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Metodologia:

Para esse trabalho, foram utilizados três instrumentos metodológicos: o método de 
pesquisa Survey – em duas etapas: eleitores e lideranças partidárias -, a análise de dados 
bibliográficos e coleta de dados eleitorais agregados. Na primeira fase dos testes, realizei 
uma pesquisa aos documentos produzidos pelo Partido nos últimos anos, mais 
precisamente no período de vigência do atual diretório municipal do PMDB. Essa pesquisa 
serviu de embasamento para a elaboração do Survey que foi aplicado aos componentes 
da executiva municipal do partido. Os dados da pesquisa com as lideranças 
posteriormente foi comparado com os dados disponibilizados pela Pesquisa BH Barômetro 
(Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com 
o Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas (IPESPE)), recortado pelos 
eleitores que se identificam com o partido pesquisado. Quanto aos dados agregados, 
esses serviram para a construção de índices e escalas que vão caracterizar o sistema 
político em que o partido analisado está inserido.

Conclusões :
�Analisado os dados comparativos entre eleitores e lideranças foi encontrada uma 
sintonia entre a média das opiniões coletadas, no sentido de serem semelhantes, o que 
nos aproxima dos estudos de May (1973). O destaque fica com a análise da distribuição 
ideológica dos entrevistados. Destaca-se dois fatos: o de que os partidos são colocados 
pelas suas lideranças mais próximos da média dos eleitores, enquanto eles próprios estão 
mais à esquerda. Isso indica que o PMDB, por necessitar dos votos para alcançarem seus 
objetivos (Downs, 1999), é posicionado mais próximo do eleitor. 

� Quando comparamos a opinião dos líderes com o programa do seu partido , também 
encontramos uma alta proximidade, o que ser uma sintonia com todos os demais 
componentes do seu partido, pois parto do pressuposto de que os documentos partidários 
são a priori, documentos para os componentes do partido e não para os eleitores. 
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Objetivo:

A Ciência Política sempre ressaltou a importância de pesquisas sobre os partidos 
políticos,  tendo a estrutura interna como um dos principais pontos de análise.  
Entretanto, existem  poucos estudos sobre os partidos brasileiros do atual período 
democrático. Este trabalho concentra seus esforços na análise do PMDB e a sua 
relação com o eleitorado de Belo Horizonte durante as eleições municipais de 2008. 
Propõe-se analisar o alinhamento ou independência de posições entre os dirigentes 
do partido e os eleitores identificados com ele. Foi testada, como hipótese, a Lei da  
Disparidade Curvilinear (May, 1973), de acordo com a qual os dirigentes partidários 
tendem a ser menos radicais em seus posicionamentos do que os seus militantes,  
assemelhando-se mais aos seus eleitores, também mais pragmáticos.


