, do tipo "as empresas americanas exploram o povo 

brasileiro", estavam associadas, em Belo Horizonte, à preferência pelo 

PTB, partido classificado à esquerda no espectro partidário da época. 

Tais pesquisas indicam, portanto, que a escolha de candidatos e partidos 

não se fazia desacompanhada da adesão a opiniões ideologicamente 

coerentes com essas es�olhas. Mas não há menção à localização do 

eleitor no espectro esquerda-direita. 

Os dados do lbope trazidos à tona por Lavareda ( 1991) também não 

foram cruzados de maneira a permitir que se pudesse verificar a relação 

entre o ponto de inclusão na escala esquerda-direita e as opiniões sobre 

assuntos tais como a reforma agrária e a legalização do Partido 

Comunista, também pesquisados pelo instituto. Esses cruzamentos 

poderiam dar uma idéia das opiniões associadas ao posicionamento 

ideológico do eleitorado no plano nacional. 

Até onde é de nosso conhecimento, a pergunta sobre a localização 

ideológica do eleitor só retoma aos estudos eleitorais depois da reforma 

partidária de 1979100
• A partir de survey realizado em 1982, Mettenheim 

100 Cew (1978) dividiu o eleitorado de Caxias do Sul (RS), por ocasião de survey

realizado em 1976, em sete localizações dentro da escala esquerda-direita, utilizando 

as opiniões dos eleitores a respeito do Ato Institucional número 5, a natureza 
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(1995) descobriu uma associação significativa entre a autolocalização na 

escala esquerda-direita e o posicionamento a respeito da performance do 

Executivo e das políticas sociais da época 1º 1
• 

No período que vai desde a ampliação do leque partidário, em 1985, até 

a eleição municipal de 1992, uma série de estudos conduzidos por 

Pierucci (1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, s.d.), analisou os 

conteúdos associados ao eleitorado de direita na cidade de São Paulo, o 

maior colégio eleitoral muncipal do país. Trabalhando, no entanto, com 

dados agregados e com entrevistas qualitativas não há nesses estudos 

indicações sobre a associação entre autolocalização na escala e opiniões. 

Pierucci, à semelhança do que havia feito Soares em 1965, embora agora 

por meio de pesquisa qualitativa, busca saber os conteúdos associados à 

adesão a líderes de direita. 

Investigando a geografia do voto a partir de uma divisão da zona urbana 

em áreas socialmente homogêneas, Pierucci (1986) descobre que o 

eleitorado de direita que havia eleito Jânio Quadros em 1985 estava 

concentrado nas áreas intermediárias da cidade. Eram regiões de classe 

média baixa - por sinal os mesmo bairros nos quais o líder populista já 

era forte antes de 1964, segundo M. Souza (1986). No ano seguinte, foi 

a vez de Paulo Maluf, como candidato (derrotado) ao governo do 

Estado, representar as forças da direita na capital. Pierucci (1987) 

democrática ou não do sistema político brasileiro, a mudança na política salarial e o 
controle do governo sobre as empresas estrangeiras. Mas não foi pesquisada a 
autolocalização do eleitor na escala esquerda-direita. 

101 "This chapter presents compelling evidence that during the transition era voter's 
perceptions of government performance were constrained (statistically interrelated), 

were related to other political judgments such as voter's self-image as 'left' or 'right', 
and were important causes ofvoter's choices" (Mettenheim 1995, pág. 181). 
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realizou então uma pesquisa qualitativa com 150 indivíduos que haviam 

sido ativistas das campanhas de Jânio e/ou Maluf, obtendo deles 

entrevistas gravadas com uma hora de duração. O objetivo era verificar 

quais os conteúdos associados à opção pelos candidatos de direita. 

A principal característica política desses eleitores detectada pela 

pesquisa foi a recusa da igualdade. O eleitor de direita lutava pela 

preservação da diferença ( entre paulistas e nordestinos, brancos e 

negros etc.), revelando-se preconceituoso ( contra negros e nordestinos), 

moralista e católico ( embora anticlerical, uma vez que a direção da 

Igreja Católica paulistana era vista como progressista). Por outro lado, o 

eleitor direitista era a favor do direito de greve, ainda que acreditasse 

que a greve acabasse em bagunça. O anticomunismo não aparecia como 

tema mobilizador e não se encontravam traços salientes de 

neoliberalismo: "[eles] querem, também, serviços públicos de saúde, 

escola, creches, orfanatos, reformatórios, internatos, às vezes campos de 

concentração com trabalhos forçados, transporte coletivo estatizado, 

seguro desemprego e aposentadoria condigna, tudo isto e muito mais 

eles querem do Estado. O papo liberal anti-welfare, claro está, não é 

com eles" 10
2

. Mais tarde, Pierucci chamou este conjunto de idéias de

"conservadorismo popular" 
103• 

Os testes que realizamos com os dados quantitativos disponíveis nas 

quatro pesquisas a que tivemos acesso confirmaram algumas das 

102 Pierucci (1987) pág. 27. 

1º3 Pierucci (1994), pág. 143. 
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descobertas anteriores e não outras, mas, sobretudo, permitiram-nos 

começar a delinear uma imagem da visão de mundo associada ao 

posicionamento na escala esquerda-direita, o que ainda não havia sido 

feito. Com certeza, trata-se de um caminho a ser explorado em novos 

surveys e análises devido à complexidade da tarefa. No entanto, ficou 

claro que há conteúdos associados à autolocalização no contínuo 

ideológico, cujos delineamentos gerais passamos a expor. 

Classicamente, o que divide esquerda e direita no debate político é que 

a esquerda deseja mudanças em favor de maior igualdade, enquanto a 

direita prefere brecar essas mudanças em nome da ordem (Inglehart 

1984, Bobbio 1995). As pesquisas que consultamos indicaram, contudo, 

que o eleitorado brasileiro tende a posições igualitárias 

independentemente do ponto do espectro em que se situe. A grande 

divisão entre direita e esquerda se dá em torno da questão da ordem. 

Ainda que a esquerda seja mais igualitária do que a direita, não 

corresponde à realidade retratar o eleitor brasileiro que se situou à 

direita como estando numa posição contrária à igualdade 

( diferentemente do que observou Pierucci em São Paulo). Note-se que, 

no Brasil, o eleitorado à direita é predominantemente pobre ( a renda é 

mais baixa à direita do que à esquerda e mais baixa nos extremos do que 

no centro -veja-se, a respeito, as tabelas do Anexo 3). Compreende-se, 

então, que o público de direita não rejeite proposições a favor da 

igualdade. O resultado desse igualitarismo generalizado no eleitorado é 

uma redução do grau em que o tema separa esquerda de direita, como se 

pode ver no Quadro 4.3. Ele apresenta as taxas de concordância com 

afirmações a favor da igualdade presentes no survey "Cultura 

política"/93. 
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Quadro 4.3 - Taxas de concordância com frases a favor da 
igualdade no eleitorado brasileiro em 1993 (em%) 

1. Nós teríamos menos problemas no Brasil se às pessoas 
, fossem tratadas CC?m mais Igualdade 

94,3 

2. Tudo o que a sociedade produz deveria ser distribuído 83,6 
entre;.todos, com a maior Igualdade posslv!I

3. Em um pais como o Brasil, é obrigação do governo 81,9 
diminuir as diferenças entte os multo ricos e os múlto pobres· 

Fonte: "Cultura politica"/93 

As três frases do Quadro 4.3 senam de "esquerda" no contexto do 

debate público e, no entanto, a imensa maioria do eleitorado concordou 

com elas. Por outro lado, como já vimos, é pequeno o número dos que se 

posicionam à esquerda. Isso significa que essas proposições em favor da 

igualdade tendem a ser aceitas no Brasil independentemente do 

posicionamento ideológico. Note-se, entretanto, que o apoio diminui à 

medida que as frases tomam-se mais "radicais" e mais "concretas". A 

primeira frase é genérica e aponta para a diminuição de uma 

desigualdade "de tratamento". Já a segunda é mais radical, pois sugere 

que toda a produção social seja dividida da forma mais igualitária 

possível, e a terceira é bem concreta, pois atribui ao governo, um sujeito 

realmente existente, a tarefa de diminuir as desigualdades de renda. A 

despeito da diferença de apoio à primeira frase e às outras duas, o alto 

índice de adesão que tais afirmações encontraram no conjunto do 

eleitorado mostra que, no Brasil da década de 90, o igualitarismo não era 

só uma posição de esquerda . 

Em uma sociedade marcada pela profunda desigualdade de renda, como 

é a brasileira, parece compreensível que vastas porções do eleitorado -

elas próprias desvalidas - sejam simpáticas a medidas de cunho 
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igualitarista, independentemente da posição ideológica em que se 

situem. Devido ao tremendo impacto da desigualdade sobre o conjunto 

da sociedade, pode-se dizer que o igualitarismo tomou-se uma espécie 

de ideologia nacional, não sendo, portanto, o grande divisor de águas 

entre esquerda e direita, como ocorre nos países industrializados. 

