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I. Enfoques sobre a competição política e o comport amento do eleitor 
 
A competição política e o comportamento dos eleitores foram explicados pela posição 

de classe ocupada pelo indivíduo, pelas características cognitivas do eleitorado, pelo 
formato do sistema partidário, pelas estruturas institucionais e econômicas, que em alguma 
medida interfeririam sobre as escolhas dos eleitores e os resultados dos partidos. De modo 
geral, as principais hipóteses se sustentam em teorias que analisam estes fenômenos como 
macro-processos ou micro-processos. Os macro-processos são compreendidos a partir de 
dois paradigmas principais: a) o histórico-estrutural e b) o político-institucional. Os estudos 
baseados no micro-processos procuram avaliar a participação política e o comportamento 
eleitoral dos atores individuais (Lazarsfeld, Berelson, Mcphee, 1954; Downs; 1957; 
Converse 1964; Campbell et al, 1964; Dalton, 1988). Nesta análise se destacam a 
sociologia eleitoral, a psicossociologia e, finalmente, a escolha racional. 

As linhas gerais do paradigma histórico-estrutural foram apresentadas por Lipset & 
Rokkan (1967). Nesta teoria, o desenvolvimento dos partidos e dos sistemas partidários 
seria constrangido, principalmente, por variáveis exógenas aos próprios partidos. Ainda no 
interior da vertente das interpretações macro-processuais, a corrente político-institucional se 
debruça sobre o peso das variáveis políticas na consolidação e mutação dos partidos e dos 
sistemas partidários (Rae, 1977). Neste modelo, que investiga as determinações das 
variáveis políticas sobre os partidos e os sistemas partidários, as instituições colocam os 
parâmetros para a disputa eleitoral e para o destino dos postos eletivos e, diferente do 
paradigma histórico-estrutural, destaca a autonomia dos processos políticos e os nexos 
entre as normas legais e as instituições políticas. 

Entre os estudos que se assentaram no micro-processo se encontram a sociologia 
eleitoral, a corrente psicossociológica e a teoria da escolha racional. Em uma interconexão 
com a análise histórico-estrutural, a sociologia eleitoral busca conhecer a interferência dos 
processos socioeconômicos e culturais na conduta política dos indivíduos. A decisão de 
votar estaria relacionada com a identidade de interesses entre o eleitor e o partido. As 
escolhas individuais e o desenvolvimento político resultariam do processo de socialização 
dos indivíduos e de suas relações com os partidos. Assim, os votos, conseqüentemente, 
seriam distribuídos de acordo com as identidades sociais.   

Não obstante, se pode argumentar que ainda que os resultados da decisão dos 
indivíduos sejam análogos, as razões para o voto podem ser distintas. A corrente 
psicosociológica pretendeu reduzir alguns dos problemas desta abordagem, propondo uma 
análise em que as ações políticas são interpretadas como tendo relação com as percepções 
e postura dos indivíduos. A conduta política estaria associada à intensidade do 
compromisso do indivíduo, ao seu grau de interesse pela política e à sua expectativa em 
relação aos êxitos e à importância de sua participação. A psicossociologia utiliza os 
condicionantes histórico-estruturais e as motivações individuais a fim de explicar o 
comportamento político. Neste modelo, o voto pode estar associado a padrões históricos, 
divisões sociais, lealdade a grupos, orientações valorativas, preferências partidárias, 
influência dos amigos e dos meios de comunicação, imagens dos candidatos, opiniões 
acerca de temas, ações governamentais, atividades de campanha, condições econômicas e 
políticas (Dalton, 1988).         
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A escolha racional se diferencia destas outras correntes porque nela o elemento 

principal é o incentivo econômico compensatório. Precursor desta teoria, Downs (1957) 
destacou o comportamento racional do eleitor, comparável ao do consumidor no mercado. A 
conduta eleitoral é exposta como um ato de indivíduos que operam racionalmente 
orientados e que têm como objetivos a otimização de seus interesses. O ato político se 
origina de um cálculo que se assenta na relação entre o custo e o benefício de alguma ação 
ou da decisão de participar. Ao atuar de modo racional, o eleitor busca diminuir os custos de 
sua participação e aumentar suas vantagens pessoais. 

Na teoria dowsiana, além da decisão de abster-se ou de participar das eleições, o 
eleitor deve optar, também, entre votar no governo ou na oposição. O indivíduo toma esta 
decisão comparando quais foram seus ganhos com o partido governista e quais serão os 
benefícios, caso vença a oposição. Esta definição depende da identificação partidária ou 
ideológica, pois o eleitor espera maiores benefícios se triunfa o partido com o qual ele mais 
se identifica ideologicamente. A decisão final exige que o eleitor disponha de informações 
política, a fim de julgar tanto as possibilidades de vitória de cada partido, quanto os 
benefícios póstumos que poderá adquirir, seja qual seja o partido vencedor. 

Em função de sua capacidade de diminuir os graus de dúvida sobre o futuro, a 
informação é central na teoria dowsiana, pois orienta as deliberações. A este respeito, 
estudos indicam que o eleitor médio se informa tanto através dos meios de comunicação 
quanto em sua vida diária. A política se desenvolve dentro de um processo de interação e 
de socialização, que ultrapassa a relação exclusiva com os canais institucionais de 
representação. Assim, o dia a dia abastece os indivíduos com informações sobre a política, 
e por isso os convívios com os amigos, vizinhos e familiares são importantes espaços para 
a troca de informação. Tais informações merecem crédito quando são respaldadas por 
atores que o eleitor delega autoridade e legitimidade, mas não necessariamente serão 
vinculados à política eleitoral.  

Por isso, o conhecimento adquirido fora do período eleitoral pode perder seu benefício 
no processo de decisão de voto. Neste sentido, a campanha política emerge como uma 
instância organizadora das informações, pois fornece ao eleitor dados sobre os candidatos e 
seus respectivos adversários, o que permite a construção e a desconstrução de imagens, 
agendas e propostas políticas. Assim, o problema a ser solucionada pela campanha eleitoral 
é o de promover a articulação entre o conhecimento adquirido pelo eleitor com política e 
governo, orientando a decisão do voto. 

Analisando a articulação entre informação e decisão de voto, o pocketbook voting 
supõe que o eleitor médio define seu voto a partir da percepção sobre sua situação 
econômica pessoal e supõe que se o eleitor está bem economicamente, tende a ser 
governista; se está mal, tende a optar pela oposição. Em relação ao pocketbook voting, 
pode-se argumentar que o voto não é apenas um reflexo mecânico da situação econômica 
pessoal do eleitor e outros aspectos podem ser ponderados no cálculo. Os eleitores podem 
distinguir seus problemas individuais daqueles provocados pelo governo; podem observar 
as distintas esferas de poder e responsabilizar diversos níveis de governo pelas dificuldades 
encontradas e, podem ainda separar a sua situação no presente de suas perspectivas sobre 
o futuro. Assim, o caminho percorrido até o depósito do voto nas urnas é complexo: o 
discernimento sobre a divisão de responsabilidade entre as esferas de governo e o balanço 
entre o passado e o futuro podem interferir na decisão.  
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Alguns trabalhos sobre o comportamento eleitoral foram realizados para testar e avaliar 

se o perfil do eleitorado cumpria com os requisitos downsianos (Lazarsfeld, Berelson, 
Mcphee, 1954). Tais estudos concluíram que os eleitores possuem interesse, racionalidade 
e informação sobre o processo político, mas não se caracterizam por participar de forma 
consciente e racionalmente orientada. Ter interesse, racionalidade e conhecimento não 
asseguram que eles utilizem estes elementos de modo compreensível e uniforme, tal como 
sugerido por Downs. No modelo destes autores, as campanhas políticas exercem pouca 
influencia na decisão do votante, pois para a sociologia eleitoral a exposição aos meios de 
comunicação seria afetada por interesses e estes, por sua vez, dependem da posição do 
indivíduo na sociedade, de seu status socioeconômico, escolaridade, sexo e etc. Assim, a 
influência dos meios de comunicação estaria condicionada aos interesses de grupos, 
identidades de classes e interação entre os indivíduos.  

Um ponto deve ser destacado por sua relevância como explicação determinante para o 
comportamento eleitoral: a ideologia. Se a ideologia não chega a se constituir como um 
paradigma, ela é um importante elemento para a decisão eleitoral, nas teorias sociológicas e 
na escolha racional. No interior do paradigma histórico-estrutural, Lipset & Rokkan (1967) 
relacionam a posição de classe do indivíduo com suas escolhas político-partidárias. Por sua 
vez, a associação entre classe e partido está atravessada pelo eixo ideológico: ao permitir 
que os indivíduos reconheçam os partidos como algo mais além de suas propostas 
conjunturais, a ideologia acaba por funcionar como uma variável de longo prazo.  

Na teoria da escolha racional, a ideologia não representa a posição de uma classe 
social. Para Downs, a ideologia funciona como um atalho, que diminui os custos da 
informação e da decisão para o eleitor. Ao reconhecer instantaneamente o partido por sua 
ideologia, o eleitor não necessita se abastecer de informações mais detalhadas e complexas 
sobre os programas do futuro e os arranjos políticos, custo que seria alto. Ao diferenciar 
entre as alternativas de partidos existentes, a ideologia reduz o custo da informação e, se 
pode dizer que diminui o grau de dúvida quanto aos resultados das decisões. Por outro lado, 
Sartori (1992) também considera a ideologia como um importante revelador do voto. Mas, a 
adesão a uma ideologia não exige que o eleitor tenha uma estrutura de raciocínio 
consistentemente estruturada em termos políticos. Por isso, a importância do “voto por 
imagem”: apesar de conhecer do partido apenas uma parcela de suas posições política, o 
que importa é que um conteúdo ideológico qualquer seja transmitido ao eleitor, e esta 
imagem tem sentido para a sua decisão de voto.   

A corrente psicossociológica contesta as hipóteses adotadas pela sociologia e pela 
economia. Criada pela Escola de Michigan, a partir da década dos cinqüenta, seu trabalho 
mais expressivo se encontra em The American Voter (1964), no qual o foco de análise são 
os indivíduos e suas motivações psicológicas. Os valores adquiridos no processo de 
socialização podem ser relevantes para as decisões políticas, o que significa que o voto 
será orientado até o partido que melhor represente estes valores. Esta corrente não 
reconhece a ideologia como um componente predominante na decisão eleitoral, e indica em 
seu lugar o conceito de identificação partidária, que não está relacionada necessariamente 
com conteúdos ideológicos (Campbell et al, 1964). Para que a ideologia funcione como um 
componente usual para a decisão eleitoral, o requisito prévio seria a existência de um eleitor 
menos tosco e rudimentar e mais articulado, características que não seriam aplicáveis à 
maior parte do eleitorado (Converse 1964). Mais recentemente, Neuman (1986) estudou o 
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eleitorado norte-americano e conclui igualmente que o eleitor médio dispõe de pouca 
informação sobre a política e uma estrutura de pensamento não-sofisticada, características 
que contrariariam a possibilidade de um eleitor de perfil racional, como o sugerido por 
Downs.  

Outros autores trabalham na interface da ciência política com a psicologia cognitiva, 
com o fim de compreender como ocorrem e se relacionam as motivações para o voto. 
Popkin (1991) destaca a importância de que o eleitor obtenha informações, inclusive de 
maneira fragmentada. Sabe-se que o eleitor possui uma informação imperfeita e incompleta 
e que, inclusive assim, toma suas decisões. Este processo de tomada de decisões se 
realiza por atalhos cognitivos que oferecem sentidos a estes fragmentos informativos, 
transformando-os em conhecimento, sendo isto o que o autor denomina de low-information 
rationality. Nesta teoria, a imagem é um atalho cognitivo que simplifica a decisão eleitoral e 
é um típico voto heurístico ou de ‘racionalidade de baixa informação’. 

Qualquer que seja a noção de racionalidade proposta pelos autores da escolha 
racional, cabe destacar que nesta escola, a imprensa e a campanha política exercem 
influência sobre a decisão de voto. Como a informação é crucial para a tomada de decisões 
e, na medida em que os eleitores não acompanham sempre a política, mas necessitam de 
informações para decidir seu voto, eles podem suprir estas demandas através daquilo que é 
canalizado pela imprensa, pelas campanhas e por suas conversações sobre política. Assim, 
há um processo de interação entre as informações recolhidas diariamente e as mediáticas, 
conforme é argumentado por Popkin. 

Mais recentemente, Lupia y McCubbins (1998) propuseram uma reformulação no 
próprio conceito de racionalidade, com vista a compreender como e em que condições é 
decidido o voto. Argumentam que as pessoas com informações limitadas se servem de um 
processo chamado por eles de ‘conectismo’ ou ‘conexionismo‘ (connectionism). Tal 
processo é um meio que permite às pessoas relacionar suas observações cotidianas, 
presentes em seu mundo físico, com as experiências e feedbacks físicos e emocionais. 
Neste modelo, as principais conclusões são as de que as eleições racionais não dependem 
de que o eleitor possua informações completas, senão de habilidades para prever os 
resultados de uma decisão. Além disto, as pessoas ignoram muitas informações e as 
substituem por conselhos, que diminuem os custos para a aquisição do conhecimento. 
Entretanto, as instituições têm um papel relevante, pois elas podem auxiliar aos indivíduos a 
selecionar entre os conselhos a serem seguidos e aqueles a serem descartados.  

No Brasil, a tradição de estudos eleitorais no Brasil foi acentuada na década dos 70, 
destacando-se a coletânea de Lamounier e Cardoso - Os partidos e as eleições no Brasil -, 
de Fábio Wanderley Reis - Os partidos e o regime: a lógica do processo eleitoral brasileiro - 
e o livro de Bolívar Lamounier - Voto de desconfiança: eleições e mudanças políticas no 
Brasil 1970-1979. Em grande parte destes estudos, a identificação com os partidos emerge 
como um importante elemento explicativo para o comportamento do eleitor, como no caso 
do MDB, percebido pelos eleitores como partido popular, ao contrário da Arena, vista como 
agremiação dos ricos. Os estudos atuais sobre a decisão de voto no Brasil acompanham a 
literatura internacional e se centram, sobretudo, nas principais teorias apresentadas (Borba, 
2005; Carreirão, 2002; Soares, 2001; Singer, 2000; Almeida, 1998; Silveira, 1998; Baquero, 
1997; Castro, 1994). As explicações não são as mesmas, mas há pontos que podem ser 
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considerados consensuais, como o baixo grau de informação e o caráter pouco estruturado 
das opiniões.  

