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RESUMO 

 

Esta é uma tese centrada nas estratégias empregadas pelos eleitores para o 

processamento das informações sobre a política, no contexto da campanha presidencial 

brasileira de 2006.  

Propusemos, neste trabalho, um modelo estatístico para o processamento da 

informação sobre a política, construído a partir da contribuição de estudos realizados nos 

campos de conhecimento das ciências sociais, da economia, da psicologia cognitiva e da 

comunicação, e, sobretudo, a partir das evidências extraídas de nosso desenho de pesquisa. 

Este combinou métodos qualitativo, quantitativo e a análise das estratégias retóricas 

empregadas por candidatos e partidos políticos no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE),  elemento dinâmico de nosso estudo, por sintetizar os fluxos de informação no 

ambiente das campanhas políticas. 

Esse conjunto de abordagens metodológicas, foi empregado para o estudo de caso do 

eleitor belo-horizontino,  inserido no complexo ambiente informacional das campanhas 

presidenciais.  Com informações incompletas, o eleitor precisou escolher em quem acreditar, 

lidando com a  incerteza dos resultados do pleito e com a incerteza em relação ao 

comportamento futuro dos atores, cioso de que as retóricas da campanha estavam orientadas 

para a persuasão.  

O nosso trabalho procurou  mapear as estratégias empregadas pelos eleitores na 

seleção de temas do debate para a atenção e para o processamento das novas informações 

sobre a  política, adquiridas em interações múltiplas ao longo da campanha. Essa complexa 

tarefa foi destinada à escolha de “por quem ser persuadido”. 

Procuramos responder, neste trabalho, a partir das evidências empíricas, várias preocupações 

deste campo de conhecimento, entre elas: 1) Em meio a tantos temas abordados na disputa 

entre partidos e candidatos, quais deles – e por que – o indivíduo escolhe para prestar atenção 

e acreditar? 2) Que variáveis intermedeiam e qual o seu peso nesse processo de interação com 

as novas informações para explicar a tomada de decisão? 3) As prioridades da agenda política 

do eleitor se alteram ao longo da campanha? 4) Os eleitores ampliam o repertório mais geral 

de informação sobre a política? 5) As percepções sobre avaliação de governo e em relação aos 

temas prioritários da agenda do eleitor  se alteram ao longo da campanha? 

 

Palavras-chaves: comunicação política, eleições, campanhas eleitorais, processamento da 

informação sobre a política, agenda do eleitor, percepção em relação a temas do debate 

político, potencial campanhas para aprendizado sobre política, persuasão  
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INTRODUÇÃO 

 

Com informações imperfeitas e lidando com incertezas, o cidadão comum interage 

durante as campanhas eleitorais com fluxos de informação frequentemente conflitantes. No 

plano individual, o eleitor se depara com atores políticos estrategicamente orientados. São 

oradores que, diria Platão, “soam em longas arengas, como vasos de bronze que, quando 

percutidos, continuam a emitir sons até que neles se toque com a mão”.
1
 Hábeis são os 

partidos e candidatos em perseguir técnicas de persuasão, sintetizadas na propaganda política 

exibida pelo Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). O berço dos ensinamentos é 

clássico. Há mais de dois milênios, em Roma, escritos sobre a persuasão foram expressos por 

Quinto num “manual” de técnica eleitoral, em advertência ao irmão Cícero: “Seja pródigo em 

promessas, pois os homens preferem promessa vã à recusa categórica. Procura levantar algum 

escândalo contra teu rival, por crime, corrupção ou imoralidade.” 
2
 

Esta é uma tese centrada na forma como o indivíduo interage com o ambiente 

informacional durante as campanhas eleitorais para processar as novas informações que 

adquire. Demonstraremos estatisticamente ao longo deste trabalho o potencial das campanhas 

presidenciais para munir o eleitor de informações necessárias à decisão de voto congruente 

com os seus valores e interesses.  

No contexto das campanhas presidenciais, eleitores ganham informações necessárias à 

decisão de voto com baixo dispêndio de energia, de modo a compensar um engajamento 

cognitivo com o mundo da política em geral baixo e correlacionado aos níveis de escolaridade 

formal também baixos. Apesar da profunda desigualdade na distribuição da informação na 

sociedade, ao final da campanha, há um nivelamento dos repertórios sobre o mundo da 

política, com os segmentos menos escolarizados alcançando a mesma base mínima de 

informações necessária á decisão razoável de em quem votar.  

Apesar do complexo ambiente informacional de estratégias retóricas conflitantes, 

variáveis intervenientes – principalmente a experiência acumulada dos cidadãos com os 

governos e com os partidos políticos – operam mediando o processamento das novas 

informações políticas que chegam da arena da disputa. Essas variáveis intervenientes são 

importantes atalhos de julgamento dos quais dispõem os cidadãos nessa tarefa de “ler” a 

                                                 
1
 Protágoras, de Platão, seção 329, citado por DURANT, Will. (2000), p. 35 A história da filosofia.  

 
2 DURANT, Will (1944). A história da civilização. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 3º Parte, p. 171. O historiador 

conta que, em 64 AC, Catilina disputou com Cícero a eleição ao consulado de Roma. Nessa campanha, Quinto, irmão de 

Cícero, organizou o manual.  
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política, que atuam ao longo da campanha para a obtenção e interpretação das informações 

sobre a política ao lado de outros processos interativos, sobretudo a dinâmica interpessoal 

entre cidadãos. 

Desenhamos a pesquisa de campo, conduzida em Belo Horizonte entre julho e 

novembro de 2006, combinando métodos quantitativo e qualitativo, no contexto das 

campanhas políticas das eleições presidenciais. É nossa intenção responder ao final desta tese: 

1) Em meio a tantos temas abordados na disputa entre partidos e candidatos, quais deles – e 

por que – o indivíduo escolhe para prestar atenção e acreditar? 2) Que variáveis intermedeiam 

esse processo de interação com as novas informações e de tomada de decisão? 3) As 

prioridades da agenda política do eleitor se alteram ao longo da campanha? 4) Os indivíduos 

ampliam o repertório mais geral de informação sobre a política? 5) Percepções sobre 

avaliação de governo e em relação ao desemprego e à criminalidade/violência, temas que 

estão no topo das preocupações do eleitor, se alteram ao longo da campanha? 6) Que variáveis 

melhor explicam o reposicionamento político ao longo do processo eleitoral?  

O elemento dinâmico deste trabalho são os fluxos de informação política que se 

intensificam durante as campanhas eleitorais, sintetizados pela introdução do Horário Gratuito 

de Propaganda Eleitoral (HGPE) – veiculado por partidos e candidatos, naquele ano de 2006, 

a partir de 15 de agosto, e que se estende durante os 45 dias que precedem o pleito.  

Estamos, aqui, navegando no campo da comunicação política, numa clássica situação 

de persuasão, com foco particular na comunicação estratégica de partidos e candidatos em 

momentos eleitorais e nas estratégias utilizadas por eleitores, para lidar e, eventualmente, 

processar essas informações. Apesar de reconhecermos que a dinâmica da escolha em quem 

votar seja similar à seleção de “em quem acreditar”, o foco principal de nosso trabalho não 

está voltado à predição do voto, mas antes, ao processamento das novas informações nesses 

momentos de mobilização da sociedade, em que o demos está investido no papel de governar. 

Essa é uma tomada de decisão que se dá em meio a intenso estímulo político e fluxos de 

informação conflitantes sobre temas do debate, candidatos e a política em geral.  

No contexto das campanhas presidenciais, por informação política entendemos: 1) 

informações que versam sobre coisas públicas (relativas à res publica); 2) informações sobre 

a biografia, caráter e experiência/realizações dos candidatos, que operam como heurísticas 

para que o eleitor faça projeções sobre posicionamento futuro em relação às políticas 

públicas; 3) informações sobre partidos e candidatos, que foram tornadas públicas na 

sociedade e foram reelaboradas pelas campanhas políticas dos dois principais candidatos, 
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Lula (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB), a partir de estratégias retóricas voltadas para a 

persuasão do eleitor.  

Não são objeto desta tese informações de interesse público que jamais foram 

publicizadas pelas campanhas no HGPE, seja porque não se tornaram públicas por explícita e 

deliberada intenção dos meios de comunicação de massa de preservar governos e candidatos; 

seja porque foram eficientemente ocultadas por governantes ou ocupantes de cargos públicos 

dos profissionais da mídia.  

Neste trabalho absorvemos as contribuições de estudos das ciências sociais, economia 

e psicologia cognitiva aplicadas à política e à comunicação, com o propósito de apresentar um 

modelo para a aquisição de informação política e o processamento da informação no contexto 

das eleições presidenciais brasileiras. Apesar de muitos dos autores com quem trabalhamos 

basearem a teoria produzida em evidências desenvolvidas pela psicologia cognitiva, nosso 

trabalho, assim como o de Zaller (1992), está muito mais próximo do campo da ciência 

política, porque se centra nas fontes sociais do comportamento do público de massa – o 

ambiente informacional – e em variáveis estruturais que medeiam o processamento dessas 

informações e não em aspectos fisiológicos relacionados ao trabalho da mente humana, 

explorados pelos estudos da psicologia cognitiva. Nosso esforço de pesquisa se concentra em 

ideias que possam ser operacionalizadas e apreendidas por meio da metodologia de survey. 

As entrevistas em profundidade nos ajudaram a levantar as hipóteses desse modelo. 

As contribuições de Downs, relativas à aplicação da economia da informação à 

política, são o ponto de partida deste trabalho. Nosso caminho teórico se inicia com a equação 

de custos e benefícios para a obtenção da informação, segundo a qual, muitos indivíduos, 

diante da complexidade e demandas da vida contemporânea, optam por não se informar sobre 

a política.
3
 Esse insight downsiano foi elaborado por Lupia e McCubbins em teoria específica 

para a atenção, que pavimenta a nossa trilha analítica. Também incorporamos ao desenho de 

nossa pesquisa empírica a literatura sobre comportamento eleitoral, que aponta variáveis pré-

condicionantes da atitude política. Assinalamos as variáveis que acreditamos sejam 

empiricamente adequadas à indicação dos atalhos cognitivos para o julgamento político, que 

têm maior poder de explicação sobre a decisão individual de selecionar “em quem acreditar” 

nas campanhas políticas. Esses atalhos operam para o eleitor como “pistas” capazes de 

compensar as informações limitadas no processo de tomada de decisão (Downs, Popkin, Key, 

                                                 
3
 Importante assinalar que a maior ênfase da abordagem econômica em relação ao conceito de “racionalidade” diz respeito à 

escolha, informação e incerteza e à forma como eleitores estabelecem relações entre as suas preferências, as preferências dos 

demais e os resultados do futuro governo. 
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Fiorina). Identificação partidária (Downs, Converse) e avaliação de governo (Downs, Key, 

Carmines e Stimson, Fiorina) nos parecem as variáveis que competem entre si, ambas 

carregando maior poder de predição na dinâmica de seleção do “orador” – o que equivale a 

dizer, na dinâmica de seleção daquele por quem ser persuadido. No modelo que 

apresentaremos, a identificação partidária e o voto retrospectivo têm um papel significativo 

naquilo que John Zaller denomina “predisposições” individuais na conformação das opiniões 

e atitudes políticas. Predisposições são uma variável crítica interveniente, definida por Zaller, 

no nível individual, como traços estáveis que regulam a aceitação ou não das comunicações 

políticas com as quais o cidadão interage.  

Tal qual modelo proposto por John Zaller, ainda no plano individual, uma outra 

variável tem relevância para a apreensão da dinâmica do processamento das novas 

informações sobre a política adquiridas nas campanhas eleitorais: o engajamento cognitivo do 

indivíduo, que diz respeito à habilidade crítica para reagir aos fluxos de informação política. 

Interessado em pesquisar como os indivíduos convertem informação política em opiniões de 

curto prazo, reportadas aos entrevistadores profissionais de survey em campo, o autor assinala 

a dimensão da “atenção à política” ou “consciência voltada para a política”, em referência à 

atenção do cidadão dispensada às informações sobre a política e à capacidade individual de 

compreender e se posicionar em relação às mensagens veiculadas. Segundo ele, essa é uma 

variável relacionada ao engajamento cognitivo do indivíduo, por meio da qual os indivíduos 

contextualizam as novas mensagens com as quais interagem e estabelecem conexões entre 

estas e as suas predisposições.  

Diferentemente de Zaller, alto engajamento cognitivo, no modelo de processamento da 

informação política que proporemos, não é indispensável para um posicionamento político 

razoável, já que várias pistas ou atalhos cognitivos são substitutos eficientes para a falta de 

informação. Como em geral o repertório dos indivíduos sobre a política é limitado, várias 

estratégias são desenvolvidas para a tomada de decisões, em particular a decisão do voto, com 

pouca informação. As predisposições como fruto da experiência dos eleitores com os 

governos e as suas ideologias, no sentido amplo, são um importante atalho cognitivo para o 

julgamento político. Há outros atalhos cognitivos e heurísticas utilizadas pelos eleitores como 

substitutos eficientes do engajamento cognitivo para o posicionamento político razoável. 

Juntos, constituem, como veremos neste trabalho, uma gama de estratégias utilizadas por 

eleitores para lidar com os fluxos de comunicação conflitantes e estrategicamente orientados. 
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Com objetivo de mapear as estratégias utilizadas por indivíduos na seleção de temas 

para a atenção e no processamento da informação política – com eventual aquisição de 

informação e mudança da percepção relacionada a alguns temas do debate –, combinamos 

métodos quantitativo e qualitativo, de modo a explorar os pontos fortes de cada método.
4
 

Foram três rodadas de survey e quatro rodadas de entrevistas em profundidade, realizadas 

junto a um painel de doze eleitores, entre agosto e novembro de 2006. Ao mesmo tempo, 

procedemos à análise de conteúdo do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) 

exibido pelas campanhas de Lula e de Geraldo Alckmin nas eleições presidenciais daquele 

ano. Foi nosso propósito permitir que as evidências indicadas pelos dados coletados em 

campo indicassem os caminhos da análise. Por meio das entrevistas em profundidade, 

desenvolvemos ideias e identificamos padrões que resultaram em hipóteses do modelo 

proposto, testadas estatisticamente com a coleta de dados realizada nos surveys.  

                                                 
4
A abordagem qualitativa auxilia o pesquisador na construção de hipóteses. Elas nos permitiram explorar o universo do 

indivíduo, fornecendo-nos importantes insights para a compreensão do processamento da informação política. Contudo, esses 

resultados apontados pelo método qualitativo não são generalizáveis para toda a população. Nesse sentido, a abordagem 

quantitativa nos permitiu testar as hipóteses e expandir as evidências extraídas da amostra para toda a população em estudo, a 

partir de um protocolo estatístico que se respalda nas leis da probabilidade e possibilita o cálculo da margem de incerteza 

entre as estatísticas e os parâmetros da população em estudo. 



Figura 01. Desenho da pesquisa: informação, opinião pública e Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral nas eleições presidenciais de 2006 
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O primeiro survey foi feito em julho, o segundo em agosto, antes do início do HGPE, 

e o terceiro em outubro, na semana que se seguiu ao pleito em primeiro turno. No primeiro 

survey selecionamos os dois temas mais salientes da agenda dos eleitores. Verificamos que as 

maiores preocupações da população belo-horizontina apta a votar naquele pleito diziam 

respeito ao debate em torno do desemprego e em relação à criminalidade/violência. 

Espontaneamente, 25,6% dos eleitores indicaram o desemprego como o principal e mais 

urgente problema a ser solucionado pelo governo brasileiro. Para 22,3% a 

criminalidade/violência deveria encabeçar a pauta governamental.
5
 Em questão estimulada 

aplicada em seguida, o desemprego foi apontado por 34,7%, seguido pelos problemas 

relacionados à criminalidade, indicados por 14,8%.
6
  

As segunda e terceira rodadas de survey definiram o marco temporal do desenho da 

pesquisa, de modo a avaliarmos o impacto da campanha em relação às variáveis do modelo 

para o processamento da informação sobre a política. Nas duas primeiras semanas de agosto  

a segunda rodada foi aplicada antes do início da propaganda gratuita de rádio e televisão. O 

instrumento foi replicado em outubro, logo após a votação em primeiro turno. No 

questionário estruturado, foi desenvolvido um teste geral espontâneo de informações factuais 

e neutras sobre a política. Os resultados permitiram inferências, no agregado, em relação à 

aquisição de informações sobre a política no período eleitoral, passíveis de serem expandidos 

para a população de Belo Horizonte, dado o emprego do protocolo científico para a seleção da 

amostra e o cálculo da margem de erro dos levantamentos. Com esse desenho de pesquisa, 

também pudemos extrair conclusões quanto ao comportamento das variáveis importantes para 

o modelo de processamento da informação proposto e quanto à dinâmica das percepções dos 

eleitores, ao longo da campanha,  em relação aos temas do desemprego e da criminalidade, 

em relação às outras questões da agenda que se revelaram salientes no debate político, como a 

corrupção e em relação aos candidatos.  

O painel de eleitores para acompanhamento durante o período eleitoral foi extraído da 

primeira rodada do survey realizada em julho. Retiramos uma subamostra de 12 eleitores que, 

                                                 
5
 A pergunta espontânea do survey de julho foi: “Nós sabemos que todas as sociedades, nos diversos países, enfrentam tipos 

diferentes de problemas. Em sua opinião, qual é o principal problema que precisa ser resolvido com urgência e absoluta 

prioridade pelo governo brasileiro?” 

 
6 A questão estimulada teve a seguinte formulação: “Esta é uma lista de problemas que muitos consideram que precisam ser 

enfrentados pelo governo brasileiro. Qual deles você acredita ser o mais importante, que deve ser enfrentado com prioridade 

pelo próximo presidente da República e que afeta muito diretamente a sua vida? (Probe): Qual é o segundo problema mais 

importante e que mais afeta a sua vida, que em sua opinião precisa ser resolvido?” Apesar de na questão espontânea 

desemprego e criminalidade terem obtido igual número de citações – a margem de erro máxima do levantamento foi de 4 

pontos percentuais para mais ou para menos – na questão estimulada aplicada logo após, o problema do desemprego foi o 

mais citado, seguido pelos problemas da criminalidade e do atendimento público da saúde, este, citado por 14,6% dos 

eleitores. 
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por meio de entrevistas em profundidade, nos quatro meses seguintes – de agosto a 

novembro
7
– nos enriqueceram com importantes relatos sobre o seu comportamento político e 

sobre os complexos processos de interação que desenvolvem com a informação ao longo de 

uma campanha presidencial. Esses eleitores são coautores deste trabalho. Eles mediaram o 

nosso processo de análise, nossa compreensão e interpretação da dinâmica de interação do 

cidadão comum com as campanhas políticas e a propaganda gratuita. Nessas entrevistas 

pudemos observar os processos de seleção de temas para atenção e os processos de aquisição 

de informação, e, em alguns casos, de reposicionamento político, a partir do contexto de vida 

desses eleitores. A nossa preocupação particular foi apreender como a informação sobre a 

política apresentada no HGPE de Lula e de Alckmin, que polarizaram a disputa – propaganda 

que de certa forma sintetiza o rico ambiente informacional do período das campanhas –, foi 

compreendida, interpretada e eventualmente armazenada ou descartada da memória dos 

eleitores. 

A decisão de utilizar surveys, entrevistas em profundidade e análise das retóricas 

persuasivas, apresentadas pelas principais campanhas no programa eleitoral, fornece 

estratégias metodológicas adequadas à validade externa e interna da pesquisa. A validade 

externa diz respeito à generalização das descobertas para outras populações ou contextos 

sociais, baseada na similaridade da situação do estudo com aquela que possa ocorrer no 

mundo real. A validade interna, por seu turno, indica a força das inferências causais entre as 

variáveis que estão sendo testadas (Neuman; Just; Criegler, 1992: 26). 

  

                                                 
7
 No capítulo 2 detalharemos a metodologia empregada para a seleção do painel.  
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Figura 02. Abordagens metodológicas: Validade interna e externa 

Surveys Entrevistas em profundidade        HGPE  

                                                                                                      (estratégias retóricas) 

 

Validade interna crescente 

 

Validade externa crescente 

Fonte Neuman; Just; Criegler, 1992: 26 

Esta tese está organizada em cinco capítulos. No primeiro capítulo, situamos nosso 

campo de pesquisa, descrevemos o eleitor de Belo Horizonte em termos das variáveis 

comunicacionais, políticas e demográficas de interesse de nossa pesquisa, assim como a 

evolução de sua agenda de issues ao longo da campanha. Em seguida, articulamos as 

diferentes tradições de pesquisa sobre comportamento eleitoral e buscamos, nos estudos da 

psicologia cognitiva, suporte para a apresentação de um modelo voltado para o processamento 

da informação sobre a política no contexto das eleições presidenciais de 2006.  

Os três capítulos seguintes são dedicados à descrição dos resultados de nossa pesquisa 

de campo. No capítulo 2, apresentamos os panelistas que participaram da pesquisa qualitativa 

e foram entrevistados mensalmente, entre agosto – antes do início do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE) – e novembro de 2006 – após o pleito em segundo turno. Esses 

eleitores nos forneceram insights para a construção do modelo de processamento da 

informação apresentado no capítulo 1, a partir da observação das variadas estratégias por eles 

empregadas para obter informações, interpretá-las e se posicionar. Os panelistas foram 

categorizados segundo a sua atitude política e exposição à mídia (Aldé, 2004). A atitude 

política e a exposição á mídia dos panelistas foram articuladas com os seus valores e 

interesses, procurando explicar diferentes níveis de envolvimento com as candidaturas postas. 

Atitude política forte e positiva articulada com interesses e valores convergentes apontou para 

panelistas com alto engajamento nas campanhas em defesa de candidaturas específicas.  

No capítulo 3, descrevemos as estratégias de persuasão empregadas pelas campanhas 

de Lula e de Alckmin, com ênfase nos dois temas mais salientes da agenda do eleitor: o 



 30 

desemprego e a criminalidade/violência. Para a análise das retóricas de tucanos e petistas, 

empregamos a metodologia proposta por Marcus Figueiredo, Alessandra Aldé, Heloisa Dias e 

Vladymir L. Jorge (1998). Procuramos ainda, neste capítulo, articular os resultados extraídos 

dessa análise das retóricas com a evolução das percepções de eleitores em relação aos dois 

issues, identificada nos surveys aplicados nos Tempos 1 e 2, antes do início do HGPE e 

depois do pleito em primeiro turno.  

No capítulo 4, procuramos dar resposta estatística às preocupações desta tese, 

sobretudo, apresentando um modelo de regressão multinominal, que acreditamos ser 

adequado à apreensão da maior parte da complexa dinâmica envolvida no processamento das 

informações por eleitores sobre a política. Ainda nesse capítulo, demonstramos o potencial 

das campanhas políticas para promover o aprendizado sobre temas e figuras centrais da 

política e importantes para a decisão de voto, assim como, procuramos indicar as variáveis 

com poder explicativo para o reposicionamento político de eleitores ao longo da campanha.  

No último capítulo, reunimos e sintetizamos as conclusões de nosso trabalho. Ao final 

desta tese, apresentamos uma seção de Anexos, com os questionários aplicados e a descrição 

dos panelistas e das entrevistas realizadas.  
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CAPÍTULO 1 

DEMOCRACIAS ELEITORAIS, CAMPANHAS, PROCESSAMENTO E USO DA 

INFORMAÇÃO POLÍTICA 

 

Introdução 

 

Depois de recuperarmos algumas das preocupações clássicas expressas pela 

bibliografia voltada para a temática da informação, da opinião pública e das democracias, 

procuraremos, neste capítulo, descrever o comportamento do eleitor belo-horizontino, ao 

longo da campanha presidencial de 2006, em relação a diversas variáveis comunicacionais e 

políticas. 

Como o eleitor belo-horizontino, nossa unidade de análise,  se comporta em termos de 

obtenção de informação de diferentes fontes, em relação à exposição à mídia e ao Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE)? Que interesse manifesta pela política? Como se 

processam as suas interações interpessoais sobre a política, importante atalho cognitivo para 

interpretação das informações e o julgamento político? Ao longo da campanha eleitoral, as 

prioridades da agenda política deste eleitor se alteraram? Testamos as hipóteses de 

independência de cada uma dessas variáveis em relação aos Tempos 1 e 2 do desenho da 

pesquisa. Trata-se, antes de tudo, de averiguarmos o que ocorre com este eleitor em sua 

interação com o ambiente informacional no contexto da campanha presidencial de 2006. 

Isto feito, indicamos, neste capítulo, a teoria de aquisição da informação e escolha com 

que trabalharemos nesta tese, apresentada por Lupia e McCubbins (1998), dentro de uma 

abordagem econômica, das ciências sociais e da psicologia cognitiva, aplicada aos contextos 

de incerteza e de informação incompleta, em que indivíduos interagem com oradores 

estrategicamente orientados para a persuasão e necessitam escolher em quem acreditar. A 

teoria parte de um modelo elaborado sobre os custos envolvidos, para o indivíduo, na decisão 

de prestar atenção em determinados estímulos, do qual derivamos um modelo estatístico para 

explicar a probabilidade de um indivíduo assistir ao HGPE. 

Fecharemos o capítulo propondo um modelo explicativo, utilizado pelo eleitor belo-

horizontino, para o processamento da informação sobre a política naquela campanha 

presidencial. Para tanto, elaboramos as contribuições de autores de diversas tradições de 

pesquisa, da abordagem econômica aplicada ao uso da informação, da abordagem 

psicossociológica, da Escola de Columbia e de estudos no campo da cognição.  
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1.1. Informação, opinião pública e democracias  

 

As preocupações dos “pais” norte-americanos da democracia quanto à habilidade do 

cidadão comum em fazer escolhas políticas “razoáveis” remontam aos filósofos clássicos. Os 

gregos indagariam: o demos tem informações e conhecimento para controlar as ações dos 

governos por meio das eleições? Nos termos do federalista James Madison, um “governo 

popular”, sem informação ou sem os meios para adquiri-la, se converte no prólogo de “uma 

farsa ou uma tragédia, ou, talvez, de ambos”. 
8
 

Na polis, a “ignorância” das massas era anotada por Sócrates e por Platão, para quem a 

doxa – opinião em grego –, representada pela alegoria da caverna, era percebida como 

insegura, imprecisa, apoiada em meras aparências, ambígua e inclinada ao erro. Platão, assim 

como Sócrates, duvidava das virtudes cívicas e da sabedoria do público, imbuído das 

deliberações em assembleias relativas à vida política. Não mais crente do que Sócrates e 

Platão na habilidade individual para a escolha, Aristóteles se respaldava na capacidade do 

julgamento coletivo em que, acreditava, repousa a areté, a opinião verdadeira, fundamentada:  

O povo, embora individualmente possa ser um juiz pior do que aqueles que possuem um 

conhecimento especial, é coletivamente tão bom quanto eles. Além do mais, há certos artistas 

cujos trabalhos são melhor julgados não apenas por eles mesmos, mas por aqueles que não 

possuem a arte; por exemplo, o usuário ou dono de uma casa terá melhores condições de 

julgá-la do que o construtor; [...] e o convidado será melhor juiz de um banquete do que o 

cozinheiro. (Aristóteles: 1946:126) 

Se, por um lado, o conceito de opinião pública se desenha no nascedouro das 

democracias, por outro lado, o fenômeno que supõe certos comportamentos coletivos em 

relação àqueles que exercem o poder é tão antigo quanto as sociedades humanas. Alejandro 

Muñoz-Alonso chama a atenção para uma literatura rica em histórias de reis, certos da 

imprudência que representaria, mesmo ao mais autoritário, governar de costas para os súditos. 

É assim que o autor nos remete aos contos árabes de As mil e uma noites, em que o califa 

Harum-al-Raschid se imiscuía nas madrugadas pelas ruas de Bagdá para auscultar os humores 

do povo (Alonso, 1992: p. 23). Para Platão, tratava-se da doxa. Os romanos chamavam-na vox 

populi. Na Idade Média vigorava a ideia da doutrina medieval do consentimento. A expressão 

“opinião pública” foi cunhada, tal como conhecida hoje, durante as décadas que precederam a 

Revolução Francesa e indica não apenas o sujeito da opinião, mas também a natureza e o 

domínio das opiniões em questão (Sartori, 1994: 125).  