Ainda assim, pode-se ver que, mesmo em meio a um público 

globalmente inclinado a posições igualitárias, a esquerda é mais

igualitária do que a direita. Essa tendência fica clara quando se 

apresenta aos entrevistados frases com sentido antiigualitário. Nesse 

caso, a tomada de posição igualitária consiste em discordar da 

afirmação, o que sempre é mais dificil do que concordar, sobretudo para 

os menos escolarizados, uma vez que a discordância implica uma atitude 

de oposição, que é cognitivamente mais sofisticada que a concordância 

(Guilhon Albuquerque 1992). Além disso, os hábitos de deferência dos 

mais pobres os levam, por vezes, no contexto de uma entrevista, a achar 

pouco "simpático" discordar de qualquer afirmação. 

No Quadro 4.4 apresentamos as porcentagens de discordância em 

relação a duas frases que desvalorizam a igualdade por parte de eleitores 

que se colocaram à esquerda e à direita em uma escala esquerda-direita 

de dez pontos. 
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Quadro 4.4 - Discordância de frases que desvalorizam a igualdade 

(em%) 

Esauerda Direita 
1. O Brasil estaria bem melhor se nós nos preocupássemos 62,0 45,0 
menos com que todo mundo seja Igual

2. Se o pais for rico, não Importa que Haja muitas 76,0 63,0 
desigualdades. econõmlcas e sociais

Fonte: "Cultura política"/93 

O Quadro 4.4 indica que, apesar do igualitarismo obter a simpatia de 

grande parte do eleitorado, a localização à esquerda está associada a 

uma postura mais militante a favor da igualdade, ou melhor,, contra a 

desigualdade, do que a que se encontra à direita. 

Voltemos, contudo, à linha de raciocínio central. Na medida em que a 

igualdade não é o grande divisor de águas ideológico no Brasil, 

tampouco o contraste mudança/conservação serve para dividir esquerda 

e direita. A idéia da mudança, no vocabulário político corrente desde a 

Revolução Francesa, está vinculada à da igualdade porque a esquerda 

quer mudar para instituir mais igualdade e a direita é conservadora 

porque procura obstaculizar essas mudanças em favor da igualdade. 

Como no Brasil "todos" são a favor da igualdade, "todos" são também a 

favor de mudanças que a propiciem, como aliás deixa claro a adesão às 

frases 2 e 3 do Quadro 4.3. Nelas se sugere que toda a produção social 

seja distribuída igualitariamente e que o governo promova ações para 

diminuir a desigualdade no país. Em ambos os casos trata-se de mudar 

no sentido da igualdade, no primeiro caso de modo mais radical e no 

segundo de maneira mais moderada porém mais concreta e imediata. 
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O melhor exemplo de que a aspiração por mudanças igualitárias não é 0

corte que prevalece no Brasil é a reação a uma pergunta que consta do 

questionário "Cultura política"/89. Neld, o entrevistado foi indagado se 

concordava ou discordava da seguinte frase: "A única solução para 0

Brasil é o socialismo." O resultado mostra que esquerda e direita tendem 

a concordar que o socialismo é a única solução, ficando a discordância 

concentrada no centro {Tabela 4.13A, no anexo 3 ). Desse modo, os 

maiores índices de concordância estão na extrema esquerda ( 4 7%) e na 

extrema direita ( 45%) e a menor taxa de concordância está ao centro 

(22,7%). 

Convém lembrar, entretanto, que na Europa também os públicos da 

direita e da extrema direita tendem a ser mudancistas e a se aproximar 

das posições de esquerda no que diz respeito ao desejo de maior 

intervenção estatal na economia (lnglehart 1984). A clivagem 

mudança/conservação lá também não ocorre exatamente entre os 

extremos, mas entre os extremos e o centro, como foi observado no 

Brasil. Os extremos querem mudar de modo radical enquanto o centro 

quer conservar, ou ao menos moderar as mudanças, o que faz todo 

sentido se considerarmos que as posições ao centro tendem a ser 

ocupadas pelos eleitores de renda mais alta. 

Conseqüentemente, o que divide direita e esquerda não é exatamente 

mudar ou conservar, mas sim como mudar. A divisão, na realidade, se 

dá em tomo da mudança dentro da ordem ou contra a ordem, resultando 

em instabilidade. O público de direita pretende uma mudança por 

intermédio da autoridade do Estado, e por isso quer reforçá-la, ao passo 

que o público que se coloca à esquerda está ligado à idéia de uma 

mudança a partir da mobilização social, e por isso contesta a autoridade 
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repressiva do Estado sobre os movimentos sociais. Testamos essa 

hipótese por meio de questões em que se pôde medir alternadamente o 

apoio à intervenção estatal na economia e o apreço por movimentos 

reivindicatórios. 

Quando perguntados o que achavam da frase "a melhor maneira de 

resolver os problemas dos mais pobres é com a ajuda do governo" 

("Cultura política"/90), os eleitores que se colocam à direita mostraram

se significativamente mais de acordo com ela do que os de esquerda 104• 

O forte apreço do público de direita pela intervenção do Estado, 

entretanto, ficou mais claro ainda quando foram apresentadas três 

alternativas diferentes a respeito do que deveria ser deixado ao mercado 

e o que deveria sofrer intervenção estatal na economia. Na medida que 

foram oferecidas alternativas diferentes, pedindo que o entrevistado 

escolhesse a que mais lhe agradava, e não apenas a opção de discordar 

ou concordar de determinada frase, pôde-se eliminar o efeito de 

concordância automática ao qual já nos referimos acima. Vale notar, 

também, que, embora a tendência geral do eleitorado seja estatista, ela o 

é em proporções mais baixas do que é igualitarista. Em conseqüência, 

ficam mais claras as diferentes posições dos estratos ideológicos do 

eleitorado a respeito. 

No survey "Cultura política"/89 foi proposta a seguinte questão: "Na 

sua opinião, o que seria melhor para o Brasil: 1. que o governo deixe as 

empresas particulares dirigirem tudo na economia, inclusive os serviços 

básicos, como educação, saúde e habitação; 2. que o governo dirija 

104 Enquanto 72% dos que se colocam à esquerda concordam com a afirmação de que 
0 auxílio governamental é o jeito mais eficiente de resolver o problema da pobreza 
extrema, essa proporção sobe para 86% dos que se colocam à direita. 
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apenas esses serviços básicos, deixando o resto para empresas 

particulares; ou 3. que o governo dirija tudo na economia, os serviços 

básicos, o comércio exterior, as indústrias pesadas, etc.". 

Tabela 4.1 - Apreço pela intervenção estatal por autolocalização 

na escala esquerda-direita 

Porcentagem coluna 1 2 3 4 5 
Resíduo aiustado 

Omelhor para oBrasilseriaque 19,2 11,6 17,3 15,4 13,7 
o governo deixasse as 
empresas particulares dirigirem 
tudo na economia, inclusive 
serviços básicos, como 
educação, saúde e habitação 
O melhor para o Brasil seria que 20.5 35,9 43,4 35,5 19, 1 
o governo dirigisse apenas 3,3 6,4 5,8 -2,0 
esses serviços básicos, 
deixando o resto para empresas 
particulares 

O melhor para o Brasil seria que 43,8 42,6 28, 1 38,0 54,4 
o governo dirigisse tudo na -4,3 -2,2 3,9 
economia, os serviços básicos,
o comércio exterior, as 
indústrias pesadas 

Outras respostas 7,4 4,0 6,6 4,7 3,2 

6 7 Outro Total 
sl*l 

16,5 17,0 7,7 14,0 
-4,3

15,3 14,0 16,8 24,0 
-3, 1 -4,3 -4,0 

52,1 52,3 37,2 43,1 
2,7 3,4 -2,9 

4,4 3,3 7,0 5, 1 

2.1 

Não sabe 9, 1 6,1 4,6 6,4 9,6 11,7 13,4 31,3 
12,0 

13,8 
-2, 7 -3,8 -4,6 -2, 1

N 121 134 184 376 
, 100% 100% 100%', 100% 

X�284,9''i!Sii:inlfiêãiíêlas0:0D001\:�,: �,;t;;-·:,:_ •• ·�·

Fonte: "Cultura política"/1989 

259 203 281 437 1994 
100% 100% 100% 100% 100% 

•:, •n, ., :':.;· • '}t'.:"''' ��t·' '?· .. '

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

A Tabela 4.1 deixa claro que o número de eleitores posicionados à 

direita que optaram pela terceira alternativa foi significativamente 

supenor ao dos que se colocaram à esquerda. Enquanto 52% dos 

entrevistados que se localizaram nas posições 6 e 7 (na escala de sete 

pontos) preferiam que o Estado dirigisse toda a economia, essa 
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proporção era cerca de 43% entre os eleitores autolocalizados nos 

pontos 1 e 2. Outra vez, confirmando o que dissemos acima, a menor 

adesão à intervenção estatal está nos eleitores de centro, neste caso 

particularmente os da posição 3 (centro-esquerda) e 4 (centro). Em 

suma, o que a Tabela 4.1 mostra é a tendência estatista dos eleitores à 

direita, o que, neste caso, é congruente com o observado por Pierucci em 

São Paulo. 

A tendência estatizante do público de direita pôde ser observada ainda 

em duas outras oportunidades. Quando na pesquisa "Cultura política"/93 

foi solicitado ao entrevistado que reagisse à frase "para que o país 

cresça, o governo deveria intervir mais na economia", os eleitores 

localizados à direita tenderam a concordar em proporção superior aos 

que se colocaram à esquerda (Tabela 4.14A, no anexo 3). Sessenta e oito 

por cento dos que se colocaram na extrema direita (ponto 1 O) estavam 

de acordo com que o Estado deveria aumentar o seu grau de intervenção 

econômica, contra 60% dos que achavam o mesmo dentre os que 

estavam na posição 1 ( extrema esquerda). Observa-se que, embora 

persistam as diferenças entre esquerda e direita, a tendência estatizante 

cai acentuadamente quando nos aproximamos do centro. Na posição 5, 

apenas 42% concordaram com a frase e na posição 6, 51 % o fizeram. 