Mais recentemente, influenciados pelos estudos norte-americanos e pelo êxito do 
candidato Collor de Melo nas presidenciais de 19891, pesquisadores brasileiros passaram a 
se preocupar com o alcance das campanhas televisivas sobre a direção do voto e sobre a 
criação de uma agenda política, entre outros aspectos (Pereira, 2007; Lourenço, 2007; 
Rubim, 2006; Dias, 2005; Oliveira, 2004; Figueiredo et al, 2000; Albuquerque, 1999). As 
campanhas podem ser vistas como um conjunto de atividades de intervenção, realizadas 
com o intuito de aumentar os votos e vencer uma eleição. Mas, são também foros para a 
deliberação política e instituições discursivas. Assim, pode-se dizer que  

« […] las campañas son fuentes cada vez más importantes de información, hasta 
el punto de que los issues enfatizados por los medios durante la campaña electoral tienden 
a coincidir con aquellos considerados importantes o dignos de discusión por el público»  
(Novo Vázquez, 2007: 44) 

A imagem tornou-se o principal componente das campanhas, levadas a cabo através 
da televisão, sobretudo em sociedades em que a política foi alçada ao mundo teatral. A 
política como espetáculo corresponde a uma sociedade originada pela revolução nas 
comunicações, que gerou um padrão de indivíduos habituados a um formato de 
programação. Outra conseqüência desta revolução é a de que trouxe para o cotidiano um 
número enorme de informações sem a correspondente ampliação de tempo livre para que 
elas sejam processadas.    

Para chegar até o cidadão comum e despertar o seu interesse, a política terminou por 
se adequar ao contorno ao qual o cidadão está habituado, valendo para a campanha quase 
as mesmas normas de qualquer espetáculo. Em grande medida, as campanhas eleitorais 
desviaram-se dos palanques para o palco televisivo, determinando deste modo a 
necessidade da sua modernização e das operações de instrumentos da mídia por 
especialistas em publicidade. O volume de recursos financeiros envolvidos e o tempo gasto 
com as campanhas veiculadas pela mídia eletrônica são indícios da centralidade adquirida 
pela propaganda eleitoral televisa no Brasil. 

Uma das implicações deste deslocamento da campanha para a mídia é a importância 
crescente adquirida pela televisão como recurso estratégico para a construção de imagens. 
A televisão teria poder para induzir a opinião pública e para personalizar as eleições, poder 
este denominado de videopolítica (Sartori, 1992). Outro efeito é a mudança do conceito da 
atividade política. À medida que gradualmente o valor do partido e das instituições é 
minimizado, as virtudes da política e a responsabilidade pelas mudanças sociais e políticas 
passam a ser creditadas aos indivíduos e candidatos, e a culpabilidade pelos desacertos às 
instituições representativas. Cabe observar a confiança dos iberos e norte-americanos em 
relação à televisão (64%) em 2006, por contraste com a confiança nas instituições 
representativas, como os partidos (22%) e o Congresso (27%), conforme dados analisados 
por Andrade (2007: 30). 

                                                 
1 Collor de Melo se abrigou em um pequeno partido de direita – o Partido da Renovação Nacional (PRN) – e 
trouxe para a campanha inovadoras técnicas de marketing, inaugurando a era das campanhas 
profissionalizadas no Brasil.    
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A decorrência mais perversa desta política centrada nos candidatos (Wattenberg, 1991) 

é a diminuição da credibilidade das instituições como o meio mais eficaz para organizar os 
processos políticos, com a conseqüente entrada de candidatos out siders. Parcela 
significativa dos eleitores brasileiros não tem vínculos com os partidos, por falta de 
informação que os permita distinguir entre as legendas que compõem o sistema, o que 
resulta em pouca lealdade partidária (Kinzo, 2005). A campanha personalizada e a 
capacidade dos meios de comunicação para interferir sobre as estratégias de campanha e 
sobre a decisão de voto são maiores quando são menores os níveis de identidades 
partidárias e maiores a volatilidade eleitoral.  Uma volatilidade alta indica que os sistemas 
partidários ainda não estão plenamente estabilizados e, portanto, maior a presença de 
eleitores independentes e mais propensos a serem cativados através das campanhas 
políticas nas mídias.  

Por seu lado, ainda que a identidade e o voto partidários possam existir, são 
insuficientes para assegurar os resultados das eleições. Apesar de serem importantes 
canais de mediação entre governo e sociedade, grande parte da literatura aponta para a 
fragilidade dos partidos, pois os mesmos não estariam agregando satisfatoriamente os 
interesses da sociedade, que estariam representados pelo mercado – que define os limites 
dos eventos políticos - ou pelos movimentos sociais, que surgem como organizações 
alternativas. Estas mudanças criariam outras fontes de solidariedade política e corroem as 
identidades de classe, que direcionavam o voto (Piven, 1991). Em geral, e também no 
Brasil, a orientação dos partidos para o mercado político faz com que percam relevância as 
identidades de classe e a ideologia declarada. 

As campanhas na televisão contam com a vantagem de oferecer mensagens 
simultaneamente a um número expressivo de votantes, que a partir das experiências 
democrática estão mais experientes e pragmáticos. Os partidos se ajustam a este novo 
perfil, convertendo-se em máquinas de comunicação. Mas, a abrangência da campanha, a 
exposição do candidato na televisão e a memorização dos elementos da campanha, não 
são suficientes para garantir uma avaliação mais positiva do candidato (D’Adamo & 
Beaudoux, 2004).  

Em que pesem a influência da televisão e das imagens, a política eleitoral somente se 
constitui através da interação entre os atores – candidatos, adversários e eleitores - e a 
campanha na mídia não foge à regra. Ao participarem das campanhas e se enquadrarem no 
formato midiático, os agentes são obrigados a mobilizar recursos e conceitos que apenas 
fazem sentido quando partilhados pela audiência. Neste sentido, a campanha política é um 
microcosmo complexo, que ativa e reflete os conflitos e os consensos da sociedade. Assim, 
o desenvolvimento das campanhas eleitorais e as escolhas retóricas dos atores dependem 
tanto da posição ocupada pelos candidatos (mandatários ou desafiantes), quanto das 
expectativas que os partidos tenham sobre qual será o elemento determinante para a opção 
de voto do eleitor.  

No Brasil, os estudos mostram que as estratégias de campanha para os cargos 
majoritários e proporcionais têm privilegiado o pragmatismo e os atributos pessoais dos 
candidatos, estratégias estas estimuladas pela adoção de listas abertas, o que levou 
Nicolau (2007) a crer que o voto personalizado e não-retrospectivo, decidido a partir de 
avaliações conjunturais e por um grupo de eleitores mais suscetíveis influência da 
campanha deve ser encontrado na maioria do eleitorado. 



Helcimara de Souza Telles. Eleitores voláteis, eleitores petistas: que samba isso dá em Beagá? 

 

 
II – A cabeça do eleitor na decisão de voto em elei ções municipais 
 
No Brasil, as eleições para prefeito são realizadas a cada quatro anos. O calendário 

eleitoral prevê a eleição simultânea do prefeito e dos vereadores que irão conformar a 
Câmara Municipal. Nas eleições para prefeito é eleito o candidato do partido ou coalizão 
que obtenha a maioria dos votos; para vereador se adota a lista aberta e são eleitos os 
nomes mais votados de cada partido ou coligação. Nas cidades com mais de 200 mil 
eleitores, as regras para a eleição do prefeito prevêem uma segunda rodada, da qual 
participam os partidos mais votados, no caso em que nenhum tenha alcançado a maioria 
absoluta dos votos válidos no primeiro turno. Os candidatos são escolhidos nas convenções 
partidárias, realizadas aproximadamente em meados do mês de junho. 

De maneira geral, a literatura vem se dedicando aos aspectos da decisão de voto no 
plano presidencial, testando hipóteses retiradas dos macro e micro-processos.  Nesta 
pesquisa, pretende-se decifrar os argumentos dos eleitores para decidir o seu voto no plano 
municipal, verificando em que medida o seu comportamento é mais direcionado por razões 
de ordem ideológica, personalista ou emocional. O objetivo mais geral da pesquisa, que 
está em realização, é o de aprofundar os argumentos principais para a decisão do voto, em 
eleições municipais, partindo-se dos resultados que já foram alcançados através de 
pesquisas de surveys.Do ponto de vista empírico e científico, uma das questões desse 
campo de investigação é responder em que medida pode-se atribuir à mídia as posições e 
escolhas do público. Não há um consenso dos estudiosos da área, que, ao contrário, é 
caracterizada por acerbas divergências. Sobretudo, o foco maior dessas divergências é a 
caracterização do papel do público, em seus diversos papéis superpostos – como 
espectador, como eleitor, como consumidor, como formulador de pontos de vista. 

De maneira geral, um primeiro grupo de hipóteses escolhidas para serem testadas se 
assenta no interior do paradigma micro-processual e analisa o comportamento do eleitor 
para explicar a votação em partidos. Tanto na escola sociológica quanto na escolha 
racional, a ideologia tem relevância sobre a decisão de voto. Projetado para um caso 
empírico, poderia ocorrer uma nova configuração no perfil do eleitorado, que passaria a se 
orientar pela percepção ideologicamente estruturada de seus valores e interesses próprios, 
e se distribuiria, nas eleições municipais, entre partidos igualmente ideologicamente 
orientados. Outra hipótese alternativa supõe a existência de um padrão de eleitor mais 
pragmático e à margem dos aspectos partidários, e que orienta suas escolhas para prefeito 
baseando-se cada vez menos na ideologia e na identificação partidária, e cada vez mais em 
critérios individuais relativos à eficiência gerencial dos políticos. Neste caso, os argumentos 
da campanha passam a ser relevantes para a decisão de voto, tendo em vista que um voto 
do tipo partidário e retrospectivo teria menores chances de chegar ao eleitor, ao passo que 
o voto personalizado e não-retrospectivo - eleitores mais suscetíveis aos argumentos da 
campanha - poderia ser o comportamento mais usual.    

 Como metodologia, optou-se pela realização inicial de grupos focais, que serão 
complementados com outras técnicas, em que eleitores selecionados serão acompanhados 
por período de quatro semanas, em momentos distintos, antes e depois do início do Horário 
de Propaganda Eleitoral Gratuita. O Grupo Focal é uma técnica de pesquisa qualitativa que 
objetiva recolher informações acerca do significado conferido a determinados tópicos e 
temas relevantes, num contexto de interação entre diversos entrevistados. Aquilo que é 
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produzido pelo contexto, pelas respostas, pelas réplicas, contraditos e concordâncias se 
difere do que seria produzido através de entrevistas individuais. Participantes defendem 
seus pontos de vista, são influenciados por outros, mudam e reformulam e reapresentam 
opiniões. O grupo focal permite um diferente tipo de conhecimento das percepções e 
representações, construindo artificialmente um ambiente de interações, no qual se discutem 
elementos que talvez não fossem tão sistematicamente formulados em meios sociais 
cotidianos. O fluxo das diversas percepções de cada participante gera um debate que indica 
tendências e significados comuns ou em conflito. 

A pesquisa qualitativa, se contrastada com a quantitativa, apresenta algumas 
peculiaridades: permite conhecer com maior profundidade contextos específicos e 
motivações complexas. Deixar que os entrevistados formulem suas motivações, 
justificativas e preferências, de acordo com seu próprio entendimento e recursos 
discursivos, faz com que se possa verificar como se processam informações e aspectos no 
seu nível da cognição. Assim, pode-se verificar qual o juízo que se faz sobre alguma idéia 
ou conceito – o que não é possível de ser feito, por exemplo, através de um survey, que, 
obviamente, traz outras vantagens. Além disso, propicia um maior grau de interação entre 
pesquisador e pesquisado, sendo possível ao primeiro intervir ou indagar, no intuito de que 
melhor se possa captar as opiniões expressas. Assim, os dados concentrados produzidos 
sobre os tópicos de interesse da pesquisa se tornam portadores de confiabilidade. Utilizada 
de forma complementar ao survey ou a outros instrumentos, a técnica dos grupos focais 
pode produzir resultados  

Os diálogos giraram em torno de alguns tópicos arrolados em um roteiro de questões, 
confeccionado com vistas a dirigir o fluxo de conversação de acordo os objetivos da 
pesquisa. O procedimento de realização de grupos focais foi composto pelo planejamento 
das formas das questões, pelo recrutamento de participantes, pela composição dos grupos, 
pelo registro das informações durante a sua realização, pela transcrição e pela análise de 
dados. Durante a seleção da amostra para compor os grupos foram tomados cuidados na 
seleção das características relevantes para os problemas e hipóteses mais gerais. 

Assim, foram selecionados grupos de eleitores – amostra intencional.  Por isso, as 
inferências fundadas a partir destes grupos focais não são deste modo, portadoras de 
validade estatística, mas expressam significados e jogos de interpretação que revelam 
tendências comportamentais e interpretativas, associadas aos contextos dos quais advêm 
os participantes e às suas formas de cognição. Para compor os grupos focais, os 
participantes foram selecionados em dois segmentos: eleitores do PT e eleitores sem 
identidade partidária ou ‘voláteis’, agrupados por nível de escolaridade e distribuídos em 
regiões diferentes da cidade de Belo Horizonte.  

Esses recortes amostrais tiveram o objetivo de verificar diferenças significativas em 
termos de percepções, motivações e opiniões gerais que podem influenciar a decisão de 
voto, em eleições municipais, entre distintos segmentos. O roteiro pretendeu aprofundar as 
argumentações que são levantadas pelos eleitores para decidir o voto. O instrumento foi 
elaborado tendo em vista alguns aspectos que a teoria apresenta como relevantes para 
entender o comportamento dos eleitores petistas e sem identidade partidária, tais como: a 
percepção sobre a importância da política; o conhecimento sobre a política; a maneira como 
as informações sobre a política são coletadas e processadas; a percepção sobre o mundo 
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passado, presente e futuro; a crença na eficácia do mandatário; as argumentações sobre as 
razões de voto nas eleições presidenciais e municipais.  