                                                 
8
 Carta a W.T. Barry, citada por Carpini; Keeter (1996), p.22. 
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Por ser um conceito político, uma opinião é considerada pública não apenas porque 

está difundida entre os públicos, como também por dizer respeito às coisas públicas. Nos 

termos de Giovanni Sartori, uma opinião sobre coisas públicas deve ser uma opinião exposta 

à informação sobre coisas públicas. Ele define: “... um público, ou uma multiplicidade de 

públicos, cujos estados de espírito difusos (opiniões) interagem com fluxos de informações 

relativas ao estado da res publica” (Sartori, 1994: v. 1, 125). Nesse sentido, trata-se de um 

conceito que designa processos modernos, que se seguem aos avanços tecnológicos que 

possibilitaram o surgimento da imprensa.  

À medida que as sociedades avançam tecnologicamente, possibilitando que a 

informação circule em tempo real por todo o globo, inevitavelmente o indivíduo – e o 

conceito de opinião pública – se amarra e depende mais daquilo que Walter Lippmann, em 

1922, considerou os olhos e a percepção de terceiros para a apreensão da complexidade das 

questões de diversas naturezas. Cunhada por Lippmann, a expressão “o mundo lá fora e as 

imagens em nossas cabeças” argumenta que o mundo político do cidadão é, por necessidade, 

um ambiente artificial, criado em sua maioria pelos meios de massa, que juntam, organizam e 

filtram os eventos de um ambiente real que, em verdade, é muito grande, muito complexo e 

muito cambiante para a assimilação direta. “E apesar disso temos de agir dentro desse 

ambiente, temos de reconstruí-lo num modelo mais simples antes de podermos lidar com ele”, 

sustenta o autor (Lippmann, 1997: 22).  

A apreensão desse “mundo” e dessas “imagens” a que se referia Lippmann ganhou 

especial impulso a partir das décadas de 30 e 40 do século passado, com o desenvolvimento 

da metodologia de pesquisa quantitativa
9
 e, nas décadas subsequentes, a metodologia 

qualitativa. As “opiniões” políticas do eleitor, agora passíveis de serem mensuradas, 

                                                 
9 O desenvolvimento da metodologia de survey foi central para essa tradição de pesquisa. A pesquisa quantitativa 

contemporânea, que utiliza a metodologia de survey, é sobretudo resultado do trabalho de pesquisadores americanos do 

século XX. Dois cientistas se destacam, nesse sentido: Samuel A. Stouffer e Paul F. Lazarsfeld. O primeiro empreende 

inúmeras tentativas para aplicar métodos empíricos nas pesquisas de problemas sociais, a começar pela análise dos efeitos da 

Depressão na América, além da coleta de dados para descrever o status dos afro-americanos em 1930. Durante a 2ª. Guerra 

Mundial, Stouffer dirigiu o braço de Informação e Educação do Exército americano, unificando um grupo de cientistas 

sociais para examinar questões importantes ao prosseguimento da guerra. Ele é o autor do livro The American Soldier: 

Studies in Social Psychology in World War II. Durante a era McCarthy de feroz pregação anticomunista, Stouffer realizou 

surveys nacionais para examinar os efeitos da cruzada anticomunista que se alastrava pelo país. Stouffer tentou desenvolver 

métodos científicos de pesquisas empíricas apropriados ao exame dos fenômenos sociais, em constante troca de informações 

com os estatísticos britânicos Karl Pearson e R. A. Fischer. Ele deixou um legado para as ciências sociais: desenho de 

estudos, métodos de amostragem, desenho de questionários, a lógica da análise, dentre outros métodos necessários à 

implementação do survey. Paul Lazarsfeld, europeu imigrante, estava, como Stouffer, interessado no estudo de fenômenos 

sociais relevantes como: liderança política, comunicações, comportamento econômico e comportamento eleitoral. No estudo 

desses tópicos, Lazarsfeld continuou a desenvolver rigorosas técnicas para a aplicação de métodos empíricos às questões 

sociais. Ao utilizar equipamentos para processar os dados das pesquisas, ele reconheceu o potencial da tecnologia para uso da 

pesquisa social analítica. Foi Lazarsfeld quem desenvolveu a idéia do modelo lógico, teórico, a ser testado pela metodologia 

de survey. Cabe a ele, ainda, a implantação de centros de pesquisas permanentes para dar suporte às pesquisas que se 

respaldam em métodos de survey, a começar pela universidade de Columbia. Esses centros se espalharam por toda a 

América. (Babbie, Earl. Survey research as a method of social science. p. 37-38). 
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alcançaram relevância e levantaram um rico debate quanto à sua “natureza” mais ou menos 

informada, a partir de evidências empíricas em relação à sua instabilidade ao longo do tempo 

e a certa incongruência manifesta por eleitores, estimulados a relacionar candidatos e partidos 

da disputa eleitoral às próprias posições ideológicas. As evidências empíricas de cidadãos 

desinteressados e desinformados sobre a política revelavam-se, a uma espantada academia, 

pouco animadoras para o ideal normativo democrático.  

Mirando em perspectivas de modelos de democracia com maior ou menor participação 

popular, os defensores da teoria democrática propuseram variantes ao modelo clássico, numa 

tentativa de incorporar uma concepção mais realista de cidadania.
10

 Entre os autores que se 

contrapõem à visão clássica, Schumpeter, Berelson, Schattscheneider e Neuman apresentaram 

um modelo elitista, em que uma minoria informada, atenta e ativa se comportaria como uma 

espécie de guardiã do público em geral. Em outra abordagem, Benjamim Page e Robert 

Shapiro refinaram a perspectiva aristotélica de que a ignorância individual é compensada pela 

sabedoria do coletivo. Nessa perspectiva, enquanto a opinião individual flutua ao longo do 

tempo, no agregado, esses desvios aleatórios se cancelam, de tal forma que grandes amostras 

refletiriam as preferências coletivas de muitos indivíduos. Uma terceira abordagem, da 

racionalidade limitada, defendida, entre outros, por autores como Popkin (1994), Lupia e 

McCubbins (1998), sustentou que, por meio de heurísticas ou atalhos para a obtenção de 

informação e atalhos de julgamento, os eleitores tomam decisões razoáveis com poucas 

informações e com economia de esforço cognitivo. 

Nosso trabalho se insere na perspectiva da racionalidade limitada. Acreditamos que o 

eleitor desenvolva estratégias para fazer escolhas razoáveis com poucas informações. Dentro 

dessa perspectiva, esse “estado de coisas” a que os acadêmicos comumente se referem para 

descrever as profundas desigualdades na distribuição da informação relacionada às coisas da 

res publica tem explicações calcadas na lógica individual. Ao avaliar o alto custo e esforço 

cognitivo para se manter informado sobre as coisas públicas e o baixo retorno esperado desse 

investimento incerto, o cidadão opta por desenvolver estratégias para a tomada de decisões 

políticas, como votar, com pouca informação. Tal constatação estabelece uma tensão de difícil 

solução entre a perspectiva individual e a perspectiva coletiva do bem comum e da cidadania 

informada, propugnada pela teoria democrática, colocada nestes termos por Anthony Downs:  

Essa tensão deriva de duas proposições aparentemente contraditórias: 1) Cidadãos racionais 

querem que a democracia funcione bem para desfrutar dos seus benefícios -, e a democracia 

                                                 
10 Não é expectativa desta tese promover um debate sobre a democracia tal qual como concebida por seus fundadores e as 

“promessas não cumpridas”, nos termos de Norberto Bobbio, pela democracia real.  
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funciona melhor quando os cidadãos estão bem informados. 2) No plano individual é 

irracional estar bem informado. (Downs, 1957: 246)  

Para Downs, autor da obra clássica Uma teoria econômica da democracia, a 

formulação desse paradoxo se explica porque os benefícios derivados de uma organização 

social eficiente são indivisíveis, de tal forma que, em princípio, no longo prazo, o coletivo se 

beneficia de decisões individuais bem informadas. Entretanto, no plano individual, acumular 

informações sobre a política, para uma decisão de voto que maximize os reais interesses do 

cidadão, requer não apenas um alto investimento em tempo, como um grande esforço 

cognitivo.  

A esse esforço cognitivo, soma-se a variável da incerteza quanto à concretização de 

expectativas em relação ao eventual governo eleito e, antes mesmo disso, a incerteza quanto 

aos resultados do pleito que depende das decisões de outros. Apesar do tamanho da aposta 

individual dirigida à tarefa, nada garante que o próprio voto – seja ele “informado” ou não – 

decidirá as eleições. O paradoxo da participação política consiste no fato de ser tão ínfimo o 

peso do voto individual sobre os resultados finais, que, como bem aponta Marcus Figueiredo, 

“se um indivíduo votar em um candidato ou em outro, sua escolha não mudará em nada a 

classificação final dos candidatos” (Figueiredo, 1991: 11). 
11

  

A disposição de cada indivíduo em investir na aquisição de informação em relação a 

qualquer área do conhecimento e, em especial, sobre a política e as eleições, é distinta. O 

esforço cognitivo individual empregado nesse processo varia entre eleitores e dependerá, no 

geral, do impacto percebido em suas vidas, decorrente do resultado eleitoral, da familiaridade 

que já desfrutam em relação à política e aos temas do debate, a partir do repertório inicial de 

informações e de conhecimentos de que dispõem. A questão é assim abordada por Downs:  

Em qualquer sociedade marcada pela profunda divisão do trabalho e na presença da incerteza, 

o custo da informação é compulsoriamente diferente para homens diferentes. 

Consequentemente, a quantidade de informação que é racional para um homem obter pode ser 

muito maior ou menor do que a quantidade de informação que é racional para outro adquirir. 

Essa conclusão é válida mesmo quando o retorno a ser obtido da informação é idêntico para 

todos. (Downs, 1957: 236)  

Ao definir o eleitor como um “investidor racional em bens coletivos”, Samuel Popkin 

(1994) sintetiza a natureza do “investimento”: é feito com informação imperfeita, que tem alto 

custo de aquisição, e sob condições de grande incerteza, pois o “retorno” dependerá sempre 

dos outros. O benefício que o eleitor colherá, em relação ao tempo e ao esforço despendido no 

                                                 
11

 Para a explicação de como o paradoxo é dissolvido, ver A decisão do voto – democracia e racionalidade, de Marcus 

Figueiredo.  
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processo de tomada de decisão, dependerá, no curto prazo, da decisão dos outros eleitores. No 

médio e no longo prazo, o “investimento” estará depositado nas mãos do futuro governo. 

Trata-se, portanto, de uma probabilidade de retorno dificilmente calculável. Não à toa, não 

bastará ao político acenar de forma convincente ao eleitorado, apenas exibindo características 

pessoais e a promessa de entrega de certos benefícios.  

Os candidatos precisam apresentar ao eleitorado as legendas e atores que dão 

sustentação ao seu projeto, pois, ao candidato e ao seu grupo de sustentação, o eleitor dirigirá 

uma pergunta, que é o ponto de partida implícito ou explícito de toda a teoria sobre o voto, 

assim descrita por Popkin (1994: 10): 

 

“ „O que você tem feito por mim ultimamente?‟ A primeira parte da indagação – o que você 

tem feito – explora a avaliação da performance do governo e a necessidade de especificação 

de como a avaliação desse desempenho poderá afetar a expectativa do eleitor em relação ao 

seu investimento. Enquanto o termo „ultimamente‟ remete à forma como o eleitor usa 

informações antigas para processar as novas informações com as quais interage, a expressão 

„para mim‟ é carregada de ambiguidade e de uma tensão insolúvel. Fazer algumas coisas para 

o eleitor significa fazer as mesmas coisas para todo mundo.” (Popkin, 1994: 11).  

 

Por tratar-se de um bem coletivo, a essência das campanhas reside, nos termos de 

Popkin, na transformação de incontáveis interesses desestruturados numa única coalizão, 

criando uma só clivagem dominante. “Requer a agregação de incontáveis eus em poucos nós”, 

considera (Popkin, 1994: 12). Por conta disso, o aconselhamento de Popkin aos estrategistas 

de campanha é claro: nunca diga às pessoas que elas são egoístas, mas nunca suponha que não 

o sejam. As campanhas eficientes, naturalmente, levam ao pé da letra o mandamento e 

disputam entre si a atenção dos cidadãos. Estes, ensina Key (1966), por ortodoxo que possa 

parecer o argumento, “não são tolos”.  

 

1.2 O eleitor belo-horizontino e o ambiente informacional da campanha presidencial de 

2006: exposição à mídia e interações interpessoais  

 

A frequência e a intensidade da exposição de eleitores belo-horizontinos com as 

diferentes plataformas de mídia se distribuem desigualmente entre as variáveis 

sociodemográficas. Vamos conhecer a atitude dos eleitores belo-horizontinos em relação ao 

ambiente informacional, também analisando a distribuição da frequência das interações 

interpessoais e a sua associação com as variáveis sociodemográficas. Nesta seção, vamos 

verificar se entre os dois tempos dos surveys aplicados houve variação na intensidade de 

exposição aos noticiários dessas plataformas. Também vamos verificar se houve entre os dois 
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tempos variação na intensidade das interações interpessoais, atalho cognitivo importante para 

a interpretação da política do que para a obtenção de informação propriamente dita.  

 

1.2.1  Plataformas de mídia e atenção à informação sobre a campanha política 

 

No contexto das eleições presidenciais de 2006, em Belo Horizonte, em média 84% 

dos eleitores não acessaram a internet; entre 52% e 55,5% não leram jornais impressos; e 

entre 17,5% e 19% não assistiram a nenhum noticiário de televisão nas semanas que 

antecederam os  tempos 1 e 2 de realização de nossa pesquisa.
12

 Considerando as três 

plataformas de mídia, os noticiários de televisão foram a principal fonte de informação, 

segundo relato dos entrevistados das duas amostras: entre 37% e 41% dos eleitores 

declararam assistir, todos os dias da semana, a um noticiário. Em média, os moradores da 

capital mineira maiores de 16 anos assistiram aos jornais televisivos 4 dias na semana. A 

mediana da distribuição foi 5: metade dos eleitores assistiram aos noticiários por até 5 dias 

nas semanas que antecederam cada um dos dois levantamentos de campo; a outra metade 

assistiu entre 5 e 7 dias (valor máximo). Entre os dois surveys realizados antes do início do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral e depois do pleito em primeiro turno, a exposição ao 

noticiário da televisão manteve-se estável.  

  

                                                 
12 Não é objetivo desta tese fazer este debate, mas em que pese a baixa frequência de acessos aos sites de notícias da internet, 

identificada no pleito de 2006, as campanhas presidenciais de 2010 se anunciam muito voltadas para a internet, como já 

demonstraram as disputas pelas prefeituras municipais das capitais em 2008. Será interessante acompanhar a evolução dessa 

plataforma no país que, para além dos sites noticiosos, é identificada como um grande desafio da Justiça Eleitoral. You tube, 

MySpace, Facebook, Twitter, Orkut, sites abrigados no exterior do submundo das campanhas, para não falar do telefone 

celular, estarão no centro das estratégias de comunicação utilizadas por candidatos, engrossando a avalanche de informações 

despejadas no ambiente, exigindo ainda mais rapidez de respostas das campanhas. Nos Estados Unidos, o embate midiático 

entre o democrata Obama e o republicano McCain, numa das plataformas, o You tube, valeu o placar de 77 milhões de 

visualizações. Da mesma forma, em Belo Horizonte, boa parte da disputa entre Leonardo Quintão (PMDB) e Márcio Lacerda 

(PSB) se deu virtualmente. Foram correntes de e-mails, denúncias em sites, blogs, websites, vídeos – um dos quais, uma 

sátira protagonizada pelo ator Tom Cavalcante contra o peemedebista, atingiu a casa de quase 1 milhão de acessos. Em que 

pesem as estratégias de processamento da informação desenvolvidas pelo eleitor para selecionar, absorver, interpretar, 

arquivar ou descartar os novos dados, é importante que a pesquisa nesse campo avance, indicando novos caminhos e 

metodologias para apreender as interações do eleitor, particularmente, com as imagens desse rico mundo virtual.  
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Tabela 1.1.  Variável Tempo  e a audiência  ao noticiário de televisão 

 
Quantos dias, na semana passada, você assistiu a um jornal de notícias na 

televisão? (*) 

 Tempo 1 Tempo 2 

 Freq. % Freq. % 

Nenhum dia 103 17,5 112 19 

1 dia 18 3,1 21 3,6 

2 dias 41 7 46 7,8 

3 dias 70 11,9 78 13,2 

4 dias 43 7,3 38 6,4 

5 dias 51 8,7 44 7,4 

6 dias 21 3,6 34 5,8 

Todos os dias 241 40,9 218 36,9 

Total 588 100 591 100 

NR (missing) 22 3,6 15 2,5 

Média 4,34 4,14 

Mediana 5 5 

Desvio Padrão 2,701 2,721 

Moda 7 7 

(*) Não há diferença estatisticamente significante entre as médias 4,33 do Tempo 1 e 4,14  

do Tempo 2. T-Test p=0,233 (sig. 2 sided), em α=0,05. 

 

Com a técnica One-Way Analysis of Variance (ANOVA), verificamos se há diferença 

entre as médias de exposição aos jornais televisivos pontuadas entre as categorias de 

escolaridade em anos. A diferença é significativa (p=0,004 em α=0,05). Entretanto, as 

comparações múltiplas entre as categorias (Bonferroni) apontam para diferença significante 

apenas entre a média de exposição das categorias de indivíduos com escolaridade de 1ª a 4ª 

séries (média de exposição de 3,8 dias na semana) e a média de exposição de indivíduos com 

escolaridade de ensino médio (média de exposição de 4,5 dias na semana). Em geral, a 

exposição média semanal aos jornais de televisão, por categorias de escolaridade, apresentou 

variações não significativas em torno de uma média alta (4,2 dias por semana).  

 

Gráfico 1.1 Representação gráfica das médias de audiência em dias ao noticiário de televisão  

dentro das categorias de escolaridade
13

 

 

                                                 
13

 Não são significativas as diferenças de médias entre T1 e T2 dentro das categorias de escolaridade. 

3,8 3,8

4,2

4,5

4,5

3

4

5

Nunca estudou 1ª a 4ª série 5ª a 8ª série Médio 

incompleto/completo

Superior 
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Média semanal
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Da mesma forma que a escolaridade e a exposição ao noticiário de televisão estão 

positivamente correlacionadas, renda familiar tem correlação positiva com a exposição ao 

noticiário (r=0,14 em α=0,05). A análise ANOVA para a exposição segundo grupos de renda 

indica ser significativa a diferença de exposição entre os grupos situados nos extremos de 

renda familiar. A média de exposição de famílias com renda até 1SM e de famílias com renda 

de mais de 1SM a 3SM é menor do que a média de exposição das famílias dos grupos de 

renda “de mais de 5 a 10 SM” e “mais de 10SM”. 
14

 

Entre 52% e 55% dos eleitores de Belo Horizonte não leram jornal diário nas semanas 

que antecederam os levantamentos de campo nos Tempos 1 e 2. Aproximadamente 15% dos 

eleitores de Belo Horizonte declararam ler jornal impresso todos os dias da semana. Em 

média, o morador da capital com 16 anos ou mais afirmou ler, em média, 2 dias na semana. A 

mediana da distribuição foi 0, o que equivale a dizer que metade dos entrevistados da amostra 

afirmaram não ter lido jornal nenhum dia na semana. 

 

Tabela 1.2. Variável Tempo e a leitura do eleitor de Belo Horizonte de jornais diários 

impressos 
Quantos dias na semana passada você leu um jornal diário? (*) 

 Tempo 1 Tempo 2 

 Freq. % Freq. % 

Nenhum dia 305 52 330 55,6 

1 dia 30 5,1 27 4,5 

2 dias 58 9,9 41 6,9 

3 dias 51 8,7 46 7,7 

4 dias 18 3,1 39 6,6 

5 dias 27 4,6 17 2,9 

6 dias 4 0,7 5 0,8 

Todos os dias 93 15,9 89 15,0 

Total 586 100 594 100 

NR (missing) 23 3,8 12 2,0 

Média 2,02 1,92 

Mediana 0 0 

Desvio Padrão 2,616 2,598 

Moda 0 0 

(*) Não há diferença estatisticamente significante entre as médias 2,02 do Tempo 1 e 1,92  

do Tempo 2.  T-Test p=0,534 (sig. 2 sided), em α=0,05. 

 

                                                 
14 Eleitores do grupo de renda familiar até 1SM assistiram ao noticiário em média por 3,9 dias nas semanas que antecederam 

o levantamento de campo; eleitores do grupo de renda familiar de mais de 1SM a 3SM assistiram ao noticiário em média por 

4 dias; já eleitores do grupo renda familiar de mais de 5SM a 10SM assistiram, em média, por 4,9 dias nas semanas anteriores 

à aplicação dos surveys. A categoria mais de 10SM assistiu, em média por 5,4 dias. As médias das duas categorias de renda 

mais baixa são menores do que as médias das duas categorias de renda mais alta. A categoria de renda familiar de 3 a 5 SM 

assistiu, em média, por 4,4 dias. Não há diferença estatisticamente significante entre a média desta categoria intermediária e 

as demais.  



 40 

À medida em que cresce a escolaridade, aumenta a média de leitura semanal de jornais 

impressos. Ao introduzirmos o fator “categorias de escolaridade” na distribuição da leitura de 

jornais impressos nas semanas que antecederam os dois levantamentos de campo (ANOVA), 

verificamos diferença significativa entre as médias de leitura de jornais impressos, pontuadas 

por todas as categorias de escolaridade em anos (p=0,000 em α=0,05). As comparações 

múltiplas entre as categorias (Bonferroni) apontam para diferenças significantes entre as 

médias de todos os grupos, exceção à média daqueles que nunca estudaram e daqueles com 

escolaridade de 1ª a 4ª séries. Aqueles que nunca estudaram afirmaram ler em média 0,4 dia 

por semana e a categoria de 1ª a 4ª séries pontuou em média 1,1 dia de leitura por semana. 

Eleitores que estudaram de 5ª a 8ª séries afirmaram ler em média 1,8 dia por semana; a 

categoria de ensino médio tem média de 2,5 dias de leitura por semana. Eleitores com 

formação superior completa ou incompleta, informaram ter lido jornal, em média 3 dias na 

semana.  

 

Gráfico 1.2 Representação gráfica das médias de leitura de jornais em dias da semana dentro 

das categorias de escolaridade 
15

 

 

Os entrevistados das duas amostras afirmaram ter acessado sites de notícia, em média, 

0,6 dia nas duas semanas que antecederam os dois levantamentos de campo. Entre 3,4% e 5%, 

em média, informaram ter acessado a internet todos os dias da semana.  

  

                                                 
15 Entre T1 e T2 não são significativas as diferenças das médias de leituradentro das categorias de escolaridade. 
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Tabela 1.3. Variável Tempo e os dias da semana em que o eleitor de Belo Horizonte acessou 

site de notícias 
Quantos dias na semana passada você acessou um site de notícias ? (*) 

 Tempo 1 Tempo 2 

 Freq. % Freq. % 

Nenhum dia 498 84,8 502 83,9 

1 dia 13 2,2 8 1,3 

2 dias 21 3,6 19 3,2 

3 dias 9 1,5 9 1,5 

4 dias 13 2,2 18 3,0 

5 dias 13 2,2 11 2,8 

6 dias 0 0 2 0,3 

Todos os dias 20 3,4 29 4,8 

Total 586 100 598 100 

NR (missing) 23 3,8 8 1,3 

Média 0,58 0,69 

Mediana 0 0 

Desvio Padrão 1,599 1,799 

Moda 0 0 

(*) Não há diferença estatisticamente significante entre as médias 0,58 do Tempo 1 e 0,69 do Tempo 2.  T-Test p=0,456 (sig. 

2 sided), em α=0,05 

 

Enquanto, em média, entre 32% e 33% dos eleitores de Belo Horizonte informaram ter 

ouvido noticiário de política em rádios, nas semanas que antecederam os levantamentos de 

campo, apenas entre 7% e 8% leram sobre política em revistas semanais. Não houve variação 

estatisticamente significante em relação aos hábitos de consumo dessas mídias nos dois 

tempos da pesquisa.  

Em que pese ser a televisão o carro-chefe entre as plataformas de mídia em termos de 

alcance e acessibilidade do público, consideramos importante salientar, contudo, que isso não 

significa que certas notícias divulgadas em mídias restritas, como revistas semanais e em sites 

especializados, não tenham potencial para atingir o público de massa. A mídia se 

retroalimenta (Maakaroun, 1994). Veículos distintos se pautam, repercutem, reproduzem e 

avançam em notícias inicialmente divulgadas pela concorrência. Por isso, as informações 

mais salientes, como alguns escândalos, em poucos dias podem ganhar visibilidade mesmo 

entre o público não diretamente exposto ao primeiro veículo que colocou o foco sobre o tema. 

A essa característica da mídia somam-se os desdobramentos da comunicação em dois passos, 

com eleitores mais expostos, por meio de interações múltiplas, enquadrando, interpretando e 

auxiliando outros eleitores a chegarem a um julgamento político sobre fatos que, muitas 

vezes, são digeridos exclusivamente em “segunda mão”, sem que alguns eleitores menos 

informados tenham interagido diretamente com o noticiário das plataformas de mídia.  
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1.2.2. Intensidade das interações interpessoais 

 

Praticamente todo o eleitorado belo-horizontino em algum momento discutiu o 

processo eleitoral nas eleições presidenciais de 2006. A categoria “não conversou” caiu de 

4,6% (resíduo ajustado 4,3) no Tempo 1 para 0,7 no Tempo 2 (resíduo ajustado = - 4,3) e 

ampliou-se a categoria daqueles que conversaram com frequência. Esta subiu de 4,4% no 

Tempo 1 (resíduo ajustado – 5,8) para 14% no Tempo 2 (resíduo ajustado = 5,8). Portanto, o 

aumento de interações interpessoais sobre as eleições entre os dois tempos foi estatisticamente 

significativo (qui-quadrado = 49,68, p=0,000).
16

  

 

Tabela 1.4. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores sobre as eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais * Tempo - Tabela Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

28 

4,6% 

4,3 

4 

0,7% 

-4,3 

32 

2,7% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

362 

59,6% 

0,5 

349 

58,3% 

-0,5 

711 

59,0% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

190 

31,3% 

1,6 

162 

27,0% 

-1,6 

352 

29,2% 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

27 

4,4% 

-5,8 

84 

14,0% 

5,8 

111 

9,2% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

607 

100,0% 

599 

100,0% 

1206 

100,0% 
(1)Há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 49,684 p = 0,000, em α=0,05 

    

 

Interessados em captar a intensidade de interações interpessoais para discutir, analisar 

e interpretar fatos da política, inserimos em nosso instrumento de pesquisa uma sequência de 

questões que procurou identificar quem foram os principais interlocutores em interações com 

os quais os eleitores chegaram a um julgamento político de certos temas, de candidatos, de 

partidos para o posicionamento eleitoral. Amigos, seguidos de família e, depois, de vizinhos 

foram os interlocutores mais frequentes.
17

 Entre T1 e T2 houve uma redução significativa das 

                                                 
16 A pergunta do survey foi: “No geral, você diria que tem conversado sobre as eleições presidenciais com muita frequência, 

mais ou menos frequentementeu com pouca frequência ou não tem conversado sobre as eleições presidenciais?” 

 
17 A pergunta do survey foi: “Normalmente, há várias situações em nossas vidas em que podemos conversar sobre assuntos 

como as eleições presidenciais. Na última semana você trocou idéias sobre isso com ----- com frequência, mais ou menos 

frequentemente com pouca frequência  ou não conversou sobre as eleições com ----? A pergunta referiu-se às seguintes 

situações: familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, associações de bairro/sindicatos e igrejas. 
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categorias de eleitores que declararam não ter conversado ou ter conversado pouco sobre as 

eleições presidenciais com os amigos, com a família e com os vizinhos.   