Em 1994, o survey "Tipologia do voto paulista" conteve pergunta que 

permitiu outra vez confirmar as mesmas tendências, agora entre os 

eleitores do Estado de São Paulo. Ao entrevistado foi pedido que se 

pronunciasse sobre a seguinte frase: "Algumas pessoas acham que o 

governo é responsável pela riqueza do país, por isso deve criar 

empregos, cuidar do abastecimento, dirigir as principais indústrias e 

controlar os preços para evitar a carestia" (Tabela 4.15A, no anexo 3). 
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Setenta e quatro por cento dos eleitores situados na extrema direita e 

73% dos que estavam na extrema esquerda concordaram com a 

afirmação, enquanto essa proporção caiu para 57% entre os eleitores que 

se colocaram ao centro. No caso de São Paulo, a inclinação estatizante 

da direita fica ainda mais nítida quando comparamos a reação da centro

direita (posição 5 na escala de sete pontos) e da centro-esquerda 

(posição 3) à frase acima: 67% dos que estavam na primeira posição 

concordavam com ela, ao passo que apenas 57% dos que estavam na 

segunda posição fizeram o mesmo. 

Em resumo, os vários testes realizados comprovam que, comparados 

aos de centro, os eleitores situados na esquerda e na direita são mais 

propensos à intervenção do Estado na economia, porém a direita é ainda 

mais estatista do que a esquerda. A explicação para isso, a nosso ver, é 

que, no Brasil, na medida em que mudanças igualitárias são também 

desejadas pela direita, esta enxerga no Estado o melhor instrumento para 

realizá-las dentro da ordem, sem correr o risco de instabilidades. Por 

isso, a direita quer reforçar a autoridade do Estado e apóia o seu direito a 

reprimir os movimentos sociais. A esquerda, por seu turno, contesta a 

autoridade do Estado para fazê-lo, preferindo correr o risco de certa 

instabilidade para produzir as mudanças necessárias a conviver com uma 

autoridade estatal reforçada. 



Quadro 4.5 - Concordância com ações repressivas do governo 

(em%) 
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.. " 1'\.Esauerda ,,sCentro .,. Direita 
1. Uso da J?Pllcla _contra manifestações de i:u:�i;

. ,: ' 
· 2. Uso de tropas para acabar com greves •s. 

,,,> 

Fonte: "Cultura política"/90 

� 27,0 30,0 50,0 

15,0 20,0 40,0 

O Quadro 4.5 deixa claro que o apoio à repressão cresce linearmente em 

direção à direita, constituindo-se em uma questão que, ao contrário das 

examinadas antes, divide claramente a esquerda da direita, ficando o 

centro em posição intermediária. Aqui é onde ocorre a clivagem mais 

forte entre os dois lados do espectro ideológico no Brasil. Tal divisão, 

que é particularmente clara na pergunta referente às greves105
,

confirmou-se no survey "Cultura política"/93. Nele, foi perguntado aos 

eleitores se concordavam "que o governo brasileiro deva ter o direito de 

proibir greves" e "intervir nos sindicatos". Nos dois casos, os públicos 

de esquerda e direita assumiram posições opostas (Tabelas 4.16A e 

4.17 A, no anexo 3). Enquanto a localização à direita influiu no sentido 

de concordar com as afirmações, a localização à esquerda influenciou na 

direção de discordar delas. Recorde-se que Pierucci já havia notado que 

os eleitores paulistanos de direita acreditavam, em 1986, que as greves 

"acabavam em baderna". 

105 Na pergunta sobre as manifestações de rua ainda ocorre, de forma atenuada, o 

efeito descrito anteriormente de aproximação dos extremos. Enquanto entre as 

posições 1 e 7 a diferença é de 13 pontos percentuais, essa distância sobe para nada 

menos que 32 pontos percentuais entre as posições 2 e 6. 
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A diferença entre esquerda e direita no que diz respeito à mobilização 

social explicita-se ainda na resposta à seguinte questão da pesquisa 

"Cultura política"/90: "O que seria melhor para resolver os problemas do 

Brasil: 1. a atuação de um líder que coloque as coisas no lugar; 2. ou a 

participação da população nas decisões importantes de governo; ou as 

duas coisas" {Tabela 4.18A, no anexo 3). Enquanto 65% dos eleitores de 

esquerda (posição 2) preferem a participação, essa opção só é adotada 

por 48% dos eleitores que se colocaram à direita (posição 6). No sentido 

inverso, enquanto apenas 25% dos eleitores de esquerda acham que a 

atuação de um líder é melhor do que a participação popular, essa 

proporção sobre para 44% dentre os situados à direita. 

O vínculo entre a localização à direita e o reforço da autoridade do 

Estado é confirmado nos quatro surveys a que tivemos acesso e não se 

refere apenas ao direito de reprimir os movimentos sociais (embora seja 

nesse tópico que o contraste com a esquerda fique realmente claro). O 

vínculo entre identificação com a direita e apreço pela autoridade estatal 

aparece em duas outras questões do questionário "Cultura política"/93, 

que não se referem aos movimentos sociais. 

Elas indagaram do entrevistado se ele concordava que o governo 

deveria ter o direito a proibir a existência de algum partido e censurar 

jornais, TV e rádio. Apesar de a maioria do eleitorado discordar de que o 

governo tenha o direito a exercer esse tipo de autoridade, tende a haver 

uma associação positiva entre posicionar-se à direita e concordar em 
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conferir tais poderes ao governo, como se pode ver nas Tabelas 4.1 OA e 

4.1 lA (Anexo 3) 106•

A associação entre identificação à direita e ap010 ao reforço da 

autoridade estatal não se limita à repressão aos movimentos sóciais. Os 

eleitores à direita também são simpáticos a que o Estado exerça forte 

autoridade frente a outras instituições. Em uma palavra, nota-se à direita 

uma tendência a reforçar a autoridade do Estado em geral. O apreço pela 

autoridade do Estado apareceu com clareza quando se perguntou ao 

entrevistado se ele aprovava "processar quem for contra a autoridade do 

governo". Embora a grande maioria dos eleitores discorde da medida, a 

proporção dos que concordam aumenta significativamente no lado 

direito do espectro (Tabela 4.12A, Anexo 3). 

É possível que esse apego à autoridade estatal seja a explicação para a 

atitude diferenciada entre esquerda e direita frente à democracia, captada 

pelas pesquisas a que tivemos acesso. Embora esse não seja o nosso 

tema aqui, cabe registrar que funciona em relação à democracia o 

mesmo esquema que prevalece frente ao estatismo, a saber, as opiniões 

mais democráticas crescem em direção ao centro e as menos 

democráticas em direção aos extremos, porém com a esquerda tendendo 

a ser mais pró-democracia do que a direita. Uma possível explicação 

para tal fato estaria no vínculo, estabelecido no sistema de crenças do 

público que se localiza à direita, de que um Estado forte ( ditadura, 

106 Vale notar que, na pergunta sobre os partidos, a extrema esquerda mostra-se um 

pouco mais favorável que a esquerda a que o governo possa proibi-los. A explicação 
remete, a nosso ver, à já mencionada tendência de a escolaridade crescer em direção 
ao centro fazendo com que a sofisticação e a coerência sejam maiores na esquerda do 
que na extrema esquerda. 
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governo militar etc) pode realizar com mais facilidade as mudanças 

igualitárias almejadas107
•

4.4 Conclusões 

Vimos neste capítulo que houve grande estabilidade das proporções de 

eleitores que se colocaram em diversos pontos do espectro ao longo do 

período 1989-94_. Tratou-se de um eleitorado sempre convergente para o 

centro e mais inclinado para a direita do que para a esquerda. 

Constatamos também que houve grande estabilidade ideológica do voto, 

com os eleitores escolhendo candidatos do mesmo diapasão ideológico 

ao longo de uma série de pleitos. 

Observamos que grande parte dos eleitores reconhece as categorias de 

esquerda e direita quando estas lhes são apresentadas, assim como foram 

capazes de localizar os partidos coerentemente no contínuo formado por 

elas. No entanto, a maioria dos eleitores não sabe verbalizar o 

significado de esquerda e direita. Tomou-se claro, assim, que o 

entendimento do que representam essas categorias é intuitivo e não está 

cognitivamente estruturado. Trata-se, como sugere a literatura 

internacional, de um sentimento ideológico. 