De acordo com Samuels (2004), as variáveis estatisticamente significantes para 
explicar o petismo seriam a opinião positiva sobre Lula, a posição na escala de esquerda-
direita, a participação não-eleitoral, o conhecimento da política, a avaliação retrospectiva de 
FHC, a eficácia do voto e a participação eleitoral. Estas questões estiveram presentes nos 
roteiros de para ambos os segmentos, tanto petistas quanto voláteis. Foram adicionados 
ainda ao roteiro a avaliação das instituições – partidos, Igreja Católica, Congresso e Rede 
Globo – e verificado a relação entre a hierarquia social e voto. Estas últimas questões foram 
elaboradas a partir dos indicadores criados pelo ESEB e podem ser confrontados com os 
dados da pesquisa ESEB/2006, que apresenta resultados sobre o comportamento e perfil 
dos eleitores de Lula e de Alckmin, em 2006.  

Finalmente, foi verificado se os valores democráticos estão presentes nos segmentos 
de eleitores, utilizando-se questões as questões do’ Índice de Valores Democráticos’, 
produzido por Kinzo (2007). Tal índice sugere um conjunto de afirmativas que, agregadas, 
indicam uma adesão maior ou menor aos valores democráticos. As perguntas desejam 
saber se o eleitor prefere um regime democrático sobre qualquer outra situação política e, 
ainda, se é favorável ou desfavorável: ao grande número de partidos, ao presidente ter o 
poder para: proibir greves e partidos políticos, interferir nos sindicatos, censurar a imprensa, 
fechar o Congresso Nacional e acabar com as eleições.  

Além deste conjunto de questões estarem presentes nos roteiros de ambos os 
segmentos, uma parte específica foi introduzida para o grupo de voláteis. Tais questões 
pretendiam conhecer a posição destes eleitores em relação aos partidos, a fim de avaliar se 
a percepção deste segmento se assemelha ou se afasta da encontrada no segmento petista 
e, ainda, compreender o julgamento deste grupo de eleitores, que são mais suscetíveis a 
votar de modo diferente a cada eleição. Assim, as questões indagavam sobre a função e a 
imagem produzida pelos partidos como defensor dos mais pobres, mais ricos, mais 
honestos, mais corruptos e aquele que se diferencia dos demais.  

Os eleitores petistas foram selecionados a partir indicadores que retiravam os adeptos 
e os simpatizantes petistas da amostra. Conforme Duverger (1970), os círculos concêntricos 
dos partidos são formados por eleitores, simpatizantes, adeptos e militantes. O eleitor faz 
parte da borda do círculo e se caracteriza por votar seguidamente no partido, mas não se 
envolve em atividades pedagógicas ou doutrinárias; tampouco arregimenta novos eleitores. 
Além disso, não contribui financeiramente para o partido nem participa de atividades de 
mobilização.  

Assim, o eleitor petista foi inferido pelo conjunto de votos depositados nas urnas, nas 
eleições majoritárias realizadas a partir de 2000: prefeito (2000 e 2004), governador (2002 e 
2004) e presidente (2002 e 2006), em ambos os turnos. Foram totalizados nove (9) votos, já 
que na cidade de Belo Horizonte nem sempre ocorreu segundo turno para prefeito e no 
estado de Minas Gerais não houve segundo turno para governador em 2002 e 2006. Um 
valor maior do que 70% de votos dados aos candidatos do PT nas eleições majoritárias de 
2000 a 2006, em ambos os turnos, indicava o ‘eleitor petista’, ainda que sua preferência 
pelo partido não fosse declarada.  

Como sub-segmento do grupo de petista, tentou-se localizar a fração neo-petista. Trata-
se do eleitor que aderiu ao partido durante o primeiro mandato de Lula da Silva, optando 
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nos candidatos do PT somente após as eleições para prefeito, realizadas em 2004, durante 
a metade do primeiro mandato presidencial do PT. Tal ‘adesão ao petismo’ poderia ter sido 
decidida por critérios gerenciais e mais pragmáticos, tendo em vista uma possível valoração 
positiva das ações do governo federal. Isto supõe um eleitor petista diferenciado, pois passa 
a votar no partido no momento em que este se encontra na ‘situação’, ao passo que os 
demais petistas votavam regularmente no PT, ainda quando este se encontra fora da esfera 
federal.      

Já os eleitores voláteis foram caracterizados por uma votação irregular, realizando 
distintas escolhas partidárias nas eleições para prefeito, governador e presidente. Além 
disso, para participar dos grupos de voláteis, foram controlados alguns fatores que poderiam 
vir a contaminar os resultados. Para tanto, foram utilizados no recrutamento filtros para 
eliminar eleitores com rejeição declarada ao PT, sob pena de termos no mesmo grupo um 
terceiro segmento de ‘’anti-petistas’.  

Todos os grupos de eleitores recrutados foram controlados por participação regular em 
associações, ocupação de cargos políticos, filiação em partidos políticos, contribuição 
financeira ou ativista em partidos e participação voluntária em campanhas políticas, 
retirando-se da amostra todos os eleitores que houvessem participado de qualquer uma 
destas atividades, que indicam um perfil mais próximo daquilo denominado como 
‘simpatizante’. O quadro a seguir apresenta os critérios para a classificação de petistas e 
neo-petistas e voláteis. 

 
Quadro 1: Critérios para a classificação do Eleitor  

 
ELEITOR PETISTA 
 
SE 7 OU MAIS VOTOS NO PT =>  ELEITOR PETISTA  
SE 5 VOTOS NO PT +  PREFERENCIA PT   =>  ELEITOR PETISTA 
 
ELEITOR NEO PETISTA 
 
SE 3 OU 4 VOTOS NO PT APENAS EM 2004/2006  
SE 2 votos no Lula 2006 + Preferência Declarada  
SE 2 votos no Lula 2006 + Voto Nilmário Governador 2006 + Preferência 
SE 2 votos no Lula 2006 + Voto Pimentel 2004 +  Preferência Declarada 
 
Preferência Declarada pelo PT = 2 pontos na contagem 
 
ELEITOR COM IDENTIDADE COM OUTROS PARTIDOS  
 
SE 7 VOTOS NO MESMO PARTIDO  =>  ELEITOR COM IDENTIDADE  
SE 6 VOTOS NO MESMO PARTIDO + PREFERENCIA PELO PARTIDO (Q1)  =>  
ELEITOR COM IDENTIDADE 
 
TODAS AS DEMAIS POSSIBILIDADES => ELEITOR VOLÁTIL  
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Quanto à composição e número, foram realizados antes das convenções que indicam 

os nomes dos candidatos, nos meses de abril maio de 2008, cinco grupos, sendo três de 
eleitores do PT ( dois com baixa escolaridade e um de alta escolaridade) e dois  grupos de 
eleitores sem identidade partidária, sendo um com baixa e outro com alta escolaridade.   

Após o início da campanha (Horário de Propaganda Eleitoral Gratuita) serão realizados 
outros encontros com informantes distintos. Como já observado anteriormente, novos 
eleitores representativos destes segmentos serão acompanhados e entrevistados durante 
oito  semanas: quatro semanas antes do início da campanha eleitoral na televisão e mais 
outras quatro semanas durante a exposição ao horário de propaganda eleitoral.   

Os dados coletados nos grupos de eleitores serão posteriormente tratados em conjunto 
e as informações serão controladas por categorias teóricas. As análises serão realizadas 
com o auxílio do NVivo, software que permite uma análise de conteúdo mais apurada e 
crítica.  

O que se verá a seguir é uma primeira versão, ainda que descritiva, do grupo de 
eleitores petistas de baixa escolaridade. 

 
III – O que pensa e como vota o eleitor petista de baixa escolaridade 
 

1. Perfil dos participantes 
 

Os participantes dos grupos focais desta pesquisa são homens e mulheres, de 26 a 
45 anos, casados, solteiros e divorciados. Todos são eleitores do PT com baixa 
escolaridade e pouca qualificação profissional.  Grande parte tem filhos e alguns, netos. 
 

2. Importância da política 
 
Ao iniciar as discussões, foi solicitado aos participantes que dessem notas que 

variavam entre zero a dez, para a importância da política em suas vidas. As médias das 
notas foram altas - 9,5. A participação eleitoral é um valor bastante apreciado pelos 
participantes e encontra-se presente a idéia de que todas as decisões do dia a dia 
dependem da política. Além disso, os eleitores entendem que é legítimo um poder cuja 
escolha depende deles, e que tal escolha deve ser muito criteriosa. A "democracia” 
também é citada como componente da política e é ressaltada a sua importância. 
 

“[Importante] porque sem política não tem democracia, não tem votação. Não tem como 
fazer as coisas... Com cabeça própria, tipo município, governo. Tomar conta de alguma 
coisa sem que seja votado, sem que seja escolhido com uma eleição ou uma coisa assim”.   
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“Nós temos que saber em quem vamos votar.” 
(GF1, Regional Nordeste, Dona de Casa, 32 anos) 
 
“Eu dei 10 porque a nossa economia e tudo gira em torno da política, os negócios todos, 
então, quem estiver lá pode mudar todos os negócios”.  
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 
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“Às vezes fica no ponto de ônibus, não tem ônibus, e os outros falam que é política. Uma 
hora as coisas sobem, outra hora diminui”. 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 
 
“Eu no caso dei dez porque a vida é uma política, por isso eu dei dez. (...) Trabalho, a 
comunidade, colégio, estudo...tudo a base é política”. 
(GF2, Regional Pampulha, Desempregado, 27 anos) 

 
Se, por um lado, a participação eleitoral é muito valorizada, por outro, a 

importância da política somente não alcançou valor máximo por conta da má atuação 
dos políticos. Ou seja, os “políticos” são os principais obstáculos para a ‘boa política’. 
Os representantes são criticados basicamente pela distância em relação às demandas 
da população; pela falta de honestidade; insensibilidade em relação ao interesses 
públicos e excesso de preocupação com os seus interesses pessoais, principalmente 
os financeiros. Assim, pode ser observado que a falta de accountability, a distância 
entre as atitudes dos políticos e a demanda dos eleitores, as promessas não cumpridas 
e a falta de coordenação são notados pelos petistas, que exprimem certa desconfiança 
nos políticos, ainda que a importância da política seja alta:    

 
“[O problema] é o interesse pessoal deles. Acho que isso é jogada de marketing, querendo 
dizer coisas para se auto-eleger e depois aquilo caia no esquecimento.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Está faltando um pouquinho de honestidade [nos políticos]” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Eu dei dez porque entendi a pergunta não pela honestidade dos políticos, mas pela questão 
da eleição.” 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“Tem muita corrupção, então, eu acho que deveria ter mais honestidade entre os políticos”. 
(GF2, Regional Barreiro, Comerciante, 40 anos) 

 
Os eleitores consideram que falta aos políticos adequar suas decisões (outputs) 

às necessidades do eleitorado (inputs) – ou responssiveness. Também nao percebem 
“um trabalho de equipe” entre eles e, ao contrário, muita disputa à revelia do interesse 
da população. Há o entendimento, entre os participantes, de que os políticos mostram-
se pouco compromissados, porque não assinaram um “termo de contrato” com os 
eleitores (accountability) 
 

“Falta esse contato [dos políticos], falta essa percepção de conhecimento quanto ao que as 
pessoas façam, ao que elas desejam ter.”  
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Falta muito [compromisso] dos políticos. Como quem diz ‘eu não assinei nada e tal, não dei 
nenhum termo pra você concordar ou não...’” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
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3. Identidade com os partidos 

 
Entre os participantes, a justificativa para considerarem o Partido dos Trabalhadores 

(PT) como aquele que mais representa o que eles pensam é em termos gerais, a 
identificação do partido com os interesses da população, principalmente a de baixa 
renda. De maneira geral, a preferência pelo PT se relaciona ao fato de ser um ‘partido 
do povo’, à avaliação positiva do governo do presidente Lula da Silva, à comparação 
entre os mandatos de Lula da Silva com o governo de FHC e à biografia pessoal e 
política de Lula. Não se observou nos grupos referências à personalidade do presidente 
como uma das razões para respaldar a preferência pelo PT. Assim, os motivos para a 
escolha se relacionaram mais com os resultados das políticas públicas – tidas como 
socialmente inclusivas – que com os atributos individuais de políticos e lideranças 
petistas, ainda que a identificação com a biografia de Lula da Silva seja um componente 
importante para o ‘petismo’.     
  As políticas do governo de aumento da oferta de emprego, infra-estrutura 
(rodovias), cultura, educação, saúde, ampliação do acesso à energia elétrica e 
assistência social são as citadas. E, de acordo com as declarações, a opção pelo PT 
também tem relação estreita com a eleição de um Presidente de ascendência pobre e 
oriundo das camadas trabalhadoras.  
 

“Projetos sociais, oficinas nas escolas, tudo tem a ver, o PT tem ajudado bastante”. 
(GF2, Regional Pampulha, Desempregado, 27 anos) 
 
“Eu também acho que melhorou muito depois que veio o PT”. Emprego, teve uma época que 
fiquei cinco anos desempregada, agora não fico desempregada. 
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 
 
“Eu acho que lá [no poder] só colocou gente rica, lá prá candidatar, é assim, prá ser 
presidente e de repente coloca um lá do povo, que trabalhou e sabe o que é suar a camisa, 
metalúrgico, e eu acho que é isso. O Lula que foi metalúrgico passou pelo que a gente 
passa aqui, trabalhou, teve acidente, então, isso eu acho legal isso”.  
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 
“Eu sou PT porque eu acho que depois que ele fez mais coisas, né? Trouxe mais trabalho, 
mais escola e mais coisas boas pra comunidade. Tipo coisa prá família, agente comunitário 
de saúde, prá quem não tem condição de sair de casa. Acho que isso faz parte”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 
 

Até o início dos anos 80, o PT optou por um apelo classista e uma estratégia 
preferencial de mobilização e organização dos trabalhadores. Gradualmente, 
abandonou este apelo e ampliou o seu discurso para além das fronteiras das classes 
sociais, com o intuito de maximizar votos. Entretanto, emerge na fala de parte dos 
eleitores a identificação do PT como o partido que representa a “luta de classes”, ou 
defensor dos interesses da classe trabalhadora. E esta idéia também está associada 
com as ações do partido na área de educação, através do programa de transferência 
de renda do Bolsa Família. 
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“É um partido mais popular. Um partido voltado para o povo. A luta de classe... digamos 
assim... classe mais operária mesmo.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 

O Bolsa Família é lembrado como uma das principais ações políticas do governo 
Lula. Um dos motivos para a avaliação positiva do programa centra-se na importância 
atribuída a uma de suas condicionalidades – a manutenção das crianças e jovens na 
escola. Expressam claramente a importância atribuída ao investimento em educação, 
sob o ponto de vista da ascenção social. 
 