 

Tabela 1.5. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores com amigos sobre as 

eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais com amigos * Tempo - Tabela 

Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

213 

36,2% 

4,2 

149 

24,9% 

-4,2 

362 

30,5% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

174 

29,6% 

-3,1 

228 

38,1% 

3,1 

402 

33,9% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

116 

19,7% 

0,1 

117 

19,6% 

-0,1 

233 

19,6% 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

85 

14,5% 

-1,4 

104 

17,4% 

-1,4 

189 

15,9% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

588 

100% 

598 

100% 

1186 

100% 
(1)Há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 20,4 p = 0,000, em α=0,05 

 

Tabela 1.6. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores com a família sobre as 

eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais com a família* Tempo - Tabela 

Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

223 

37,6 

5,4 

139 

23,2 

-5,4 

362 

30,3% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

202 

34,1% 

-2,7 

250 

41,7% 

2,7 

452 

37,9% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

116 

19,6% 

-1,4 

137 

22,8% 

1,4 

253 

21,2 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

52 

8,8% 

-2,0 

74 

12,3 

2,0 

126 

10,6% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

593 

100% 

600 

100% 

1193 

100% 
(1)Há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 30,133, p = 0,000, em α=0,05 
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Tabela 1.7. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores com os vizinhos sobre 

as eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais com vizinhos* Tempo - Tabela 

Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

303 

51,5% 

3,6 

245 

41,1% 

-3,6 

548 

46,3% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

169 

28,7% 

-1,3 

192 

32,2% 

1,3 

361 

30,5% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

75 

12,8% 

-2,3 

104 

17,4% 

2,3 

179 

15,1% 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

41 

7,0% 

-1,4 

55 

9,2% 

1,4 

96 

8,1% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

588 

100% 

596 

100% 

1184 

100% 
(1)Há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 14,291, p = 0,003, em α=0,05 
   

 

Entre os dois tempos dos levantamentos de campo, entretanto, não houve diferença 

estatística em relação à intensidade das interações que se estabeleceram entre eleitores e 

colegas de trabalho, entre eleitores e associações de bairro/sindicatos e entre eleitores e as 

igrejas. Com os colegas de trabalho os eleitores, em sua maioria, optaram por uma postura 

convenientemente discreta: entre 55% e 56% não conversaram com eles sobre política. 

 

Tabela 1.8. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores com os colegas de 

trabalho sobre as eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais com colegas de trabalho* Tempo - 

Tabela Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

319 

55,4% 

-0,3 

331 

56,2% 

0,3 

650 

55,8% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

109 

18,9% 

-0,4 

117 

19,9% 

0,4 

226 

19,4% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

77 

13,4% 

1,1 

66 

11,2% 

-1,1 

143 

12,3% 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

71 

12,3% 

-0,2 

75 

12,7% 

0,2 

146 

12,5% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

576 

100% 

589 

100% 

1165 

100% 
(1)Não há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 1,316, p = 0,725, em α=0,05 
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Entre 77% e 83% não mantiveram interações interpessoais sobre as eleições 

presidenciais em associações de bairro/sindicatos e em igrejas
18

.  

Tabela 1.9. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores com nas igrejas sobre 

as eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais em igrejas* Tempo - Tabela Cruzada 

(1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

445 

77,3% 

-0,1 

459 

77,5% 

0,1 

904 

77,4% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

77 

13,4% 

0,4 

75 

12,7% 

-0,4 

152 

13,0% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

37 

6,4% 

-0,8 

45 

7,6% 

0,8 

82 

7,0% 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

17 

3,0% 

0,8 

13 

2,2% 

-0,8 

30 

2,6% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

576 

100% 

592 

100% 

1168 

100% 
(1)Não há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 1,338, p = 0,720, em α=0,05 
 

Tabela 1.10. Variável Tempo e as  interações interpessoais de eleitores em associações de 

bairro e sindicatos sobre as eleições 
Frequência com que conversou sobre as eleições presidenciais em associações de bairro e sindicatos* 

Tempo - Tabela Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Conversou sobre 

as eleições presidenciais 

 

 

 

 

 

Não conversou 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

473 

82,1% 

-0,2 

488 

82,6% 

0,2 

961 

82,3% 

 

Pouca 

frequência 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

60 

10,4% 

0,4 

57 

9,6% 

-0,4 

117 

10,0% 

 

Mais ou menos 

frequentemente 

N 

%  Tempo 

Resíduo ajustado 

32 

5,6% 

0,4 

30 

5,1% 

-0,4 

62 

5,3% 

 

Com muita 

frequência 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

11 

1,9% 

-0,9 

16 

2,7% 

0,9 

27 

2,3% 

 

Total 
N 

%  Tempo 

576 

100% 

591 

100% 

1167 

100% 
(1)Não há relação de dependência entre as variáveis.  Qui-quadrado = 1,109, p = 0,775, em α=0,05 

                                                 
18

 Eleitores de religião evangélica interagem mais sobre política nas igrejas do que eleitores de religião católica, o que 

evidencia uma postura mais agressiva das igrejas evangélicas na arena política. Há associação significativa entre religião e 

interações  interpessoais sobre política nas igrejas (qui-quadrado=44,9, p = 0,002). Mas enquanto 79,6% dos católicos 

declaram não conversar sobre política nas igrejas (resíduo ajustado = 2,4); 68,2% dos evangélicos afirmam o mesmo (resíduo 

ajustado=-3,8). Ao mesmo tempo, apenas 1,8% de católicos diz conversar com freqüência nas igrejas (resíduo ajustado = -

2,3); 5,4% dos evangélicos dizem o mesmo (resíduo ajustado= 3,1). Entre católicos, as interações nas igrejas se processam 

nas categorias de  intensidades, segundo os relatos dos entrevistados: 79,6% não conversam, 12,1% conversam com pouca 

frequência, 6,5% com frequência mediana e 1,8% com alta frequência. Entre evangélicas, as interações se distribuem da 

seguinte forma, nas categorias de intensidade: 68,2% não conversam, 18,2% conversam com pouca frequência, 8,3% com 

frequência mediana e 5,4% com alta frerquência.  
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Para simplificar a análise desse conjunto de variáveis que tratam das interações 

interpessoais sobre as eleições presidenciais mantidas por eleitores durante a campanha, por 

meio da técnica de extração de componentes principais, geramos dois fatores – escores 

padronizados – que foram linearizados e transformados em escalas intervalares crescentes, de 

0 a 100, denominadas Índice Crescente de Interações Interpessoais Mais Acessadas Para o 

Julgamento Político e Índice Crescente de Interações Interpessoais Menos Acessadas Para o 

Julgamento Político. Esta técnica estatística simplifica os dados por meio da redução
19

 do 

número de variáveis necessárias para descrevê-lo. As novas variáveis – ou fatores gerados - , 

possuem dimensões latentes comuns, ou seja, compartilham o mesmo conceito.  

O Índice Crescente de Interações Interpessoais Mais Acessadas para o Julgamento Político 

carrega as dimensões comuns das variáveis interações com amigos, família e vizinhos
20

. Já o 

Índice Crescente de Interações Interpessoais Menos Acessadas para o Julgamento Político traz 

as dimensões latentes das variávies interações de eleitores com as igrejas e associações de 

bairro/sindicatos.  

Há um aumento estatisticamente significativo da pontuação média do eleitorado belo-

horizontino no índice de interações interpessoais mais acessadas para o julgamento político 

entre os dois tempos. A média de intensidade das interações subiu de 38,6 para 44,6 e a 

mediana da distribuição passou de 34,4 para 42,5, como podemos verificar no quadro abaixo.  

 

Quadro 1.1. Sumário estatístico descritivo da distribuição, nos dois tempos, do Índice 

Crescente de Interações Interpessoais Mais Acessadas Para o Julgamento Político 
ÍNDICE CRESCENTE DE INTERAÇÕES INTERPESSOAIS MAIS ACESSADAS PARA O 

JULGAMENTO POLÍTICO: AMIGOS, FAMÍLIA E VIZINHOS  

 Tempo 1 Tempo 2 

Média* 38,6 44,6 

MEDIANA 34,4 42,5 

1° Quartil 13,7 31,7 

3° Quartil 53,3 61,5 

Moda 13,7 13,7 

Desvio padrão 23,2 22,9 

(*) T test - Sig.(2 sided), μT1#μ T2, p= 0,000, em α=0,05. 

 
  

Já o Índice de Interações Interpessoais Menos Acessadas para o Julgamento Político,  

não apresentou diferença significativa entre os dois tempos.  

                                                 
19 A redução dos dados identifica os fatores latentes, as estimativas dos fatores e as contribuições de cada variável original ao 

fator (seu peso ou carga).  

 
20

 A variável interações com colegas de trabalho foi eliminada da extração de componentes principais (comuncalidade <0,6)  
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Quadro 1.2. Sumário estatístico descritivo da distribuição, nos dois tempos, do Índice 

Crescente de Interações Interpessoais Menos Acessadas Para o Julgamento Político 
ÍNDICE CRESCENTE DE INTERAÇÕES INTERPESSOAIS MENOS ACESSADAS PARA O 

JULGAMENTO POLÍTICO: IGREJAS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO/SINDICATOS 

 Tempo 1 Tempo 2 

Média (*) 18,0 17,1 

MEDIANA 12,8 9 

1° Quartil 8,5 6,5 

3° Quartil 20,2 19,9 

Moda 12,71 12,71 

Desvio padrao 18,1 18,6 

(*) T test - Sig.(2 sided), μT1= μT2, p= 0,413, em α=0,05. 

 

Como se distribui a pontuação no índice de interações interpessoais mais acessadas 

para o julgamento político, segundo gênero, escolaridade e a renda familiar? Homens 

conversaram mais sobre política do que as mulheres, no contexto da campanha presidencial 

de 2006, em Belo Horizonte. Enquanto no Tempo 1 homens pontuaram, em média 40,1 no 

índice de interações de alta frequência, mulheres marcaram uma média de 36,3. No Tempo 2, 

homens e mulheres aumentaram a intensidade das conversas sobre a política, não obstante, 

homens tenham registrado maior média de interações interpessoais sobre a política.  

Gráfico 1.3. Representação gráfica das médias pontuadas no Índice Crescente de Interações 

Interpessoais Mais Acessadas Para Julgamento Político, nos dois tempos, por categoria de 

Gênero
21

 

 

   

Temos uma tendência de maior intensidade nas interações interpessoais sobre política 

à medida em que cresce a escolaridade. Entre T1 e T2,  o maior crescimento na intensidade 

das conversas sobre política se dá entre os grupos de escolaridade  nunca estudou, que saltou 

de média de 15,7 para 36,9 e entre as categorias de ensino médio completo ou incompleto, 

que saltou de uma média pontuada de 38 no Tempo 1 para 47,2 no Tempo 2. A diferença é 

                                                 
21 Em T1, F = 5,620, p = 0,018, em α=0,05:  as médias de homens e mulheres apresentam diferença estatisticamente 

significante. Em T2, F= 4,904, p= 0,027, em α=0,05: as médias de homens e mulheres apresentam diferença estatisticamente 

significante.  
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estatisticamente significante. As diferenças entre as médias registradas nos dois tempos entre 

as demais categorias não são significativas. 
  

 

Gráfico 1.4. Representação gráfica das médias pontuadas no Índice Crescente de Interações 

Interpessoais Mais Acessadas para o Julgamento Político, nos dois tempos, por categorias de 

Escolaridade
22

 
 

 

Ao longo da campanha, houve crescimento estatístico significativo na intensidade de 

interações do grupo de renda familiar de até um salário mínimo, que passou da pontuação 

média de 34,8 para 40,1. No grupo de renda familiar de mais de 1 a 3 salários mínimos – que 

subiu de 39,3 para 44,1 e na categoria de renda familiar superior a 5 salários mínimos a 10 

salários mínimos, cuja pontuação cresceu de 38,7 para 52,2.  

Enquanto no Tempo 1, o grupo de até 1 salário mínimo pontuou em média menos do 

que os grupos de mais de 5 a 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos, no Tempo 2, 

a pontuação média do grupo de menor renda manteve-se menor apenas do que o grupo de 

mais de 5 a 10 salários mínimos. Ainda no Tempo 2, o exame dos contrastes entre as médias 

(Bonferroni) nos indica que o grupo de renda familiar de 5 a 10 salários mínimos também 

apresentou maior pontuação no índice de interações interpessoais sobre a política do que o 

grupo de renda familiar de mais de 1 a 3 salários mínimos. 

 

  

                                                 
22 Entre T1 e T2, não há diferença estatística significante na pontuação média dentro das categorias de 1ª a 4ª séries,  de 5ª a 

8ª séries e de ensino superior incompleto ou completo. Nas  categorias de escolaridade nunca estudou e ensino médio 

incompleto ou completo, entretanto, verifica-se aumento da média pontuada entre os dois surveys. Respectivamente 

F=12,562, p=0,03, em α=0,05;  F=17,260, p=0,000, em α=0,05. 
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Gráfico 1.5. Representação gráfica das médias pontuadas no Índice Crescente de Interações 

Interpessoais Mais Acessadas para o Julgamento Político, nos dois tempos, por categorias de 

Renda 
23

 
 

 

 

1.3 Audiência do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) e interesse pela 

campanha presidencial 

 

Marco simbólico da largada das campanhas e síntese do debate político que se segue 

até o pleito, consideramos agora quem pretendia assistir e quem assistiu efetivamente ao 

HGPE na campanha presidencial de 2006, segundo os dados de campo coletados nos dois 

tempos – T1 (antes do início do HGPE) e T2 (após o pleito em primeiro turno).  

Na rodada do survey aplicada nos primeiros dez dias de agosto, perguntamos aos 

eleitores belo-horizontinos selecionados da amostra: “A partir deste 15 de agosto, os partidos 

e candidatos vão apresentar os seus programas de governo no Horário Eleitoral Gratuito. 

Você acredita que irá assistir ao Horário Eleitoral com muita frequência, com frequência, 

mais ou menos frequentemente, com pouca frequência ou não irá assistir?” 

No survey aplicado no Tempo 2 (T2), após o pleito em primeiro turno, a pergunta foi 

reformulada para adequá-la ao novo momento:  “Entre 15 de agosto e 28 de setembro, os 

partidos e candidatos apresentaram os seus programas de governo no Horário Eleitoral 

Gratuito. Você diria que assistiu o Horário Eleitoral Gratuito com muita frequência, com 

frequência, mais ou menos frequentemente, com pouca frequência ou não assistiu dia algum?” 

Mais eleitores assistiram ao HGPE do que pretendiam. As maiores diferenças entre o 

que os eleitores projetaram fazer e o que fizeram estão nos extremos da escala: ao longo da 

campanha, mais eleitores assistiram ao HGPE “com muita frequência” do que projetaram 

(resíduo ajustado = 1,9) e menos eleitores deixaram de assistir a ele (resíduo ajustado = - 1,9), 

a despeito do que declararam antes do início da propaganda política da televisão. Em 

decorrência do “encolhimento” em T2 da categoria “não assistiu” (resíduo ajustado = - 3,2), 

                                                 
23 Entre T1 e T2 na categoria de até 1 SM, F=4,543, p=0,35, em α=0,05. Entre T1 e T2, na categoria de Mais de 1SM até 

3SM, F= 6,796, p=0,009, em α=0,05. Entre T1 e T2, na categoria de Mais de 5SM a 10SM, F=5,946, p=0,016, em α=0,05.  
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tivemos neste tempo maior presença de eleitores na categoria “assistiu com pouca frequência” 

(resíduo ajustado = 2,5) do que pretendiam fazê-lo em T1. Nas demais categorias da escala, 

não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois momentos da pesquisa.  

 

Tabela 1.11. A variável Tempo e a audiência do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE) 
Audiência HGPE campanha presidencial 2006 * Tempo  - Tabela Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Audiência HGPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com muita 

freqüência 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

25 

4,1% 

-1,9 

40 

6,6% 

1,9 

65 

5,3% 

 

Com freqüência 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

48 

7,9% 

1,0 

39 

6,4% 

-1,0 

87 

7,2% 

 

Frequência mediana 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

118 

19,3% 

-0,1 

119 

19,6% 

0,1 

237 

19,5% 

 

Pouca freqüência 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

210 

34,4% 

-2,5 

250 

41,3% 

2,5 

460 

37,8% 

 

Não assistiu 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

197 

32,3% 

3,2 

145 

23,9% 

-3,2 

342 

28,1% 

 

NS/NR 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

12 

2,0% 

-0,2 

13 

2,1% 

0,2 

25 

2,1% 

 

Total 
 

N 

% Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 
(1)Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 15,761, p= 0,003, em α=0,05. 

      

 

À luz das variáveis socio-demográficas tradicionais – gênero, faixas de idade, 

escolaridade, renda e religião –, verificamos associação estatisticamente significante apenas 

entre audiência à propaganda política gratuita, escolaridade e renda familiar. À medida em 

que cresce a educação formal e a renda familiar, aumenta a tendência de que o eleitor 

acompanhe a propaganda política. Essa associação, amplamente demonstrada pela 

bibliografia de comportamento eleitoral em todas as tradições de pesquisa (Berelson, 

Lazarsfeld, Converse, Neuman, Zaller), sugere que interesse por política e exposição à 

informação política têm alta correlação com níveis de educação e renda.
24

  

Em nosso modelo, anos de estudo se relaciona à exposição à informação política, na medida 

em que a educação formal reduz os custos cognitivos de processamento das informações 

relacionadas ao mundo da política. Educação formal também tende a ampliar a percepção de 

que a política – e particularmente os resultados das eleições – afetam a vida do cidadão. 

                                                 
24 Educação e renda, por seu turno, são variáveis que em geral apresentam forte correlação. 
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Pudemos verificar entre eleitores acompanhados em nosso painel, que a educação formal está 

relacionada não só à ampliação da atenção a mais temas do debate, como também ao 

incremento das conexões que eleitores fazem entre as políticas relacionadas a esses temas e a 

própria vida. O aumento dessa percepção tende a gerar maior interesse pela política, o que, 

por seu turno, tende a levar à maior atenção à esfera pública e maior exposição às informações 

relacionadas.  

De fato, é significativo como o aumento médio da educação formal do eleitor está 

associado à maior percepção de que os resultados das eleições têm consequência sobre a sua 

vida. Enquanto em T2, aqueles que declaram que as eleições não afetam em nada a sua vida 

têm, em média, 6,7 anos de educação formal; aqueles que consideram que as eleições afetam 

a sua vida têm em média 8,5 anos de educação formal. Em T1, a média de escolaridade dos 

eleitores que declaram que as eleições não afetam a sua vida é de 7,3 anos, contra a média de 

escolaridade de 8,4 anos, entre os eleitores que sustentam o contrário. 
 

 

Gráfico 1.6. Representação gráfica das médias de escolaridade (em anos de estudo) ao longo 

do tempo, quando a variável “percepção de que as eleições afetam a vida” é introduzida
25

 
 

 

Entre os dois tempos do período em análise,  não apenas ampliou-se a percepção dos 

eleitores de que as eleições afetam a própria vida, como também o interesse pela política 

aumentou. No Tempo 1 havia 20,9% de eleitores que consideravam que as eleições não 

afetam a própria vida (resíduo ajustado =2,5), proporção que caiu para 15,3% (resíduo 

ajustado = - 2,5)  no Tempo 2.  

 

  

                                                 
25 Em T1, as médias são diferentes: F=4,970, p=0,026, em α=0,05. Em T¨2, as médias são diferentes: F=22,516, p=0,000, em 

em α=0,05. 
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Tabela 1.12. A variável Tempo e a percepção em relação à forma como as eleições afetam a 

própria vida 
Eleições afetam a própria vida*Tempo - Tabela Cruzada (1) 

 

Tempo Total 

1 2  

Eleições afetam a própria vida? 
 

 

 

 

Não afetam 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

127 

20,9% 

2,5 

92 

15,3% 

-2,5 

219 

18,1% 

 

 

Afetam 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

481 

79,1% 

-2,5 

511 

84,7% 

2,5 

992 

81,9% 

 

Total 
 

N 

% Tempo 

608 

100% 

603 

100% 

1211 

100% 

(1)Há relação de dependência entre as variáveis.  Fisher´s Exact Test (sig 2 sided) = 0,011, em α = 0,05 

 

Enquanto no Tempo 1
26

 havia cerca de 41,9% de eleitores declarando estarem pouco 

ou nada interessados em política; 32,2% informando interesse mediano, e 25,9% dizendo 

estarem muito interessados em política, no Tempo 2 foi menor a presença de eleitores 

declarando estarem “pouco interessados” em política (resíduo ajustado = -2,2). 

Simultaneamente, no Tempo 2 foi maior a presença de eleitores informando terem um 

interesse mediano na política (resíduo ajustado = 2,2) do que no Tempo 1. Assim, no Tempo 

2, se considerarmos três grandes públicos por nível de interesse em política, tivemos: 33,3% 

informando estarem pouco ou nada interessados, 38,5% dizendo estarem medianamente 

interessados e 28,2% “muito interessados”.  

 

Tabela 1.13. A variável Tempo e o interesse do eleitor pela política 

Interesse em política * Tempo - Tabela Cruzada (1) 

    
Tempo Total 

1 2  

Interesse pela política 

 

 

 

 

Pouco/nada interessado 

 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

241 

41,9% 

3,0 

184 

33,3% 

-3,0 

425 

37,7% 

 

Mais ou menos 

interessado 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

185 

32,2% 

-2,2 

213 

38,5% 

2,2 

398 

35,3% 

 

Muito 

interessado/interessado 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

149 

25,9% 

-0,9 

156 

28,2% 

0,9 

305 

27,0% 

 

Total 
N 

% Tempo 

575 

100% 

553 

100% 

1128 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 9,350, p = 0,009, em α = 0,05 

 
  

                                                 
26 A pergunta do survey foi: “Pensando agora na política, você diria que está entre aqueles que têm muito interesse pela 

política, interesse pela política, mais ou menos interesse pela política, pouco interesse pela política ou nenhum interesse pela 

política ?” Interesse por política apresentou relação de dependência em relação ao tempo (qui-quadrado = 9,350, p=0,009). 
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Além do interesse por política, de uma forma geral, também cresceu no período o 

interesse de eleitores pela campanha presidencial. Por um lado, reduziu-se de 29% para 17,5% 

(resíduo ajustado = -4,7) a categoria de eleitores declarando nenhum interesse nas eleições. 

Aumentou de 19,3% para 26% (resíduo ajustado = 2,8) a categoria de eleitores que informou 

estar interessada na campanha. Se os extremos da escala likert de cinco pontos forem 

agregados, temos, no Tempo 1, 51% informando nenhum/pouco interesse na campanha; 23% 

um interesse mediano; e 26,1% interesse/muito interesse na campanha. No Tempo 2, 40,5% 

declararam pouco ou nenhum interesse; 25,1% interesse mediano e 34,4% interesse/muito 

interesse.  

 

Tabela 1.14. A variável Tempo e os níveis de interesse do eleitor na campanha política para 

presidente 
Nível de interesse pela campanha política para presidente * Tempo – Tabela Cruzada (1) 

    

Tempo Total 

1 2  

Nível de interesse pela 

campanha política para 

presidente 

 

 

 

 

 

 

 

Nada interessado 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

177 

29,0% 

4,7 

106 

17,5% 

-4,7 

283 

23,3% 

 

Pouco interessado 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

134 

22,0% 

-0,4 

139 

23,0% 

0,4 

273 

22,5% 

 

Mais ou menos 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

140 

23,0% 

-0,9 

152 

25,1% 

0,9 

292 

24,0% 

 

Interessado 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

118 

19,3% 

-2,8 

157 

26% 

2,8 

275 

22,6% 

 

Muito interessado 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

41 

6,7% 

-1,1 

51 

8,4% 

1,1 

92 

7,6% 

 

Total 
N 

% Tempo 

610 

100% 

605 

100% 

1215 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 24,995, p = 0,000, em α = 0,05 
    

 

No Tempo 1, educação formal e interesse pela campanha apresentaram relação de 

dependência,
27

 com maior presença de eleitores com escolaridade das categorias de 1ª a 4ª 

série e de 5ª a 8ª série pouco ou nada interessados em política, e maior presença de eleitores 

interessados ou muito interessados no estrato de escolaridade superior. Já no Tempo 2, com o 

incremento geral do interesse, as duas variáveis não apresentaram relação de associação.  

 

  

                                                 
27 Em T1, Qui-quadrado = 26,364, p = 0,001. Rejeitada a hipótese nula de não haver relação de dependência entre interesse 

na campanha presidencial e escolaridade formal.  
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1.3.1 Um modelo para a atenção 

 

A atenção, que deriva do interesse, é o primeiro passo de uma cadeia de eventos até a 

tomada de decisão: 1) A atenção é condição para a aquisição de informações; 2) Informações 

são necessárias para gerar conhecimento, que, por seu turno, é necessário para a predição das 

consequências do curso da ação. Entretanto, decisões razoáveis não requerem informação 

completa ou atenção ilimitada, como veremos. A teoria de aquisição da informação e escolha 

apresentada por Lupia e McCubbins (1998) parte de um modelo elaborado sobre a atenção: 

como as pessoas decidem sobre quando e quais informações reunir em relação a um tema do 

debate político. O modelo proposto é construído a partir da literatura de jogos econômicos de 

informação incompleta (Harsarnyi, 1967, 1968a, 1968b), comunicação estratégica (Crawford; 

Sobel, 1982), além de premissas comuns às teorias de comunicação e aprendizado nas 

ciências cognitivas e teorias da persuasão em psicologia social.  

Rejeitando a suposição de que o indivíduo só pode predizer com acuidade as 

consequências de suas decisões se tiver informações detalhadas sobre os fatos relacionados, 

os autores demonstram que ter um repertório limitado de informações não é obstáculo para 

que se tomem decisões razoáveis. Isso porque o retorno obtido pelo indivíduo, que decorre do 

investimento na aquisição de informações, nem sempre resulta em decisões que carregam 

predições acuradas quanto às consequências da ação. O retorno desse investimento pode ser 

negativo – no sentido de que mais informação obtida pode persuadir o indivíduo a mudar o 

curso de sua ação para decisões danosas que resultem em consequências indesejadas. Ou 

ainda, as novas informações adquiridas podem não alterar o curso da ação, o que resulta em 

retorno zero ao investimento.  

A atenção se destina ao aprendizado. Ela é um pré-requisito para a aquisição de 

conhecimento. Na medida em que as pessoas escolhem em que prestar atenção, o aprendizado 

é ativo, assinalam Lupia e McCubbins. O aprendizado supõe a aquisição de informação para a 

tomada de decisões razoáveis, definidas como capazes de evitar erros danosos – que causem 

dor - e predizer as consequências da ação. Portanto, para Lupia e McCubbins, o conhecimento 

é resultante das informações adquiridas, desde que capacitem o indivíduo a predizer as 

consequências das ações. Embora o conhecimento derive da aquisição de informações, isso 

não significa que um volumoso repertório de informações garanta conhecimento. “A 

informação tem valor apenas se melhora a acuidade de predições sobre as consequências da 

ação”, sustentam os autores (Lupia; Mccubbins, 1998: 20).  
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Dada a complexidade do meio ambiente e a escassez de tempo e recursos para se 

dedicar ao processamento de informações que exigem esforço cognitivo, o indivíduo 

desenvolve um cálculo para a atenção baseado na expectativa de retorno em relação à atenção 

dispensada a determinado estímulo. Há dois tipos de custos envolvidos nesse cálculo: o custo 

de oportunidade, que supõe a expectativa de retorno, ao se optar por prestar atenção a um 

estímulo em detrimento de outro; e o custo de transação cognitivo, que supõe o emprego da 

energia necessária para processar o estímulo numa inferência útil. O cálculo é expresso pela 

equação (Lupia; Mccubbins (1998: 25): 

 

E (retorno) = E (benefício) – E (Custos de oportunidade) – E (Custos de transação)  

 

Mais informação não é necessariamente melhor para a tomada de decisão. Nesse 

cálculo, o benefício esperado por prestar atenção a determinado estímulo – que pode ser de 

curto ou de longo prazo – vem da expectativa em relação à aquisição de conhecimento que o 

estímulo trará. Para que o estímulo represente benefício, as informações adquiridas devem 

ajudar o indivíduo a fazer novas e acuradas predições sobre as consequências de seus atos, o 

que, por definição, resulta em ganho de conhecimento. Se o estímulo leva o indivíduo a 

mudar o comportamento, evitando um erro danoso, o benefício é positivo. Se o estímulo não 

leva o indivíduo a mudar o curso de sua ação, o benefício que deriva da atenção ao estímulo é 

igual a zero. E se, por fim, o estímulo leva o indivíduo a mudar o comportamento, induzindo-

o a um erro danoso, o benefício da atenção ao estímulo é negativo.  

A partir de uma nova equação Lupia; Mccubbins (1998: p. 26) demonstram que, 

quando a atenção a um novo estímulo reduz a probabilidade de um erro danoso, aumentará o 

benefício esperado pela atenção ao estímulo. De forma inversa, se ao prestar atenção ao novo 

estímulo aumenta a probabilidade de um erro danoso, então é reduzido o benefício esperado 

por prestar atenção às novas informações.  