101 O vínculo entre pensamento conservador e valorização do Estado aparece com 
clareza na análise de Giddens (1996), pág. 35: "O que o Velho Conservadorismo 
defendia? De maneira sucinta ele defendia a hierarquia, a aristocracia, a primazia da 
coletividade, ou do Estado, sobre o indivíduo, e a importância proeminente do 
sagrado" (Grifos nossos) Mais adiante, Giddens assinala que o conservadorismo não 
é contra as mudanças, mas sim contra o fato de que elas sejam realizadas à revelia da 
tradição. Para ilustrar a tese, Giddens (op. cít., pág. 35) menciona a seguinte 
passagem de Burke: "Um Estado que não possui os meios de mudança não possui os 
meios de preservação". 
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Mas estará essa intuição associada a diferentes sistemas de crença? Os 

dados analisados sugerem que a autolocalização na escala está associada 

a um sistema de crenças em que a principal clivagem é o desejo de 

reforçar a autoridade repressiva do Estado, à direita, e a contestação 

dessa autoridade, à esquerda, rementendo para a clássica separação entre 

os que defendem a ordem e os que desejam transformá-la, com o centro 

ficando em posição intermediária. Procuramos verificar em que medida 

havia também diferenças significativas a respeito da igualdade e da 

intervenção estatal na economia nos diversos estratos ideológicos. No 

Quadro 4.6 indicamos os resultados encontrados. 

Quadro 4.6 

autolocalização 

Coeficientes de correlação gama entre 

na escala esquerda-direita e 

concordância/discordância de frases sobre a igualdade, a 

intervenção governamental na economia e o apoio à repressão 

estatal 

Se o país for rico, não importam as desigualdades -0,25

A melhor maneira de resolver o problema dos pobres é -0,25

com ajuda do governo 

Concordo com uso de tropas para acabar com greves -0,37

Fonte: "Cultura política" 

O Quadro 4.6 mostra que o item mais associado ao posicionamento no 

espectro ideológico no Brasil é o que se refere ao grau de apoio que tem 

a ação repressiva do Estado. Embora tenhamos visto que a esquerda é 

mais igualitária do que a direita, o posicionamento no espectro 

ideológico está mais ligado ao item repressão do que aos outros dois. 
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Na realidade, o eleitorado tende a ser a favor da igualdade de modo 

relativamente independente da autolocalização no espectro ideológico, 

embora a esquerda seja mais favorável à igualdade do que a direita. Já a 

intervenção estatal distingue mais os extremos do centro do que 

esquerda de direita, embora a direita seja mais estatista do que a 

esquerda. 

Em suma, a clivagem esquerda-direita se dá não tanto em tomo da 

realização de mudanças em favor da igualdade, porém ao redor de saber 

se essas mudanças se darão por meio da autoridade reforçada do Estado 

ou contra ela. A direita quer a igualdade por intermédio de forte 

intervenção estatal e autoridade reforçada. A esquerda é moderada no 

que diz respeito à intervenção estatal mas claramente contra o reforço de 

sua autoridade repressiva. O centro tende a ser contra a intervenção 

estatal na economia, mas moderadamente a favor de sua autoridade 

repressiva. 
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Conclusão 

O eleitor decide o seu voto a partir de predisposições de longo prazo e 

estímulos de curto prazo. Entre os estímulos de curto prazo, o 

desempenho dos governantes costuma incidir com grande impacto sobre 

o sufrágio. Mas há outros itens que influem na orientação do voto, uma

vez que o leque de tópicos que podem compor a agenda de cada eleição

é quase infindável. Sobre as predisposições de longo prazo, por sua vez,

elementos como a renda, a escolaridadade, a identificação partidária e a

identificação ideológica são naturalmente levados em consideração na

literatura. Esta tese tratou desta última variável.

O conceito de identificação ideológica começou a ser elaborado na 

literatura internacional sobre comportamento político na década de 70. 

A necessidade de tal conceito, construído com referência ao de 

identidade partidária, decorreu dos embates teóricos dos anos 60. A 

crítica comportamentalista à visão sociológica tradicional, em que a 

pertinência de classe determinava a opção ideológica, partidária e 

eleitoral do indivíduo, obrigou a que se revisse o valor da ideologia 

como elemento explicativo do voto. Os pesquisadores da li�-� 

psicossociológica foram eficientes na demonstração de que a maioria 

dos eleitores não dispunha de um pensamento ideológico estruturado, 

sugerindo que a identidade partidária, hão necessariamente associada a 

conteúdos políticos, era o melhor preditor do voto. 

Por outro lado, a sinalização ideológica "fraca", entendida como o uso 

de bandeiras e lemas simples que simbolizavam opções políticas e 

sociais amplas, continuava sendo eficiente na comunicação política 

entre partidos e eleitores ( algumas vezes até mais eficiente do que antes, 
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como no caso dos Estados Unidos nas décadas de 60 e 70). Como 

explicar então a persistência do uso de sinais ideológicos na política 

eleitoral, se grande parte dos eleitores era incapaz de compreendê-los? 

A resposta foi que os eleitores, embora de fato não possuíssem um 

pensamento político estruturado, razão pela qual o debate no seio da 

elite não podia ser automaticamente transposto para explicar o 

comportamento de massa, captavam intuitivamente, por meio de 

categorias como esquerda e direita ou liberal e conservador, o sentido 

geral das orientações dos partidos e candidatos. De outra parte, a 

autolocalização na escala expressana, ainda que de modo 

desestruturado, o sistema de crenças do eleitor. A esse uso intuitivo das 

categorias ideológicas denominou-se identificação ou sentimento 

ideológico (Miller e Shanks 1996, Knight e Lewis 1996). 

Incorporada aos surveys desde os anos 70, a mensuração da 

identificação ideológica mostrou-se uma componente importante na 

explicação do voto nos países industrializados. Tem-se tornado, assim, 

na visão de um conjunto de autores, uma das variáveis indispensáveis na 

análise do comportamento eleitoral. No Brasil, entretanto, a hipótese de 

que a identificação ideológica fosse um dos principais determinantes do 

voto não havia sido testada e o objetivo desta tese foi fazê-lo. O nosso 

trabalho visou provar que a identificação ideológica influencia o voto no 

Brasil e, sendo assim, precisa ser sistematicamente incorporada aos 

surveys e análises do cômportamentç:, eleitoral no país. 

Para começar, constatamos existir um alto grau de reconhecimento das 

categorias esquerda e direita no eleitorado brasileiro ( entre 1989 e 1993 
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ela variou de 75% a 93%)108
• Em seguida, a hipótese central foi testada 

nas eleições presidenciais de 1989 e 1994. Nos dois casos, utilizamos 

pesquisas amostrais nas quais a identificação ideológica foi medida pela 

autolocalização do eleitor em uma escala esquerda-direita de sete 

pontos. O teste consistiu em verificar se havia associação estatística 

entre a autolocalização do eleitor na escala e o voto para presidente nos 

dois turnos de 1989 e no primeiro ( e único) turno de 1994109
• Nos dois 

casos ficou comprovado que a direção do voto esteve positivamente 

associada à identificação ideológica. 

Para avaliar a força da associação entre a identificação ideológica e o 

voto, comparamos o grau de correlação encontrado com o de outras 

variáveis, de curto e de longo prazo, conectadas ao voto nas duas 

ocasiões. Para as variáveis de curto prazo em 1989, escolhemos quatro 

hipóteses presentes na bibliografia a respeito daquela eleição: o voto de 

protesto, a rejeição ao governo, a rejeição aos políticos e a simpatia por 

uma política de redução da intervenção estatal. Como variáveis 

estruturais escolhemos a renda, a escolaridade e a identificação 

partidária. 

Constatamos que das questões de curto prazo a que havia estado mais 

associada ao voto era a rejeição aos políticos, mas apresentando fraca 

correlação com a escolha do candidato. Dentre as variáveis de longo 

108 Reconhecimento não quer dizer que o eleitor mencionaria espontaneamente 
esquerda e direita em uma pergunta aberta, para justificar seu voto. Quer dizer apenas 
que, quando a escala esquerda-direita lhe é apresentada, ele sabe intuitivamente do 
que se trata. É capaz portanto de reconhecer as categorias esquerda e direita quando é 
estimulado a isso. 

109 Para 1989, dispusemos de pesquisa realizada em âmbito nacional e para 1994 de 
survey feito no Estado de São Paulo. 
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prazo, a identificação partidária revelou estar associada de modo muito 

forte à escolha do candidato, seguida pela identificação ideológica. A 

escolaridade esteve associada de forma moderada ao voto e a ligação 

entre renda e voto foi fraca. 

Apesar da identificação partidária ter sido uma excelente preditora do 

voto em 1989, ela teve abrangência sobre uma fatia restrita do 

eleitorado, uma vez que apenas cerca de 40% declararam ter preferência 

partidária. Já a identificação ideológica incorporou mais de 80% dos 

eleitores. Ficou comprovado, assim, que a identificação ideológica foi 

um dos melhores preditores do voto no pleito de 1989 para grande parte 

do eleitorado. 

Na eleição de 1994 uma única questão conjuntural dominou a agenda: a 

aprovação ou desaprovação do programa econômico de estabilização 

(Plano Real) que conseguira reduzir a 2% uma inflação de 50% ao mês. 

Por isso, como variável de curto prazo, só verificamos a correlação entre 

satisfação e insatisfação com o real e o voto. Como elementos de longo 

prazo, voltamos a testar as três variáveis usadas na eleição anterior, isto 

é, a renda, a escolaridade e a identificação partidária. 