“Porque com ele [Lula], acho que numa certa parte está ajudando muito, assim, os meninos 
a estudar mais, não são todas as mães, mas tem muita mãe que obriga mais o filho a ir 
estudar, mais por causa do Bolsa Família. Se faltar muitas vezes, não recebe no mês 
seguinte. Com isso a mãe incentiva mais as crianças, e elas vão ter um futuro melhor.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Isso [Bolsa Família] de certa forma está obrigando as pessoas irem à escola. 
Conseqüentemente o índice da educação vai se elevar.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 
Há beneficiários do Bolsa Família entre os participantes. Eles acreditam que o 

programa é a única fonte de renda de muitas famílias, sendo, portanto, indispensável 
para a sobrevivência delas, daí a importância atribuída ao programa. Além do Bolsa 
Família, elogiam a preocupação do governo no cambate à seca. Está é também uma 
iniciativa, segundo os eleitores, de proteção às camadas de menor poder aquisitivo.  

 
“Dei dez, sou PT, sou do Lula, e ele fez muita coisa boa. Tinha lugar que não tinha água, 
agora tem, tinha lugar que passava fome, agora melhorou. Depois que o Lula entrou 
melhorou muito”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 

 
No que se refere à rejeição a algum partido político, os participantes apontam o 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) – mais citado – o Partido da 
Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Democratas (DEM). Os dois primeiros porque 
seus membros são considerados elitistas e envolvidos em corrupção, o que demonstra 
uma visão dos conflitos políticos entre os ricos, de um lado, e os pobres, de outro.  
Além da percepção de que o PSDB representa os grupos dos mais abastados, há ainda 
contra este partido o agravante de uma enorme rejeição ao ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, o que será tratado adiante. Já com relação ao DEM o motivo 
apresentado é somente o envolvimento de seus políticos em casos de corrupção.  

 
“[Rejeição ao PMDB] porque só tem rico. Rico não gosta de pobre, não”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 
“Eu acho que é o partido [PSDB] com mais gente corrupta. É o único que eu não votaria. Só 
dá nego rico e querendo ficar mais rico. No meu modo de vista”. 
(GF2, Regional Barreiro, Comerciante, 40 anos) 
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“Eu não voto no PFL porque, lá na minha terra teve um prefeito que era do PFL que eu 
mesmo não votei nele e ele foi muito mau prefeito, só roubou, e eu não votaria de jeito 
nenhum”. 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 

 
 

4. Conhecimento sobre a política eleitoral 2008 
 

Para uma parte dos participantes, as primeiras manifestações sobre as eleições 
municipais de 2008, em Belo Horizonte, dizem respeito à polêmica em torno da aliança 
PT-PSDB, mais especificamente às dificuldades de consenso dentro do PT sobre essa 
coligação. Ao que parece, em conseqüência da centralidade que os meios de 
comunicação têm dado ao tema, alguns eleitores têm conhecimento da questão que 
mobiliza o PT: uma parte do partido defende a “chapa pura” na disputa pela Prefeitura e 
não aceita aliança com o PSDB.  

Sobre a aliança PT-PSDB, as opiniões dos participantes não são consensuais. 
Alguns simplesmente não aprovam, porque possuem identidade com o PT e já haviam 
declarado rejeição ao PSDB; outros agem com desconfiança e consideram que as 
coalizões eleitorais podem ser desfeitas no momento de governar. Há ainda os que 
aprovam desde que a aliança seja baseada na “honestidade” entre as partes. Ressalta-
se o entendimento de que a coligação é algo instrumental, sendo mero meio para se 
atingir um fim, ou seja, a vitória. Neste sentido, ela tem pouca importância: pode ser 
feita hoje e desfeita amanhã. 
 

“(...) o interesse é eles colocarem alguém lá que... indicarem alguém, e o povo votar. Depois 
que houve a votação, eles são eleitos (...). Porque, no caso de coligação, hoje pode estar 
bem, amanhã não pode...” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

  

Os participantes afirmam não ter um candidato específico para a disputa ao 
cargo de prefeito em Belo Horizonte, mas garantem votar em um político do PT, 
demonstrando que grupos com votos consolidados em partidos – ainda que não se 
declarem simpatizantes - são pouco propícios a alterar seu comportamento 
simplesmente pela influência das campanhas ou pela personalidade do político.  
Avaliando positivamente, em termos gerais, a administração do prefeito Fernando 
Pimentel, alguns eleitores votariam nele, caso ele voltasse novamente à disputa. O voto 
em Pimentel (PT) é justificado em razão da obras realizadas na cidade, sobretudo as 
reformas das praças. Deste modo, a decisão de voto é respaldada tanto pela 
preferência pelo partido do candidato quanto por suas realizações, o que significa que 
os resultados das políticas públicas são relevantes para a decisão de voto dos eleitores 
petistas de pouca escolaridade.  

Ainda sobre a eleição 2008, quando questionados, os eleitores fazem as 
seguintes afirmações: a eleição para prefeito ocorrerá em três de outubro, apesar de 
haver alguma confusão; a campanha eleitoral será iniciada na TV entre 30 a 40 dias 
antes das eleições; emerge como candidato o deputado estadual João Leite, que 
disputou as eleições para prefeito em 2004 como candidato do PSDB, ou o próprio 
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mandatário, Fernando Pimentel. Assim, os eleitores apresentam algum conhecimento 
sobre dados relativos às eleições municipais, apesar de não estarem ainda atentos ao 
tema, pois ainda não é o ‘tempo da política’. 
 

5. Como o eleitor petista se informa sobre política  
 

Os meios de comunicação utilizados pelos eleitores para se informarem sobre as 
eleições são a TV, rádio, jornais impressos e revistas. Mas, quando questionados sobre 
a troca de informações com amigos, parentes e vizinhos, os eleitores afirmam a 
relevância da interação e da troca de informações sobre a política no núcleo das 
relações pessoais. A família parece ser um dos mais importantes grupos para a 
extração de informações sobre a política e influencia a opção de voto. Mas, há também 
quem discuta política com seus patrões e mesmo outros que têm contato direto com 
líderes comunitários ou lideranças de partidos.  

 

“Meu patrão também vivia falando prá eu votar no Lula, eu já ia votar, mas falava que não 
prá irritar ele e ele falava ‘você tem que votar no Lula que você vai ver se não vai melhorar 
isso, melhorar aquilo’. Nós ficávamos discutindo”. 
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 
 

Observa-se que as motivações que levam ao debate político referem-se, sobretudo 
aos aspectos mais negativos da política, tais como a corrupção, a falta de honestidade 
e as promessas não cumpridas. Os atores procurados para compartilhar ou coletar 
opiniões sobre a política são aqueles que os eleitores julgam serem mais qualificados, 
seja porque são fontes detentoras de maior escolaridade e atuam em movimentos 
políticos, seja porque eles possuem relações pessoais de confiança com tais fontes, de 
onde se deduz que possuem uma fala mais legítima.  

Assim, os indivíduos mais credenciados fazem parte do núcleo familiar, como o 
conjugue, mas os colegas de trabalho, o patrão ou outros atores que lidam com a 
política também são ouvidos. A busca por informações em indivíduos tidos como mais 
qualificados é explicada pelo fato de que a maioria dos eleitores se julga pouca 
capacitada para entender o mundo político, percebido como uma dimensão que afeta o 
cotidiano, mas que é demasiadamente complexo para ser compreendido sem auxílio.      

Os temas preferenciais para as conversas são aqueles mais polêmicos, tais como 
as promessas não cumpridas pelos políticos e os fatos inusitados, como os escândalos 
que envolvem casos de corrupção, relatados pela mídia. O cotidiano do legislativo e do 
executivo e o fazer político diário não mobilizam a atenção destes eleitores, que se 
auto-convocam ao debate, sobretudo em situações de ‘anormalidade’ política.  É 
notável a percepção de que a mídia é o principal canal para a divulgação dos 
escândalos políticos. Ao mesmo tempo em que tal divulgação é percebida como algo 
positivo – torna o sistema mais transparente e pressiona a polícia e o governo a agirem 
– alguns argumentam que a visibilidade dos escândalos é decorrente da oposição da 
mídia ao governo do PT. O argumento amplamente utilizado na campanha de reeleição 
do então candidato Lula da Silva, em 2006, segundo o qual a Polícia Federal atua 
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sistematicamente para combater os casos de corrupção, encontra eco entre alguns 
eleitores.   

Os eleitores, de um modo ou de outro, acompanham o horário de propaganda 
eleitoral. Ainda que não seja com intensa freqüência, a maioria assiste eventualmente 
ou recebe informações sobre a propaganda na televisão através da família, que 
reproduz em rede as informações.Todavia, os debates entre os candidatos despertam 
mais interesse do que a propaganda eleitoral gratuita. Esta é assistida, mas de vez em 
quando. De maneira descontraída, os eleitores afirmam que assistem quando é difícil 
sair de casa, por exemplo, quando o tempo está frio. Comentam também a diversão 
proporcionada por muitos candidatos cuja apresentação é “engraçada”. Já os debates 
são fonte de informação preferencial porque é a oportunidade de comparar a 
performance dos candidatos, principalmente sob o ponto de vista da aparência de 
menor ou maior sinceridade. 
 

“Pela forma como o político vai debater com o outro, eu sei em quem vou votar, pelo jeito 
dele falar..” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Aquele que promete muito, não faz.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 
Os participantes se dividem entre favoráveis e contrários à propaganda eleitoral 

obrigatória na televisão. Os primeiros acreditam que, como no caso dos debates, é a 
oportunidade de o eleitor conhecer os candidatos e se informar, já que o próprio voto é 
obrigatório. Os contrários não concordam com o fato de a propaganda ser uma 
imposição. 
 

“Porque [sim] eu acho que a gente precisa ficar mais informado sobre a política.” 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 
 
“Porque [não] a gente tem que ter o livre-arbítrio e isso ai de certa forma impõe. Se a pessoa 
não gosta, não adianta colocar lá”.  
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
Entre os participantes, há alguma diferença de percepção sobre a influência ou não da 
propaganda eleitoral em seu voto para prefeito. Alguns não negam a influência, já que é 
entendida como um meio de informação disponível a eles e a outros eleitores.  

 
“Acho que [a propaganda] tem [influencia no voto]. Porque é até uma forma de você sair do 
elitismo. Você está acostumado a votar sempre naquele e de repente há alguma coisa que 
não te agrada, que você não gosta, que você acha que já está na hora de mudar... você tem 
liberdade para aquilo. É uma forma até mesmo de renovar e inovar”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 
Outros eleitores não admitem ser influenciados pela propaganda eleitoral. Esses 

buscam informações pregressas do candidato, seu histórico político e suas principais 
atuações, demonstrando uma tendência maior ao voto retrospectivo. Assim, a influência 
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acontece, na opinião deles, se o eleitor tem a propaganda como única fonte de 
informação. Corroborando essa idéia, os participantes afirmam que o candidato sempre 
mostra somente seu lado positivo nas propagandas, dificultando uma análise crítica do 
eleitor. Citam também a “potência econômica” como a capacidade de o candidato 
influenciar o voto apresentando uma propaganda cara e, por isso, mais convincente. 
 

“Geralmente vejo se o cara quando chega a candidatar pra prefeito, se ele já foi vereador, ou 
qualquer coisa assim. Então, eu procuro saber o que ele fez pra poder votar nele. Não vou 
só pela propaganda.” 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 
“Eu acho que influencia. No geral, assim, influencia porque, ainda mais no caso de eleição, 
ele já mostra tudo o que ele fez e isso atrai, porque pra quem não acompanha política só vê 
a parte boa, não vê a ruim”.  
(GF2, Regional Barreiro, Comerciante, 40 anos) 

 
Desse modo, uma parcela dos participantes considera muito importante que o 

eleitor se informe, para que possa fazer a melhor escolha (diminui a assimetria 
informacional – Przeworski). Contudo, para fazer as escolhas, julgam que os demais 
eleitores não têm interesse em política, não buscam informações sobre os meandros 
político  e não acompanham rotineiramente as atividades dos políticos (só em época 
eleitoral) e, por isso, fazem avaliações erradas, sem conseguir distinguir entre os bons 
e maus políticos. O que essa parcela denomina falta de “formação política” pode ter 
como conseqüência, na perspectiva dela, a venda de votos nas eleições e, num 
contexto maior, alimentar a corrupção. 

 
“(...) Política hoje é banalizada demais. Muitas pessoas às vezes julgam os candidatos sem 
saberem sobre os mandatos, sem saber o que os candidatos estão propondo, ou querem 
fazer. As pessoas acham o seguinte: ‘alguém roubou, política é a mesma coisa toda vez’. 
Não é. (...) fica essa coisa mal esclarecida.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“[Não devemos nos informar sobre política somente] na época da eleição, a gente tem que 
estar estudando mais o que é política, o que os candidatos, os deputados, os governadores, 
o que cada um pode faz por nós”. 
(GF2, Regional Pampulha, Desempregado, 27 anos) 
 

Com relação à diferença de tempo entre os candidatos no horário eleitoral, os 
participantes não concordam. Acreditam que deveria ser o mesmo tempo para todos os 
concorrentes.  