 

E (benefício) = M Pprev * E (Erro) – Pcause * E(Erro)  

 

O benefício esperado resultante do investimento em atenção às novas informações é 

expresso na equação em que, Pprev se refere à probabilidade percebida pelo ouvinte de que 

prestar atenção a um novo estímulo evitará um erro danoso; e Pcause: refere-se à 

probabilidade percebida pelo ouvinte de que prestar atenção ao estímulo levará a um erro 
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danoso. A equação expressa o somatório de todos os possíveis erros que seriam evitados por 

prestar atenção ao estímulo, e erros danosos que seriam induzidos pela exposição ao novo 

estímulo. 

Lupia e McCubbins derivam desse cálculo para a atenção dois teoremas, que 

identificam as condições sob as quais um indivíduo, orientado por um objetivo, decide prestar 

atenção a um estímulo. O primeiro teorema (Lupia; Mccubbins (1998: 27): “O benefício por 

obter mais informação pode ser zero ou negativo; O retorno esperado por prestar atenção pode 

ser zero ou negativo;Mais informação não é nem necessária nem suficiente para uma decisão 

razoável.” O segundo teorema (p. 29): “As pessoas têm incentivo para ignorar muitos 

estímulos.” Deste, os autores derivaram o corolário (p.29): “Se uma pessoa só pode prestar 

atenção a um estímulo, ela optará por aquele em que os benefícios esperados são 

extremamente altos em relação aos custos esperados.” 

Assim, desse modelo decorre que as pessoas só prestam atenção aos estímulos fáceis 

de serem processados e fortemente associados à maior produção de prazer e maior capacidade 

de evitar a dor, ambas situações que derivam de decisões razoáveis.  

 

1.3.2 O modelo para audiência ao Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) 

 

As variáveis “percepção de que as eleições afetam a vida do eleitor” e “exposição do 

eleitor ao noticiário da televisão (em dias da semana)” são aquelas que melhor explicam a 

decisão de assistir o HGPE. Propomos uma equação de regressão logística binomial, na qual 

podemos verificar o peso de cada uma delas na predição da probabilidade de audiência do 

HGPE. A escolaridade vai ser mantida na regressão para controle. No Tempo 1, a variável 

dependente se refere à probabilidade de um indivíduo manifestar intenção de assistir ao 

HGPE em relação à probabilidade daqueles que não manifestam intenção de assistir ao 

HGPE, uma vez que o levantamento de campo ocorreu nas duas primeiras semanas de agosto, 

antes do inicío da propaganda gratuita. No Tempo 2, a variável dependente diz respeito ao 

relato do comportamento: a probabilidade de um indivíduo ter assistido ao HGPE em relação 

à probabilidade de não ter assistido.  

A equação tem a forma: 

Ln [ P (y=1)/ 1 – P (y=1) ] =  + ß1 x1 + ß2 + ß3x 3 + E 

em que ß1 representa a percepção de que eleições afetam a vida em relação à percepção de 

que as eleições não afetam a vida, ß2 a exposição ao noticiário da televisão em dias da 
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semana, e ß3 a escolaridade em anos de estudo
28

. O modelo é significativo nos dois tempos 

(qui-quadrado 1 = 34,173 e qui-quadrado 2 = 61,538, p = 0,000, em  = 0,05).  

 

Quadro 1.3. Variáveis da equação que procura explicar a probabilidade de  audiência ao 

HGPE em função da percepção da forma como resultados eleições afetam a vida, mantendo 

sob controle a escolaridade e a exposição ao noticiário de televisão, com respectivos 

coeficientes angulares e significância 
   

Variáveis da Equação 

 95% de Confiança 

Tempo  
B 

Erro 

padrão 
WALD GL Sig. Exp (B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 

Resultados eleições 

afetam a vida (dummy) 
0,852 0,213 15,963 1 0,000 2,344 1,543 3,56 

Exposição noticiário tevê 

(dias/semana) 
0,96 0,032 9,171 1 0,002 1,101 1,034 1,172 

Escolaridade (anos) 0,044 0,025 3,027 1 0,082 1,045 0,994 1,098 

Constante 
 

-0,716 0,275 6,776 1 0,009 0,489   

2 

Resultados eleições 

afetam a vida (dummy) 
1,269 0,253 25,225 1 0,000 3,557 2,168 5,837 

Exposição noticiário tevê 

(dias/semana) 
0,207 0,037 30,567 1 0,000 1,230 1,143 1,324 

Escolaridade (anos) 0,011 0,31 0,129 1 0,719 1,011 0,952 1,074 

Constante -0,773 0,317 5,959 1 0,015 0,462   
  

 

A leitura dos coeficientes angulares do modelo indica que no Tempo 1, mantidas sob 

controle a escolaridade e a exposição à mídia, o indivíduo que acredita que as eleições afetam 

a sua vida teve 2,3 vezes mais a chance – probabilidade 134,4% maior – de informar a 

intenção de assistir ao HGPE, do que um indivíduo que não percebe relação entre os 

resultados do pleito e a sua vida. A cada dia a mais na semana em que o eleitor assistiu ao 

noticiário de televisão, aumentou em 10% a probabilidade de pretender acompanhar a 

propaganda política.  

Mantida sob controle a escolaridade e a exposição à mídia, no Tempo 2, um indivíduo 

que acredita que as eleições afetam a sua vida teve uma probabilidade 255,7% maior, do que 

um indivíduo que não percebe consequências no resultado do pleito em sua vida, de assistir ao 

HGPE (3,6 vezes mais). Em T2, essa percepção se ampliou em relação a T1. Com as demais 

variáveis da equação sob controle, a cada dia na semana a mais que assistiu ao noticiário da 

                                                 
28 O sumário do modelo nos indica para Cox&Snell (R Square) e Nagelkerke (R Square) em T1, respectivamente 0,056 e 

0,078 e, em T2, 0,099 e 0,148. As duas medidas de ajuste do modelo são uma tentativa de quantificar a variância explicada 

pela regressão.  
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televisão aumentou em T2 em 23% a chance de o indivíduo assistir à propaganda dos 

candidatos e partidos.  

Sob a perspectiva dos “custos” e “benefícios” envolvidos na decisão de assistir à 

propaganda política, a percepção individual em relação à forma como as eleições afetam as 

suas vidas constitui-se uma variável que tende a influenciar e a explicar a decisão do eleitor 

de se expor mais às informações sobre as campanhas políticas. Logicamente, a decisão de se 

expor ao HGPE está correlacionada à disposição de se expor às informações sobre a política 

de forma mais ampla nesse período, particularmente às informações divulgadas pela televisão, 

plataforma de mídia mais acessada. Mas os testes estatísticos de correlação, não apontaram a 

ocorrência de multicolinearidade na equação
29

.  O modelo se comportou bem e os coeficientes 

angulares da variável que trata da percepção de como os resultados das eleições afetam a vida 

do eleitor, nos dois tempos, apontaram para o poder de explicação desta variável na decisão 

de o eleitor se informar mais sobre o pleito por meio do HGPE, importante síntese do 

ambiente informacional das campanhas. 

 

1.4 A agenda do eleitor brasileiro  

 

No plano concreto de uma campanha eleitoral, que estímulos – ou temas do debate – 

são capazes de despertar mais a atenção dos eleitores? Em interação com o meio ambiente 

informacional, o indivíduo ignora alguns temas sobre a política e dedica atenção a outros, 

segundo a percepção do impacto que as novas informações têm em sua vida. 

Na agenda do eleitor, havia dois grandes issues que demonstraram alguma estabilidade 

ao longo dos últimos pleitos presidenciais, na percepção do eleitorado brasileiro: o 

desemprego e a criminalidade. Ao considerar espontaneamente, em julho, que esses eram os 

principais problemas do País, que precisariam ser enfrentados com prioridade pelo próximo 

presidente da República, os eleitores nos comunicaram não apenas os temas que são 

importantes porque afetam diretamente a sua vida, como também aqueles que estão mais 

salientes e vivos em sua memória.
30

  

                                                 
29 Todas as correlações entre as variáveis são < 0,8. A correlação entre a variável exposição ao noticiário de televisão e a 

variável binária de audiência ao HGPE é de 0,20. 

 
30 A melhor forma de se captar a “saliência” num survey é por meio da pergunta espontânea, em que não é oferecido ao 

entrevistado nenhum tipo de estímulo visual. O tema que para o eleitor está “no topo de sua cabeça”, nos termos de Fisk e 

Kinder, é aquele apontado espontaneamente. 
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O teste estatístico qui-quadrado, de associação entre as variáveis, indica que a agenda 

espontânea do eleitor não demonstrou ser independente em relação ao tempo (qui-quadrado 

=49,671, p= 0,000). Embora o desemprego e a criminalidade tenham se mantido no topo das 

preocupações dos eleitores, o primeiro alcançou ainda maior destaque entre os dois surveys 

(resíduo ajustado = 3,0). Já a criminalidade/segurança pública permaneceu estável, com 

oscilações dentro da margem de erro, entre os surveys de agosto e de outubro, mas perdeu em 

saliência entre julho e outubro. A corrupção ganhou saliência (resíduo ajustado = 2,3). Os 

temas da fome/pobreza perderam importância. 

 

Tabela 1.15 A variável Tempo e a agenda espontânea do eleitor de Belo Horizonte nas 

eleições presidenciais de 2006 

 
Problemas indicados pelo eleitor espontaneamente* Tempo – Tabela Cruzada (1) 

    

Tempo Total 

1 2  

 

 

 

 

Problemas indicados 

espontaneamente pelos eleitores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desemprego 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

166 

27,2% 

-3,0 

214 

35,3% 

3,0 

380 

31,3% 

Criminalidade/ 

Segurança Pública 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

115 

18,9% 

1,0 

101 

16,7% 

-1,0 

216 

17,8% 

Corrupção  
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

65 

10,7% 

-2,3 

91 

15,0% 

2,3 

156 

12,8% 

Atendimento 

público saúde 

precário 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

50 

8,2% 

-1,3 

63 

10,4% 

1,3 

113 

9,3% 

Educação pública 

precária 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

48 

7,9% 

-0,7 

54 

8,9% 

0,7 

102 

8,4% 

Fome/Pobreza 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

59 

9,7 

4,4 

21 

3,5% 

-4,4 

80 

6,6% 

Tráfico de drogas 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

16 

2,6% 

0,0 

16 

2,6% 

0,0 

32 

2,6% 

Outros (2) 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

24 

3,9% 

1,3 

16 

2,6% 

-1,3 

40 

3,3% 

Não respondeu 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

67 

11,0% 

3,9 

30 

5,0% 

-3,9 

97 

8,0% 

Total 
N 

% Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadradro = 46,903, p=0,000. 

 

(2)  Na categoria “Outros” estão indicações que não apresentaram relevância estatística dada a baixa frequência de citações. 
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Quando estimulamos o eleitor exibindo uma cartela
31

 com as questões elencadas na 

tabela abaixo, diferentemente do que ocorreu com a pergunta espontânea, verifica-se 

independência da agenda do eleitor em relação ao tempo. Nem o problema do desemprego, 

nem da corrupção e tampouco da pobreza/fome apresentaram variação na frequência com que 

foram mencionados entre T1 e T2.   

A questão estimulada nos comunica como reagiria o eleitorado se, em dado momento, 

cada indivíduo da população em estudo estivesse igualmente exposto à informação 

apresentada na cartela aos eleitores da amostra. A cartela indicou as áreas em que são 

normalmente identificados problemas na sociedade. Todas as áreas são exibidas 

simultaneamente, com igual saliência, facilitando a acessibilidade das informações 

relacionadas e arquivadas na memória de longo prazo (Graber, 1988 e 2001; Zaller, 1992). 

Portanto, com a informação sob controle (cartela), a experiência de vida acumulada do eleitor 

ganhou maior peso no momento de indicar a prioridade das questões que considerava mais 

importantes para serem enfrentadas pelo futuro governo. 

 

  

                                                 
31 Cartelas foram exibidas obedecendo à alternância na apresentação da ordem dos problemas. 
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Tabela 1.16. A variável Tempo o e a agenda estimulada do eleitor de Belo Horizonte nas 

eleições presidenciais de 2006 

 
Problemas indicados pelo eleitor estimulado por cartela* Tempo – Tabela Cruzada (1) 

    

Tempo Total 

1 2  

 

 

 

 

Problemas indicados pelos 

eleitores a partir da 

apresentação de uma cartela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desemprego 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

184 

30,2% 

-0,1 

186 

30,7% 

0,1 

370 

30,4% 

Criminalidade/ 

Segurança Pública 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

105 

17,2% 

-0,7 

114 

18,8% 

0,7 

219 

18,0% 

Corrupção  
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

59 

9,7% 

0,5 

54 

8,9% 

-0,5 

113 

9,3% 

Atendimento 

público saúde 

precário 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

84 

13,8% 

1,4 

67 

11,1% 

-1,4 

151 

12,4 % 

Educação pública 

precária 

N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

34 

5,6% 

-1,4 

46 

7,6% 

1,4 

80 

6,6% 

Pobreza/Fome 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

94 

15,4% 

0,4 

88 

14,5% 

-0,4 

182 

15,0 

Outros 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

44 

7,2% 

-0,5 

48 

7,9% 

0,5 

92 

7,6% 

Não responderam 
N 

% Tempo 

Resíduo Ajustado 

6 

1,0 

1,0 

3 

0,5 

-1,0 

9 

0,7% 

Total 
N 

% Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Não há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 5,674, p=0,578. 
  

 

 

Entre a aplicação da questão espontânea e da questão estimulada que se seguiu, 

tivemos no Tempo 1, 41,4% de eleitores que mantiveram a mesma hierarquização de 

problemas; 48,2% de eleitores que apontaram um tipo de problema na espontânea, mas que 

mudaram de posição ao serem estimulados pela cartela, indicando outro problema; 10,4% de 

eleitores que não souberam identificar o principal problema na questão espontânea, mas se 

posicionaram ao verem a cartela. Para efeito de análise, a categoria residual de eleitores que 

não se posicionou nem na espontânea nem na estimulada – 0,7% – foi excluída (tratada como 

missing value). No Tempo 2, a categoria de eleitores que manteve a mesma posição nas 

questões espontânea e estimulada não apresentou variação estatisticamente significante em 

relação ao Tempo 1 (resíduo ajustado = -1,3). Já a categoria de eleitores que mudou de 

posição de uma questão para a outra cresceu de forma significativa em relação a T1 (resíduo 

ajustado = 3,4): 57,9% de eleitores citaram espontaneamente um problema e, depois do 

estímulo, apontaram outro problema. Em T2, caiu para 4,5% (resíduo ajustado = -3,9) a 
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categoria de eleitores que na questão espontânea não soube apontar o principal problema, mas 

o fez na questão estimulada.  

 

Tabela 1.17. A variável Tempo e as categorias de eleitores por hierarquização da agenda de 

problemas entre a questão espontânea e a questão estimulada 
Categorias  eleitores por posicionamento entre  a espontânea e a estimulada *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Categorias de eleitores por 

posicionamento entre a questão 

espontânea e a estimulada 

 

 

 

 

 

 

Manteve a 

posição 

 

N 

% Tempo 

Resíduo ajust 

251 

41,4% 

1,3 

227 

37,6% 

-1,3 

478 

39,5% 
 

Mudou de 

posição 

N 

% Tempo 

Resíduo ajust 

292 

48,2% 

-3,4 

349 

57,9% 

3,4 

641 

53,0% 
 

Não sabia e se 

posicionou 

N 

% Tempo 

Resíduo ajust 

63 

10,4% 

3,9 

27 

4,5% 

-3,9 

90 

7,4% 
 

Total 
N 

%Tempo 

606 

100% 

603 

100% 

1209 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 20,666, p= 0,000, em α = 0,05 
  

 

Tanto o encolhimento entre os dois tempos da categoria “não sabia e se posicionou” 

quanto o crescimento da categoria “mudou de posição” podem ser explicados pelo fato de 

que, ao final do primeiro turno de campanha presidencial, depois da veiculação do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral e do incremento das interações interpessoais para conversar 

sobre a política, mais eleitores tinham, “no topo da cabeça”,
32

 respostas salientes e facilmente 

recuperáveis da memória – à questão do survey. Aqueles que mudaram de posição o fizeram 

após receber o estímulo da cartela que recuperou da memória o conjunto de problemas do 

País. Como o problema mais saliente – aquele que na questão espontânea aflorou com 

facilidade da memória – nem sempre é aquele fruto de uma meditação comparativa, ao serem 

estimulados, foram levados a refletir e mudaram de posição.  

Vamos verificar se o posicionamento do eleitor entre as questões espontânea e 

estimulada no Tempo 2  é independente em relação ao nível de exposição ao Horário Gratuito 

de Propagada Eleitoral, ao noticiário de televisão e ao noticiário do jornal.  

 

                                                 
32 Fisk e Kinder, Zaller e Graber salientam ser maior a capacidade de recuperação de temas mais frequentemente acessados 

na memória. Portanto, a frequência com que um indivíduo é estimulado a fazer considerações sobre um tema e o tempo em 

que fez considerações sobre o tema pela última vez explica a maior ou menor saliência de certos temas na memória do 

indivíduo. Voltaremos ao tema ainda neste capítulo, ao propormos o modelo de processamento da informação sobre a 

política. 
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Tabela 1.18. Estabilidade da hierarquização da agenda do eleitor no Tempo 2 e a escala 

ordinal da audiência do HGPE  
Categorias de eleitores por posicionamento entre a questão espontânea e a estimulada (T2) * Audiência HGPE 

(escala agregada) – Tabela Cruzada (1) 

 

Audiência HGPE (T2) Total 

Com muita 

frequência/ 

Com 

frequência 

Com 

frequência 

mediana 

Com pouca 

frequencia/ 

Não assistiu NS/NR  

Categorias de 

eleitores por 

posicionamento 

entre a questão 

espontânea e a 

estimulada 

Manteve  

a posição 

 

 

N 

% Audiência 

Resíduo Ajustado 

19 

24,4% 

-2,6 

45 

37,8% 

0,04 

161 

40,9% 

2,2 

2 

16,7% 

-1,5 

227 

37,6% 

 

Mudou 

de posição 

 

 

N 

% Audiência 

Resíduo Ajustado 

57 

73,1% 

2,9 

70 

58,8% 

0,2 

216 

54,8% 

-2,1 

6 

50% 

-0,6 

349 

57,9% 

 

Não sabia 

e se 

posicionou 

 

N 

% Audiência 

Resíduo Ajustado 

2 

2,6% 

-0,9 

4 

3,4% 

-0,6 

17 

4,3% 

-0,3 

4 

33,3% 

4,9 

27 

4,5% 

 

Total 
N 

%Audiência 

78 

100% 

119 

100% 

394 

100% 

12 

100% 

603 

100% 

(1)Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 33,348, p = 0,000, em α = 0,05 

 

 
 

Há relação de dependência entre a exposição ao HGPE e o posicionamento entre as 

questões espontânea e estimulada do survey que instaram o eleitor a apontar o principal 

problema do País (qui-quadrado= 33,348, p= 0,000). Foi maior a presença de eleitores que 

assistiram à propaganda política com muita frequência ou com frequência na categoria 

“mudou de posição” (resíduo ajustado=2,9). Além disso, não ter assistido ou ter assistido com 

pouca frequência o HGPE foi bom preditor de o eleitor manter a posição entre as questões 

espontânea e estimulada (resíduo ajustado= 2,2).  

Por meio da técnica ANOVA, vamos introduzir o fator “posicionamento entre as 

questões espontânea e estimulada” nas escalas ordinais crescentes de 1 a 7 (dias da semana) 

de exposição ao noticiário de televisão e aos jornais impressos. Assim, testaremos a hipótese 

nula de que são iguais as médias de exposição ao noticiário da televisão e do jornal impresso 

das duas categorias “manteve a posição” e “mudou a posição”.  
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Quadro 1.4. Médias no Tempo 2, em dias da semana, da exposição ao noticiário de televisão 

e da leitura de jornais quando é introduzido o fator posicionamento na hierarquia de temas da 

agenda do eleitor entre a questão espontânea e estimulada  
Descrição (1) 

 

  

N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

95% Intervalo de 

Confiança da Média 

    

Limite 

Inferior  

Limite 

Superior 

Noticiário de televisão 

– Exposição em dias da 

semana  

 

Manteve a 

posição 
223 3,70 2,9 0,2 3,3 4,1 

Mudou de 

posição 
341 4,47 2,6 0,1 4,2 4,7 

Não sabia e se 

posicionou 
25 3,76 2,7 0,5 2,6 4,9 

Total 589 4,15 2,7 0,1 3,9 4,4 

Jornal impresso – 

Exposição em dias da 

semana 

 

Manteve a 

posição 
221 1,72 2,5 0,2 1,4 2,1 

Mudou de 

posição 
345 2,07 2,7 0,1 1,8 2,4 

Não sabia e se 

posicionou 
25 1,80 2,5 0,5 0,8 2,8 

Total 591 1,93 2,6 0,1 1,7 2,1 

(1) Testes estatísticos de diferença entre as médias de audiência pontuadas para a exposição ao noticiário de televisão e aos 

jornais impressos quando é introduzida a variável categórica “posicionamento do eleitor entre a questão espontânea e 

estimulada”. Para o noticiário de televisão F= 11,157, p= 0,01, em α=0,05. Para os jornais impressos F= 0,964, p=0,327, em 

α=0,05.  
  

 

Rejeitamos a hipótese nula para a exposição ao noticiário da televisão. O exame dos 

contrastes entre as médias e dos intervalos de confiança nos indica que a média de exposição 

ao noticiário da televisão na categoria “manteve a posição” é menor (3,70 dias) do que a 

média de exposição ao noticiário de televisão da categoria “mudou de posição” (4,47 dias). 

Não há diferença estatística entre as médias dessas duas categorias e a categoria residual de 

eleitores que “não sabiam e se posicionaram” entre a questão espontânea e a questão 

estimulada. Não podemos rejeitar a hipótese nula para a exposição aos jornais impressos.  

A maior exposição ao noticiário de televisão e ao Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral comprova o axioma da acessibilidade, proposto por Zaller, em seu modelo de 

processamento da informação sobre a política, que indicaremos ainda neste capítulo. Segundo 

esse axioma, quanto mais recentemente um indivíduo é estimulado a refletir sobre um tema, 

menos tempo ele leva para recuperá-lo da memória, assim como as considerações correlatas e 

inferências que dele derivaram (Zaller, 1992: 48). A maior acessibilidade da informação deixa 

certos tópicos mais salientes ou no “topo da cabeça”. Entretanto, queremos assinalar, como 

demonstramos na análise da saliência dos temas que integram a agenda do eleitor entre os 

Tempos 1 e 2 deste estudo, essa é uma saliência de “vida curta”. Quando o indivíduo recebe 

igual estímulo para todos os issues – a cartela com a descrição dos principais tópicos de 

problemas que podem afetar o País –, ele tende a indicar as questões que a sua experiência de 
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vida/avaliação lhe indica como mais importantes e não, simplesmente, os temas aos quais foi 

exposto mais recentemente e, por isso, foram recuperados mais facilmente da memória.  

 
 

1.4.1 As “categorias” de temas que despertam mais atenção 

 

Desemprego e criminalidade são assuntos profundamente relacionados à sobrevivência 

material e à segurança psicológica, sobre os quais os indivíduos adquirem muita informação e 

experiência em suas rotinas de vida e, por isso mesmo, exigem menor esforço cognitivo para 

processamento das novas informações. No contexto das campanhas políticas, entre eleitores 

sem identificação partidária, até mesmo a seleção do orador em quem acreditar é mediada e 

ponderada pelas experiências prévias dos indivíduos em relação aos dois temas: um discurso 

que carrega uma descrição de mundo muito diferente da realidade vivenciada pelo cidadão 

tende a ser rejeitado, como veremos em detalhe adiante, neste capítulo.  

A atenção aos dois temas também representa baixo custo de oportunidade: os 

estímulos relacionados são suficientemente importantes, naquele momento, para justificar a 

atenção em detrimento de outros estímulos. Ao mesmo tempo, a expectativa do benefício que 

o indivíduo extrai por se expor às novas informações é suficientemente alta para compensar 

os custos de oportunidade e de transação.  

Para eleitores com pouca informação sobre o mundo da política, um dos benefícios 

que pode ser extraído por prestar atenção aos dois temas que dominam as experiências de seus 

cotidianos é a possibilidade de mapear, de forma geral, os discursos dos candidatos 

compatíveis às próprias vivências. Assim, ao perceber que um dos candidatos faz propostas 

que, segundo a sua experiência de vida, não podem ser cumpridas, a capacidade de persuasão 

– credibilidade - mais geral desse candidato em relação a todos os temas é colocada em xeque, 

como sugere o panelista José Carlos, de 24 anos, assalariado e com educação formal até a 8ª 

série:  

Entre todos os candidatos? O que mais me marcou? Não é que me marcou, entendeu? Mas é 

coisas que às vezes a gente vê e parece que até que aquele pessoal está brincando, acha que o 

povo é otário, entendeu? Foi a campanha do PCO, que o salário ia ser de mil e tantos reais, 

salário mínimo, que falou (...) Parece que o povo não conhece o Brasil, não conhece a política 

brasileira, então eles falam isso tentando iludir o povo. Foi isso que eu achei mais marcante. 

Você ouve um negócio desse e não interessa pelo resto, entendeu, que eles tem a dizer.  

Entre os eleitores de nosso painel, a ideia do “desemprego” vem carregada não apenas 

do fantasma da carestia, que resulta do abrupto corte da fonte de recursos financeiros para a 

aquisição de bens indispensáveis – como alimentos – e bens que geram conforto – como 
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eletroeletrônicos – como também de sua negação, o emprego associado a uma fonte de 

recursos fixa, segura,  “que pinga todo mês”,  segundo sugere  Selene, de 34 anos, 

desempregada, com educação formal até a 4ª série:  

Porque a pessoa sem emprego a pessoa num, sei lá, num sobrevive não (...) Se eu não 

trabalhar, eu não tenho o remédio, eu não tenho o que comer, não tenho o que vestir... Como 

que eu pago aluguel? Entendeu? Eu vejo o desemprego assim.  

Outras derivações espontâneas sobre o desemprego surgem do discurso dos panelistas. 

Em contraposição à ideia do desemprego, o emprego no contexto das eleições presidenciais 

de 2006, particularmente entre eleitores de Lula, veio associado à imagem de aumento de 

poder de compra de alimentos da cesta básica, material de construção e acesso a bens 

duráveis, como DVD e microondas, conforme explica Diana, de 19 anos, estudante do 3º ano 

do ensino médio:  

Não está tão caro os produtos. Tipo assim, a gente já tem mais oportunidade de comprar as 

coisas (...) Igual o meu irmão, ele só pode adquirir o carro agora e olha que ele tem carteira já 

faz muito tempo. Então, tipo, abaixou e ele comprou. (...) Compramos um DVD. É... 

Baratíssimo, gente! Eu acho que é por conta que é do Oiapoque (shopping popular), mas 

baratíssimo. Mas baixou. E muitas colegas minhas, igual essa daí por exemplo, que está ai 

fora, ela comprou uma televisão enorme, aquelas de vinte e nove, trinta e nove, não sei (...) 

De quem é a responsabilidade? No nosso caso, deu para entender que é do governo federal, do 

ministério, isso aí...  