Os resultados confirmaram aquilo que boa parte da bibliografia havia 

afirmado, a saber, que houve forte correlação entre apreço pelo real e 

escolha do candidato. Por outro lado, entre os elementos de longo prazo, 

revelou-se que não houve intensa conexão da renda e da escolaridade 

com o voto, mas que a identidade partidária foi um excelente preditor do 

sufrágio, seguida pela identificação ideológica. 110 Ou seja, classificadas 

110 Vale lembrar, novamente, que a abrangência da preferência partidária foi 
consideravelmente menor do que a identificação partidária. 
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todas as variáveis testadas por força de associação com o voto, a mais 

forte foi a identificação partidária, vindo depois a posição frente ao real 

e a identificação ideológica com força semelhante de predição do 

comportamento eleitoral. 

Procuramos, em função disso, verificar se a posição frente ao real não 

dependia da localização ideológica e descobrimos que houve relativa 

independência entre as duas variáveis. Observamos, então, que ambas 

influenciaram de modo relativamente independente o voto e 

propusemos, a partir dos dados disponíveis, um modelo de como teriam 

interagido. De acordo com esse modelo, a importância do real para a 

definição do voto foi tanto mais forte quanto mais à direita estava o 

eleitor. Em conseqüência, o real teve forte impacto à direita, moderado 

ao centro e fraco à esquerda. 

Tendo mostrado que a identificação ideológica havia sido uma poderosa 

preditora do voto nas eleições de 1989 e 1994, no último capítulo 

adicionamos dois indicadores de que a identificação ideológica do 

eleitor brasileiro se manteve estável ao longo dos cinco anos abrangidos 

pela tese, como supõe a hipótese de que se trata de uma predisposição de 

longo prazo. Verificou-se que a distribuição dos eleitores brasileiros na 

escala permaneceu estável entre 1989 e 1993, observando-se um público 

que converge para o centro e mais inclinado para a direita do que para a 

esquerda. Também o eleitorado do Estado de São Paulo, pesquisado em 

1994, apresentou essa configuraçã�. Por outro lado, a transferência de 

voto entre candidatos no período, estudada no eleitorado paulista, deu-se 

ao longo de linhas ideologicamente coerentes, confirmando a 

estabilidade ideológica do voto nas eleições de 1989, 1990 e 1994. 
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Apesar da estabilidade e coerência da identificação ideológica, 60% dos 

eleitores não sabem definir o que seja esquerda e direita, quando 

solicitados a fazê-lo. A adesão a um dos pontos da escala pode 

corresponder, portanto, a determinado sistema de crença que o eleitor 

sabe reconhecer, mas não verbalizar. Que sistemas de crenças seriam 

esses? Procuramos esboçar, a partir das pesquisas de que dispúnhamos, 

os conteúdos que estavam associados ao posicionamento à esquerda, ao 

centro e à direita. 

O cruzamento de um conjunto de opiniões e atitudes com a 

autolocalização na escala nos levou a constatar que o principal eixo de 

divisão entre esquerda e direita não se dava em tomo da igualdade como 

valor, como é tradicional no debate público das democracias ocidentais 

(Bobbio 1995). Se bem que a esquerda mostrou-se mais zelosa da 

igualdade do que a direita, no Brasil o conjunto do eleitorado revelou-se 

genericamente favorável à igualdade, embora a esquerda seja mais

igualitária do que a direita. 

Em conseqüência, tanto esquerda quanto direita mostraram-se desejosas 

de maior intervenção estatal para adoção de medida igualitárias, embora 

a direita seja mais simpática à intervenção estatal do que a esquerda 111
•

A posição a favor da intervenção estatal distingue menos a esquerda da 

direita, porém, do que ambas do centro. O centro tende a ser a posição 

menos estatizante e não a direita, como se poderia imaginar. Nesse 

sentido particular, o apoio a medid3:s neoliberais deveria provir mais do 

centro do que da direita. A razão disso, a nosso ver, é a crença da direita 

u, Um tema para investigação futura é a presença simultânea, na direita, de apreço 
pelo capitalismo e desejo de maior intervenção estatal. 
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na idéia de que o reforço da autoridade do Estado pode conduzir às 

mudanças igualitárias almejadas em contraposição a uma esquerda que 

está vinculada ao papel transformador dos movimentos sociais na 

promoção da igualdade. 

Coerentemente com a hipótese acima, a mais forte divisão encontrada 

entre esquerda e direita disse respeito à autoridade atribuída ao Estado 

para reprimir os movimentos sociais. Enquanto a localização à direita 

esteve fortemente associada a uma postura de endosso ao direito do 

Estado a usar a força para reprimir manifestações de rua e greves, assim 

como intervir em sindicatos, a posição à esquerda contestava a 

autoridade do Estado para tomar essas medidas. O centro nesse caso 

ocupou a posição intermediária que o define. 

O esboço que aflora a partir dessas descobertas é de um eleitorado que 

deseja mudanças igualitárias, porém divide-se ao longo de linhas 

ideológicas sobre como elas devem ser alcançadas. Enquanto a esquerda 

parece estar associada à idéia de mobilização social e de contestação da 

autoridade repressiva do Estado, a direita, em oposição, parece estar 

associada à idéia de que as mudanças só ocorrerão mediante um reforço 

da autoridade do Estado. O conservadorismo dos eleitores que se 

colocam à direita se expressa não em uma rejeição às mudanças, mas no 

apego à autoridade e à ordem. 

O sentido desses alinhamentos entre identificação ideológica e sistema 

de crenças é coerente com a experiência política do período que 

estudamos. A emergência de um partido de esquerda competitivo 

fortemente vinculado a movimentos sociais ( o PT) de natureza 

igualitarista foi uma das marcas das eleições analisadas e as duas 
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candidaturas Lula (1989 e 1994) representaram, no plano da disputa 

eleitoral, o sistema de crenças que está embutido nesse vínculo: o de que 

a mobilização social é o melhor caminho para atingir mais igualdade, 

ainda que à custa de algum risco para a ordem. 

Se a direita estrutura-se em contraposição à esquerda, como sugerimos 

no início deste trabalho, nada mais lógico que o apoio ao papel 

repressivo do Estado ocupe um lugar central no sistema de crenças dos 

eleitores que se colocaram à direita. Isso não significa que a direita não. 

deseje mudanças igualitárias, mas sim que elas sejam realizadas sem 

prejuízo da autoridade repressiva do Estado. Ao contrário, uma 

autoridade estatal reforçada deveria ser, nessa visão, o melhor 

instrumento das mudanças, uma vez que elas passam por forte presença 

estatal na economia. A candidatura Collor foi emblemática desse sistema 

de crenças. 

A vitória de Fernando Henrique em 1994 subsumiu provisoriamente o 

potencial populista da direita na medida em que esta se compôs com o 

centro em uma aliança com predomínio centrista. A candidatura 

Fernando Henrique, parece traduzir bem, por seu turno, o sistema de 

crenças associado ao centro que encontramos nas pesquisas, uma vez 

que utilizou um discurso relativamente igualitário, contrário à 

intervenção do Estado na economia, e moderamente favorável a que o 

Estado detenha autoridade repressiva em relação aos movimentos 

sociais, ou seja, resguarde a sua cap�cidade de manter a ordem. 

*** 
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A tarefa de elucidar os sistemas de crença associados ao 

posicionamento do eleitor nos diversos pontos do espectro ideológico 

está longe de esgotar-se. Ao contrário, as linhas acima constituem 

simples esboço que deverá completar-se por futuras investigações. Este 

trabalho pretendeu ser apenas um convite a que a questão seja tomada a 

sério. Demonstrar a relevância da pergunta pareceu-nos uma tarefa 

preliminar indispensável nesta etapa do desenvolvimento dos estudos 

eleitorais no Brasil. Oxalá tenhamos tido êxito. 



Anexo 1 

Tabela 2.1 A - Grau de escolarização por voto nos cinco 
candidatos mais votados do primeiro turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Brizola Covas Collor 
Resíduo a·ustado 
Não freqüentou 4,0 2,7 3,1 11,9 

-2,9 -2.9 -2,4 6,9 

Até 1 ° Grau 54,2 51,6 30,5 67,0 

-7,7 8,8 

Até 2° Grau 28,6 26,4 25,7 17,6 

2,5 -5,6

Universidade 13,2 3,5 

-10,9

794

Fonte: "Cultura política"/90 

Maluf 

4,3 

40,1 

-4,2 

37,3 

Tabela 2.2A - Grau de escolarização por voto nos candidatos do 
primeiro turno de 1989 ordenados em escala esquerda-direita 

Porcentagem coluna Esquerda Centro Direita Total 

Resíduo a·ustado 
Não freqüentou 3,4 3,5 6,7 

-4,3 -2.9 

Até 1 ° Grau 51,7 38,9 54,1 

-6,8 

Até 2 Grau 27,8 24,7 

Universidade 14,5 

Fonte: "Cultura política"/90 

177 

Total 

7,2 

55,3 

24,1 

13,5 

1843 

Scanner



Tabela 2.3A - Grau de escolarização por voto nos candidatos do 
segundo turno de 1989 

Porcentagem coluna 
Residuo a ustado 

Não freqüentou 

Até 1
° 

Grau 

Até 2 Grau 

Universidade 

N 

Lula 

Fonte: "Cultura política"/90 

Collor Total 

7,0 

54,0 

24,9 

14,1 
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Tabela 2.4A- Renda familiar mensal por voto nos cinco candidatos 
mais votados do primeiro turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Brlzola Covas Collor Maluf 
Resíduo a·ustado 