Para os participantes, os noticiários de TV e as denuncias da oposição podem 
influenciar o voto para prefeito. Alguns percebem que os veículos de comunicação são 
tendenciosos com relação aos candidatos. Trata diferentemente os políticos, podendo 
apóiá-los ou denegrir a sua atuação política, o que acaba influenciando o eleitor. Há 
quem perceba também o poder da imagem transmitida na TV na determinação do voto, 
pois ainda que tenham uma regularidade de voto no PT, o candidato precisa 
corresponder   
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“Eu acho que [as notícias influenciam o voto no prefeito] sim. Porque até mesmo as 
informações que eu vejo na televisão, opinião minha, parece que tem algumas emissoras 
que puxam mais para o lado de alguns políticos. Parece que fala bem melhor deles”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“O noticiário influencia por bem e por mal”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 
 
“[A TV] é melhor [para influenciar o voto] porque você está vendo a imagem das pessoas ali. 
Aí ficamos conhecendo mais...” 
(GF1, Regional Nordeste, Dona de Casa, 32 anos) 
 
“Acho que influencia porque é um político atacando o outro, aí você tá ali concentrado, por 
exemplo, no Pimentel, aí você vê a oposição [a ele] e mostra a fraude assim, muda a 
cabeça. Que aí a mídia divulga e muda a opinião”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 
Porque a pessoa transmite confiança para você [via TV]. Mesmo sendo na televisão, você 
vendo o rosto da pessoa... “agora tem uns que você olha pra ele assim e você fala ‘ah, esse 
aí não vai levar meu voto’”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 

Entre conversas, propagandas e noticiários, não há hierarquia de importância. Os três 
meios de informação são utilizados e se complementam na formação da opinião do 
eleitor. 
 

“Os três são meios de comunicação, informação... Eu pego um pouquinho de cada um, 
televisão, noticia...” 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 

6. Mundo passado/presente/futuro 
 
A percepção dos participantes quanto ao momento atual é bastante positiva, 
confirmando as pesquisas de opinião realizadas, apesar de uma parte dos participantes 
(GF1) não conseguir expor com convicção os motivos que justificam tal perspectiva. 
Mas todos eles apontem como indicador de melhoria o aumento do nível de emprego, 
os investimentos em educação, o combate à inflação e principalmente o acesso ao 
consumo.   
 

“Acho que é o número crescente de vagas no mercado de trabalho. A pessoa que está 
empregada tem sua auto-estima elevada. Ela tem certeza que é uma pessoa digna, que não 
está desamparada em questões sociais, até mesmo financeiras também”.  
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 

“[Melhorou o] acesso a eletrodoméstico hoje em dia... (...) Móveis de casa e imóvel mesmo 
[também]. Você consegue comprar um lote hoje muito mais fácil que há quinze anos atrás. 
Mesma coisa pra você comprar um carro hoje. Você paga duzentos, trezentos reais e 
compra um carro 1.0 na praça. Antigamente quem tinha carro era só rico. Quem tinha um 
telefone dentro de casa, era só rico”.  
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
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“Na minha época, se fosse o Lula, se fosse na minha cidade hoje, eu seria um cara mais 
estudado. Porque naquela época não tinha condições, estudo nenhum. Meu pai me jogava 
lá pra mexer com criação, não tinha ônibus pra buscar os meninos na escola. Se fosse hoje, 
eu teria mais estudo”. 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 

 
Já o aspecto negativo com relação ao presente é enfatizado por todos – o não 

atendimento de políticas nas áreas de segurança, saúde, educação. O aumento do 
custo de vida e a diminuição do valor do salário também são lembrados. 
 

“De ruim é a saúde. Você vai no posto [de saúde] e não consegue nem, não tem um médico, 
está faltando médico”.  
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 

“Tem emprego, mas não tem um bom salário. Você estuda, estuda, mas um emprego 
desses... tem que ter o segundo grau”.  
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 
Ao que parece, a sensação de otimismo com relação ao tempo atual pode ser 

explicada pela comparação com o passado, percebido como um tempo de muitas 
dificuldades. O exemplo dado é o não acesso ao consumo, a pouca proteção do 
trabalhador no mercado de trabalho e a inflação. 
 

“Eu trabalho na construção civil já tem algum tempo (...) A construção civil em termos de 
segurança, não tinha nenhuma. (...) na década de 80 (...) Porque não tinha segurança, 
mandavam as pessoas fazer o serviço de qualquer jeito, as pessoas perdiam a vida, não 
tinham indenização”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“ – Deus me livre a inflação do jeito que estava! O salário aumentando aquele gatilho do 
salário. Era ruim [no passado].”  
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 
 
“ – A poupança rendia 50% num dia e os preços eram trocados direto. Veio do regime militar 
e chegou a 800% no governo do Geisel. Nossa! 800% num país...o salário... nossa!(...) Hoje 
tá muito mais estável.” 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
A expectativa com relação ao futuro não é consenso entre os participantes. 

Alguns acreditam que será melhor, mas justifica essa opinião antes com a 
personalidade “otimista” que com os fatos. Outros simplesmente têm dúvidas com 
relação ao futuro, haja vista os crescentes problemas de segurança que não são 
resolvidos. 

Na opinião dos participantes, os grandes problemas do país hoje são a falta de 
qualificação profissional, a corrupção e a fome. Em muitos momentos da discussão, os 
participantes de baixa escolaridade defendem a necessidade de investimento em 
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educação, para atuar no mercado de trabalho. Pelo teor e quantidade dos relatos, a 
qualificação é uma grande preocupação deles. 
 

“Infelizmente nós somos um dos quatro países que mais produzem alimentos no mundo e 
existem pessoas passando fome”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 

“Hoje em dia se você não tiver o 1º grau, você não consegue trabalhar. Na minha área de 
trabalho mesmo, que é um serviço simples... se não tiver o 1º grau, não entra mais”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Porque oportunidade há, mas se a pessoa não quiser se qualificar, ela perde muita coisa e 
fica pra trás mesmo. Volta à idade das pedras. Isso aí muitas vezes, causa violência, causa 
insatisfação”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“ – Acho que emprego tem, ta faltando é qualificação. (““...) Tá evoluindo e a gente 
infelizmente não acompanha a evolução, não tem tempo nem condição de acompanhar a 
evolução, aí vai ficando pra trás, no caso da classe pobre não tem vez”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos).  
 
“ “– É verdade, faxineira ta pedindo primeiro grau”“. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 

 
Em Belo Horizonte, os grandes problemas são a segurança pública, o trânsito e 

a saúde. No que tange à capacidade de o próximo prefeito ter condições de resolver os 
problemas citados, não há consenso. Uma parte dos participantes acredita na influência 
da “vontade política”; há aqueles que consideram que a participação popular também é 
importante fator de superação dos problemas, mas não são muito otimistas porque 
acreditam que um mandato apenas é pouco tempo para resolver tantos problemas. Já 
outros não têm dúvidas na capacidade de o próximo prefeito resolver os problemas, 
mas não sabem explicar o por que.  
 

“Eu acho [que o grande problema de BH] é a infra-estrutura. Tá crescendo muito rápido, o 
pessoal ta construindo e não ta suportando. No trânsito é 2, 3 horas pra chegar em casa, tá 
complicadíssimo, acho que questão  de suportar, a infra-estrutura ta deixando a desejar”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 

 
7. Crença na eficácia do mandatário/atributos 

 
Os principais atributos desejados pelos eleitores para o próximo prefeito são, em 

primeiro lugar, a honestidade, mas há quem acredite que a competência técnica tem 
que estar aliado ao “bom caráter”, para que o governante saiba comandar seu governo, 
tenha domínio sobre suas principais questões. Questionados, afirmam que Fernando 
Pimentel é honesto. Administra o município com eficácia, principalmente na área social. 
Outras qualidades importantes de um prefeito são uma estratégia (plano) de governo e 
ter boas idéias. 
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“[O prefeito] não precisa [ter muitas qualidades] não. Precisa ser honesto e trabalhador”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“Porque, assim, a gente é praticamente analfabeto em relação à universitário né, então, eu 
não vou conseguir montar um bom plano de governo só com honestidade e caráter. Porque 
você é honesto e  caráter, mas vai ser manipulado porque não tem conhecimento, estudo. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
Ainda com relação à honestidade do prefeito, os participantes lembram que ele 

não administra sozinho e defendem a importância da competência e da honestidade 
também de toda sua equipe. 

A questão se o prefeito tem uma administração mais voltada para algum 
segmento específico não tem uma resposta convergente. Há três grupos de respostas: 
aqueles que acreditam no atendimento privilegiado das demandas das classes de 
menor poder aquisitivo; em uma administração voltada para toda a população; e em 
uma administração que privilegia os mais “ricos”. A diferença percebida é que aqueles 
que defendem os duas primeiras perspectivas apresentam mais argumentos, ou seja, 
citam as obras e ações que comprovam sua percepção. Mas, prevalece a noção de que 
o prefeito do PT governa para todos, tem um mandato equilibrado para os mais ricos e 
os mais pobres. 
 

“Ele [Pimentel] fez os viadutos que serve mais é pros ricos”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 

 
Para os eleitores participantes desta pesquisa, a competência do prefeito é “executar” 
as ações. Alguns entendem que há uma interdependência entre Executivo e Legislativo 
porque o primeiro só pode fazer o que o segundo deliberar. 
 

“Ele administra o município, né? Parte, né? No caso o prefeito é a parte né? 
Acho que ele influencia em escolas, pavimentação da rua, saúde”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
Segundo o entendimento dos participantes, os prefeitos, de maneira geral, não 

cumprem o que prometem. Como afirmado acima, uma solução vislumbrada seria 
instituir-se um “termo de responsabilidade” assinado pelo prefeito, que garantisse o 
cumprimento da palavra. Se não cumprisse, perderia do mandato do prefeito. Neste 
caso, o Poder Legislativo seria o responsável pelo impeachment. Ressaltando a 
passividade da população brasileira, outra solução apontada seria cobrar a resolução 
dos problemas, através da participação. Alguns lembram o Orçamento Participativo 
como instrumento possível de participação. 
 

“ – [Deveria o prefeito] chegar e se comprometer com as promessas que ele fez e se eleito, 
ele tem que cumprir, sujeito a penalidade”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
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“ – Perder  o mandato imediatamente. Se passar noventa dias que ele prometeu para aquele 
tempo, e se não cumpriu, perde o mandato”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“ – É, tem que ser assim mesmo. Porque tem que ser honesto com a gente”. 
(GF1, Regional Nordeste, Dona de Casa, 32 anos) 
 
“A gente ter tempo, porque o brasileiro é muito acomodado, ir lá, bater na porta e cobrar. 
Porque promete, a gente vota, depois esquece. Não é fazer confusão não, é ir lá na 
prefeitura e tentar falar, sem quebrar, sem fazer nada”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 

 

8. Razões do voto 
 

Nas eleições para Presidência da República em 2006, uma parte dos participantes 
votou em Lula. A simpatia pelo Partido dos Trabalhadores e pela biografia política e 
pessoal do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bem como as resultados das política 
voltadas para os ‘mais pobres’ são manifestadas espontaneamente pelos participantes 
em vários momentos da discussão.  

Outras razões do voto em Lula em 2006, apresentadas pelos eleitores, são o 
desconhecimento do adversário (Alckmin), a biografia do candidato. Para além das 
questões relativas aos planos de governo e ao partido, é destacável a influência da 
família na decisão de voto e a total ausência de referência ao papel da mídia nesta 
decisão. 
 

“Votei [em Lula] porque minha família inteira uniu pra votar nele, meu patrão”. 
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 
 
“Porque é normal, minha família só vota no PT, então, pra não desagradar meu pai”.  
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 
“Votei pra fazer uma experiência com ele, porque ele era pobre, ver se ele fazia alguma 
coisa pros pobres. Tá sendo um bom presidente”. 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 

 
Muito poucos eleitores se lembram dos motivos do voto em Lula em 2002. Além 

da identidade com o PT, aqueles que se lembram, afirmam que a rejeição ao governo 
FHC foi a causa principal, além do fato de Lula ser um candidato que representava 
simbolicamente os setores mais pobres.  
 

“No meu caso, eu votei porque na época era o Fernando Henrique. E foram os oito piores 
anos para o Brasil antes a Ditadura. A inflação, Brasil devendo muito lá fora... A gente fala 
do Collor dá vontade de chorar... depois vem Fernando Henrique. Aí pensei, vou dar uma 
chance pro PT pra ver”.  
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 

 
Voltando às eleições de 2006, a política de combate à fome também mobilizou 

votos a favor de Lula. Há participantes que acreditam que essa política faz parte de um 
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“plano de reforma agrária” do governo que, através da distribuição de terras, pretende 
investir na produção de alimentos e acabar com a fome. 
 

“[O plano de reforma agrária é] alimentos pra todos. Ele [Lula] mesmo já cansou de dizer nas 
campanhas dele que não quer deixar o povo dele com fome. O povo nordestino mesmo, 
passa por isso. Ele tem ajudado muito, têm dado maiores oportunidades em termos de 
terras, assentamentos... Para o pessoal produzir mais. Daí tudo... tem essa Bolsa Família, 
Bolsa Alimentação... Para as pessoas terem acesso a comida. Pelo menos para se 
manterem dignamente”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 
A imagem pessoal do Presidente também justificou o voto em 2006. A origem 

humilde de Lula é uma das primeiras justificativas que aparecem nas discussões. Ao 
que parece, ao identificam-se com essa origem, os participantes reforçam a confiança 
na atuação do Presidente.  
 

“Votei nele [Lula]. Em primeiro lugar, porque ele veio de baixo. Acho, assim, ele era pobre e 
trabalhava igual a gente. E outro porque nos debates dele, ele não prometeu nada a 
ninguém. Ele falou que se ganhasse iria ajudar, mas não prometeu... Os outros ficavam só 
prometendo, falando mal dele, ‘que ele era isso, que era aquilo’”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Acho que ele [Lula] é uma pessoa assim... como ela disse, ele veio de baixo, já falou que 
ele morou em favela, em barraco de favela... ele falou muito isso aí. É uma pessoa simples. 
Por isso que votei nele”. 
(GF1, Regional Nordeste, Dona de Casa, 32 anos) 

 
Mesmo que os participantes se lembrem de que o Presidente prometeu “10 

milhões de empregos”, melhorias na saúde, ampliação do acesso ao ensino superior e 
acabar com a fome e não tenha atingido suas metas, ele ainda assim é definido como 
um político que não faz promessas que não possa cumprir. Refletindo sobre o não 
cumprimento das metas, os participantes acreditam que o governo Lula está se 
aproximando da realização de suas promessas. 