O segundo tema da agenda dos eleitores, a criminalidade, refere-se à profunda 

insegurança no cotidiano de ir e vir do cidadão. O assassinato, o sequestro, o furto ou o roubo 

do “outro” – seja ele desconhecido ou não – resulta, por associação direta, uma ameaça à 

própria integridade física e do patrimônio. Uma de nossas panelistas costumava acompanhar 

compulsivamente o noticiário de uma rádio popular da cidade – Rádio Itatiaia - para aprender 

todos os novos “golpes” praticados por integrantes do “mercado do crime”. Uma vez 

informada, Jane, professora aposentada de 56 anos, com formação superior incompleta, 

acreditava poder se  proteger adequadamente: 

Escuto rádio o dia inteiro[...] Gosto mais de dois programas do tipo se espremer sai sangue 

[...]  Eles vão buscar, divulgam, acho que tem de divulgar mesmo porque a gente está 

alertando o filho da gente. Igual esses golpes que existem aí, sou superligada. Ninguém nunca 

vai conseguir passar um golpe em mim, porque escuto e presto atenção. Acho que a gente tem 

que saber para evitar. Esses programas ensinam a pessoa a prevenir. Você alerta para ter 

maldade. Hoje você não pode viver aleatoriamente. Você tem que sair de casa agarrada com a 

bolsa, escolher que roupa você vai vestir, como é que você vai comportar, porque você não 

pode ser inocente, não pode estar de peito aberto para a vida [...]  Comento com os meus 

filhos. Aí quando eles chegam eu conto tudo para eles. Alerto – falo pra eles ´tá vendo, ta 

acontecendo isso´, `aconteceu isso assim, assim, e não sei o quê´, comento assim.  
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Outra panelista Selene, depois de salientar a preferência por notícias sobre crimes, a 

partir da descrição de sua interação com um noticiário de televisão relacionado a um 

seqüestro em São Paulo, se projetou na situação:  

Isso aí para mim é importante, esse noticiário, ué, é sequestro, golpe... Igual deu nesse moço 

sequestrado ...  cem mil reais. Ele teve que por na conta dele, tomar emprestado na mão do pai 

dele (...) Se acontecer um trem desse comigo, eles vão me sequestrar pra tirar órgão porque eu 

não tenho dinheiro pra pagar! Já imaginou? Isso tudo a gente tem que analisar e pensar. 

Entendeu? São coisas de comentar mesmo, uai! Isso, pra mim, é o noticiário do dia.  

Um pouco adiante, a mesma panelista, Selene, também explicou como emprega o 

aprendizado sobre o noticiário do crime:  

Ai a gente ensina os filho da gente como sobreviver com as pessoas. Entendeu? Colocar mais 

maldade, né, na cabeça dele e colocar eles mais atentos, entendeu?  

Esses dois temas que encabeçam as prioridades da agenda do eleitor são complexos. 

Academicamente, teorias divergem em relação às explicações causais para o desemprego e a 

criminalidade. Entre homens e mulheres comuns, tampouco há consenso: as explicações são 

construídas a partir de sua observação da realidade, experiências de vida e valores, 

reelaboradas a partir de interações com terceiros e com novas informações que obtêm da 

mídia e de campanhas políticas.  

Obviamente não estamos sugerindo que, por priorizar os dois temas – desemprego e 

criminalidade –, os eleitores descartam todos os demais. À luz do modelo de atenção proposto 

por Lupia e McCubbins, e a partir de nossas observações extraídas do painel de eleitores, a 

atenção será determinada segundo a equação indicada para o cálculo individual dos custos de 

oportunidade e de transação cognitivo.  

No contexto das eleições presidenciais de 2006, assinalamos quatro grandes categorias 

de temas abordados nas campanhas eleitorais presidenciais, aos quais eleitores dedicaram 

níveis diferentes de atenção: 1) temas, em geral econômicos, relacionados à sobrevivência, 

que afetam diretamente a vida do eleitor; 2) temas que introduzem um elemento de incerteza 

na disputa em decorrência de possíveis desdobramentos, como escândalos; 3) temas 

sociotrópicos, como Bolsa Família e outras políticas voltadas para os estratos menos 

favorecidos, que são associados à ideia de inclusão e redução do risco social dos indivíduos; 

4) temas com menor saliência. Na primeira categoria se incluem, além dos temas econômicos 

do tipo desemprego/emprego, renda e poder de compra, oportunidades de acesso ao mercado 

de trabalho, investimentos que dinamizam a economia, também a criminalidade/violência e as 

questões ao atendimento público da saúde. Na segunda categoria estão temas como novas 
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denúncias, que introduzem incerteza à dinâmica eleitoral, uma vez que o eleitor desconhece o 

impacto das novas informações sobre a opinião do outro.  

Denúncias antigas, que já povoaram longamente o noticiário, não tendem a despertar 

muito interesse, pois já são conhecidos os seus desdobramentos no plano institucional e o seu 

“impacto” nos âmbitos em que se processam as interações do eleitor. Exemplo disso é o caso 

do Mensalão, que alimentou a mídia nacional por um ano ininterrupto antes do início do 

HGPE. Entre eleitores em geral, principalmente simpatizantes de Lula, havia uma indagação 

incômoda no ar: O presidente sabia? Apesar dessa indagação e da desconfiança – que foi 

reforçada no discurso das campanhas de oposição –, em geral, os eleitores de Lula tenderam a 

manter o voto, ou porque nutriam uma identificação partidária prévia ou por avaliarem outros 

aspectos do governo, particularmente a percepção em relação ao seu bem-estar econômico, ou 

porque não quiseram arriscar no “novo”.  

 

1.5. Um modelo para o processamento e uso da informação política 

 

Indivíduos aprendem sobre a política por meio de experiências pessoais e diretas, nos 

termos de Popkin (1994), como subproduto de sua rotina de vida, avaliando o governo ao 

testar o poder de compra de seu salário na aquisição de insumos básicos para a alimentação, 

ao avaliar as possibilidades de aquisição de bens eletroeletrônicos e equipamentos de 

conforto, ao observar os níveis mais gerais de empregabilidade na sociedade. Há maior 

atenção dispensada às questões relacionadas à economia e seus desdobramentos, que afetam 

diretamente o seu bolso. Mas há, também, atenção dispensada a outras situações que supõem 

acessar certos serviços de responsabilidade do poder público: atendimento de saúde pelo SUS 

e acesso aos benefícios legais garantidos pelo INSS, como auxílio-doença, aposentadoria. Os 

indivíduos estão atentos também a políticas públicas sociotrópicas – como programas de 

inclusão social do tipo Bolsa Família – se seriam diretamente beneficiados, porque há um 

incremento real médio na renda familiar de 30%.
33

 Mesmo entre não beneficiários diretos, 

contudo, há percepção de benefícios difusos obtidos por meio de programas sociais. Em nosso 

painel de eleitores pudemos anotar uma percepção predominante de que a criminalidade esteja 

altamente correlacionada à pobreza, ao desemprego e à falta de acesso às oportunidades de 

ensino e de trabalho.  

                                                 
33 Ver: POLIS PESQUISA (2007). Pesquisa de Opinião com Beneficiários do Programa Bolsa Família. In: Avaliação de 

Políticas e Programas do MDS-Resultados. Volume II – Bolsa Família e Assistência Social. Editado pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Brasília, p. 206-227. 
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Mas os cidadãos aprendem sobre a política de terceiros. Lupia e McCubbins (1998: 

39), assim como Robert Lane (1965: 117) acreditam que, na maioria dos contextos 

relacionados à política, dada a natureza complexa dos temas em debate, apenas esta forma de 

aprendizado esteja disponível, em interações com a mídia e atenção seletiva a certos temas do 

debate, em interações interpessoais em que fatos salientes são comentados, tornando-se 

acessíveis mesmo àqueles que não estiveram expostos diretamente ao noticiário.  

Nos contextos de campanhas eleitorais, contudo, as possibilidades de aprendizado se 

multiplicam em um ambiente informacional muito mais rico, com indivíduos mais 

estimulados pela disputa: há eventos de campanha de todo tipo, acompanhados com atenção 

pela mídia; há debates, há situações em que é mesmo possível a certos eleitores participar ou 

acompanhar pessoalmente algumas cenas de corpo-a-corpo entre outras de campanha. Como 

demonstramos neste capítulo, o interesse mais geral da população pela política e pela corrida 

eleitoral cresce diante do conflito instalado entre as elites partidárias (Zaller), que disputam a 

primazia para se tornarem a força dominante na abordagem e interpretação dos fatos da 

política.  

Para o modelo de processamento da informação política que proporemos, vamos tratar 

como atalhos cognitivos as fontes de informação utilizadas pelo indivíduo para a obtenção de 

informações direta ou indiretamente. São formas “econômicas”, que reduzem o custo de 

obtenção da informação, o que, em campanhas, acontece com pouca dedicação de tempo e 

baixo dispêndio de energia. No capítulo seguinte, detalharemos essas situações extraídas da 

observação de nosso painel e, também, já abordadas por diversos autores (Downs, 1957; 

Lupia e McCubbins, 1998; Popkin, 1994). No médio prazo, os atalhos cognitivos para a 

obtenção de informação sobre governos e partidos políticos – já que as legendas estão à frente 

de governos e podem ser avaliadas segundo a sua performance na execução de políticas 

voltadas a certos issues – convertem-se em certas predisposições que constituem pistas 

poderosas – ou atalhos cognitivos – que não são imutáveis ao longo do tempo, mas variam 

segundo as performances e o contexto social, político e econômico mais amplo.  

Além da avaliação sobre os governos e da performance de legendas à frente de issues, 

os indivíduos dispõem de outros atalhos cognitivos de julgamento – valores ou ideologias 

mais amplos, do tipo default –, que acumulam ao longo de sua vida, e transmitem conceitos 

mais amplos e difusos, relacionados à conduta do indivíduo, numa sociedade que projetam 

como ideal. Esses valores e ideologias podem ou não estar associados às legendas partidárias. 

Constituem-se também em atalhos cognitivos de julgamentos que tendem a ser mais estáveis 

ao longo do tempo do que as avaliações de governo e de performance de partidos.  
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Avaliação de governos e identificação partidária são, assim, duas pistas ou atalhos 

cognitivos para o julgamento político, importantes na formação das predisposições 

individuais, variáveis que medeiam a interação dos eleitores com os fluxos de informação. 

Essas variáveis intervenientes, que dependem das vivências do cidadão, auxiliam eleitores a 

mapear os discursos em disputa nas campanhas políticas sobre temas que não dominam. A 

informação é imperfeita, as projeções para o futuro são incertas e os eleitores sabem disso. As 

posições dos candidatos em relação a essas “pistas” poderosas ajudam o eleitor com um 

repertório limitado de informações, a identificar os debatedores em que tendem a acreditar 

mais, porque estão mais próximos de suas próprias posições naqueles temas que conhecem 

em sua experiência direta de vida e, por isso mesmo, lhes são prioritários. Esses atalhos 

cognitivos para o julgamento não são os únicos recursos que o eleitor dispõe para decidir, de 

forma econômica, com pouca informação num ambiente de incerteza, em quem acreditar nos 

contextos de disputa eleitoral. Os estudos da psicologia cognitiva oferecem importantes 

contribuições porque demonstram modos de raciocínio e de processamento de informações a 

partir de outras heurísticas que exploraremos adiante.  

Como Lupia e McCubbins assinalam, a principal função dos “atalhos cognitivos” 

substitutos, eficientes para decisões razoáveis com pouca informação, é prevenir erros 

custosos futuros, uma vez que pistas similares evitaram erros com consequências danosas em 

situações análogas no passado. Nesse sentido, as eleições periódicas representam um 

constante e permanente aprendizado para que o eleitor desenvolva estratégias e se aprimore na 

arte de avaliar candidaturas com pouca informação. Nesse processo, o eleitor poderá se 

decepcionar ou aprender com escolhas que, ao final de mandatos, se revelaram satisfatórias.  

Os dois atalhos de julgamento mais recorrentes utilizados por eleitores para a 

economia de esforço cognitivo no processamento de novas informações podem conviver em 

um mesmo indivíduo com sinais invertidos: foi comum em nosso painel termos eleitores que 

avaliavam bem o governo Lula, mas se identificavam com o PSDB e vice-versa; ou que 

avaliavam bem o governo Lula e rejeitavam o PT. Esses atalhos de julgamento competem 

entre si para que o eleitor proceda à identificação do orador em quem acreditar, constituindo 

predisposições conflitantes para o processamento das informações políticas. No capítulo 2, 

apresentaremos uma categorização dos eleitores segundo a sua relação com esses atalhos de 

julgamento.  
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Figura 1.1. Atalhos estruturais para julgamento da informação sobre a política 

(predisposições políticas individuais) que operam como variáveis intervenientes, mediando o 

processamento das  novas informações sobre política 
 

            PRESENÇA DE IDENTIFICAÇÃO/REJEIÇÃO PARTIDÁRIA  

(valores/ideologia) 

 
 

 AUSÊNCIA AVALIAÇÃO GOVERNO                                   PRESENÇA  AVALIAÇÃO GOVERNO 

                  (autointeresse)                                                                               (autointeresse) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO/REJEIÇÃO PARTIDÁRIA  

(valores/ideologia) 

 

1.5.1. Variáveis estruturais: voto retrospectivo-prospectivo e identificação partidária  

 

Em formulação que marcou a obra The Responsible Electorate,
34

 editada depois de sua 

morte em 1966, Key escreveu: “O perverso e não-ortodoxo argumento deste livro é que os 

eleitores não são tolos” (Key, 1966: 7). Para o autor, os eleitores são capazes de se informar 

sobre os temas do debate e utilizar essas informações em sua decisão de voto, desde que os 

contextos das campanhas facilitem essa tarefa. Segundo ele, “o eleitorado se comporta tão 

racionalmente e responsavelmente quanto se poderia esperar, dada a clareza das alternativas 

apresentadas a ele e o caráter da informação disponível”. (Key, 1966: 7).  

Outros acadêmicos seguiram na linha de argumento aberta por Key (Pomper, 1972; 

Nie, Verba e Petrocik 1976), demonstrando que, em contextos de campanha em que dois 

                                                 
34 O autor faleceu antes da publicação da obra, que trouxe importantes contribuições para a idéia do voto retrospectivo. 
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partidos divergiam claramente em relação aos temas do debate, os eleitores conseguiam 

elaborar distinções em relação às suas posições. Assim, ao mesmo tempo em que o voto com 

base em issues do debate poderia ser influente, à medida que a informação estivesse 

disponível nas campanhas, uma outra variável passou a receber atenção especial: a natureza 

do tema do debate. Carmines e Stimson (1980) categorizaram os temas em “difíceis” e 

“fáceis”, sugerindo que as questões fáceis seriam mais simbólicas do que técnicas; tenderiam 

a envolver mais os fins de políticas públicas do que os meios para alcançá-las e, por fim, 

estariam aqueles temas presentes há mais tempo no debate público.  

Apesar da dificuldade em operacionalizar a definição do que seriam temas “difíceis” e 

temas “fáceis” para o eleitor, Carmines e Stimson jogaram luz sobre uma nova perspectiva: 

desenvolveram uma teoria que sugeria uma relação entre temas difíceis e voto condicionado 

pelo repertório de informação política dos eleitores. A posição de candidatos e partidos em 

relação aos temas exerceria, assim, uma influência causal maior sobre eleitores bem-

informados, que mapeiam com mais acuidade as posições de partidos e candidatos na disputa.  

Considerando a heterogeneidade não apenas em relação ao repertório de informação, 

interesses e motivações dos eleitores, mas também em relação à natureza dos temas da agenda 

pública e de suas perspectivas de condução e implementação de políticas públicas, a idéia do 

voto restrospectivo-prospectivo é uma outra forma de abordar o papel que temas do debate 

teriam na decisão do eleitor. Downs (1957) assinala que eleitores com informação imperfeita, 

incertos em relação aos resultados das eleições e em relação ao futuro governo, se sustentam 

na informação disponível para a tomada de decisão, observando retrospectivamente como as 

políticas implementadas pelo partido ou candidato, quando no governo, afetaram a sua vida. 

A partir da experiência em curso com o governo, o eleitor se situa na disputa, buscando 

maximizar o seu voto, escolhendo entre os candidatos da disputa aquele que, imagina, 

produzirá o melhor resultado.  

Fundamentado em lógica similar, Key (1966) sustenta a importância que a 

performance dos governos e a interpretação que eleitores fazem dessa performance assume na 

decisão de voto, dando ao eleitor um importante instrumento de recompensa-punição dos 

governantes, utilizado em resposta à qualidade percebida no governo em relação ao 

desempenho da economia. Relativizando o papel das campanhas políticas na decisão de voto, 

Key considera que, mais importante do que a propaganda dos candidatos e os eventos da 

disputa, é a experiência que os eleitores acumulam durante o exercício do mandato, o que de 

antemão colocaria em vantagem candidatos à reeleição que têm um governo bem-avaliado e 

uma economia que caminha bem. “Quando os eleitores estão diante das urnas podem ter em 
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mente impressões do último espetáculo televisivo de campanha, mas, mais importante, eles 

têm em mente coleções de suas experiências nos últimos quatro anos.” (Key, 1966: 9)  

Essa é uma constatação que pudemos verificar e validar de perto nas eleições 

presidenciais de 2006. Para Key, o eleitor vota orientado não pelas ações que imagina do 

futuro governo, mas, tão-somente pelas ações passadas conhecidas, buscando identificar 

aquele candidato que responda minimamente à satisfação de seus interesses. Nas palavras do 

autor:  

Os eleitores podem rejeitar o que já conhecem; ou podem aprovar o que já conhecem. Eles 

não tendem a ser atraídos em massa por promessas do novo ou do desconhecido. Uma vez 

que a inovação já ocorreu, os eleitores podem abraçá-la, mesmo que tenham, no princípio, 

hesitado a se aventurar para dar-lhe as boas-vindas. (Key, 1966: 61) 

Em nosso painel, a incerteza quanto ao novo é verbalizada por quase todos os 

panelistas, aqui abaixo representados por Diana, o que nos leva a concordar com o insight de 

Key: “Então eu já vou votar no Lula porque pelo menos eu sei mais ou menos o que ele pode 

fazer e o que ele tá fazendo [...]” 

Dando sustentação ao trabalho de Key, mas avançando na teoria sugerida de 

recompensa-punição expressa pelo voto retrospectivo, Morris Fiorina (1981) elabora a 

hipótese clássica do voto restrospectivo-prospectivo, acrescentando, à análise do voto 

retrospectivo, variáveis estruturais como a identificação partidária prévia do eleitor e a sua 

expectativa futura em relação a determinados temas do debate. Para Fiorina, elementos 

críticos do comportamento eleitoral podem refletir o passado e também o futuro. Sob essa 

perspectiva, as eleições podem constituir uma avaliação coletiva do governo em curso, a partir 

dos resultados de políticas do passado e do presente, tanto quanto as políticas propostas no 

presente com vistas ao futuro (Fiorina, 1981: 6). Portanto, o autor considera o voto como 

resultado não apenas da expectativa em relação ao futuro, mas da avaliação passada dos 

governos, esta sob a influência de outra variável: a preferência partidária.  

Os partidos são agremiações de interesse, que conquistam posição de representação 

por meio de apelo eleitoral calcado em plataforma política à qual se soma uma ideologia 

política, assegura Downs. Nesse sentido, a perspectiva downsiana simplificada é de que, tanto 

partidos quanto eleitores acham a ideologia um importante atalho ou pista, que leva à 

economia de esforço cognitivo. Para o autor, se os eleitores não estivessem incertos quanto às 

possíveis políticas futuras de candidatos e partidos, e se pudessem avaliar, com um quadro de 

informação completa, como seriam afetados pela plataforma de determinado partido, eles não 

prestariam atenção à ideologia. Downs assinala: os eleitores estão interessados em questões 
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objetivas (issues) não em filosofia (Downs, 1957: 98). O autor continua considerando que os 

partidos usam ideologias para sublinhar diferenças críticas entre as legendas concorrentes e, 

ainda, para facilitar o recall aos eleitores de suas realizações passadas. Se um partido 

persuade o eleitorado, demonstrando-lhe que a sua plataforma para determinadas questões é 

melhor do que a dos partidos adversários, o concorrente terá de se adaptar ao discurso ou 

fracassará em conquistar votos no futuro.  

Como toda pista que auxilia o eleitor a se posicionar no debate político, a “ideologia” 

ou a identificação partidária não é um indicativo de conhecimento político ou alto padrão de 

escolaridade. Antes disso, diante da incerteza quanto a viabilidade dos discursos e promessas 

que chegam da arena da disputa, trata-se de um importante facilitador disponível ao eleitor 

para fazer a conexão entre as propostas, os possíveis benefícios a serem colhidos e a 

performance passada. Nesse sentido, os partidos despendem grande esforço para acenar com 

um mundo bom futuro, assim como a divulgação das propostas para alcançá-lo. 

A performance mais geral de governos, o desempenho da macroeconomia e certos 

eventos de grande impacto e publicidade política – do tipo escândalos de corrupção – podem 

produzir mudanças em eleitores quanto à identificação e rejeição partidárias, como aponta a 

análise de Morris Fiorina. Nesse sentido, o autor avança em outra dimensão da identificação 

partidária, que vai além da imagem mais difusa do que seja uma “boa sociedade”: trata-se da 

performance da legenda ao lidar com issues específicos em cargos de governo. Partidos 

capazes de fazer uma boa gestão nas áreas de interesse do eleitor podem reforçar identidades e 

criar novas. Assim, o autor assinala ser a identificação partidária uma resposta à avaliação da 

economia e das condições políticas dos candidatos, portanto, uma marca da avaliação em 

curso do desempenho da legenda.  

Se os partidos ou ideologias partidárias são um guia mais geral – ou atalho para 

economia de esforço cognitivo –, empregado por eleitores como um possível atalho de 

julgamento político, as perguntas que daí derivam são: quando essa pista é utilizada no 

cálculo eleitoral e quando este se respalda na avaliação de alguma política ou plataforma 

expressa em uma questão particular. Como demonstram Lupia e McCubbins, dependerá da 

questão particular e do tipo de benefício que o indivíduo espera obter em retorno ao 

investimento em atenção e aos custos de transação cognitiva, ou seja, a energia dispensada 

para o processamento do estímulo, transformando-o em alguma inferência útil para a decisão. 

Nos termos de Morris Fiorina, a controvérsia envolvendo o voto baseado em issues, em 

contraposição ao voto calcado na identificação partidária, não considera um ponto central: 

“Os issues são parte integrante da identificação partidária.” (Fiorina, 1981: 200). 
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1.5.2. Variáveis estruturais e predisposições políticas 

 

O elemento dinâmico de nosso argumento (Zaller, 1992) são os novos fluxos de 

informação das campanhas políticas, com as quais o eleitor interage, seja selecionando para a 

atenção, seja rejeitando, para, em seguida, debater em interações interpessoais e posicionar-se, 

no curto prazo, com uma opinião. 

Sob a perspectiva econômica aplicada ao uso da informação, as duas variáveis 

estruturais apontadas – avaliação do governo e identificação partidária – representam, para os 

eleitores, pistas ou atalhos de julgamento, importantes na mediação dos fluxos de informação 

e para a seleção de em quem acreditar, com economia de esforço cognitivo. Sob a perspectiva 

psicossociológica, entretanto, as duas variáveis resultam em predisposições políticas (Zaller, 

1992) que operam como filtros, mediando as novas informações. 

Predisposições políticas são definidas por Zaller como uma variedade de interesses, 

valores e experiências que podem afetar profundamente a disposição individual em aceitar – 

ou inversamente – em resistir às influências persuasivas dos fluxos de comunicação. O autor 

propõe como medida mais geral dessas predisposições as  tendências ideológicas expressas no 

contínuo do tipo liberal-conservador.  

A investigação em relação às fontes que explicam a variabilidade de predisposições 

entre os indivíduos está muito além do escopo teórico que desenvolvemos nesta tese. Zaller 

parte da suposição de que essas predisposições políticas sejam, pelo menos em parte, o 

resultado das experiências de vida de um indivíduo – nas quais se incluem valores mais 

gerais, adquiridos no processo de socialização da criança, além do envolvimento direto com 

os temas do debate político por meio das tarefas cotidianas de um adulto, como: ganhar a 

vida, pagar impostos, lidar com a dimensão da escassez, entre outros. As predisposições 

também dependem, em parte, da posição social e econômica do indivíduo, no 

desenvolvimento de aspectos da personalidade, hábitos e gostos.   

Para além da conceituação de Zaller, nos alinhamos com a perspectiva dowsiana: as 

predisposições de eleitores são formadas principalmente por um conjunto de experiências 

acumuladas, a partir da performance de governos e de partidos políticos e por valores e 

ideologias partidárias que carregam “imagens” mais gerais de legendas quanto à descrição do 

que seria uma “boa sociedade”. Nesse sentido, o atalho cognitivo partidário para julgamentos 

políticos tem duas dimensões. Uma delas, mais estável ao longo do tempo, se refere a valores 

mais difusos. A outra se refere a uma dimensão mais pragmática – e menos estável – na 
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relação do eleitor com os partidos políticos, a performance à frente de desafios 

governamentais para lidar com questões específicas do debate político.  

No modelo que propomos, portanto, as principais predisposições dos indivíduos são 

expressas pelas variáveis do tipo proxy identificação partidária e avaliação de governos. As 

primeiras tratam de valores e ideologias/rejeições partidárias. A avaliação de governos refere-

se ao autointeresse: que benefícios o indivíduo calcula extrair das políticas implementadas.  

As predisposições políticas individuais como quer Zaller – ou os atalhos cognitivos 

utilizados por eleitores, sem a informação completa e num ambiente de incerteza, que o 

auxiliam no julgamento político, como sustenta a escola da racionalidade limitada – medeiam 

a interação com os fluxos de informação do meio ambiente; estes, sobretudo nas plataformas 

tradicionais de mídia, responsivos aos interesses e ideologias das elites políticas e 

econômicas. Apesar de John Zaller, em estudo sobre o tema, considerar o papel das elites 

importante na formação das opiniões públicas, ele não acredita que elas influenciem a 

formação dessas predisposições no curto prazo.  

 
 

1.5.3. Considerações  

 

Toda opinião é um casamento de informações com as predisposições, diz John Zaller. 

Informações para formar imagem mental do tema em debate e as predisposições para motivar 

uma conclusão sobre o tema. (Zaller, 1992: 7). Predisposições políticas são assim definidas: 

... traços estáveis, no nível individual, que regulam a aceitação ou não aceitação das 

comunicações políticas recebidas por uma pessoa (...) as predisposições são a variável crítica 

interveniente entre as comunicações que as pessoas encontram nos meios de massa, por um 

lado, e as suas declarações sobre preferências políticas, de outro lado. (Zaller, 1992: 22, 23).  

Entre a interação do indivíduo com novas informações políticas e a manifestação de 

sua opinião em relação ao tema, há uma dinâmica mental que Zaller denomina de 

“considerações”. A informação é o elemento dinâmico e a dimensão cognitiva das 

“considerações”, definidas como qualquer razão que possa induzir um indivíduo a se 

posicionar de uma forma ou de outra em relação a um tema do debate político (Zaller, 1992: 

40). Portanto, o uso ativo das novas informações – e a sua contextualização dentro das 

experiências de vida e informações acumuladas sobre o tema, ambas relacionadas às 

predisposições individuais – compõem a dinâmica das considerações: “Considerações (...) são 

uma combinação de cognição e de inclinação – isto é, uma crença em relação a um objeto e 

uma avaliação dessa crença.” (Zaller, 1992: 41). 
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O conceito psicológico mais próximo da proposta de Zaller para definir 

“considerações” são “esquemas” ou “mapas mentais”, elaborados por cientistas sociais que 

exploram o processamento das informações políticas em ênfase à cognição. Corroborando a 

definição utilizada por Fisk e Kinder (1981), Doris Graber explica o esquema como uma 

estrutura cognitiva de conhecimento organizado sobre situações e indivíduos, que foram 

extraídas de experiências anteriores. A estrutura é usada para processar novas informações e 

recuperar informações arquivadas, possibilitando uma “economia cognitiva” por meio de 

modelos mentais simplificados, denominados por Fisk e Kinder “estruturas genéricas de 

conhecimento”. Nos termos de Fisk e Kinder, citados por Doris Graber:  

Os esquemas constituem úteis, embora imperfeitos, engenhos para lidar com a complexidade. 

Eles direcionam a atenção para informação relevante; guiam a sua interpretação e avaliação; 

fornecem inferências quando falta informação ou a informação é ambígua; e facilitam a sua 

retenção. (apud Graber, 1988: 28 e 29) 

Para Doris Graber, quatro são as principais funções dos esquemas:  

1)Determinam qual informação será notada, processada e arquivada de modo que ela esteja 

disponível para ser recuperada da memória; 2) Ajudam os indivíduos a organizar e avaliar 

novas informações de modo que possam ser enquadradas dentro de suas percepções 

estabelecidas. Isso torna desnecessário construir novos conceitos toda vez que informação 

familiar é apresentada; 3)Esquemas tornam possível para as pessoas irem além da informação 

imediata que lhes é apresentada e preencherem a informação que falta, o que lhes permite 

fazer sentido da informação incompleta; 4) Esquemas também ajudam as pessoas a resolver 

problemas porque contêm informação sobre cenários prováveis e formas de lidar com eles. 