Até2SM 28,7 26,2 11,8 40,4 13,2 
-5.9 8,2 -4,9 

De 2a5SM 33,5 24,2 18,2 34,5 20,9 
-2,0 -3,6 3,7 -2,6

Desa 105M 21,0 22,9 24,0 13,5 30,3 
-5,3 3,8 

Acima de 10 SM 11,6 35,6 

-8,3 4,8 

724 168 
100% 100% 

Fonte: "Cultura política"/90 

Total 

29,8 

29,7 

19,3 

21,1 

1721 
100% 



Tabela 2.5A - Renda familiar mensal por voto nos candidatos do 
primeiro turno de 1989 ordenados na escala esquerda-direita 

Porcentagem coluna Esquerda Centro Direita Total 
Resíduo a ustado 
Até2SM 26,9 21,2 29,5 

-3,9
De2a 5SM 29,6 23,0 29,4 

-3,0
De 5 a 10 SM 22,3 20.8 19,3 

2,3 
Acima de 10 SM 21,3 21,7 

N 

Fonte: "Cultura política"/90 

Tabela 2.6A - Renda familiar mensal por voto nos candidatos do 
segundo turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Collor Total 
Resíduo a ustado 
Até2SM 21,9 29,6 

-5,8
De2a 5SM 26,6 29,6 

-2,2
De 5a 10SM 23,0 19,6 

2,9 
Acima de 1 O SM 28,6 21,3 

6,1 
N 719 

100% 

Fonte: "Cultura polítlca"/90 

179 
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Tabela 2.7A -Autolocalização na escala esquerda-direita por voto 
nos dez candidatos mais votados do primeiro turno de 1989 (1�m 
%) 

Lula Brizola Freire Covas Ulvsses Afif Camarao Collor Maluf Aureliano 
1 15,9 9,4 19,6 1,4 3,3 4,3 3,6 

2 18,6 16,7 29,7 4,8 6,9 4,0 51,9 5,8 1,6 

3 16,5 21,0 33,0 23,8 8,0 10,6 4,9 2,1 

4 16,5 24,9 6,2 34,9 9,5 28,6 21,5 16,4 29,1 76,0 

5 10 O 14,1 3,4 19,8 15,2 24,5 21,9 26,5 24,0 

6 8 8 6,2 3,4 6,7 21,0 10,4 26,6 19,2 16,3 

7 13,6 7,7 4,7 8,7 39,5 18,6 27,6 20,8 

N 356 210 30 185 54, 91 5 614 145 8 

Fonte: "Cultura política"/90 

Tabela 2.8A -Autolocalização na escala esquerda-direita por voto 
no segundo turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Collor Branco/Nulo Abstenções Total 
Residuo a·ustado 
1 10,8 2,9 6,3 4,7 5,8 

5,8 -4,3 
2 15,0 3,9 1,6 7,6 7,7 

7,3 -4,8 -2,5

3 18,7 4,5 6,3 6,1 9,2 

8,7 -5,5

4 18,6 16, 1 22,2 12,8 16,7 

5 8,6 18,1 12,7 14,9 14,4 

-4,3 3,4 
6 4,9 14,3 7,1 9,9 10,4 

-4,7 4,2 

7 9,8 19,4 11, 1 18,7 15,9 

-4,2 3,1 

Nenhum/neutro 3.3 3,7 11,9 3,8 4,0 

4,5 

Não sabe 17,2 19,8 21,3 15,8 

2,6 

N 343 

Fonte: "Cultura política"/90 

Total 
7,1 

9,8 

12,0 

21, 1 

18,1 

13,0 

18,8 

1698 
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Tabela 2.9A - Autolocalização na escala esquerda-direita (reduzida 
a três pontos) por voto nos cinco candidatos mais votados dCI 
primeiro turno de 1989 

Porcentagem coluna Lula Brizola Covas Collor Maluf 
Resíduo a·ustado 
Esquerda !i,2

Centro 
-4,0
5?,7 

Direita 3i',1 

Fonte: "Cultura política"/90 

Tabela 2.10A - Partido de preferência por voto nos candidatos do 
primeiro turno de 1989 ordenados na escala esquerda-direita 

Esquerda Centro Direita Total 
PMDB 19,7 43,9 39,3 33,4 

-5,6 2,4 3,6 
PT 33,8 11, 1 6,1 16,0 

9,3 -7,8
PDS 5,8 5,7 17,5 12,0 

-3,7 -2,1 4,9 
PTB 1,0 1,6 1,7 1,4 

PDT 30,6 0,8 1,2 11,0 
12,1 -3,5 -9,0 

PFL 3,1 14,8 15,6 11,3 
-5,0 3,9 

PSDB 0,7 12,3 0,9 2,4 
-2,2 7,0 -2,7

PRN o.o o.o 14,8 7,8 
-5,6 -3,1 7,4 

PCB 2,5 1,2 o.o 1,0 
2,9 -2,9

PC do B 2,2 0,0 0,5 1,0 
2,2 

PSB 0,3 o.o 0,2 0,2 

PSD o.o o.o 1,8 0,9 
2,5 

PL 0,3 , 8,6 0,3 1,4 
6,5 -2,7

246 99, -·- - 392 "' "'"� �"- . 738 N . 
I!, 100% 100%:, !, 100% , - ctó0% , ... 

-
��0 ... . ':"' �=.�. 

X'�2Q,9 Slgnlfl�ncla=0,0000 ·--
. b\ :t ·';;>y ' " . ,, _ __ {"',, ,.-¾ ' 

Fonte: "Cultura política"/90 

Total 

17,2 

51,2 

31,7 
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Tabela 2.11A- Partido de preferência por voto nos candidatos do 
segundo turno de 1989 

Lula Collor Total 
PMDB 18,8 25,6 22,3 

-2,4 2,4 
PT 40,9 4,6 21,9 

13,2 -13,2
PDS 5,7 17,4 11,8 

-5,4 5 4
PTB 1,4 2,5 2,0 

PDT 15,9 2,3 8,8 
7,2 -7,2

PFL 5,0 11,2 8,3 
-3,4 3,4 

PSDB 6,0 3,0 4,5 
2,2 -2,2

PRN 1,4 31,0 16,9 
-11,9 11,9 

PCB 1,6 o.o 0,8 
2,8 -2,8

PC do B 1,2 º
·
º 0,6 

2,4 -2,4

PSB 0,9 0,0 0,4 
2,0 -2,0

PSD 0,0 0,4 0,2 

PL 1,2 1,9 1,6 

Fonte: "Cultura política"/90 

Tabela 2.12A - Partido de preferência ordenado na escala 
esquerda-direita por voto nos candidatos do primeiro turno de 
1989 ordenados na escala esquerda-direita 

Porcentagem coluna Posição dos candidatos 

Residuo a·ustado 

Posição do partido Esquerda Centro Direita Total 

de referência 

Esquerda 13,1 29,2 
-3.8 

Centro 66,4 38,6 
6,1 

Direita 20,5 32,1 

Fonte: "Cultura política"/90 



Tabela 2.13A - Partido de preferência ordenado na escala 
esquerda-direita por voto nos candidatos do segundo turno de 
1989 

Porcentagem coluna 
Reslduo a·ustado 

Posição do partido 
de referência 
Esquerda 

Centro 

Lula 

60,4 
17,2 
27,5 

Fonte: "Cultura política"/90 

Collor 

6,9 
-17,2
33,0 

Total 

32,4 

30,3 

183 
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Anexo 2 

Tabela 3.1A - Preferência partidária por voto nos dois candidatos 

mais votados em 1994 

Lula FHC Total 

PT 82,8 9,0 29,8 
29,1 -29,1

PDT 0,9 0,8 0,8 

PCB 0,2 0,1 0,1 

PCdoB 0,4 0,3 0,4 

PPS 0,2 0,3 0,3 

PMDB 6,4 27,7 21,7 
-9,3 9,3 

PTB 0,4 1,7 1,4 
-2,0 2,0 

PL 0,2 1,4 1, 1 
-2,1 2,1 

PSDB 7,1 48,1 36,6 
-15,4 15,4 

PPR 0,0 1,8 1,3 
-2,9 2,9 

PDS 1, 1 4,5 3,5 
-3,3 3,3 

PRN 0,0 0,6 0,4 

PFL 0,2 3,5 2,6 
-3,8 3,8 
�3' 1155 1608 

'*' 100%,, (;: ;;;:;� . 
100¾, k• ,., -••;;j' 100% 

x�=857,0 -Slgnlflcãncla=O;0000.:-..Eta=0,73-"i : .. ; v- : ,-;;,,_: -,.- ),, -- - ::_.,,-,,!,. ' 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 
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Anexo 3 

Tabela 4.1A - Grau de escolarização por autolocalização na escala 
esquerda-direita em 1989 (Brasil) 

Porcentagem coluna 1 2 3 4 5 6 7 Outros(*) 
Resíduo a·ustado 

Não freqüentou escola 5,4 1,5 2,3 9,7 8,9 
-3,0 -4,9 

Até 1 Grau 60,7 45,6 47,6 64,0 
-5,2

Até 2 Grau 24,1 30,4 18,3 

Universidade 9,8 8, 1 

Fonte: "Cultura política"/89 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Tabela 4.2A - Renda familiar por autolocalização na escala
esquerda-direita em 1989 (Brasil) 