 
“Se a gente der um percentual [de quanto Lula tem cumprido suas promessas], acho que 
uns 70%, 80%”. 
 (GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 
E se o país não está em melhor situação não é por conta da falta de esforço do 

Presidente. Não houve tempo suficiente para resolver todos os problemas, sem contar 
que o atual governo recebeu “dívida muito grande” de governos anteriores. Há quem, 
inclusive, apóie um terceiro mandato.   

Segundo uma parte dos participantes (GF2), a reforma agrária é uma das 
promessas da campanha de Lula em 2006, que não foi cumprida. Eles mostram-se 
contrários ao Movimento dos Sem Terra – MST – por conta das invasões e a venda de 
terras recebidas do governo pós-assentamento. Os participantes defendem a 
propriedade privada e posicionam-se contra a, segundo a percepção deles, violência do 
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Movimento. Pelas declarações, percebe-se que os eleitores vêem contradições entre a 
defesa da terra e ações violentas.  

Para alguns, há uma preocupação do Presidente no sentido de atender as 
necessidades dos trabalhadores, enquanto segmento específico.  

 
“A classe operária, trabalhadora, por causa disso [votou em Lula]. Veio de baixo também”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 
Para a prefeitura de Belo Horizonte em 2004, a maior parte dos participantes 

votou em Fernando Pimentel. As características pessoas do prefeito que justificaram o 
voto são transmitir “confiança” e ter “firmeza no que fala”. Uma crítica sutil aparece na 
afirmação de que o atual prefeito mantém-se distante da população. Como dito, a 
proximidade com os políticos, o que torna possível o conhecimento dos problemas da 
população, é um atributo apreciado pelos eleitores. 

 
“Ele [Pimentel] passa confiança para a gente. É difícil, vê-lo, mas quando você vê, ele 
conversa com todo mundo”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 
Já as realizações administrativas apontadas para justificar o voto são os projetos 

sociais, como os investimentos em moradia, retirando pessoas de área de risco, e em 
infra-estrutura nos bairros. E o Restaurante Popular é reconhecido como uma excelente 
iniciativa de combate à fome. 

A lembrança de promessa não cumprida por Pimentel é a gratuidade de 
transporte coletiva para estudantes. Para os participantes, essa medida é de difícil 
implementação por conta da grande influência dos empresários do transporte no 
município. 
 

“Mexer com empresário é difícil demais. Eles não querem dar a meia passagem para o 
estudante”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 
9. Opinião sobre Lula 

 
Respondendo à solicitação de atribuir nota à pessoa de Lula, os participantes dão 

notas altas cujas médias são estas: GF1, 9,0 e GF2, 9,5. O Presidente é valorizado por 
conta dos seguintes aspectos: mostra-se confiante e não omite a sua origem (pobre e 
pouco escolarizado); interessado nos problemas da população de baixa renda; e por 
relacionar-se bem com seus familiares.  

Ao que parece, a comunicação com a população é um ponto forte na construção da 
imagem positiva do Presidente. Ele é percebido como pessoa firme, mas capaz de se 
emocionar e mostrar seus sentimentos. 
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“[Nota 10] Pela pessoa dele [Lula], ele é... acho educado, seu jeito de conversar, ele não tem 
vergonha de ser o que ele é, do que ele faz. Não importa se ele está falando certo ou está 
falando errado”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 

“Eu acho ele [Lula] uma pessoa muito popular. Acho, gosto muito dele também. Nunca 
cheguei perto dele, não. Mas já vi de longe, a cinco metros... Acho ele uma pessoa muito 
legal, uma pessoa do povo”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 
“A pessoa do Lula, acho que ele é, aparentemente... o que nós vemos na televisão, parece 
um bom pai de família, um bom companheiro, com filhos e tal... irmãos. Um cara gente boa”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 

“Acho que ele transmite mais confiança nas coisas que ele diz. Muitas das vezes, ele até fica 
contradito aí pela oposição, porque às vezes ele fala a verdade com uma expressão assim... 
muito forte. Ele fala muito o que pensa. Muitas das vezes, nesses tropeços dele aí... as 
vezes dá tropeço, as vezes dá acerto. Ele age muito com a emoção, com que ele sente 
verdadeiramente”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“[Avalia positivamente] O jeito que ele [Lula] conversa com o povo. (...) ele nem é estudado, 
mas ele chegou. Tem palavras que ele fala até errado no discurso, mas eu gosto dele”. . 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 

 

Uma opinião pouco expressiva, porque não encontra adesão entre a maior parte 
dos eleitores, mas presente nas discussões é a crítica à posição de Lula no episódio 
Mensalão. Essa crítica se baseia na crença de que o Presidente se omitiu e mentiu 
quando afirmou que não sabia dos acontecimentos que permearam o escândalo. Para 
esses poucos críticos, Lula não tem muita firmeza para exercer o Poder. Contudo, a 
defesa de Lula e do PT prevalece. Os participantes consideram, inclusive, que hoje há 
intensa divulgação de casos de corrupção, sendo a Polícia Federal – mais citada – e a 
mídia bastante atuantes na resolução desses casos.  
 

“ – O PT, eu discordo com meus colegas, o PT foi muito falado naqueles problemas em 
Brasília. Eu acho que o Lula sabe disso tudo, porque ele tem o poder, mas ele não exerce o 
poder pra controlar isso”.  
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
“ – Eu vou discordar de você no seguinte: por que nunca procuraram de outros só agora com 
o PT mandando bem na política, que eles foram procurar?” 
(GF2, Regional Barreiro, Comerciante, 40 anos) 

 

“Por incrível que pareça, muitas coisas que aconteciam há muito tempo e ninguém sabia. 
Esses roubos, essas coisas que acontecem lá no Senado... E com ele [Lula], a Polícia 
Federal trabalha mesmo e a coisa anda, achei bacana. Muita coisa a população não sabia, o 
povo em geral não sabia”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
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“O Presidente sozinho não dá conta, e a [Polícia] Federal estando em cima ai que as coisas 
estão fluindo. Eu acho que antigamente as coisas ficavam debaixo dos panos, a sujeira 
ficava debaixo dos tapetes e hoje a sujeira está sendo tirada do tapete”. 
(GF2, Regional Barreiro, Comerciante, 40 anos) 
 
“Hoje essa corrupção toda cai, porque a mídia divulga”.  
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 

Já para o governo Lula as médias são, apesar de altas, um pouco menores – 
GF1, 8,5 e GF2, 9,5. Segundo a opinião dos participantes, o mercado de trabalho ainda 
não é o ideal, mas há oferta de emprego. Também não consideram que todas as 
medidas foram tomadas para o combate à corrupção. Mas, de maneira geral, os 
participantes são bastante condescendentes com o governo Lula e não têm dúvidas de 
que suas ações têm privilegiado os pobres, de maneira geral, por meio das políticas, já 
citadas, na área de assistência social, saúde, combate à inflação.  
 

“Eu acho que ele [Lula] está buscando melhorar. Ele está acompanhando bastante, procura 
estar decidindo, procura saber o que está acontecendo e muitas das vezes ele sabe, com os 
ministérios da saúde, educação... áreas que ele se interessa. Ele tem se mostrado bastante 
interessado. Está fazendo tudo que ele pode. (...) porque é uma coisa de cada vez, e fica 
difícil fazer tudo.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 

Por um lado, defendem  a idéia de que Lula se posiciona na defesa dos 
interesses dos pobres contra dos ricos, o que incomoda sobremaneira estes últimos. 
Prova disto é a percepção de que o governo Lula tem cobrando mais daqueles com 
maior poder aquisitivo, por meio do imposto de renda. Por outro, acredita-se que Lula é 
obrigado a contemporizar o seu governo também para os ricos, somente para não ver 
seu governo ameaçado, ou ser retirado do poder. 

 
“A elite não gosta do Lula”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“Acho que se um dia ele fizer algo histórico que marque, com certeza isso aí causa medo de 
muita gente. Porque interessa mais para os grandes, ele não fazer nada, do que fazer 
alguma coisa”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 

Há alguns participantes insatisfeitos com a interferência dos EUA na Amazônia e 
a ineficácia do governo atual e de Lula impedi-la. Segundo eles, o Presidente não tem 
se posicionado com firmeza na defesa desse importante patrimônio do país. 
 

“Esse negócio da Amazônia, a maior riqueza do nosso país, ele [Lula] está deixando a 
desejar”. 
(GF2, Regional Pampulha, Desempregado, 27 anos) 
 
“O caso da Amazônia tá ruim. Ainda mais que estão acabando com a Amazônia, com a 
nossa biodiversidade. Isso dói...” 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 
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No entendimento dos participantes, a atuação de Lula não é produto de seu 

partido, o PT. Independente deste, o Presidente teria a mesma atuação. Para eles, a 
explicação da performance de Lula tem como causa suas características pessoas, seu 
“talento” e sua “personalidade”. 
 

“Eu acho que a pessoa, ele tem que ser... é... por exemplo, se ele [Lula] fosse do PMDB, ele 
ia fazer a mesma coisa”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 
“Eu acho que não existe partido ruim. Igual tem gente que fala que não gosta do PMDB, 
PSDB... existe político ruim. Se fosse todo mundo com seriedade, caráter se empenhando 
para ajudar, não teria críticas. Não é o partido, é o político. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 

 
10. Avaliação retrospectiva de FHC 

 
É de conhecimento de quase todos os participantes que o PSDB era o partido de 

Fernando Henrique Cardoso na época de seu governo. Este recebe muitas críticas dos 
participantes, confirmada pelas médias, uma muito baixa – GF1, 2,7, – outra um pouco 
maior –  GF2, 5,7. Para eles, FHC, detentor de dois mandatos, teve a oportunidade de 
realizar um “bom governo” e não o fez. Ainda em termos administrativos, a figura do ex-
presidente está negativamente associada às privatizações. É interessante que alguns 
participantes não são abertamente a favor da estatização, pois acreditam que o setor 
privado possa ser mais eficiente, mas todos criticam o desconhecimento do que foi feito 
com os recursos financeiros das vendas das estatais. 
 

“Ele teve no governo durante dois mandatos. Por que ele não fez as coisas? Teve o poder 
na mão e não fez. Agora ele fica criticando a outra pessoa que tá no momento agora. Não 
concordo.” 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos)  
 
“Fernando Henrique Cardoso. Ele aparecia, eu desligava a televisão. Ele vendeu o país 
quase todo.” 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“Ele [FHC] vendeu a VALE a preço de banana para o pessoal. De graça... deu muitas 
empresas de graça pra esse pessoal. Tudo no mandato dele”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“No governo de FHC, ele privatizou muita empresa boa no Brasil, vendeu, e acho que não foi 
uma boa para o Brasil, não, apesar da economia estar girando bem. Acho que deveria ser 
balanceado nisso”. 
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 
 
“Se continuasse o Fernando Henrique Cardoso, a Amazônia já tinha sido privatizada.” 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
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Há ainda outros motivos de rejeição a FHC. Avaliam seu governo como de muito 

desemprego. As críticas feitas ao governo Lula também não são apreciadas, porque, na 
perspectiva dos participantes, não contribui para o aperfeiçoamento do governo. Não há 
muita clareza nas afirmações, mas os participantes percebem que FHC também não se 
relaciona bem com os integrantes do seu próprio partido, e alguns, parece, confundem 
FHC com Collor de Melo. 

 
“Ele joga muito... com os próprios amigos dele, os colegas dele de trabalho.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Ele [FHC ou Collor?] foi um pouco desonesto. Tirou o dinheiro de todo mundo, depois (...) 
devolveram. Então, mesmo assim não acho que foi um bom governo”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 
A política de estabilização econômica, especificamente o controle da inflação, ou 

é atribuído a Lula, ou é negado que tenha sido implementado no governo FHC. Quando 
reconhecem que a inflação foi combatida no seu governo – Plano Real –, o elogio vem 
acompanhado da crítica de que houve também o aumento da dívida externa, a 
privatização e a inflação. Levantou-se também o fato do ex-presidente se exceder nas 
suas viagens internacionais, esquecendo-se do país.  

De maneira geral, as críticas foram centradas na ausência de políticas sociais, 
no desempenho econômico pífio, na proposta de privatização, que incluiria a venda da 
Amazônia. Mesmo aqueles que em alguma medida apóiam medidas privatizantes, 
ficaram insatisfeitos com os resultados do processo, que não teria trazido resultados 
satisfatórios para o país, beneficiando mais aos interesses de alguns grupos.   

 
“Pra mim foi o pior governo nos últimos anos, porque não conseguiu abaixar inflação nem 
fazer nada, ficava indo pro’s Estados Unidos lá pra lecionar, esquecendo do Brasil”. 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 

 
Comparando os governos FHC e Lula, os participantes confirmam a avaliação 

positiva que fazem do presidente petista. Como dito, acreditam que o governo Lula 
favorece mais os pobres, haja vista os programas sociais do governo, e que FHC 
governava para os ricos. Na verdade, eles afirmam que no governo Lula há mais 
“distribuição de renda”, o que pode ser observado por eles por meio do aumento do 
consumo, além de ser um governo que presta mais contas de suas ações. 
 

“ – Acho que [melhorou no governo Lula] a distribuição de renda. Na época dele [FHC] era 
mais difícil. O pessoal tinha um poder aquisitivo mais baixo. Era penoso. Hoje em dia muitas 
pessoas têm acesso. Na época dele a classe mais baixa não tinha acesso a cartão de 
crédito. Hoje já tem”. 
 (GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“– Trocando em miúdos, quando ele [FHC] era presidente, acho que ele governava mais 
para o pessoal da elite”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
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“Bolsa Família, vale gás, dentista no Posto, Creche, tudo é do governo do Lula”. 
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 

 
Não há indicação de nenhum aspecto que tenha sido melhor no governo FHC, 

comparado ao governo Lula, presidente que é bastante associado como representante 
dos pobres contra uma suposta elite. 
 