Isso faz deles um importante elemento para decidir quando agir e como agir. (Graber, 1988: 

29) 

A maioria dos esquemas contém conceitos de padrão geral ao lado de um repertório 

limitado de exemplos para ilustrar esses padrões. De acordo com Graber, esses padrões gerais 

são modelos do senso-comum, de situações e experiências individuais de vida, ou que os 

indivíduos encontram indiretamente. Apesar de reconhecer a “tentação” de aplicar o conceito 

de “esquemas” ao seu modelo para o processamento da informação política, John Zaller 

explica porque opta pelo conceito de “considerações”. Segundo ele, enquanto a teoria dos 

esquemas explora e enfatiza aspectos da cognição sobre a política, o conceito de 

considerações combina cognição e inclinações sob a forma como os valores e crenças 

relacionados a um objeto influenciam o processamento das informações (Zaller, 1992: 41).  

Para o propósito de nosso trabalho, o conceito de “considerações” nos parece 

adequado para explicar a interação dos eleitores com as informações das campanhas políticas 

e o seu processamento. Considerações abordam como indivíduos, ao interagirem com o 

ambiente informacional, estabelecem as “ligações” entre as novas informações e as próprias 
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predisposições políticas. Entretanto, diferentemente de Zaller, em nossa proposta analítica, as 

predisposições políticas de um indivíduo não se referem apenas aos valores políticos ou 

ideologias, num sentido mais amplo, particularmente a medida mais geral das tendências 

ideológicas expressas no contínuo do tipo liberal-conservador. Predisposições, como 

expusemos, refletem atalhos de julgamento do governo em curso e da performance de 

partidos à frente de certos desafios, por um lado; e, por outro, valores ou ideologias que, em 

uma dimensão mais abstrata, expressam imagens gerais de uma boa sociedade ou, num 

sentido mais pragmático, desempenho de partidos à frente de issues específicos (Downs).  

Enquanto Zaller indica uma variável importante nesse processo, em que os indivíduos 

elaboram as “ligações” entre novos fatos e as próprias predisposições – o engajamento 

cognitivo do indivíduo ou a sua sofisticação política –, nosso modelo expressa como os 

atalhos cognitivos são excelentes substitutos para a informação detalhada no processo, por 

meio do qual o eleitor pode fazer decisões eleitorais razoáveis. Para referir-se a esse mesmo 

conceito de engajamento cognitivo com a política, Zaller ainda indicará expressões como 

“atenção voltada à política” ou “consciência voltada à política”, empregadas com o mesmo 

significado: a atenção e compreensão individuais das comunicações a partir do ambiente 

político, o que consiste no elemento chave do modelo.  

 

1.5.4. Engajamento cognitivo e o modelo de Zaller 

 

“Atenção voltada à política [...] se refere à extensão em que um indivíduo presta 

atenção à política e compreende o que [...] encontra.” (Zaller, 1992: 21). Apenas ter atenção 

ou interesse pela política não é suficiente para definir o conceito de “consciência voltada à 

política”, que se sustenta na idéia da absorção da comunicação política. “Consciência voltada 

à política denota engajamento intelectual ou cognitivo com os assuntos públicos, em 

contraposição a um engajamento emocional e afetivo ou engajamento de nenhum tipo”. 

(Zaller, 1992: 21) Essa variável relaciona-se ao uso ativo que o indivíduo faz de um conjunto 

de novas informações factuais relacionadas à política, em seu esforço para contextualizá-las, e 

ligadas às próprias predisposições – as informações estocadas na memória de longo prazo a 

partir, sobretudo, das experiências individuais. 

A definição da variável “consciência voltada à política” estabelece uma distinção que 

não é nova na literatura entre a informação factual e a informação contextual. Carpini e 

Keeter elaboram essa diferença em termos de informação estocada na memória de longo 

prazo, em contraposição à informação da memória de curto prazo, em referência à distinção 
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que Anthony Downs estabelece entre informação e conhecimento contextual. “(...) Um 

homem pode ter conhecimento sem ter informação, ou pode ter informação sem 

conhecimento contextual, mas ele não pode interpretar a informação sem conhecimento 

contextual.” (Downs, 1957: 79) Para o autor, falta de conhecimento contextual define 

ignorância, o que é distinto de falta de informação. “Para combater a ignorância, um homem 

precisa de educação; enquanto para combater a falta de informação (se já possui 

conhecimento) ele apenas precisa de informação, cuja aquisição será menos dispendiosa do 

que a educação, não obstante tenha também um custo.” (Downs, 1957: 79).  

Na literatura, diversas abordagens versam sobre a variável “consciência voltada à 

política” para referir-se ao interesse/envolvimento com a política, à participação política, à 

sofisticação política, ou para referir-se aos aspectos mais gerais de uma cidadania proposta 

pelo ideal normativo da teoria democrática. Ao desenvolver uma medida para explicar a 

participação e a mobilização política, Russel Neuman (1986) identificou três dimensões 

relacionadas, que correspondem a três conceitos normativos que compõem a medida de 

sofisticação política: 1) saliência política (interesse, preocupação e atenção em relação à 

política); 2) conhecimento político (familiaridade com as principais questões políticas e 

conhecimento acurado dos principais atores e eventos políticos); 3) conceitualização da 

política (organização cognitiva por meio de conceitos abstratos e o uso ativo do conhecimento 

político na avaliação das questões envolvidas no debate político). 

Outros autores propuseram conceitos para denotar engajamento intelectual ou 

cognitivo com a política: níveis de conceitualização sobre a política (Converse, 1964); 

habilidade cognitiva (Stimsom, 1975); expertise política (Fiske e Kinder, 1981); sofisticação 

ideológica (Knight, 1985). Um mesmo conjunto de variáveis – interesse pela política, 

exposição à mídia, educação formal, educação adquirida sobre a política – integra, em 

análises estatísticas distintas, medidas ou índices, em referência ao conceito.
35

  

O engajamento cognitivo do indivíduo assume um papel fundamental no  modelo para 

o processamento da informação proposto por Zaller, que parte de quatro proposições 

afirmativas ou axiomas sobre como os indivíduos respondem aos fluxos de informação 

política, segundo o autor, disponibilizados, no meio ambiente, pelas elites políticas e 

econômicas. Começamos a descrever o Axioma de Recepção (A1):  

 

                                                 
35 Em nossa pesquisa quantitativa de campo, para a operacionalização do conceito de “consciência voltada” à política 

proposto por Zaller, acatamos a recomendação do autor: testes espontâneos de informação factual e neutra, com perguntas 

mais gerais sobre a política são a forma mais simples e eficiente de mensurá-lo, como detalharemos no capítulo quatro.  
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“Quanto maior o nível de engajamento cognitivo com um tema do debate, maior a 

probabilidade de que ele ou ela se exponha e compreenda – em uma palavra, receba – as 

mensagens políticas relacionadas àquele tema.” (Zaller, 1992: 42) 

 

Deste axioma, deriva o Axioma de Resistência (A2):  

 

“As pessoas tendem a resistir aos argumentos que são inconsistentes com as suas 

predisposições políticas, mas elas o fazem apenas à medida que possuem a informação 

contextual necessária para perceber a relação entre a mensagem e as suas predisposições.” 

(Zaller, 1992: 44) 

 

São ainda parte integrante do modelo o Axioma de Acessibilidade (A3) e o Axioma de 

Resposta (A4). Para A3: 

“Quanto mais recentemente uma consideração foi chamada ao pensamento, menor é o tempo 

necessário para recuperar essa consideração ou considerações relacionadas da memória e 

trazê-la para uso ao ´topo da cabeça`.” (Zaller, 1992: 48) 

 

O Axioma de Resposta tem a formulação:  

“Os indivíduos respondem às questões de survey ponderando as considerações que estão mais 

imediatamente salientes ou acessíveis em sua cabeça.” (Zaller, 1992: 49) 

 

Conforme demonstramos na seção 1.5 deste capítulo, incorporamos integralmente os 

axiomas A3 e A4 à nossa proposta analítica. Ambos se relacionam aos estudos da psicologia 

cognitiva e, de modo empiricamente comprovável, atestam ser mais fácil e provável que o 

indivíduo recupere da memória e faça uso de informações, ideias e conceitos mais 

recentemente utilizados. Nesse sentido, maior exposição à mídia e ao HGPE torna certos 

temas mais fáceis de serem acessados.  Vamos nos deter, portanto, nos axiomas A1 e A2. 

Segundo Zaller, a chave para se expor mais ao fluxo de informações e para resistir a 

ele está na capacidade individual de contextualizar as novas informações, estabelecendo as 

suas relações com as predisposições prévias. O cerne de seu argumento está no engajamento 

cognitivo, ou atenção voltada à política, ou consciência voltada à política, todos termos em 

referência à habilidade individual de usar ativamente o repertório de informações sobre o 

tema, em inferências úteis para extrair conclusões a partir das novas informações que recebe.  

O primeiro axioma do modelo de Zaller estressa um ponto que também pode ser 

inferido do modelo para a atenção, de Lupia e McCubbins: o engajamento intelectual – ou 

mais conhecimento sobre um tema do debate –, que se explica pela percepção em relação à 

forma como ele afeta individualmente a vida de cada um, tende a despertar maior interesse no 

indivíduo, levando-o a prestar mais atenção às novas informações pertinentes, com menor 

esforço cognitivo. A combinação de interesse, atenção e novas informações tende a produzir 

um repertório maior de informações: o custo cognitivo para o processamento de novas 

informações é menor, e é maior a facilidade de contextualização dos novos fatos – ou o uso 
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ativo dessas informações – para o posicionamento em relação aos novos fluxos de 

informação.  

Deste axioma derivamos uma hipótese facilmente verificável e já explorada pela 

literatura de comportamento eleitoral: o interesse por política e a exposição à mídia têm alta 

correlação com o engajamento cognitivo com a política e, portanto, se manifestam em 

indivíduos que pontuam mais alto em índices que mensuram níveis de informação sobre a 

política (Berelson, Lazarsfeld, Converse, Neumann).  

Entretanto, mesmo reconhecendo que o conceito de engajamento cognitivo seja 

importante à apreensão da dinâmica do processamento da informação política, uma vez que 

reduz os custos de transação para o processamento da informação, acreditamos que a ideia, 

em si, não ilumina nem explica as estratégias utilizadas pelos eleitores com pouca informação 

para suprir esse hiato em seu repertório, de tal forma a tomar decisões razoáveis.  

No modelo que propomos, as considerações constituem o mecanismo mental por meio 

do qual o indivíduo identifica atalhos cognitivos – ou predisposições – importantes para o seu 

posicionamento no debate político. Indivíduos com alto engajamento cognitivo, não apenas 

dispõem de mais “atalhos” ou quadros de referência para mapear os discursos em jogo, como 

também têm relativa autonomia em relação a eles para se posicionar
36

. Alto engajamento 

cognitivo, contudo, não é necessário para que o indivíduo se posicione e tome decisões 

razoáveis em defesa de seus interesses. As “pistas” ou atalhos cognitivos para a obtenção de 

informações, avaliação e julgamento político são eficientes substitutos e, como indicaremos, 

são utilizados em maior ou menor intensidade por indivíduos de todos os níveis de 

escolaridade formal e de sofisticação política.  

Buscamos na Escola de Columbia e em seus seguidores, como Popkin, inspiração para 

completar o modelo de processamento da informação política indicado por Zaller, reelaborado 

a partir dos dados de nossa pesquisa de campo. Como bem assinalaram Lazarsfeld et al., em 

The people´s choice, uma parte essencial da dinâmica política das campanhas se dá entre 

eleitores. As campanhas e a mídia abastecem o ambiente informacional com as mensagens 

iniciais, mas até que essas novas informações sejam checadas e validadas, o seu “efeito” não é 

sentido. O modelo da comunicação em dois passos – two step flow of information – significa 

que muitos eleitores recebem informações indiretamente, e que, muitos, validam e ancoram as 

novas informações que assimilaram depois de interagiram com outros eleitores. Essa 

                                                 
36 Nesse sentido, a maior tendência para o reposicionamento político ao longo da campanha, se verifica justamente, como 

veremos no capítulo 4, entre eleitores que estão mais expostos às plataformas de mídia e têm maior escolaridade, o que é 

sugestivo de maior engajamento cognitivo com a política. 
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dinâmica interativa, que ficou evidente também no trabalho de Luciana Veiga (2001) – 

constitui um importante atalho cognitivo nos processos de aquisição, avaliação, interpretação 

e julgamento político.  

 

1.5.5. Em quem acreditar? As interações interpessoais e com a mídia 

 

A perspectiva econômica da racionalidade limitada identifica vários “atalhos de 

julgamento” em quem, em diferentes situações, os indivíduos com pouca informação se 

respaldam para acreditar, em substituição à falta de experiência pessoal: identificação 

partidária (Downs, 1957); as elites responsáveis pelo viés do fluxo informacional na 

sociedade (Zaller, 1992); experiências passadas contidas na história (Downs 1957; Fiorina 

1981; Key 1966); a mídia (Iyengar e Kinder 1987); os eventos de campanha (Popkin, 1994).  

No modelo que propomos, dois desses atalhos – avaliação de governo e identificação 

partidária – operam como variáveis intervenientes, que medeiam a interação com os novos 

fluxos de informação. Em situações em que essas pistas são insuficientes para que o eleitor se 

posicione no debate – seja porque estão presentes no indivíduo com sinais invertidos, seja 

porque, em casos menos frequentes, o indivíduo não está interessado em política e sequer 

sabe avaliar o governo, ou não tem preferência ou rejeição por partido algum –, restará a ele 

aprender de terceiros.  

Lupia e McCubbins propõem um modelo, que parte da teoria clássica de persuasão 

aristotélica, destinado a explicar como e em que situações os indivíduos escolhem em quem 

acreditar. “Aprender de terceiros requer persuasão”, assinalam os autores, definindo persuasão 

como “uma tentativa bem-sucedida de um indivíduo de mudar as crenças do outro” (Lupia e 

McCubbins, 1998: 40). Em situações em que o indivíduo precisa tomar uma decisão com 

poucas informações e não dispõe de experiência pessoal para tanto, ele necessariamente tem 

de se respaldar no conhecimento de terceiros para uma decisão razoável. Como o aprendizado 

requer persuasão, isso equivale a dizer que, nesse contexto, a persuasão será uma condição 

necessária à decisão razoável (Lupia e McCubbins, 1998: 40).  

Para aprender de terceiros, o eleitor pode: 1) Ser persuadido por alguém que conhece, 

confia e atribui “autoridade” para interpretar o mundo da política; 2) Escolher para acreditar 

em indivíduos que não estão no âmbito de suas relações interpessoais – comentaristas, 

políticos ou outros atores – sobre quem não tem conhecimento prévio e interage 

essencialmente por meio da mídia.  
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1.5.5.1. Interações interpessoais: quando o eleitor conhece o interlocutor 

 

Para o primeiro caso, em que o eleitor escolhe um interlocutor que conhece, a teoria 

aristotélica enfatiza três possíveis formas de um orador alcançar o propósito da persuasão. A 

primeira delas é por meio do caráter pessoal, avalizado pela percepção do bom-senso do 

orador; pela percepção de sua excelência (conhecimento sobre o tema); e pela percepção do 

público em relação às suas boas intenções, o que equivale a dizer, a percepção dos ouvintes 

em relação aos interesses que incentivam o orador. A segunda forma de persuasão diz respeito 

à habilidade retórica em conduzir o público a uma determinada perspectiva da questão 

debatida. A terceira forma trata da habilidade em produzir provas – ou melhor, as provas 

aparentes – a partir da argumentação do orador.  

Entre as três formas de persuasão, o pensador clássico salienta ser a primeira, ou seja, 

o caráter do orador, a mais eficiente. Para Aristóteles, a argumentação de homens de 

reconhecido bom caráter é mais rapidamente aceita, independente de qual seja a questão em 

debate e, sobretudo, em contextos em que as opiniões se dividem e é impossível se ter certeza 

absoluta em relação ao tema. Em contextos em que os eleitores conhecem os interlocutores 

com quem interagem, saber de seu caráter – o seu bom-senso, o seu conhecimento e, 

sobretudo, os interesses que movem a sua argumentação – constitui-se variável fundamental 

para a escolha em quem acreditar, ou seja, para a persuasão.  

Em nosso modelo para o processamento da informação, as interações entre eleitores 

ocupam um lugar preponderante e preenchem a lacuna deixada pela ausência delas ou pelo 

conflito de predisposições prévias. No capítulo seguinte, procuraremos, por meio da análise 

de nosso painel, apontar eleitores mais ou menos propensos a assumir um papel de 

formadores de opinião nas campanhas eleitorais. Faremos isso na medida em que articularmos 

a sua atitude política, segundo categorização de Alessandra Aldé, e a intensidade de seus 

valores/interesses envolvidos no jogo eleitoral. Procuraremos ainda, por meio de nosso painel, 

demonstrar que as variáveis apontadas por Aristóteles explicam muito bem a escolha dos 

interlocutores preferenciais para as interações interpessoais que os auxiliam no aprendizado 

de terceiros.  

 

1.5.5.2. Interações e as “forças externas” 

 

Em situações em que o indivíduo não conhece o interlocutor, Lupia e McCubbins 

apresentam um modelo para explicar de quem e o que os indivíduos aprendem de terceiros. 
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Enquanto a pergunta “de quem” refere-se à escolha de em quem acreditar, a pergunta “o que” 

refere-se às situações em que aprender de terceiros é substituto suficiente das experiências 

pessoais para uma decisão razoável. 

Diferentemente da polis grega, em que todos se conheciam bem, na maior parte das 

situações de comunicação das sociedades contemporâneas as pessoas não se conhecem. Ao 

interagir com o noticiário da televisão, por exemplo, o cidadão não tem como dizer se a 

empresa de comunicação, o repórter ou o âncora são portadores de bom senso, boas intenções, 

conhecimento sobre as questões que reportam e, sobretudo, que interesses os movem ao 

reportar a informação.  

Ao rever a teoria apresentada por Aristóteles, Lupia e McCubbins argumentam que 

persuasão não depende necessariamente da percepção do ouvinte em relação ao caráter 

pessoal do orador. Para eles, as instituições – ou “forças externas” – capazes de promover 

incentivos que alteram o comportamento oferecem meios alternativos para acessar a 

credibilidade. “Essas forças estão presentes na cultura, nas normas, nos mercados, nas 

instituições políticas e nas instituições legais. Elas afetam o que as pessoas escolhem para 

falar e o que as pessoas escolhem para acreditar.” (Lupia e McCubbins, 1998: 42). 

Partindo da premissa de que o ouvinte principal não conhece bem as características 

pessoais do orador, Lupia e McCubbins propõem um modelo para a persuasão em que as 

instituições às quais se vincula o orador são o principal meio alternativo para a avaliação de 

sua credibilidade. O modelo é construído a partir de uma premissa fundamental das ciências 

cognitivas de que o aprendizado é ativo. Como o aprendizado de terceiros requer persuasão, 

esse processo se sustenta fundamentalmente nas decisões individuais sobre em quem 

acreditar, em contextos em que as pessoas não se conhecem bem.  

Assim, os autores examinam a situação em que uma pessoa com pouca informação, a 

quem é oferecido o aconselhamento de um terceiro, precisa tomar uma decisão razoável. A 

primeira pergunta a ser respondida é: “Quem pode persuadir quem quando as pessoas não se 

conhecem bem?” (Lupia e McCubbins, 1998: 45) A segunda pergunta que se segue à primeira 

e nos interessa de perto é: “Como as forças externas afetam quem pode persuadir quem 

quando as pessoas não se conhecem bem?” (Lupia e McCubbins, 1998: 45) 

Lupia e McCubbins apontam a primeira “força externa” no processo de comunicação e 

persuasão, que pode ajudar o eleitor em sua decisão: a possibilidade de verificação. Nessa 

situação, a argumentação do orador pode ser atestada verdadeira ou falsa antes que o ouvinte 

tome uma decisão. Quanto maior for a possibilidade de que o ouvinte verifique a 
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argumentação do orador, que por exemplo se respalda em uma instituição idônea, maior será a 

possibilidade de persuasão.  

Em contextos eleitorais, a possibilidade de “verificação” dos discursos de campanha 

está muito relacionada ao atalho cognitivo, já indicado, que trata da “avaliação de governo”. 

Essa variável constitui base importante na formação das predisposições que auxiliarão o 

eleitor a delinear os campos da situação e oposição na disputa política. Quando o indivíduo 

tem poucas informações sobre os temas do debate e lhe faltam elementos de sua experiência 

pessoal para se posicionar em relação ao governo, restará a ele buscar em seu convívio, entre 

aqueles que conhece, por meio de depoimentos e histórias de terceiros, elementos para a 

formação de seu juízo. Retornamos, assim, à importância da dinâmica das interações que se 

processam entre os eleitores na tomada de decisão.  

A segunda “força externa”, indicada por Lupia e McCubbins para a escolha de em 

quem acreditar, trata das penalidades – explícitas ou implícitas – que decorrem de eventual 

mentira do orador. Um exemplo de penalidade explícita são as penas previstas em lei pelo 

crime de perjúrio. Por penalidade implícita, pode ser considerada, por exemplo, a perda de 

uma valiosa reputação. Entretanto, em contextos eleitorais, não há penalidade imediata 

prevista caso o candidato minta. E o eleitor sabe disso. Não é à toa que, embora com pouca 

informação, ele se posiciona nessa arena da comunicação estratégica com desconfiança e com 

um olhar extremamente crítico aos candidatos, mesmo àqueles de sua preferência. Justiça 

eleitoral à parte, a única instituição ou “força externa” que pode regular o conteúdo 

programático dos candidatos apresentado aos eleitores são os partidos políticos, que também 

estão estrategicamente orientados. Daí a importância da identificação e rejeição partidárias na 

formação das predisposições individuais e para a mediação das novas informações para o 

processamento das informações.  

Também relacionada aos partidos políticos, a terceira “força externa” apontada pelos 

autores refere-se ao custo/benefício percebido pelo ouvinte quanto ao esforço do orador no 

processo de argumentação destinado à persuasão. Essa categoria trata das motivações do 

orador – ou seja, os seus interesses – e a intensidade de suas preferências percebidas pelos 

ouvintes no processo da argumentação. 

Essa condição particular é muito parecida com o ditado segundo o qual as ações falam mais 

alto do que as palavras. Quando os custos do esforço do orador carregam esse efeito, pode 

prover aos ouvintes a base para a confiança, porque demonstra quais são os incentivos que 

sustentam a argumentação. (Lupia e McCubbins, 1998: 09  
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Nesse sentido, as preferências partidárias que, como apontamos, constituem proxy que 

identifica o corpo de ideologias no sentido mais amplo do eleitor são variável fundamental na 

formação das predisposições que medeiam as interações do eleitor com os candidatos em 

disputa. Na presença da identificação/rejeição partidária, é mais fácil para o eleitor avaliar o 

campo de seus interesses e contrapô-lo ao campo dos interesses percebidos e perseguidos 

pelos oradores. Por isso, ter identificação ou rejeição partidária intensa continua sendo bom 

preditor do voto ou da decisão de em quem acreditar. 

O modelo de persuasão básico apresentado por Lupia e McCubbins indica um 

desdobramento de eventos a partir de uma situação potencial de incerteza, em que o ouvinte 

principal tem informações limitadas e precisa escolher entre alternativas, por exemplo, entre 

dois candidatos. Antes da decisão, ele interage, é exposto à argumentação do agente/orador. 

Em contextos eleitorais, essa interação pode ser ilustrada pela exposição ao discurso dos 

partidos, de candidatos, da mídia, da propaganda, entre outras situações de comunicação. O 

ouvinte está incerto não apenas em relação ao conhecimento do agente como também em 

relação aos seus interesses. Para a persuasão, o modelo indica como necessárias a percepção 

de conhecimento e a base para a confiança. Essa base para a confiança pode ser derivada de 

incentivos promovidos por forças externas ou, na ausência delas, na percepção do ouvinte de 

que o orador compartilha com ele interesses comuns. As três forças externas indicadas pelos 

autores operam como substitutos para a percepção em relação ao compartilhamento de 

interesses entre o ouvinte e o orador. Os autores concluem com o teorema:  

As seguintes condições são individualmente necessárias e coletivamente suficientes para a 

persuasão: o ouvinte principal tem de perceber o orador como confiável e o ouvinte principal 

tem de perceber o orador detentor dos conhecimentos de que precisa. Na ausência de forças 

externas, a persuasão requer a percepção de interesses comuns e a percepção de conhecimento 

do orador. Na presença de forças externas, esses requerimentos se reduzem. À medida que 

cresce a probabilidade de verificação, a magnitude das penalidades impingidas pela mentira 

ou a magnitude da explicitação dos interesses do orador, decresce o requerimento da 

percepção dos interesses comuns. Em outras palavras, em relação à persuasão, as forças 

externas podem ser substitutos para interesses comuns. (Lupia e McCubbins, 1998: 55) 

 

Nosso modelo indica as condições necessárias para a persuasão num cenário eleitoral, 

em que os interesses das pessoas e as suas limitações cognitivas afetam como escolhem em 

quem acreditar. Não à toa, os atalhos mais eficientes na predição do voto – o que equivale a 

dizer na predição da escolha de em quem acreditar – são a identificação partidária e a 

avaliação dos governos. A primeira indica o campo dos interesses do orador. A segunda 

refere-se à possibilidade de verificação em relação àquilo que o candidato ou o seu partido fez 
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ou deixou de fazer no governo – “What have you done for me lately?”, nos termos de Popkin, 

ou seja, o campo de interesse do eleitor.  

 

1.5.6. A literatura da psicologia cognitiva: extrapolando as informações  

 

O uso de atalhos cognitivos é não apenas um fato “inescapável da vida”, nos termos de 

Popkin (1994), mas também está presente entre todos os panelistas de nosso estudo, dos mais 

informados e escolarizados aos menos interessados e menos atentos aos fatos da política. O 

insight central sobre o uso econômico da informação na política é de Downs e parte de 

contribuições da Escola de Columbia: os eleitores são seletivos e não absorvem toda a 

informação a que estão expostos. Os cidadãos se respaldam em atalhos cognitivos para suprir 

os hiatos de informação e maximizar a sua decisão de voto, porque não têm muitos incentivos 

para se informar profundamente; portanto, nem sempre estão conscientes sobre o que o 

governo está fazendo ou poderia estar fazendo, assim como sobre as relações entre as ações 

de governo e os resultados que delas decorreriam para o seu bem-estar. A principal ênfase 

nessa abordagem econômica está no processo de escolha, em meio a um ambiente de 

incerteza e de informação imperfeita, e na forma como eleitores relacionam a sua decisão de 

voto e a dos demais eleitores com os resultados de políticas do governo.  

Para além dos atalhos cognitivos que auxiliam o eleitor a obter, analisar, interpretar e 

fazer julgamentos políticos, a partir das novas informações que processa ao longo de uma 

campanha política, a psicologia cognitiva descreve formas de raciocínio e de auxílio no 

processamento da informação para construir julgamentos. Quando processamos as novas 

informações, não usamos tudo o que sabemos ao mesmo tempo para fazermos inferências e 

nos posicionar. Portanto, além de não absorver toda a informação disponível do meio 

ambiente, o indivíduo não utiliza todo o seu estoque de informações para fazer julgamentos; e 

mais, ele constrói significado a partir de fragmentos de novas informações que selecionou 

para receber, valendo-se de suas experiências passadas ou predisposições – atalhos mais 

recorrentes para o julgamento – para completar uma narrativa coerente.  

Os atalhos cognitivos de julgamento mais usados e rapidamente recuperados da 

memória permitem que os eleitores acessem, por meio de considerações, certos esquemas 

mentais que o auxiliam em inferências para projetar o futuro. Os esquemas – ou valores do 

tipo default – são ativados a partir das novas informações absorvidas – ou pedaços dela – e 

são acessados por pistas de julgamento, as mais recorrentes, em se tratando de informação 

política, a avaliação de governos e a identificação partidária. Essa dinâmica relacionada à 
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forma como as pessoas obtêm e usam a informação por meio de atalhos cognitivos, e 

complementam os hiatos de informação em seu repertório, construindo significado e 

projetando julgamentos que recorrem aos esquemas mentais, denota uma característica 

essencial da atividade mental do ser humano: a capacidade de fazer inferências a partir de 

informações disponíveis e de sua experiência passada.  