Porcentagem coluna 1 2 3 4 5 6 7 Outros(*) 
Resíduo a·ustado 

Até 2 SM 38,9 26,2 18,9 21,4 38,6 34,3 45,6 53,1 
-2,3 -4,8 -6,2 3,4 7,4 

De 2 a 5 SM 29,4 26,5 28,8 27,8 28,4 36,1 31,7 26,4 
2,1 

De 5 a 10 SM 18,1 24,8 18,1 16,1 12,9 15,0 14,0 
2,3 

Acima de 10 SM 13,6 22,5 32,7 16,8 16,7 
7,9 

Fonte: "Cultura política"/89 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Total 

8,7 

59,4 

20,5 

11,4 

Total 

35,8 

29,0 

17,2 

18,0 
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Tabela 4.3A - Grau de escolarização por autolocalização na escala 
esquerda-direita em 1990 (Brasil) 

Porcentagem coluna 1 2 3 
Resíduo ajustado 

Não freqüentou escola 3,7 3,9 1,9 
-2,0 -2,2 -3,6

Até 1u Grau 58,1 39,0 29,9 
-4,6 -7,9

Até 2u Grau 25,3 34,4 35,1 
3,5 4,1 

Universidade 12,9 22,8 33,1 
4,1 9,4 

N " 143 189 228 

4 5 6 

2,3 5,4 8,0 
-4,8 -2,0
42,0 56,6 69,8 
-5,7 5,1 
31,6 26,0 16,7 

4,0 -2,9
24,1 11,9 5,5 

7,3 -3,8
415 1"' 358, 259

7 

10,5 

68,9 
6,1 

17,6 
-3,2
2,9 

-6,5
394

Outros(*) 

18,8 
9,7 

61,8 
3,5 

15,5 
-4,9 
3,9 

-6,7
'· 491 

Total 

8,1 

54,8 

24,0 

13, 1 

2476 
100% 100% 100% 100% 100% 100% .100% 100% "l -.J 00% 

x�2;& · ;{:s1«tnifiéânc1a;;0�000 .. ·· iriit#� ... '!: • .·==-� -�·

Fonte: "Cultura política"/90 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Tabela 4.4A - Renda familiar por autolocalização na escala 
esquerda-direita em 1990 (Brasil) 

Porcentagem coluna 1 2 3 4 5 6 7 Outros(*) 
Resíduo ajustado 

Até 2 SM 27,1 24,5 13,3 15,0 31,6 36,4 39,9 47,9 
-2,0 -5,9 -7,6 4,0 8,4 

De 2a 5SM 33,1 27,6 20,0 28,5 30,0 32,2 31,4 30,2 
-3,1

De 5 a 10 SM 23,5 23,8 25,5 24,2 18,6 17,9 16,2 11,9 
2,4 2,7 -4,2 

Acima de 10 SM 16,3 24,1 41,2 32,3 19,8 13,4 12,6 9,9 
7,9 6,4 -2,9 -4,0 -6,0

N "";' 136 'ti183 . 214\,: "' 4or: 334 ;;l238 358 "'·"··'424
.. ,., 

.. "' . 100% 100% 100% · 100% 100% 100% 100% 100% 
x"==2s.1;s:;i;Siprílficâi1c1ã:;O;oooo .. t."Ft'!' _,, ··· �,, �;;;; 1::·; ��.-�· 1•�.:-,,-� 'N;�: :� ... �·· - ':-:':':'..:·· EC·:'·" . .'·.

Fonte: "Cultura política"/90 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Total 

31,0 

29,3 

19,2 

20,5 

2288 
100%: 

?:� 
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Tabela 4.5A - Grau de escolarização por autolocalização na escala 
esquerda-direita em 1993 (Brasil) 

Porcentagem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Outros 
coluna (*) 

Resíduo ajustado 
Não freqüentou 5,8 3,5 1,4 1,0 1,4 3,4 6,2 7,5 12,2 13,3 19,5 

escola -3,0 -3,0 -3,6 -2,1 2,9 3,7 7,3 
Até 1v Grau 47,9 43,0 48,5 35,4 39,9 42,4 54,8 65,4 65.4 72,6 59,3 

-2,5 -4,7 -4,6 -3,6 6,1 3,1 5,2 
Até 2u Grau 38,6 35,0 29,3 31,6 35,3 38,0 28,3 20,2 16,9 12,1 16,5 

3,4 2,1 3,1 4,1 -4,0 -2,9 -4,5 -3,4
Universidade 7,7 18,5 20,7 32,0 23,5 16,2 10,7 6,9 5,4 2,0 4,7 

-2,3 2,0 3,2 7,5 5,4 -4,5 -2,9 -4,3 -3,5 
N 173 152 198 173 286 272 . 306 "'"465 144 158 174 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total 

6,4 

52,7 

27,6 

13,3 

·2499 
100% 

:le=358,1 .Slgnifiêâífeiâ'='.b;'OOOO .• �-, .,. '"� 
•:, ,. •· ±?i!�i �- .. - ·r 1""':.+.( . -.-•... ·- ''> •• •• .,..,':" 

Fonte: "Cultura política"/93 

Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se 
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão. 

Tabela 4.6A - Renda familiar por autolocalização na escala 
esquerda-direita em 1993 (Brasil) 

Porcentagem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Outros 
coluna (*) 

Resíduo a·ustado 
Até 5 SM 35,2 20,1 24,8 21,9 22,5 25,8 31,9 38,6 31,7 51,9 44,2 

-2,8 -2,0 -2,4 -3,1 2,8 4,9 3,1 
De 5a 10SM 32,7 41,5 34,3 33,8 38,9 36,1 39,9 35,2 41,2 33,2 36,2 

Mais de 10 SM 32,1 38,4 28,2 27,1 

N 

X =87,5 

Fonte: "Cultura política"/93 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Total 

32,3 

36,6 

31,0 

Scanner

Scanner
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Tabela 4.7A - Grau de escolarização por autolocalização na escala 

esquerda-direita em 1994 (Estado de São Paulo) 

Porcentagem coluna 1 2 3 4 5 6 7 Outros Total 
Residuo ajustado (*) 

Não freqüentou escola 2,7 1,9 1,8 2,5 3,7 3,5 4,3 10,3 4,0 
-2,0 -2,2 6,8 

Até 1v Grau 50,4 51,3 44,0 49,6 56,9 64,4 63,5 70,4 57,1 
-2,1 -4,7 -4,5 3,1 3,3 5,7 

Até 2u Grau 34,4 28,1 31,2 29,7 24,9 23,0 22,6 14,9 25,5 
3,2 2,3 2,9 -5,1

Universidade 12,5 18,8 23,0 18,2 14,6 9, 1 9,6 4,4 13,4 
2,1 5,0 4,2 -2,6 -2,8 -5,6

N 224 160 282 676 378 374 539 389 3022 
. ,. 100% 100% 100% 100% 100% .100% 100% 100% 100% 

:?C�191 J5�1ànlflêãfü:1ã=O!O000 � ,,., .�. � .... � ·--� ,.,,·.,. �'",'·"::-" ' 
· ::;;J•·.:

"'.I: 
-"""'--',,:;·:•· -r.:a·v,:'·:·f·� 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

Tabela 4.8A - Renda familiar por autolocalização na escala 
esquerda-direita em 1994 (Estado de São Paulo) 

Porcentagem coluna 1 2 3 4 5 6 7 Outro 
Residuo aiustado s(*) 

Até 1,5 SM 3,0 3,0 2,2 3,9 5,9 7,5 7,3 17,8 
-2,9 -2,8 8,0 

De 1,5 a 4,3 SM 18,6 17,2 19,0 22,8 25,9 25,2 24,1 34,8 
4,4 

De 4,3 a 10 SM 39,5 35,8 31,6 33.3 32,5 34,4 38,8 30,1 
2,1 

Acima de 1 O SM 38,9 44,0 47,2 40,1 35,7 32,8 29,8 17,4 
2,3 4,1 2,8 -2,5 -6,5 

N 
·' 167 134 231 514 305 305 436 276 

. 

�;; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
1 �§14'5;1:'.7,jjSliffilfiê'lnc1ã�TQ00ô :s;i,0�: • .c .:1 ,,. •:i;p:;:::;.,ir,< . .i -'-i,jfr' :.:: ;-

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

* Inclui os que não souberam localizar-se na escala, os que disseram não sentir-se
identificados com nenhum dos pontos e os que se recusaram a responder à questão.

··.·-

Total 

6,6 

24,2 

34,4 

34,9 

2368 
100% 

·r
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Tabela 4.9A - Localização do partido de preferência na escala 
esquerda-direita em 1993 (Brasil) 

Porcentagem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
coluna 

Resíduo 
ajustado 

PT 64,1 52,3 53,3 29,4 19,6 17,5 12,5 10,0 9,8 6,9 
11,4 7,6 8,1 -2,1 -5,1 -7,3 -3,8 -4,2 

PDT 13,0 13,2 13,5 9,4 10,8 8,2 7,6 9,3 1,3 7,5 
-3,1

PSDB 1,2 4,7 7,2 24,8 19,5 8,9 3,3 5,0 5,1 4,4 
-3,2 7,7 5,9 -3,0 -2,3

PMDB 14,6 20,2 17,6 25,2 29,9 38,6 44,6 47,3 46,2 46,3 
-5,4 -3,7 -4,5 -2,5 3,6 5,4 2,6 2,4 

PTB 1,3 2,3 3,5 3,0 4,2 5,0 3,8 3,5 4,8 6,2 

PL 0,7 0,8 o.o o.o 2,7 3,4 0,6 1,2 2,3 1,6 
2,3 

PFL 3,3 2,0 0,5 3,6 6,0 5,4 17,4 9,7 16,5 15,3 
-2,3 -2,8 -3,6 -2,2 5,6 3,1 2,4 

PDS 1,8 4,6 4,3 4,5 7,4 13,0 10,2 14,1 13,9 11,7 
-3,2 -2,1 -2,0 3,6 

N ,. 145 133 141 139 171 137 267 354 113 96 
100% ·100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

X�565;8 'Slâ iiiflêãifclã::;0{0000 Eta'#P,47 '.' :7'.':i:::rnf:E-i/Ui
i

,,r"'· ·· ..... ,, '.--:-,, '. 