11. Opinião sobre o mandatário 
 

As notas atribuídas à administração Fernando Pimentel, pelos participantes, têm 
médias GF1, 7,25 e GF2, 7,8. Em relação à característica pessoal, o prefeito é 
lembrado pela sua “inteligência”. O fato de ter sido reeleito confere-lhe determinação e 
garra e administrativamente confiança no seu trabalho. Além disso, confirmam os 
elogios feitos anteriormente à Prefeitura no que se refere ao investimento em políticas 
sociais e urbanas.  
 

“Me parece um homem muito inteligente. Que sabe o que quer. O que ele tem tentado, tem 
conseguido. (...) Tentou se reeleger e conseguiu novamente”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“[São marcas da boa administração de Pimentel] A moradia, emprego também. Acho que 
assistência a pessoas mais carentes também, tem muita coisa que ele está fazendo”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Ele [Pimentel] arrumou as praças, estavam um caco e ele arrumou as praças, a Raul 
Soares ta uma maravilha, a Praça da Estação, a rua Caetés, Rio de Janeiro, praça Sete... se 
fosse há uns anos atrás, a cidade estava um lixo”.  
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 
 
“Eu avalio bom [a administração Pimentel] por causa do que eles falaram: viaduto da 
Amazonas e Cristiano Machado”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 

 
  Contudo, há quem não tenha informações sobre a pessoa do Pimentel, e a área 
de saúde recebe críticas dos participantes. 

Os participantes têm conhecimento de que Pimentel é do PT, mas o prefeito faria 
a mesma administração se estivesse em outro partido, justamente por seus atributos 
pessoais.  Outros discordam e consideram que justamente por ser do PT, o prefeito é 
pressionado a realizar ações.  

 

“Partido não influi em nada”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 

 
12. Cultura participante não-eleitoral 
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Muito poucos eleitores têm participação associativa, apesar de considerarem a 

possibilidade de mudança que esse tipo de atuação pode gerar e, por conseguinte, a 
importância atribuída à participação popular, como dito acima. Consideram também que 
a participação pode mudar a visão das pessoas sobre a política, porque exercitam sua 
capacidade de cobrança. O Orçamento Participativo é elogiado como exemplo de 
possibilidade de participação. 
 

“ – Eu acho que sim [a participação é importante], para você se interar daquilo que vem 
acontecendo. Muitas vezes está acontecendo alguma coisa dentro do bairro, às vezes a 
pessoa não tem tempo, chega tarde em casa, ela não está sabendo. Então, através dessa 
mobilização, as pessoas ficam mais interadas”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“– E cobram mais. Tem mais condições de cobrar, quando estão unidos (...). tem o 
Orçamento Participativo aí”.  
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
 “Eu também participo, na Regional do meu bairro, ajudo em escola, reunião de criança que 
tava matando aula na porta da escola”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 
 

 
13. Participação eleitoral e eficácia do voto 

 
Diante da questão se faz ou não diferença quem governa a cidade, os participantes 

compartilham a opinião de que faz diferença, porque há maneiras diferentes de 
governar e os partidos têm programas e ações políticas diferenciadas, haja vista a 
atuação da oposição pronta a cobrar da situação quando esta comete algum deslize 
administrativo.  

 
“Acho que faz [diferença quem governa a cidade]. Porque até os partidos políticos, sendo 
diferentes tem um poder maior de divergência. Acho que quem está fazendo, se fizer certo 
ou errado, irá sempre ter uma oposição ali em cima, cobrando, levando essa transparência 
ao povo”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“ – Um exemplo [de que faz diferença quem governa a cidade é], a cidade de Neves, há 15 
anos atrás eu ia na casa da minha tia sempre e até hoje não mudou nada. O governo 
comanda tudo”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 
“– Você não vê Neves evoluindo”.  
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 

  
Alguns eleitores têm uma noção de que existe um equilíbrio entre os Poderes, 

sendo o Legislativo encarregado de fiscalizar a atuação do Executivo, o que, para eles, 
torna eficaz o processo. A maior parte dos  eleitores acreditam que o voto influencia a 
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administração municipal, mas influencia desde que o eleitor saiba em quem votou e  
fiscalize as ações dos seus candidatos.  

Não há consenso entre os eleitores da relação entre a obrigatoriedade do voto e 
mudança. Muitos acreditam que haveria mudança caso o voto não fosse obrigatório: ou 
o candidato se empenharia mais em boas ações políticas, para atrair a simpatia do 
eleitor; ou a compra de votos seria a conseqüência natural do voto não obrigatório; ou 
ainda haveria muita abstenção e nem haveria governo, o que preocupa dos eleitores..  
 

“[Se o voto não fosse obrigatório] eles [os políticos] iam ter que de correr atrás, ter plano de 
governo, ter que mostrar competência, serem mais atuantes”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“[Se não tivesse voto obrigatório] acho que ia ser uma bagunça danada. Ninguém ia querer 
votar e quem iria governar?” 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 

14. Escala Esquerda/Direita 
 

Com pouca convicção, e mesmo declarando dificuldade em tratar do tema, os 
participantes arriscam algumas idéias sobre os conceitos Esquerda e Direita, resumidos 
no quadro a seguir: 
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Quadro 2: Escala de Direita e Esquerda 

 
Escala Característica Partidos denominados  

ser oposição ao governo  
apresentar alternativas 
discordar 
não cumprir promessas 

Fazer greves 
fazer o contrário daquilo 
que é certo 

ter ações diferentes 
governar para os pobres 

Ser de Esquerda é...  

interessado em resolver 
os problemas sociais 

PC do B 
PT 

PTB 
PV 

PDT 
PSOL 

trabalhar em equipe, 
unidos 
preocupar-se com a 
população 
cumprir o combinado 

Ser de Direita é...  

fazer as coisas 
corretamente 

PT 
PSDB 
PMDB 
DEM 

 
 

Apenas pelo quadro, pode-se observar que o conceito de direita e esquerda não 
faz nenhum sentido para os eleitores petistas de baixa escolaridade, que não sabem 
manejar o conceito. Ao partido de direita são atribuídas ênfases nos aspectos de 
governo; o sentido de esquerda é usualmente associado à oposição. Igualmente, direita 
pode estar relacionada a uma prática correta e de acordo com normas vigentes, ao 
passo que o termo esquerda apresenta uma conotação negativa. Mas, há alguns que 
concebem a esquerda como um governo voltado para os mais pobres, e portanto mais 
preocupado com as questões sociais. Assim, de acordo com as concepções de 
oposição x governo e governo popular x governo dos ricos, o PT foi localizado tanto na 
direita (ser governo) quanto na esquerda (preocupações com os mais pobres). 

Para dar o voto para prefeito, os eleitores tendem a escolher o candidato que 
estiver na posição que consideram melhor no espectro Esquerda/Direita. 
 

“Sou pouco esclarecido, mas ser de Esquerda é, por exemplo, não concordar com certas 
coisas que o pessoal que já está no poder faz, eles queriam fazer coisas diferentes.” 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
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“[Ser de Esquerda é] quem quer realmente resolver os problemas. Os problemas sociais, do 
povo, que é um grande problema social, analfabetismo. Principalmente no Brasil”. 
(GF2, Regional Pampulha, Desempregado, 27 anos) 
 
“[Ser Direita é] quem faz e cumpre. Ele promete as coisas pra gente e cumpre. Então, nós 
ficamos confiando neles.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 

Interessante observar também a noção de alguns eleitores de ser de Esquerda 
ou Direita é uma posição relativa ao exercício do governo. Assim, o PT, enquanto era 
oposição, era Esquerda. Agora que é situação transformou-se em partido de Direita. 
Muitos afirmam que a posição Esquerda/Direita do político não tem importância, porque 
simplesmente eles não têm noção do seu significado. 
 

“[O candidato ser de Direita ou Esquerda não faz diferença] porque pra mim até hoje eu não 
consegui entender o que é um partido de esquerda ou de direita”. 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 

 

 
15. Atrativos  Nyelen para o petismo e Hierarquia S ocial   

 
Os participantes não aceitam a idéia de que um prefeito possa roubar, desde que 

tenha uma administração atuante, ou dito de outra forma, “o rouba, mas faz”. Isso 
corrobora a defesa, feita em vários momentos das discussões, do atributo honestidade, 
percebida como indispensável em um governante. 
 

“Negativo, [o político não pode roubar], ele tem o salário dele, ele foi eleito.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“Tem que fazer as coisas direito, sem roubar”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 
“Ele ganha pra governar, não tem que roubar. Um presidente de uma empresa ganha pra 
governar a empresa, pra que é que ele vai roubar a empresa dele? Acaba sendo a cidade, a 
empresa”. 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 

 

Retirados da pesquisa ESEB, três situações que ilustram relações de hierarquia 
são propostas aos participantes para que dêem sua opinião. A primeira delas é a 
seguinte: o empregado trata o patrão de senhor, mas o patrão diz ao empregado que 
pode ser tratado por você. O que ele deveria fazer? Continuar chamando o patrão de 
senhor ou o empregado deveria passar a chamar o patrão de você? 
 

Em um primeiro momento, os eleitores optam pelo tratamento menos formal 
(você). Na medida em que os argumentos defendendo a hierarquia e os costumes 
aparecem na discussão, o consenso desaparece e eles ficam divididos entre as duas 
formas de tratamento, mas a tendência é preferir o senhor, justificada pela crença na 
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necessidade de prevalecer o respeito. O tratamento formal garante o não 
estabelecimento de intimidade e mantém a natureza profissional da relação. 
 

“Deve ser chamado de senhor, por causa do respeito”. 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 
 
“Acho que [deve chamar] de senhor mesmo, porque ai você não cria vínculo nenhum com 
ele e quando você é despedido dói muito menos que, infelizmente, trabalhando em empresa 
particular tem muito disso, você fica amigo e cria vínculo e quando você é despedido você 
sente e toma até raiva da pessoa. O trabalho profissional, senhor, você faz seu trabalho e 
pronto”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
A segunda questão proposta é a seguinte: se o patrão diz que o empregado 

pode tomar banho na piscina, ele deve agradecer e tomar banho ou não deveria tomar 
banho na piscina?Com relação a essa questão praticamente não há dúvida: o 
empregado deve recusar o banho de piscina. Os participantes entendem que 
empregado e patrão devem manter-se cada qual no seu lugar. Alguns poucos tentam 
argumentar a naturalidade em se aceitar o convite, mas a idéia não é aceita. A idéia 
presente é menos de conservadorismo social e mais por constatar as diferencias 
sociais existentes no país.  
 

“Eu agradeço e não vou na piscina. Eu vou para o clube do povão. Eu acho que é misturar 
muito, misturar com o patrão. É diferente o nível dele para o meu.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“[Não vai à piscina do patrão para não] ficar devendo obrigação ou qualquer coisa assim do 
tipo, pra não ter comentários depois. (...) justamente para não confundir o trabalho com 
liberdade, é uma coisa bastante restrita”.  
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Eu pagava um clube e ia, não ia usar a dele, não”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
Para contrapor patrão e governo, perguntou-se também se os participantes 

“tomariam uma cerveja com Lula”. A resposta é positiva porque mesmo sendo 
presidente, há uma grande identificação entre Lula e os eleitores em razão da sua 
origem social. E não deixam dúvida: não beberiam com o patrão, que poder-se-ia 
utilizar informações coletadas no ambiente social, mas beberiam com o Presidente. 
 

“[Com Lula é possível beber porque] ele é uma pessoa muito humilde, ele é como a gente 
mesmo”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

A terceira questão proposta para avaliação da hierarquia social  é a seguinte: 
qual atitude que os empregados de um prédio deveriam ter se os moradores dizem que 
eles podem usar o elevador social? Usar o elevador social ou continuar usando o de 
serviço? A resposta a essa questão também é consenso entre os eleitores: a tendência 
é defender o uso do elevador social porque não querem ser vítimas de discriminação. 
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Inclusive, alguns participantes contam que já presenciaram situação em que moradores 
deixaram de usar o elevador porque havia empregados nele. 
 

“Acho que deveriam continuar usando elevador de serviço. Porque não é todo mundo que 
tem essa mente aberta. E as pessoas não iriam aceitar ficar misturando classe B com classe 
A. Eles conseguiram fazer uma coisa luxuosa e de repente uma pessoa não saber os 
modos... não saber se comportar.” 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Eu acho que tem muita discriminação ainda. Porque têm uns que entram, junto com você 
no elevador, tranqüilo, te cumprimenta, mas têm outros que entram... se não pudessem nem 
entrar, não entravam.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 
16. Avaliação das Instituições 

 
Partidos Políticos 
 

Os eleitores entrevistados nesta pesquisa consideram importante a existência 
dos partidos políticos para que as decisões políticas sejam tomadas. A discussão de 
idéias e possibilidade dos partidos poderem controlar-se uns aos outros torna os 
partidos indispensáveis.  
 

“Acho que é muito importante [a existência dos partidos] porque são muitas cabeças 
pensando. São muitos partidos, e várias pessoas fazendo funcionar”. 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 
 
“Porque ninguém pensa igual. Então, tem que ter um partido pra reunir o que a gente acha 
mais certo na política, bom para o desenvolvimento da nossa vida”.  
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 

A divergência aparece quando se discute a existência de vários partidos, e a 
satisfação com a representação partidária. Para os eleitores, a grande quantidade de 
partidos, que eles se admiram por não conhecer muitos deles, pode estar oferecendo 
obstáculo ao bom desenrolar do trabalho Legislativo. Observa-se que mesmo não 
estando satisfeitos com a quantidade de partidos, alguns eleitores não desejariam a 
volta do bipartidarismo, porque consideram a positividade de mais de dois partidos, 
para a manutenção das diferenças políticas.. 

Confirma-se assim que a rejeição aos partidos ocorre muito mais por 
desconhecimento das legendas, que não são visíveis e não apresentam suas 
diferenças perante a opinião pública, que uma rejeição natural aos partidos.  