Embora Downs não tenha considerado explicitamente como eleitores, ao processar a 

informação, combinam as novas informações com aquelas estocadas, o seu trabalho conduz às 

suposições neo-bayesianas, segundo as quais o eleitor não usa apenas as informações antigas 

nem apenas as novas, mas antes disso, combina as duas. Esse modo estatístico de 

processamento supõe que pedaços de novas e velhas informações e evidências são 

combinados e ponderados proporcionalmente ao seu conteúdo. Em nosso modelo, essa forma 

de processamento da informação foi particularmente mais presente quando o indivíduo 

empregou na dinâmica do processamento, predominantemente, variáveis relacionadas às 

avaliações de governo. Importante reiterar que, ao avaliar governos, os indivíduos tendem a 

priorizar alguns temas, como demonstramos, aqueles que mais afetam a sua vida e em relação 

aos quais atribuem responsabilidade à administração federal, em se tratando de informações 

das campanhas presidenciais. Entretanto, os panelistas de nossa pesquisa nem sempre 

processaram as informações como estatísticos, porque não conseguiam integrar facilmente 

todas as suas informações sobre partidos, governo e candidatos numa única “medida” de 

avaliação. Assim, para economizar o dispêndio de energia, frequentemente fizeram 

inferências a partir de fragmentos de informações – que consideraram importantes ou que 

usaram mais recentemente – mesmo conhecendo pouco sobre o contexto em que o problema 

se insere, na tentativa de construir narrativas causais coerentes.  

Por contraste à abordagem neo-bayesiana, a literatura da psicologia cognitiva 

demonstra o que denomina a dinâmica do padrão “clínico” de processamento da informação. 

Ela foca a maneira como fragmentos de informação se encaixam para constituir uma narrativa 

causal não de forma ponderada proporcionalmente ao seu conteúdo, como sugere o modo 

estatístico neo-bayesiano – mas, frequentemente, dando a pequenos fragmentos de nova 

informação maior peso do que a um grande volume de novas ou velhas informações.  

A observação de nosso painel de eleitores sugere que, para suprir os hiatos de 

informação sobre a biografia de candidatos em disputa, os indivíduos se respaldam 

frequentemente em heurísticas do tipo características demográficas de candidatos – tipo 

origem social, pobreza, gênero – ou características pessoais – formação, família. Por vezes, a 

partir dessas heurísticas, scripts mentais contendo valores-padrão do que se espera seja uma 
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pessoa comprometida, competente, honesta foram acionados em considerações para 

julgamentos políticos. Nessa dinâmica, frequentemente novos e pequenos detalhes adquiriram 

maior peso do que informações antigas sobre, por exemplo, a performance desses candidatos 

à frente de cargos executivos no passado.  

Segundo Popkin, esse cálculo se baseia na probabilidade de que um candidato venha a 

fazer o que deve ser feito naquele cargo, a partir de como ele se encaixa em nosso modelo 

mental, sobre que tipo de pessoa, acreditamos, faça as coisas certas.  

Quando os eleitores dão esses saltos – avaliando o caráter a partir das entrevistas ou a partir 

da observação de seu candidato com a sua família, e então predizendo a sua futura 

performance presidencial a partir dessas características pessoais, eles estão fazendo 

julgamentos políticos por representatividade. (Popkin, 1994: 75). 

 Popkin considera que ao dar esses “saltos”, que extrapolam as evidências, os eleitores 

estão fazendo “predições intuitivas por representatividade”, nos termos anotados por 

Kahneman e Tversky (1973), estudiosos da psicologia cognitiva.  

Características demográficas e resumés são importantes por causa de nosso talento para 

desenvolver narrativas sobre os outros. A partir de fragmentos de informação e observações 

aleatórias, nós podemos desenvolver narrativas causais completas sobre os tipos de pessoas, e 

essas narrativas (scripts) são tão sugestivas que não estamos conscientes das informações 

limitadas a partir das quais as estamos gerando. (Popkin, 1994: 74) 

As narrativas causais construídas a partir de um processamento da informação mais 

“clínico” do que “estatístico” permitem aos eleitores ligar o seu repertório de informação 

pessoal à nova informação política, para projetar a performance futura de determinado 

candidato, sem grande custo cognitivo. A linha de pesquisa que enfatiza como as narrativas 

são reunidas inclui estudos com foco na representatividade, na disponibilidade/acessibilidade 

– dimensão explorada no modelo de Zaller e relacionada à recuperação das ideias situadas no 

topo da cabeça, às quais o indivíduo esteve exposto mais recentemente – e no enquadramento 

da informação segundo um conjunto de valores mais importantes para o eleitor.  

Que tipo de implicações esses dois modos de processamento da informação – o 

estatístico e o clínico – trazem para o modelo de processamento da informação que 

propomos? Em que circunstâncias eleitores recorrem ao padrão estatístico e quando optam 

pelo padrão clínico? Para situar o problema nos termos de Popkin, quando os eleitores se 

posicionam a partir da percepção dos benefícios recebidos em políticas públicas e quando o 

fazem a partir de inferências geradas segundo heurísticas do tipo a imagem pessoal ou o 

caráter do candidato? 
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Popkin assinala que, se os eleitores tivessem a compreensão total da organização do 

governo e nenhuma incerteza sobre as escolhas de políticas que os candidatos farão, e ainda, 

nenhuma incerteza sobre os resultados das políticas públicas, seriam capazes de ponderar 

todas as questões e avaliar o impacto de cada uma nos benefícios futuros, ponderando 

informações como estatísticos. Até porque os eleitores maximizam o emprego de seu tempo, 

como já demonstramos, essas condições nunca estão presentes, pelo menos em relação a todos 

os issues, o tempo todo. Eleitores elencam issues por prioridade e consideram algumas poucas 

questões que podem conectar com cargos e com resultados sobre os quais se importam mais.  

Em nossa pesquisa empírica verificamos: em todos os níveis de engajamento 

cognitivo, os eleitores estão sempre preocupados em traçar inferências sobre a eventual 

performance futura dos candidatos. Verificamos entre todos os panelistas a presença dos dois 

modos de processamento da informação política – o clínico e o estatístico. Em contextos em 

que precisaram de novos dados de que não dispunham para reposicionamento, o eleitor se 

respaldou acessando informações mais gerais sobre aspectos pessoais do candidato, como 

segunda melhor opção para calcular os benefícios que, acreditou, poderiam ser extraídos de 

uma escolha eleitoral.  

Essa constatação foi evidente quando eleitores compararam candidatos, incorporando 

elementos do modo clínico e do modo estatístico de processamento da informação política. 

Diante de um conjunto de candidatos em que alguns eram muito mais conhecidos do que 

outros – e, em geral, esse conhecimento se referia a fragmentos de informação relacionados a 

atuações distintas, que não podiam ser comparadas, por exemplo: um candidato que teve 

trajetória política no legislativo, outro que foi governador de um grande Estado e um terceiro 

presidente candidato à reeleição –, os eleitores tenderam a buscar as diferenças mais agudas 

entre eles. Nem sempre essas diferenças referiam-se às informações mais importantes, 

definidoras de grandes campos de atuação. Esses fragmentos foram incorporados em 

narrativas que, por um lado, reuniram informações ponderadas sobre desempenho do governo 

em curso (modo estatístico) e por outro, informações sobre a trajetória pessoal dos candidatos. 

Com essa estratégia, os eleitores foram capazes de pensar sobre o futuro governo em termos 

causais e avaliá-lo em termos de desempenho nas áreas que consideraram cruciais.  

No capítulo seguinte indicaremos quando as heurísticas de representatividade foram 

mais utilizadas no processamento das novas informações do que as informações sobre issues 

acumuladas na experiência de vida.  
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Figura 1.2. Modelo esquemático do emprego de atalhos cognitivos para a obtenção de 

informação, julgamento político e posicionamento 

 
O USO DOS ATALHOS COGNITIVOS NO PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

1. Principais Atalhos para obtenção de informação política 

Experiências da rotina de vida com governos 

 

Ideologias partidárias/Valores  

Mídia 

Interações interpessoais  Campanhas (Issues e heurísticas) 

 

2. Principais atalhos de julgamento que, no médio e longo prazo, auxiliam à formação de 

predisposições  

Experiências da rotina de vida com governos 

(principalmente issues econômicos)                                             Avaliação de governos 

 

Identificação partidária                        Imagem mais difusa boa sociedade e performance à frente de 

issues  

Interações interpessoais                Indivíduos “eleitos” para interpretar política a partir de critérios 

aristotélicos (com caráter, expertise e boas intenções) 

Valores do tipo default               Heurísticas de representatividade acessadas para projetar 

comportamento futuro 

2.1. Atalho de julgamento no curto prazo 

Campanhas               Novas informações sobre biografias e atributos de candidatos; efeitos priming e 

framing (atribuição de responsabilidades, ligações de issues a candidatos 

e a governo)  

3. Predisposições, considerações e fluxos de informação 

Predisposições (atalhos julgamento)     Considerações                Acessibilidade/Fluxos informação  

                                                            Inferências            Inferências 

 

                                                  (Modo estatístico)       (Modo clínico) 

 

                                                                Posicionamento  

  

Indivíduo: 

obtenção de 

informação 
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 Conclusão 

 

Lupia e McCubbins (1998) não são os primeiros autores a concluir que um repertório 

limitado de informações do eleitor sobre a política não é empecilho para decisões razoáveis 

requeridas pela democracia. Em busca de reduzir o esforço cognitivo para o processamento 

das informações complexas relacionadas ao mundo da política, uma geração de acadêmicos 

indicou “atalhos” ou heurísticas simples, que operam na decisão do voto, economizando o 

custo de obtenção da informação. Berelson, Lazarfeld e McPhee (1954) e Downs (1957) 

argumentaram que os eleitores se baseavam na opinião de líderes políticos e na identificação 

partidária para superar os déficits de informação no processo de decisão. Iyengar e Kinder 

(1987) indicam a mídia como importante “atalho”. John Zaller (1992) sugeriu as elites. 

Também salientando o processo de tomada de decisão em ambiente de baixa informação, 

Samuel Popkin, em The reasoning voter: communication and persuasion in presidential 

campaigns, combina, de forma econômica, aprendizado e informação a partir de experiências 

passadas, experiências da vida diária, a mídia e as campanhas políticas.  

Estudos no campo da cognição política centram o foco em estratégias individuais, 

desenvolvidas para organizar e construir significado ao mundo da política. Robert Lane (1962 

e 1965) considera a ideologia política do cidadão importante “atalho” para que processe 

informações e organize o pensamento em relação à esfera pública. Philip Converse (1964) 

acredita que os sistemas de crença são o elo causal entre as motivações psicológicas do 

indivíduo e o seu comportamento político. Segundo ele, as diferentes crenças políticas dos 

indivíduos podem ser explicadas pelos distintos níveis de conceituação das idéias e do mundo 

político, que variam de acordo com a centralidade dos objetos da política e de seu grau de 

motivação para a política. 

Ao concordar com esses autores em seu insight básico, que aponta substitutos 

eficientes à informação no processo de tomada de decisões, nós procuramos indicar as 

condições específicas sob as quais as pessoas podem se posicionar com mais autonomia no 

debate político e as condições em que elas se voltam para o apoio de terceiros, em processos 

de aprendizado interativos, que buscam economizar esforço cognitivo para a tomada de 

decisão do voto.  

Aprender de terceiros para a tomada de decisão reduz custos para a aquisição de 

conhecimento. Mas esse aprendizado requer escolhas em relação a quem acreditar, feitas de 

forma que pode ser considerada sistemática e previsível, como demonstraram Lupia e 

McCubbins (1998) e como pudemos constatar em nossa pesquisa de campo. Os autores 
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assinalam que o aprendizado a partir de terceiros – e eu acrescentaria, também, o aprendizado 

democrático do eleitor nos processos eleitorais continuados – conduz a três categorias de 

resultados, mutuamente excludentes, que, em seu conjunto, explicam o que pode acontecer 

numa situação de persuasão.  

A primeira categoria é o esclarecimento, ou seja, o processo em que, por meio da 

observação das ações ou da argumentação de um terceiro, o indivíduo amplia a sua 

capacidade de prever com acuidade as consequências de sua decisão. Por definição, nessa 

categoria o indivíduo ganha conhecimento e pode tomar decisões razoáveis a partir de 

informações limitadas. Nessa categoria está o eleitor, em que pese crítico em relação a vários 

issues do governo, ao final da administração, satisfeito com a sua opção. Ele estoca essas 

informações, muitas vezes, reforçando identidades partidárias – caso atribua a uma legenda 

uma boa performance ao lidar com temas que considera importantes – ou características 

demográficas de um presidente que o eleitor perceba tenha sido bem-sucedido em tratar 

questões fundamentais. Nessa categoria estão potencialmente indivíduos com atitude política 

positiva, como veremos no capítulo seguinte, que têm expectativas claras de solução de 

problemas pela via institucional eleitoral.  

A segunda categoria de resultados é a decepção. “Decepção é o processo pelo qual, em 

decorrência das ações ou argumentos de outra pessoa, há uma redução em nossa capacidade 

de fazer uma predição acurada sobre as consequências de nossas ações”, assinalam Lupia e 

McCubbins (p. 68). Eleitores que se decepcionam também aprendem, estocando as 

informações que, acreditam, o induziram a erros no passado. Essas informações são utilizadas 

na avaliação, estoque e posicionamento em pleitos seguintes. Decepções profundas e 

continuadas “com a política”, entretanto, tendem a produzir eleitores descrentes em relação às 

instituições e com uma percepção pejorativa da arena política.  

Na terceira categoria não há aprendizado, portanto, a habilidade do indivíduo de 

prever os resultados de sua decisão não se altera. Particularmente na terceira categoria, como 

veremos no capítulo seguinte, estão eleitores que negam completamente a política e procuram 

não se comprometer com os resultados eleitorais – anulando o voto. Em geral, esses eleitores 

têm atitude forte e negativa com a política e, após terem passado por sucessivas decepções, 

passam a negar completamente a esfera pública e a via institucional eleitoral para a solução 

dos problemas coletivos. 

Vivências políticas bem-sucedidas ou decepcionantes compõem o repertório de 

referências de um indivíduo, com consequências para o tipo de explicações que constrói para 

o mundo da política. São explicações que, segundo Alessandra Aldé (2004), manifestam 
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distintos níveis de aproximação com a realidade política e distintos níveis de engajamento 

cognitivo com a política. A construção de significados pode ser mais abrangente – referindo-

se a um nível esquemático. Por outro lado, os significados podem se referir a um nível factual, 

em referência a conjunturas específicas. No capítulo seguinte, procuraremos demonstrar que a 

atitude política do indivíduo em campanhas eleitorais se correlaciona com formas de interação 

com a informação, candidatos, partidos e outros indivíduos em distintos níveis de intensidade, 

segundo os valores e interesses percebidos em disputa. 
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Figura 1.3. Reelaboração do modelo de Zaller para o processamento das informações
37
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 Obs. Em tom amarelo, nossa reelaboração do modelo de Zaller para os contextos de campanhas presidenciais 

 

Predisposições 

individuais 

Atitude política 

Novas 

informações 

Indivíduo carrega predisposições formadas a partir de 

informações acumuladas em sua experiência com o 

governo em curso, com partidos políticos, com processos 

eleitorais e valores e ideologias em sentido mais amplo, 

adquiridas ao longo da vida. Em seu conjunto, essas 

predisposições particularmente relacionadas aos processos 

eleitorais formam a atitude política do indivíduo face á 

esfera pública, com maior ou menor intensidade e 

valência. 

Bombardeados por informações, indivíduos com esse 

repertório prévio fazem considerações, que mesclam 

uma dinâmica de processamento clínico e uma 

dinâmica estatística, numa tentativa de ligar as próprias 

predisposições – interesses e valores - aos novos dados. 

Num ambiente de incerteza e com informações 

imperfeitas, indivíduos buscam elementos em suas 

experiências e em heurísticas para projetar resultados 

futuros e inferir posição de candidatos em certos issues. 

Em contextos eleitorais, essas predisposições que ajudam 

a avaliar e interpretar novas informações são atalhos 

cognitivos de julgamento. Há outros atalhos utilizados 

pelo eleitor com este fim, entre eles, as interações 

interpessoais, a mídia e os eventos de campanha.  

Engajamento cognitivo dá ao indivíduo maior pluralidade 

de atalhos para a obtenção e avaliação de informações, 

levando-o à considerações que incorporam abordagens e 

enquadramentos mais ricos. Baixo engajamento cognitivo, 

contudo, não é empecilho para decisões razoáveis, pois é 

compensado pelos atalhos cognitivos, cujo uso é fato 

“inescapável”da racionalidade humana (Popkin), 

independentemente dos níveis de engajamento cognitivo. 

Avaliação governos: 

experiência direta 

 

(Modo estatístico 

para o 

processamento) 

Valores mais 

gerais/Identificação 

partidária 

Modo clínico para o 

processamento 

AMBIENTE INFORMACIONAL 

CAMPANHAS POLÍTICAS 

Interações 

múltiplas 

AMBIENTE INFORMACIONAL 

CAMPANHAS POLÍTICAS 

Interações 

múltiplas 
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CAPÍTULO 2 

COMO OS PANELISTAS  PROCESSARAM A INFORMAÇÃO POLÍTICA E SE 

(RE)POSICIONARAM AO LONGO DA CAMPANHA 

 

Introdução 

 

No primeiro capítulo, procuramos articular contribuições de diferentes tradições de 

pesquisa da literatura sobre comportamento eleitoral e buscamos, nos estudos da psicologia 

cognitiva, suporte para propor um modelo adequado à explicação do processamento da 

informação política, segundo apreendemos de nosso trabalho de campo, realizado no contexto 

específico das eleições presidenciais de 2006, com eleitores de Belo Horizonte.  

Neste capítulo, vamos apresentar os panelistas que acompanhamos por meio de 

entrevistas em profundidade – realizadas entre a primeira quinzena de agosto e novembro de 

2006 –, que nos auxiliaram em insights fundamentais para a construção do modelo de 

processamento de informações aqui sugerido. Procuraremos categorizá-los segundo a sua 

atitude política e exposição à mídia (Aldé), articulando essa dimensão com o tipo de 

interações múltiplas desencadeadas ao longo da campanha presidencial.  

Maior ou menor envolvimento nas campanhas será explicado em função da atitude 

política, exposição à mídia e os valores ou ideologias partidárias e autointeresse do eleitor, 

percebidos em disputa. Enquanto a atitude política forte positiva ou forte tensa, articulada 

com autointeresse e valores e ideologias convergentes, resultam em alto envolvimento nas 

campanhas políticas, a atitude política forte e positiva, articulada com valores/ideologias e 

autointeresse conflitantes, explicam um envolvimento moderado/discreto nas campanhas. 

Atitude política forte e tensa também está correlacionada à tendência de reposicionamento 

político ao longo da campanha. Atitude política fraca e atitude política forte negativa se 

correlacionam com baixo ou nenhum envolvimento com as campanhas e tendência de 

estabilidade do posicionamento político. 

Neste capítulo, vamos demonstrar como os nossos panelistas, apesar de deterem 

distintos níveis de engajamento cognitivo com a política, usaram pistas poderosas para a 

obtenção de novas informações, avaliação dessas informações, eventual arquivamento e 

incorporação dos novos dados ao repertório prévio e o julgamento político. Alguns atalhos 

cognitivos de julgamento incorporados ao longo do tempo – que têm em variáveis estruturais 

do tipo avaliação de governo e identificação/rejeição partidária as mais importantes proxys – 
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consolidam-se em predisposições que medeiam o processamento da informação na dinâmica 

de interações entre indivíduo e ambiente informacional.  

Estudos de psicologia cognitiva também oferecem contribuições fundamentais para 

complementar o nosso modelo proposto, proporcionando explicações para as variadas 

estratégias de processamento das informações desenvolvidas pelos panelistas, como 

poderemos constatar pela observação dos dados qualitativos coletados em campo.  

 

2.1. O emprego do método qualitativo no desenho da pesquisa de campo 

 

O desenho de nossa pesquisa, que combina métodos quantitativo, qualitativo e análise 

das estratégias retóricas empregadas no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), se 

inspirou no esforço empreendido por W. Russell Neuman, Marion R. Just e Ann N. Crigler 

(1992) para apreensão do que chamaram de “conhecimento comum” do cidadão norte-

americano sobre a política, em ênfase, de forma mais ampla, àquilo que os cidadãos pensam, 

como estruturam as suas ideias, sentimentos e crenças sobre as questões mais salientes do 

debate político. Os autores valeram-se da força analítica extraída da combinação de técnicas 

de pesquisa quantitativa, qualitativa, análise de conteúdo de cinco temas salientes, abordados 

pela mídia, e experimentos em laboratório para o estudo da capacidade individual de 

aprendizado e de conceitualização da política. Por meio dessas técnicas, não frequentemente 

utilizadas em conjunto, os autores exploraram na obra Common Knowledge: news and the 

construction of political meaning a conexão entre a vida pública e privada que Walter 

Lippmann caracterizou como “o mundo lá fora e as imagens em nossas cabeças”.  

A abordagem de pesquisa adotada por Robert Lane (1962) e por Doris Graber (1988) 

prestou grande contribuição ao trabalho de Neuman, Just e Crigler (1992). Em 1957 e 1958, 

Robert Lane estruturou um painel com 15 trabalhadores blue-collars de Eastport, cidade de 

porte médio dos Estados Unidos. Por meio de entrevistas minuciosas em profundidade, Lane 

se aprofundou na ideologia latente de trabalhadores urbanos blue-collars, relacionou-a às suas 

culturas e experiências e demonstrou como essa ideologia sustenta/enfraquece a democracia 

americana.  

Por seu turno, Doris Graber tomou de Lane grande parte da metodologia empregada 

para estudar os padrões de pensamento por meio de intensas entrevistas de painéis de 

eleitores. O objetivo do trabalho de Graber, entretanto, foi diferente do de Lane. Enquanto 

Lane concentrou-se na substância das crenças dos cidadãos americanos comuns, Graber focou 

o estudo qualitativo em um grupo de 21 eleitores da cidade universitária de Evanston 
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(Illinois), para compreender a forma como as pessoas selecionam e processam informações 

para formar opiniões sobre temas políticos correntes. Esses indivíduos foram escolhidos a 

partir de um survey aplicado a uma sobreamostra
38

 aleatória de 250 eleitores da cidade, 

extraídos dos registros de 1976. Os indivíduos amostrados no survey foram classificados, para 

efeito da seleção do painel, segundo o seu interesse em política e o acesso aos meios de 

comunicação de massa. A tipologia dos panelistas que participaram de 10 sessões de 

entrevistas em profundidade, entre janeiro de 1976 e janeiro de 1977, obedeceu à combinação 

das características interesse e acesso de uma matriz com duas variáveis binárias.  

Figura 2.1.Interesse por política e acesso aos meios de comunicação de massa como variáveis 

de controle utilizadas por Doris Graber no recrutamento dos panelistas 

 

 Acesso 

 Alto Baixo 

Interesse Alto 1 2 

Baixo 3 4 

(Graber, 1988: 14) 

Para responder à forma como as pessoas interagem com a informação política, o 

desenho de pesquisa de Graber articulou a observação do painel combinada à análise de 

conteúdo da mídia local e nacional. Da mesma forma que Lane, Doris Graber relacionou os 

padrões de aprendizado político ao contexto social e cultural de cada indivíduo. “A 

comunicação é um processo interativo em que os significados das mensagens variam, 

dependendo das predisposições e experiências dos membros da audiência. (Graber, 1988: viii, 

Prefácio).  

Também como Lane, Graber se interessou em avaliar as consequências que os padrões 

de aprendizado político podem ter para a democracia americana. A pergunta que ela se 

colocou: “A democracia é possível, baseada na noção do cidadão informado com consciência 

cívica, ou é este um sonho que não pode se transformar em realidade, dada a capacidade 

humana para o aprendizado e as informações políticas disponíveis ao público?” (Graber, 

1988: viii, Prefácio). 

A metodologia de trabalho empregada, primeiro por Robert Lane e depois por Doris 

Graber, tem grande repercussão na pesquisa recente realizada no Brasil no campo da 

                                                 
38 Segundo relato da autora, o desenho da pesquisa previa uma amostra de 200 eleitores, mas, para compensar as “perdas” de 

campo decorrentes da não localização das unidades amostradas, foram amostrados 250 indivíduos.  



 99 

comunicação política. Para estudar as relações entre a formação da atitude política do cidadão 

mediano brasileiro e a relativa influência exercida pela mídia de massa nesse processo, 

Alessandra Aldé acompanhou entre outubro de 1997 e dezembro de 1998 um painel de 19 

cidadãos do Rio de Janeiro. O esforço de pesquisa de Aldé, expresso em sua tese de 

doutorado apresentada ao Iuperj em 2001, foi publicado em livro – A construção da política: 

democracia, cidadania e meios de comunicação de massa. Também Luciana Veiga, na tese de 

doutorado Em busca de razões para o voto: o uso que o homem comum faz do horário 

eleitoral, apresentada ao IUPERJ em 2001, procura identificar na investigação empírica a 

ideologia política do eleitor comum e os mecanismos de processamento das mensagens 

veiculados no Horário Gratuito da Propaganda Eleitoral. Ela pesquisa a importância da 

ideologia política e do processamento da propaganda eleitoral na decisão do voto, utilizando 

para isso duas técnicas de pesquisa qualitativa: entrevistas em profundidade, a partir de roteiro 

semi-estruturado, com 18 eleitores ao longo do ano eleitoral e, durante o período do HGPE, 

grupos de discussão com os eleitores que discutiam o voto e as mensagens da propaganda 

política da televisão.  

Nessa mesma linha de pesquisa, Luiz Cláudio Lourenço estudou a cognição do eleitor 

comum brasileiro nas eleições presidenciais de 2002, combinando técnicas de análise 

quantitativa e métodos qualitativos, entre estes, grupos focais conduzidos durante o período 

de 17 de junho a 1º de agosto daquele ano, que denomina de pré-campanha, e entrevistas em 

profundidade realizadas junto a um painel de 22 eleitores indecisos, durante o período da 

campanha até a primeira semana após o segundo turno. Ainda no período de campanha, 

Lourenço descreve a realização de grupos focais que antecederam o pleito em primeiro turno. 

O resultado de seu trabalho foi apresentado em 2007 ao Iuperj, com a defesa da tese Abrindo 

a Caixa Preta: da Indecisão à Escolha. A eleição presidencial de 2002. 

Os métodos qualitativos são muito apropriados quando, por meio do estudo de poucos 

casos, se pretende conhecer em profundidade as motivações e atitudes dos indivíduos. Por 

meio deles o pesquisador extrai importantes insights para a construção de hipóteses. Quando o 

desenho da pesquisa combina o método qualitativo com o quantitativo, essas hipóteses podem 

ser testadas nos surveys e as conclusões expandidas para toda a população em estudo. A nossa 

opção pelas entrevistas em profundidade, combinadas com os surveys, se deu porque era 

nosso especial interesse a compreensão do indivíduo em sua relação com a informação 

política e as campanhas. Os grupos focais são particularmente interessantes quando o objetivo 

principal é a dinâmica das interações em curso entre eleitores, durante o debate de certas 

temáticas. Nesse sentido, são muito usados pelas campanhas políticas, que planejam 
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estrategicamente a comunicação por meio da observação das interações e posicionamentos 

que se seguem ao longo da discussão de temas da agenda. 

Na obra Political Ideology, Robert Lane justifica o emprego das entrevistas em 

profundidade, considerando que um perspicaz entrevistador lê entre as linhas – e obviamente 

estas são abundantes nesse tipo de método: as transcrições das quatro rodadas de entrevistas 

com os panelistas de nosso estudo renderam, aproximadamente, 3.600 páginas para a análise e 

a sistematização, o que se revelou um trabalho mais árduo do que a análise estatística dos 

bancos de dados. Quatro são as vantagens identificadas por Lane na condução de entrevistas 

em profundidade: 1) elas são discursivas, permitindo aos respondentes desenvolver livremente 

a sua linha de raciocínio, fazendo associações naturais ao ato de pensar, o que possibilita a 

identificação da natureza dos sistemas de crença; 2) nessas entrevistas, há intercâmbio 

recíproco entre entrevistado e entrevistador, possibilitando o aprofundamento de questões – 

probe –, que resultam em insights reveladores quanto ao significado emprestado às palavras e 

expressões; 3) as entrevistas gravadas permitem a acurada reprodução textual de tudo aquilo 

que foi reportado; 4) as entrevistas são biográficas, o que permite a expressão das 

experiências de vida que podem ser relacionadas aos padrões de raciocínio identificados no 

processamento das informações.  