Fonte: "Cultura política"/93 

Tabela 4.1 OA - Auto localização na escala esquerda-direita por 

reconhecimento de que o Estado pode proibir partidos políticos 
(Brasil/1993) 

Porcentagem coluna Concorda (1) (2) (3) Discorda (4) Total 
Resíduo a·ustado 
1 6,4 3,9 7,7 8,7 7,7 

-2,3 2,2 

2 7,3 4,1 8,2 6,9 6,9 

3 6,9 8,5 5,7 10,2 8,9 
-21 2,7 

4 5,6 5,6 7,2 8,4 7,5 

5 9,5 9,9 12,5 14,0 12,6 
2,3 

6 8,8 13,0 12,0 12,2 11,7 

7 14,1 15, 1 16,5 11,7 13,1 
-2,3

8 22,7 25,3 20,1 17,2 19,3 
2,4 -3,1 

9 9,6, 5,9 4,7 6,0 
2,4 -3,1 

10 5,0 4,1 5,9 6,2 

303 

Fonte: "Cultura política"/93 

Total 

24,9 

9,4 

7,9 

35,1 

3,7 

1,2 

8,5 

9,2 

1696 
100% 
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Tabela 4.11A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
reconhecimento de que o Estado pode censurar meios de
comunicação (Brasil/1993) 

Porcentagem coluna Concorda (1) (2) (3) Discorda (4) Total 
Reslduo a ustado 
1 6,0 5,4 5,2 8,3 7,3 

2,4 

2 4,7 3,7 5,6 8, 1 6,8 
-2,1 3,1 

3 7,8 5,8 8,5 9,8 8,9 

4 4,9 6,7 5,0 8,8 7,6 
2,8 

5 7,7 14,7 9,9 13,6 12,5 
-2,8 2,1 

6 9,1 11,0 12,1 12,0 11,5 

7 18,8 14,4 15,5 12, 1 13,7 
2,9 -2,9

8 21,8 22,6 25,6 16,9 19,3 
2,7 -3,6 

9 6,8 6,7 6,4 5,5 5,9 

10 9,0 6,3 6,5 

Fonte: "Cultura política"/93 
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Tabela 4.12A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
reconhecimento de que o Estado pode processar quem constesta 
a sua autoridade (Brasil/1993) 

Porcentagem Concorda (1) (2) (3) Discorda (4) Total 
coluna 
Reslduo a ustado 
1 5,5 9,4 4,8 8,6 7,6 

-2,1 2,0 
2 7,8 4,1 7,0 7,1 6,8 

3 6,0 7,5 7,9 10,0 8,6 
-2,1 2,5 

4 1,4 7, 1 9,3 9,6 7,7 
-5,2 3,5 

5 8,3 10,8 14,6 13,4 12,3 
-2,7

6 11,5 9,1 10,5 12,1 11,4 

7 12,3 14,7 16,8 12, 1 13,2 
2,1 

8 22,4 19,8 16,8 19,7 
-3,7

9 6,7 4,9 5,3 6,0 

10 8,1 4,3 6,6 

Fonte: "Cultura política"/93 
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Tabela 4.13A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
posição frente ao socialismo como única solução para o Brasil 
(Brasil/1989) 

Porcentagem coluna Concorda Concorda Discorda Não sabe Total 
Resíduo ajustado /Discorda em parte 
1 - Esquerda 8,4 4,9 6,4 2,4 6, 1 

3,2 -3,8 
2 8,6 13,9 5,6 3,9 6,7 

2,4 3,3 -2,9 
3 9, 0 25,4 10,8 2,8 9,2 

6,2 -5,4 
4 12,7 27,9 26,0 14,6 18,9 

-5,1 2,7 6,1 -2,7 
5 16,4 6,6 14,2 7,5 12,9 

3,3 -2,2 -4,0

6 12,4 4, 1 9,0 10,5 10,2 
2,3 -2,3 

7 - Direita 18,6 4,9 13,4 10,5 14,0 
4,3 -3,1 -2,5

Não sabe/ neutro 13,8 13, 1 14,5 47,7 21,9 
-6,3 -2,4 -6,1 15,4 

N 676 122 731 465 1995 . 100% 100% 100% ,. 100% 100% 

X.i=374,0 Significância=O,OOôO ... , ·--
"");' 

' 

' "'"• 
"' 

:.:j,f�: :C , , • e: ... �- .fa .,;;::,;�-

Fonte: "Cultura política"/89 

Tabela 4.14A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
reconhecimento de que o governo deve intervir mais na economia 
(Brasil/ 1993) 

Porcentagem coluna Concorda (1) (2) (3) Discorda (4) Total 
Resíduo ajustado 

1 7,9 5,1 10,0 3,9 7,6 
2,1 

2 6,9 6,0 6,0 8,8 6,7 

3 9,0 7,3 8,3 11,4 8,7 

4 5,8 8,4 10, 1 14,3 7,6 
-3,7 2,1 3,1 

5 9,1 14,9 19,5 12,8 12,3 
-5,4 5,0 

6 10,1 14,2 11,7 15,0 11,4 
-2,2

7 14,1 14,4 11,4 7,7 13,2 
-2,0 

8 22,2 18,7 14,2 17,8 19,8 

3,3 -3,2

9 7,2 6,0 3,1 6,1 6,2 
2,4 -2,9

10 7,7 4,9 5,7 2,2 6,5 

2,7 -2,1

N 
·--·- 1244 359 423 . 143 2169 

., 100% 100o/o 100% 100% 100% 

x�10·0,1 Slgnificã�c;ia=o;oooo,··Gãinl=�();1�r:··' .'.: o 

, .• :. . '. ;:,•,y:.· - j)�:'7 , :;,. - "E � ·f ;,·-�· ' J 

Fonte: "Cultura política"/93 
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Tabela 4.15A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
posição frente à intervenção forte do Estado na economia (São 
Paulo/1994) 

Porcentagem coluna Concorda 2 3 4 Discorda Não sabe Total 
Reslduo a·ustado 

1 - Esquerda 8,4 5,0 3,1 8,5 7,5 7,5 
-2,4

2 5,4 5,2 5,4 6,1 4,3 2,5 

3 8,2 10, 1 8,0 12,7 18,7 2,5 
4,2 

4 19,7 25,4 30,8 29,1 27,8 15,0 
-2,5 2,7 
13,0 12,5 9,8 10,9 13,4 7,5 

6 12,7 14,2 12,9 9, 1 8,0 5,0 

7- Direita 20,5 13,4 12,9 12,1 15,0 
2,8 -2,3

Não sabe/ neutro 12,0 14,2 17,0 11,5 

Fonte: "Tipologia do voto paulista" 

Tabela 4.16A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
reconhecimento de que o Estado pode proibir greves (Brasil/1993) 

Porcentagem coluna Concorda (1) (2) 
Residuo a ustado 

Esquerda 

Direita 

Fonte: "Cultura política"/93 

(3) Discorda (4) Total 

42,6 

57,4 

7,4 

5,3 

9,3 

22,4 

12,5 

12,4 

17,8 

12,9 
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Tabela 4.17A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
reconhecimento de que o Estado pode intervir nos sindicatos 
(Brasil/1993) 

Porcentagem coluna Concorda (1) (2) (3) Discorda (4) Total 
Reslduo a ustado 
Esquerda 31,2 35,7 41,4 48,9 43,4 

-4,7 -2,8 5,9 

Direita 68,8 64,3 58,6 51,1 56,6 
4,7 2,8 -5,9

N 314 282 362 1201 2159 
100% 100% .100% .:100% 

X =41,5 Significãncla=0,00Q0 

Fonte: "Cultura política"/93 

Tabela 4.18A - Autolocalização na escala esquerda-direita por 
apreço ao papel da liderança (Brasil/1990) 

Porcentagem A atuação de um llder que As duas coisas A participação da população nas 
coluna coloque as coisas no lugar decisões Importantes de governo 

Reslduo ajustado seria melhor para resolver seria o melhor para resolver os 
os roblemas do Brasil roblemas do Brasil 3 

1 7,7 4,7 7,7 

2 6,3 9,6 11,7 

-3,7 3,5 

3 9,7 14,0 12,8 
-2,1

4 18,5 25,7 21,6 

5 20,9 20,4 15,3 
2,6 -3,1

6 15,3 10,5 11,9 
2,3 

7 21,6 15,1 19,0 

Fonte: "Cultura política"/90 

Total 

7,4 

9,5 

11,7 

20,8 

17,9 

13,0 

19,6 
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