 
“ – Eu acho que tem que ser menos [partidos políticos]. Se fosse menos, trabalhavam 
melhor”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 
 
“ – Ou então deveria haver pelo menos uma cota, uma limitação”. 
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(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Eu acho que se tivesse uma meia dúzia de partido, tava bom”. 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 
 
“[Muitos partidos] Faz confusão, a pessoa não sabe em que partido ela ta, que partido que 
manda, que partido que acontece. A mesma coisa que a gente discutiu antes, ninguém vai 
pelo partido, vai pela pessoa”. 
(GF2, Regional Oeste, Dona de Casa, 42 anos) 

 
As notas dadas aos partidos denotam a insatisfação – médias GF1 e GF2, 5,2. 

Alguns afirmam que não deram nota menor porque estão satisfeitos com a atuação do 
PT. 
 

“Eu tô satisfeito com esse PT aí, porque ele tá fazendo muita coisa.” 
(GF2, Regional Nordeste, Comerciante, 36 anos) 

 

Congresso Nacional 
 

Com relação ao Congresso Nacional, a opinião dos eleitores é bem similar 
àquela dada aos partidos políticos. Eles consideram importante a existência da 
Instituição, seja porque é indispensável a atividade legiferante (interdependência com o 
Executivo), seja porque o trabalho das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s) 
tem um importante papel na denúncia dos problemas administrativos do Estado. Assim 
como consideraram que a política é muito importante porque as decisões os atinge 
diretamente, os petistas argumentam que este também é um espaço importante e 
núcleo das  decisões sobre a política nacional.   

 
“Se não fosse o Congresso, o Lula não estava governando.” 
(GF2, Regional Oeste, Faxineira, 35 anos) 

 
A insatisfação com o Congresso é menos justificada pela existência da instituição 

e mais por meio do entendimento de que os seus representantes são pouco 
comprometidos com o bem público e bastante comprometidos com os interesses 
pessoais, como dito anteriormente. As notas dadas têm médias: GF1, 5,5 e GF2, 5,0.  
 

“Eles [deputados e senadores] trabalham só em prol deles. Para votar alguma coisa para a 
população, alguma coisa para o cidadão, para o povo , vão passando para trás e quando é 
para aumentar algo para beneficiar eles, é da noite para o dia... no outro dia já foi aprovado 
no Congresso, a lei passa”. 
(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 
 
“Porque o seguinte, ele pra votar aumento de salário de Deputado é muito rápido, em 
primeira estância, mas pra votar uma lei pra uma questão penal, aí demora, não vai todo 
mundo, pra votar pra eles a Casa tá cheia, mas para as leis que precisam mais pessoa de 
classe baixa é muito difícil não tem”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
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Há que se ressaltar também a afirmação de alguns participantes sobre a 

dificuldade de opinar a respeito do Congresso Nacional, pois desconhecem as 
especificidades dos trabalhos da Instituição. 
 
Igreja Católica 
 

As médias das notas dadas pelos participantes à Igreja Católica são GF1, 7,5 e 
GF2, 6,0. As opiniões sobre a Igreja são bastante diferentes. Alguns são simpatizantes 
da atuação da Igreja porque acreditam que ela realiza trabalho social com os menos 
favorecidos e estabelece uma relação de mais liberdade com seus fiéis, se comparada 
a outras igrejas. Na verdade, quem apóia a Igreja não apresenta muitos argumentos. 
 

“Eu participava ativamente do grupo de jovens, a gente ia pra escola, fazia palestra, aquela 
coisa toda e acho que a Igreja Católica, não comparando com as demais, ela não obriga 
ninguém a ficar lá, vai quem quer, escuta quem quer, fica quem quer. Outras têm uma certa 
pressão, a Igreja Católica, não”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 
 
“Eu gosto muito de ser católica. Acho assim, tem muita pastoral que ajuda pessoas carentes. 
Conheço muitas pessoas ajudadas pela Igreja Católica. Conheço gente que tem moradia por 
causa da Igreja Católica. Conheço creches... tem muitas crianças das pessoas que não têm 
condições de pagar uma escolinha. Eu acho que não tenho nada a reclamar”. 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 
Aqueles que a rejeitam afirmam que o trabalho social realizado hoje, assim como 

a pouca atuação político-eleitoral, são pouco expressivos se comparado ao passado. 
Os escândalos envolvendo padres pedófilos e a percepção de que a Igreja tem 
preferência pelos ricos também pesam negativamente na avaliação da Igreja. 
 

“Acho que falta ela [Igreja] se integrar mais no meio social. Hoje em dia está deixando muita 
coisa a desejar, antigamente ela tinha mais projetos sociais. Hoje em dia ela está mais 
desligada. Até mesmo por causa desses assuntos tenebrosos que nós temos visto aí... da 
imagem da Igreja Católica sendo denegrida.. padres pedófilos”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 
 
“Na minha paróquia, eles só fazem as coisas para os ricos. Para noivar, só quem tem 
dinheiro”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 

 
Rede Globo 
 

As notas dadas à emissora pelos participantes do grupo focal são mais altas que 
aos partidos e Congresso Nacional – médias GF1, 7,25 e GF2, 6,6. Os mais satisfeitos 
com a emissora apreciam a qualidade de sua programação, principalmente o Globo 
Repórter e o Fantástico. 
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Os participantes menos satisfeitos criticam o conteúdo obsceno, “de intriga e 

traição” das novelas em horários em que toda a família está reunida em frente à TV. 
Além disso, percebem que a emissora tem o poder de impor a sua vontade. 
 

“[Novelas] incentiva muitas coisas erradas. Por exemplo, horário que passa, estando os pais 
assistindo, tem muitas crianças também assistindo. (...)  Questão de Ibope... eles não 
querem nem saber o que estão passando. Cenas indecentes”. 
(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 

“Não concordo com umas certas coisas que acontece na novela. Por causa do horário, tem 
coisa pesada tem criança assistindo”. 
(GF2, Regional Pampulha, Diarista, 39 anos) 
 
“Eu acho que a Rede Globo tenta manter um padrão só pra ela. Ela põe o que ela quer, ela 
entra com o programa que ela quer, dá as notícias que convém a ela, então, por isso que 
não concordo e minha nota foi baixa”. 
(GF2, Regional Barreiro, Comerciante, 40 anos) 

 
17. Índice de valores pró-democráticos 

 
Como dito anteriormente, a adesão à democracia seria avaliada. Por isso foram 

oferecidas um conjunto de afirmativas, a fim de que o eleitor se posicionasse e 
justificasse seus argumentos. A seguir apresentam-se os resultados dessa discussão: 
 

A) Qualquer que seja a situação, um regime democrático é sempre preferível 
a um governo não-democrático. 

 
O regime democrático é defendido por todos os participantes. Para eles, a 

democracia representa a liberdade, principalmente, de expressão e política, portanto, 
deve ser preservada em qualquer situação. 
 

“Democrático é melhor do que na época da Ditadura que não podia expressar”. 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 

 
“Na Democracia, você pode discutir o que pensa, falar o que quer, fazer política”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
B) O presidente proibir greves. 
 

A partir dessa afirmativa, os GF1 e GF2 apresentam opiniões contrárias. 
Basicamente os eleitores do GF2 vêem contradição entre democracia e qualquer forma 
de cerceamento da liberdade. No GF1, a defesa da liberdade apresenta restrição. Uma 
explicação possível é que o primeiro grupo tem média de idade maior, portanto, são 
mais idosos, se comparados ao segundo grupo.  
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Assim, com relação à greve, há aqueles (maioria do GF1 e todos do GF2) que a 

defendem como forma de o trabalhador reivindicar seus direitos. Sobretudo, o passado 
do presidente é lembrado para justificar a incoerência da proibição.Contudo, há 
participantes contrários (GF1) quando seus próprios direitos são ameaçados, como a 
greve de professores que prejudica a freqüência dos filhos à escola. 
 

“Como grevista ele lutou, foi o pai da greve, o Lula. Como agora, na Democracia, ele ia 
proibir greve?” 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 
C) O presidente interferir nos sindicatos. 
 

No GF1, ao que parece, os participantes têm uma visão negativa da atuação dos 
sindicados, identificados com uma instituição que pode perturbar a ordem social. Para 
eles, se houver indício de desorganização, os sindicatos podem sofrer a intervenção do 
presidente. Mas, os informantes do GF2 defendem a liberdade dos sindicatos e suas 
manifestações. 

 

“ – Acho que ele pode [presidente interferir no sindicato]. A partir do momento... se achar 
possível, achar que as coisas estão fugindo do controle. Deve haver essa intervenção, sim”. 

(GF1, Regional Leste, Assistente de Obras, 35 anos) 

 

“ -  Também acho que sim. Se for deixando, e não interferir... o que irá acontecer? Eles irão 
fazer o que quiserem.” 
(GF1, Regional Leste, Faxineira, 45 anos) 

 

D) O presidente proibir a existência de algum partido. 
 
Na opinião (da maioria) dos participantes do GF1, o presidente pode proibir a existência 
de algum partido, quando houver casos de corrupção protagonizados pelos partidos. 
Diferentemente, todos os eleitores do GF2 acreditam que a proibição de algum partido 
pode colocar em risco a existência dos demais e da Democracia. 

 
“Se for proibir um [partido], não vai ser legal com os outros.” 

(GF1, Regional Leste, Eletricista, 42 anos) 

 

“Não está na Democracia? Como que ele vai proibir os partidos?” 
(GF2, Regional Norte, Vendedor Ambulante, 39 anos) 
 

 
E) O presidente censurar jornais, TV e rádio. 
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Com relação a essa afirmação, há consenso entre os dois grupos: os 

participantes são contra a censura aos meios de comunicação. 
 
F) O presidente fechar o Congresso Nacional. 

 
Como dito, os participantes consideram importante a existência do Congresso 

Nacional porque é o local onde são discutidas e implementadas as leis. Assim, são 
contra a possibilidade de censura ao Poder Legislativo Nacional. 
 

“Se ele fechar o Congresso, vai estar formando a Ditadura, fazendo as leis dele. Impondo 
uma ditadura”. 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 

 

G) O presidente acabar com as eleições. 
 

Nesta questão há consenso entre os participantes: não há democracia sem 
eleições. 
 

“Num país democrático, como é que vai acabar com as eleições.” 
(GF2, Regional Venda Nova, Segurança de Banco, 27 anos) 
 
 

IV - Considerações finais 
 

Com relação aos temas participação política e controle dos mandatários, é possível 
afirmar que os eleitores desta pesquisa, mesmo sendo de baixa escolaridade, têm uma 
noção da importância desses temas, no sentido de que a ausência deles pode 
influenciar negativamente em suas vidas. 

Do mesmo modo, a importância atribuída à busca de informação, por parte do 
eleitorado, a divulgação de informações políticas pela mídia e a atuação da oposição, 
todos são aspectos percebidos como importantes porque capazes de esclarecer o 
eleitor para o exercício consciente do voto, ou, na perspectiva de Przeworski, diminuir a 
assimetria informacional da população.   

Apesar das preocupações com o não atendimento do governo às demandas sociais, 
a percepção dos eleitores sobre o momento atual e futuro é positiva, semelhante à que 
tem sido detectada nas pesquisas de opinião nos brasileiros de maneira geral.  

Um dos aspectos mais comentados sobre a positividade do momento atual é o 
acesso ao consumo que, parece, é confundido com distribuição de renda e exercício de 
cidadania. 

Em termos de Brasil, interessante é a preocupação específica com a fome e a 
Amazônia, a primeira talvez conseqüência da centralidade da política do governo em 
combatê-la e a segunda, as notícias sobre a questão veiculada na TV. Como os últimos 
acontecimentos têm mostrado a possibilidade de volta do crescimento da inflação, é 



Helcimara de Souza Telles. Eleitores voláteis, eleitores petistas: que samba isso dá em Beagá? 

 

 
importante ressaltar como esta pesquisa mostra o valor dado pelos eleitores ao seu 
controle.  

Além dos problemas sociais sempre presentes na preocupação da população, em 
Belo Horizonte os problemas do trânsito mobilizam a atenção dos eleitores desta 
pesquisa. 

O atributo honestidade é indispensável e um dos mais importantes a um candidato a 
prefeito, na perspectiva dos eleitores petistas. Mesmo que o Mensalão tenha sido 
citado, não há uma crítica aberta e contundente ao PT. Talvez o destaque ao tema 
(honestidade) seja conseqüência da divulgação da atuação intensa Política Federal 
(elogiada) no combate à corrupção, divulgada recorrentemente pela mídia. 

Mas a honestidade não prescinde da competência técnica. A percepção da 
complexidade dos problemas políticos e sociais e da persistência deles, por parte dos 
eleitores, pode explicar parte dessa opinião.   

Sendo de baixa renda e escolaridade, é quase evidente a identificação com o 
Presidente Lula. Quase evidente porque não é só a origem do Presidente que explica a 
identificação, porque a valorização da escolaridade alta é um valor inquestionável da 
nossa cultura. Assim, pode-se dizer que Lula também é apreciado por conta da sua 
capacidade de mobilizar a atenção dos eleitores com o seu carisma. Interessante 
também a percepção e aprovação da preferência de o Presidente pelos pobres, mas os 
eleitores não se iludem sobre a possibilidade de Lula governar somente para esse 
segmento da população. Percebem o poder dos mais ricos, e a necessidade política de 
Lula atender a eles, para se governar. 

Com relação aos partidos políticos, os participantes são em alguns momentos 
contraditórios. São simpatizantes e eleitores do PT, mas acreditam que Lula e Pimentel 
teriam a mesma performance, se filiados a outros partidos.  Não negam a rejeição ao 
PSDB, PMDB e DEM, identificados com corrupção e elitismo, mas afirmam que o mais 
importante é o candidato, não, o partido. Mas se pensarmos melhor não há contradição. 
Os próprios partidos não apresentam diferenças programáticas, são em grande 
quantidade, o que confunde o eleitor, como pode ser evidenciado na definição dos 
conceitos Esquerda/Direita. Em síntese, a maior parte das opiniões converge para o 
entendimento que Direita “faz direito” e Esquerda é oposição.  

Um aspecto bastante positivo, que o resultado desta pesquisa evidencia, é a 
democracia como valor inegociável, na opinião dos eleitores petistas de baixa 
escolaridadae. 
 

 
*** 
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