Entretanto, a abordagem qualitativa de um grupo limitado do tipo painel tem aspectos 

negativos. O principal deles está na impossibilidade de expansão dos resultados para o 

universo de interesse da pesquisa, dado o pequeno tamanho da amostra e de sua seleção 

enviesada. Nesse sentido, a combinação dos métodos qualitativo e quantitativo torna-se 

particularmente importante: as hipóteses geradas com o emprego das técnicas qualitativas 

podem ser testadas em surveys, cujos resultados, dado o protocolo estatístico da amostra 

aleatória, podem ser inferidos para toda a população em estudo, dentro de um intervalo de 

incerteza e margem de erro conhecidos.  

A seleção do painel de nossa pesquisa adotou a mesma estratégia utilizada por Doris 

Graber. Foi recrutado a partir de uma amostra de 602 eleitores, selecionada para a primeira 

pesquisa quantitativa realizada em julho de 2006. Duas variáveis políticas orientaram o nosso 

trabalho de recrutamento: 1) o interesse dos eleitores por política; 2) a exposição dos eleitores 

às informações sobre a política veiculadas pela mídia. 

Depois de recrutados, os panelistas foram classificados segundo a sua atitude política e 

exposição à mídia, em observância à categorização sugerida por Alessandra Aldé. Eles 

também foram classificados segundo o seu engajamento cognitivo com a política: foram 

submetidos ao mesmo teste genérico de conhecimentos sobre a política aplicado nas rodadas 
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de survey, de agosto e de outubro. Esse teste consistiu de uma série de questões factuais sobre 

a política, o que, como sugere Zaller (1992), é proxy apropriada para avaliação do 

engajamento cognitivo com a política. A partir da distribuição da pontuação do conjunto de 

participantes, numa escala ordinal de 0 a 13 pontos, foram classificados em: engajamento 

cognitivo muito alto (13 pts), alto (11-12 pts), mediano (7 a 10 pts), baixo (5-6 pts) e muito 

baixo (até 4 pts). 

 

Quadro 2.1. Pontuação no teste de informação e posicionamento na escala de engajamento 

cognitivo 

MUITO BAIXO       BAIXO             MEDIANO              ALTO        MUITO ALTO 

0 – 4 PONTOS│5 - 6 PONTOS │7 – 10 PONTOS │11-12 PONTOS│ 13 PONTOS 

 

Habitantes de diferentes regiões de Belo Horizonte, dois dos quais com domicílio 

eleitoral em cidades do interior mineiro, os 12 eleitores integrantes do painel desta pesquisa 

foram acompanhados por meio de entrevistas em profundidade, entre a primeira quinzena de 

agosto – antes do início do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral – e novembro, após o 

término do segundo turno das eleições presidenciais. À exceção de uma panelista, Selene, que 

abandonou a pesquisa depois da primeira rodada de entrevistas, todos eles participaram de, no 

mínimo, duas rodadas de entrevista. Em média, foram três rodadas por panelista, sendo que a 

metade deles participou das quatro sessões de entrevistas.  

A pesquisa concedeu um incentivo financeiro de R$ 50,00, por entrevista, aos 

integrantes desse painel, o que, acreditamos, operou não como único, mas como estímulo 

importante para a continuidade deste trabalho, já que todos eles, nesse período, deixaram as 

suas rotinas e atividades de lado para acorrer ao nosso apelo de não interromper a 

participação. Ressalvamos, contudo, o caso do panelista Ricardo, médico ávido consumidor 

de jornais impressos, telejornais e programas especializados sobre a política, a quem não 

oferecemos o incentivo financeiro, dado o extremo prazer que demonstrou ter em conversar 

sobre a política.  

Juntos, esses indivíduos contribuíram com aproximadamente 60 horas de relatos que 

incluíram a descrição de seus valores/ideologias em relação aos temas clássicos da ciência 

política como: liberdade, igualdade e justiça social, a expectativa em relação ao papel do 

Estado, as preferências/rejeições partidárias, as rotinas de vida, avaliações em relação ao 

desempenho do governo federal, avaliações em relação aos candidatos e partidos políticos em 

disputa e, sobretudo, as informações que detinham sobre a arena da disputa eleitoral e como 
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interagiam com as campanhas, o ambiente informacional mais geral e, em particular, com o 

HGPE. O nosso foco principal: anotar a dinâmica de processamento das novas informações 

que lhes chegavam por fontes diferentes, como as interpretavam e que tipo de consequência 

tiveram em seu posicionamento para o voto. Procuramos observar se essa dinâmica estava 

correlacionada à atitude política desses indivíduos. Antes, contudo, de apresentarmos os 

integrantes do nosso painel, vamos indicar a proposta de Aldé para categorizá-los segundo a 

sua atitude política e os hábitos de consumo e exposição à mídia. 

 

Quadro 2.2. Descrição dos panelistas segundo a pontuação no teste de informação, o 

interesse declarado por política e a exposição aos meios de comunicação 

 
Panelistas

39
 Pontuação Nível de informação  sobre a 

política segundo categorias 

Exposição à informação e 

interesse declarado pela  política 

Ricardo 13 Muito alto Alto acesso e alto interesse 

Antônio Carlos 11 Alto Alto acesso e baixo interesse 

José Carlos 11 Alto Alto acesso e alto interesse 

Wesley 9 Mediano Baixo acesso e baixo interesse 

Ana Maria  9 Mediano Alto acesso e alto interesse 

Emerson 8 Mediano Alto acesso e baixo interesse 

Selene 8 Mediano Baixo acesso e alto interesse 

Jane 7 Mediano Alto acesso e baixo interesse 

Edson 7 Mediano Baixo acesso e alto interesse 

Diana 6 Baixo Alto acesso e alto interesse 

Ângela 6 Baixo Baixo acesso e alto interesse 

Léa 4 Muito baixo Baixo acesso e baixo interesse 

 

2.2. Categorias de atitude política e exposição à mídia  

 

Ao estudar os enquadramentos e explicações esquemáticas que os indivíduos 

desenvolvem para dar sentido ao mundo da política, Alessandra Aldé (2004) categorizou os 

                                                 
39 Para preservar as opiniões políticas dos panelistas, os nomes verdadeiros dos participantes apresentados nesta tese foram 

substituídos por fictícios.  
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indivíduos segundo a intensidade e a valência das atitudes políticas expressas. Ela justificou a 

classificação alternativa por considerar que conceitos clássicos de alienação, tais como 

desenvolvidos por Seeman (1959), Lane (1962, 1965) e Finifter (1970), partem do paradigma 

do cidadão “ideal”, pressuposto pela teoria democrática. Bem informado, participativo, 

dedicado em tempo integral à coisa pública, esse cidadão está longe da realidade que aflora 

das democracias de público,
40

 onde a informação se distribui de forma extremamente desigual 

e os indivíduos comuns desenvolvem estratégias de relacionamento com a esfera pública que 

reduzem o investimento cognitivo para o processamento da informação sobre a política. 

Nesse sentido, a ideia de Converse (1964) de que a centralidade da política varia nos 

sistemas de crença dos indivíduos, insight que é reforçado pelos teóricos da racionalidade 

limitada, constitui, na proposta analítica de Aldé, a base da dimensão ou eixo da intensidade 

com que os indivíduos vivem a política. Em se tratando de cidadãos comuns, não-

especializados, avalia a autora, essa “centralidade” é relativa: o interesse tende a ser tão maior 

quanto mais práticos e próximos são os temas da política, com referências construídas a partir 

do cotidiano, em relatos de parentes, vizinhos, colegas ou, com freqüência, a partir de 

assuntos introduzidos pelos meios de comunicação de massa que são “reelaborados” nas 

interações cotidianas. Como afirma Aldé:  

Esta proximidade, ou saliência, da política pode ser observada na disponibilidade e interesse 

pelo tema, em sua recorrência no discurso cotidiano e conversas com outras pessoas, na 

espontaneidade com que os assuntos políticos surgem no discurso dos cidadãos. (Aldé, 2004: 

69). 

Dentro do afastamento mais geral, característico em relação à política, a intensidade 

com que o cidadão vive a política pode ser expressa em dois eixos, como propõe a autora: 

forte ou fraca, segundo o interesse que desperta e a importância que assume na vida das 

pessoas; e um segundo eixo (ou dimensão) diz respeito à forma (valência), se a política é 

percebida como uma experiência positiva ou negativa. Assim, a autora acrescenta:  

 [...] Há níveis distintos de relacionamento entre cidadão e esfera pública, que parece possível 

descrever como diferentes situações de proximidade, combinada ou não a uma visão positiva 

do mundo político, a partir de uma concepção menos rígida do que seria a atitude “válida” –  

não-alienada – do cidadão. (Aldé, 2004: 66)  

De acordo com Aldé, a valência atribuída ao mundo da política trata de variáveis, 

como níveis de confiança nas instituições existentes e valores políticos, que expressam maior 

                                                 
40 Ver Manin, Bernard. 
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ou menor perspectiva de participação individual na promoção de mudanças no quadro 

político.  

Assim, segundo Aldé, uma atitude forte/positiva é característica de cidadãos para os 

quais a política ocupa um papel importante, uma postura de conhecimento e aceitação das 

regras do jogo, o que, para David Easton (1965), pode ser colocado em termos de valores que 

expressam consenso procedimental ou em nível de regime. Esses cidadãos percebem a 

política como um importante espaço para a transformação da realidade. A atitude 

forte/positiva identifica o que Aldé chama de “cidadãos integrados”: a política ocupa 

importante lugar nas preocupações e conversas e relaciona-se a um certo sentimento de que, 

ao aceitar as regras do jogo, por meio dela, são possíveis as mudanças em favor do interesse 

coletivo. Naturalmente essa postura não significa adesão incondicional à forma como o 

mundo da política é conduzido, mas, uma aceitação mais ou menos realista “das 

possibilidades e limitações da arena política, e uma avaliação de sua possibilidade de 

participação como relativamente satisfatória” (Aldé, 2004: 71).  

Por outro lado, uma atitude forte/negativa indica cidadãos extremamente críticos em 

relação à política, que acompanham com interesse a conjuntura do País, mas são céticos em 

relação à política e descrentes em relação à ação política institucional, por meio de sindicatos, 

associações e mobilizações populares, como forma de mudar a realidade.  

Trata-se, efetivamente, de um grupo que procura manter-se a par dos acontecimentos 

políticos, nem que seja para desqualificá-los ou usá-los como exemplos em esquemas 

explicativos negativos. O cidadão bem-intencionado, minoritário e isolado, é visto como 

impotente diante de uma sociedade injusta e individualista; mesmo o voto, única oportunidade 

deixada para a participação popular, é visto com desconfiança. (Aldé, 2004: 81).  

Segundo Aldé, verifica-se entre integrantes desse grupo, um sentimento traumático em 

relação à política. A decepção decorre da percepção de que a política não cumpre a função de 

gerar bem-estar coletivo. A autora considera ainda que os indivíduos desse grupo tendem a 

não ver o poder público como extensão legítima de seu interesse, mas antes, “como um ´eles´ 

inimigo e predatório, que não cumpre suas atribuições mais básicas” (p. 84). Aldé observa que 

a combinação de cidadãos potencialmente ativos e interessados na esfera pública, com 

esquemas explicativos negativos para a política, tende a levar à manifestação de um potencial 

autoritário, quase que de rejeição ao sistema democrático. Não que esses indivíduos não 

tenham o sistema democrático como uma referência, mas antes porque, considerando-se 

impotentes para mudar a realidade – e percebendo a política como algo “impenetrável e 

corrupta” –, apregoam um regime “forte” para mudar o estado de coisas.  
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Aldé identifica também uma categoria que chama de atitude forte/tensa em relação à 

política, que combina desejo e pressão interna por maior participação política face a uma 

realidade que não proporciona espaço para tal. É como se o cidadão, oscilando entre os dois 

polos valorativos da política, se sentisse pressionado a agir, mas, ao mesmo tempo, 

desanimado com percepções negativas, segundo as quais nenhum dos atores que disputam os 

seus interesses na arena da política respeitariam normas éticas. O resultado dessa combinação 

é a angústia.  

Há certa frustração, no sentido de entender o potencial da política como produtora de bem-

estar, mas ao mesmo tempo não acreditar nas vias institucionais disponíveis para a ação 

política, ou não conhecer as vias possíveis de inserção na vida pública. (Aldé, 2004: 70)  

O que diferencia a categoria forte/tensa da categoria forte/negativa é, segundo a 

autora, que a última é cética, desalentada e absolutamente descrente na política. Já os 

integrantes do grupo com atitude forte/tensa não se sentem à vontade em renunciar à 

esperança de mudanças que podem ser promovidas por meio da ação política. Em algum 

momento, vislumbram alternativas políticas positivas. Embora se sintam impotentes se 

cobram ou se recriminam por nada fazerem.  

Nos termos da autora: 

 [...]  embora possam ser bastante críticos quanto à legitimidade e eficácia do governo, e 

mesmo pessimistas quanto aos resultados que é possível esperar da esfera pública, eles têm 

um forte impulso em direção à participação. Quer entendendo esse impulso como patriotismo, 

civismo ou consciência política, o fato é que é possível mobilizar esses sujeitos em relação ao 

mundo público. Sua atitude, próxima da política, mas tensa entre os dois polos valorativos 

[...], pode pender para a aceitação do jogo político. (Aldé, 2004: 97) 

Os cidadãos com atitude fraca/positiva em relação à política tendem a se mostrar 

desinteressados da esfera pública, sem que por isso sintam-se culpados ou pressionados por 

maior participação. De acordo com Aldé, apresentam uma postura bastante passiva em 

relação à participação política, não obstante cumpram a obrigação do voto. Não se 

consideram, de forma alguma, lesados pela política, particularmente prejudicados pelos 

impostos que pagam ou pelos eventuais escândalos de corrupção que têm notícia: o mundo 

político é percebido como corrupto, sempre foi e sempre será, não só no Brasil, mas no 

mundo. Envolvidos com os temas de seu mundo privado, procuram manter-se distantes das 

más notícias e, no geral, manifestam apoio difuso ao sistema, o que, segundo Easton, é 

necessário à manutenção do consenso legitimador da democracia representativa. De acordo 

com Aldé, os cidadãos de atitude fraca e positiva tendem a uma visão afetiva e personalista da 

política. Para se orientar nesse universo complexo da política, buscam “marcas emblemáticas” 
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nas personagens que frequentam essa arena distante e confusa. “O personalismo presente 

nesses depoimentos não indica escolhas políticas irracionais ou desprovidas de sentido. 

Indica, antes de mais nada, a  atenção seletiva para determinados personagens políticos 

preferidos”, considera a autora. (Aldé, 2004: 107). 

A outra vertente da atitude política passiva positiva é a atitude política passiva 

negativa. A perspectiva da política para essa categoria é exclusivamente negativa. Os 

indivíduos com atitude fraca e negativa demonstram uma indiferença em relação ao mundo da 

política que se aproxima à sua negação. O desgosto e a decepção com os políticos são as 

principais justificativas para a apatia:  

Não há bom político, a disputa pelo poder e pelo dinheiro corrompe indistintamente toda a 

elite; a atuação do governo sobre os cidadãos é sempre em prejuízo destes últimos, que arcam, 

com seus suados impostos, pelas mordomias e enriquecimento ilícito de representantes vistos 

como ilegítimos. (Aldé, 2004: 122).  

Portanto, assinala Aldé, os indivíduos dessa categoria não apenas se consideram 

alijados da esfera pública como não percebem de que modo a política pode lhes trazer 

benefício.Os cidadãos com atitude fraca e negativa se relacionam com a política de forma 

impaciente e irritadiça: rejeitam esse “mundo” em relação ao qual sentem impotência e 

incapacidade de alterá-lo. “São cidadãos que gostam de declarar que anulam o voto e ignoram 

a política, enfatizando esse ponto em diversas entrevistas. Embora esteja distante, assim, de 

seus interesses, sua disposição em relação à política é claramente negativa.” (Aldé, 2004: 70)  

Embora não sejam os únicos quadros de referência aos quais os cidadãos têm acesso, 

dado o papel preponderante que os meios de comunicação assumem quanto à intensidade e 

natureza dos fluxos de informação disponibilizados às sociedades democráticas, Alessandra 

Aldé articulou essa estruturação das atitudes políticas com categorias de interação com a 

mídia, que tendem a apontar para “tipos” de “receptores”. A autora tipificou cinco categorias 

de receptor, segundo o seu padrão de consumo dos meios de comunicação de massa: ávidos, 

assíduos, consumidores de escândalos, frustrados e desinformados.  

Os chamados consumidores “ávidos” foram definidos por Aldé como cidadãos que 

têm acesso plural e diversificado da mídia com “inclinação quase compulsiva para manter-se 

informados sobre o mundo em geral e a política em particular” (Aldé, 2004: 148). São 

indivíduos, em geral com níveis mais altos de escolaridade. Tendem a ter maior engajamento 

cognitivo com a política e a buscar informações em fontes variadas, para comparar 

enquadramentos propostos e explicações apresentadas não apenas pela mídia, mas por 

especialistas em canais a cabo. Como têm um repertório amplo de informações e, no geral, 
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gostam e conhecem a história contemporânea brasileira, fazem conexões e estabelecem 

relações entre fatos e eventos com naturalidade, em suporte à análise das novas situações e 

informações que acumulam. São frequentemente procurados por amigos e colegas para prover 

“explicações” ou “análise” dos fatos da política e, frequentemente, tornam-se o “atalho 

cognitivo” de terceiros. No geral, a atitude desses indivíduos em relação à política tende a se 

enquadrar na categoria forte/positiva, embora Aldé tenha encontrado em seu painel, um 

participante com essas características e de atitude política forte/tensa. Esses indivíduos se 

percebem e são percebidos por seu grupo de convívio, nos termos de Aldé, como uma espécie 

de “elite cognitiva”, preparada para acompanhar, avaliar e interpretar os acontecimentos da 

política, assim como escapar a eventuais tentativas de manipulação dos meios de 

comunicação de massa.  

Também com níveis de escolaridade mais altos, os cidadãos tipificados como 

consumidores “assíduos” da mídia encontram-se, numa escala ordinal likert de exposição à 

mídia de cinco pontos, situados em um nível abaixo dos “ávidos”. Segundo Aldé, têm um 

consumo bastante regular dos meios de comunicação e tendem a combinar um telejornal 

diário com um jornal impresso. Entretanto, diferente dos “ávidos”, não estão voltados para o 

consumo prioritário da informação política: expõem-se a outros tipos de programa, como de 

variedades. Além disso, longe do empenho ativo na busca da informação identificado no 

grupo de ávidos, os “assíduos” têm, em geral, uma postura passiva na relação com a 

informação. Ainda que em menor escala do grupo de consumidores “ávidos”, os “assíduos” 

tendem também a ser procurados para “interpretar” e “explicar” os fatos da política em suas 

relações cotidianas. Nessa tipologia de assíduos foram encontrados indivíduos de todas as 

categorias de atitudes políticas, exceção à categoria de atitude definida como fraca/negativa.  

Com maior presença de indivíduos que mantêm uma atitude política “fraca”, os 

“consumidores de escândalos” dedicam muitas horas de sua vida a acompanhar a 

programação televisiva de entretenimento e lazer, mas, ao contrário dos assíduos, pouco 

tempo é focado no noticiário de televisão. Não manifestam interesse especial pelo 

telejornalismo nem têm hábito de leitura de jornais impressos. Embora acompanhem o Jornal 

Nacional, mesmo com menor frequência do que o grupo dos assíduos, o fazem 

desatentamente, com especial foco aos grandes escândalos. Como sugere a tipificação, esses 

cidadãos tendem a manifestar interesse e dispensar maior atenção ao noticiário em situações 

de crise, em que acontecimentos de impactos – escândalos – ganham grande espaço na mídia. 

Na avaliação de Aldé, esse grupo não apresenta demanda por quadros de referência plurais no 

tratamento das notícias, mas a televisão lhes supre a necessidade de se sentir em dia com os 
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principais acontecimentos do país, uma vez que estes são incorporados em comentários 

superficiais, ao longo das interações múltiplas que se processam no dia a dia em conversas 

interpessoais.  

Já os consumidores de informação tipificados por Aldé como “frustrados” têm, 

preponderantemente, atitude política forte/tensa ou forte/negativa. Assistem ao noticiário 

jornalístico todos os dias e a programas de informação como debates e documentários. 

Consideram importante o ideal do cidadão bem-informado, apregoado pela teoria democrática 

para o funcionamento adequado do sistema: a informação é, segundo Aldé, percebida como 

ferramenta para “conquistas políticas e sinal de avanço em direção à liberdade que faltava na 

ditadura” (Aldé, 2994: 163). Apesar de serem “potencialmente ávidos” por informação 

política, esses indivíduos, que não se identificam com os meios de comunicação facilmente 

acessíveis em seu cotidiano, não encontram essa informação qualificada em seu ambiente 

informacional. Daí a frustração. Exibem uma postura muito crítica (moralista) em relação ao 

conteúdo da programação televisiva geral e atribuem a ela a culpa pelos “maus costumes 

vigentes” – consumismo e liberdade em relação a sexo, drogas e violência, além da falta de 

um posicionamento político contundente na cobrança das instituições pela solução de 

escândalos de corrupção. 

A última categoria de Aldé incorpora aqueles que ela chamou de “desinformados”: 

não se interessam por notícias ou informações, não assistem regularmente a nenhum 

telejornal, estão expostos mais à programação de entretenimento. Tendem a uma atitude 

fraca/positiva com a política. Esses indivíduos têm dificuldades para produzir explicações 

relacionadas ao mundo da política, toda vez que a temática se afasta um pouco de seu 

cotidiano. De acordo com a autora, apesar do desinteresse pelo mundo público – que de certa 

forma explica o perfil desinformado – há, contudo, margem para uma certa participação 

política, mediante um forte estímulo ou um grande fato que abala a arena política.  

 

2.2.1.Os panelistas, atitude política e reposicionamento  

 

Assim como no trabalho de Alessandra Aldé, o acompanhamento de nosso painel 

composto por 12 eleitores moradores de Belo Horizonte revela cidadãos, como esperávamos, 

distantes do paradigma do cidadão apresentado pela teoria democrática. Como já anotavam os 

clássicos dessa literatura, os indivíduos variam profundamente em interesse, motivação e em 

sua decisão de não aprender sobre a política e ignorar os atores que habitam a esfera pública. 
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Nos termos de Downs (1957), o custo individual para se manter informado é naturalmente 

diferente.  

De fato, os novos cidadãos que se apresentam em nossa democracia desenvolvem, 

com a esfera pública, relação de diferentes intensidades calcada não apenas nas suas 

demandas profissionais e estilo mais geral da vida adulta, como também em valores e hábitos 

incorporados em seu processo de socialização e, eventualmente, de ideologias partidárias 

adquiridas ao longo da vida. Esses 12 indivíduos de nosso painel – que nos deram suporte 

para interpretar e compreender a interação com o ambiente informacional ao longo da 

campanha presidencial de 2006 – nos revelam, a partir de experiências distintas com a esfera 

pública, como maximizam a sua relação com a política. Precisam compatibilizar as inúmeras 

demandas do mundo privado com a interação com o mundo da política. Procuram fazê-lo de 

tal forma a extrair o maior benefício com o menor investimento de seu tempo possível. Como 

anota Aldé, as atitudes desses cidadãos são, em geral, esquemáticas e construídas a partir de 

explicações recorrentes, embora provenientes de diferentes quadros de referência, ou seja, 

“suficientes, embora imperfeitas, para construir opiniões e fundamentar ações políticas” 

(Aldé, 2004: 68).  

Quem são os 12 intérpretes – e nesse sentido coautores deste trabalho – que nos 

ajudam a compreender como processam a informação sobre a política numa campanha 

eleitoral e se posicionam, escolhendo em quem acreditar? Variam em interesses, 

valores/ideologias, idades, níveis de escolaridade, status econômico e graus de engajamento 

cognitivo com a política. Desenvolvem também relações distintas com o ambiente 

informacional – sobretudo com a mídia – e manifestam níveis de atenção variados para 

acompanhar a política. Todos, entretanto, usam o mesmo mecanismo para processar a 

informação sobre a política: com maior ou menor autonomia, valem-se de atalhos cognitivos.  

Nosso painel nos auxilia a verificar em que circunstâncias e que tipo de atalhos escolhem ao 

longo de uma campanha presidencial, na qual, ainda em comum, todos partilham da incerteza 

quanto ao comportamento futuro dos candidatos e a mais lúcida compreensão de que os atores 

estão estrategicamente posicionados. Na tentativa de persuadir, partidos e candidatos podem 

prometer o que não terão condições de cumprir.  

A incerteza, portanto, é uma variável intrínseca à interação que se desenvolve entre os 

indivíduos e os interlocutores – partidos e candidatos. Por conseguinte, a verificabilidade das 

plataformas é uma busca incessante do eleitor. Para processar as novas informações, 

rejeitando algumas, incorporando outras, ele busca – sobretudo em sua experiência de vida ou 

no testemunho de terceiros em quem confia – elementos para confirmar ou rechaçar a retórica 
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das campanhas. A partir desses elementos, os eleitores começam a se posicionar na disputa, 

sem que para isso tenham de conhecer em detalhe os programas e as propostas apresentadas 

pelos candidatos e campanhas.  

Considerando inclusive o caso de Ricardo e de Ana Maria – o primeiro pretendia votar 

em Alckmin e a segunda em Lula, mas nenhum dos dois se dispôs a viajar ao interior – de 11 

indivíduos (Selene abandonou-o depois da primeira rodada), 4 se reposicionaram entre julho e 

outubro. Ricardo considerou o voto em Alckmin, em Lula, retornou ao tucano para, ao final, 

se abster. José Carlos migrou de Heloísa Helena para Alckmin; Ana Maria trocou Heloísa 

Helena por Lula, chegou a considerar brevemente o voto em Alckmin, desistiu, incerta quanto 

ao futuro, retornou a Lula e, ao final, optou por não se deslocar até Bocaiúva, no Norte de 

Minas, seu domicílio eleitoral; Antônio Carlos, que em julho optara por Lula, entre agosto e o 

primeiro turno manteve o voto em Heloísa Helena e, no segundo turno, retornou a Lula. 

Portanto, tivemos aproximadamente 36% de reposicionamento no período em estudo, num 

contexto de reeleição presidencial em que os indivíduos têm forte e próxima referência em 

relação a um dos candidatos em curso, no caso, o presidente que concorre à reeleição.  

A maior parte dos indivíduos que compuseram o nosso painel com atitude política 

forte-positiva e forte-tensa – justamente aqueles que apresentam consumo “ávido”, “assíduo” 

ou “frustrado” em relação à mídia – se reposicionou politicamente ao longo da campanha. A 

exceção ficou por conta da panelista Diana, consumidora assídua de atitude forte e positiva, 

assim como Jane, a tensa e assídua. Aqueles com atitude política fraca mantiveram a mesma 

intenção de voto manifesta em julho, quando foi realizado o primeiro survey desta pesquisa. 

Foi assim com Edson e com Ângela – ambos com atitude política fraca-positiva e 

consumidores de escândalos –, e com Léa, que mantém uma relação fraca-negativa com a 

política e está na categoria “desinformada”. Como característica comum, eles exibem o fato 

de, em geral, processarem a informação “de segunda mão”, a partir da interação com terceiros 

em quem confiam, já que aumentam a sua atenção à política apenas em determinados 

momentos, em geral, em tempos de crises/escândalos. 

Também a atitude forte-negativa e a profunda descrença na esfera pública que a 

acompanha, sugere estabilidade na intenção de voto: Wesley e Emerson demonstram posição 

forte-negativa e são consumidores de escândalos. O primeiro optou por Alckmin como forma 

de combater Lula. O segundo se firmou no voto nulo, atitude que, segundo relatou, já adotou 

há alguns pleitos. Ambos exibem um engajamento cognitivo mediano com a política e, em 

geral, aguçam ao extremo o seu interesse diante de escândalos. 
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No quadro abaixo temos, em resumo, as variáveis mais importantes para a análise da 

estabilidade da decisão de voto e do envolvimento nas campanhas políticas, entre os eleitores 

selecionados de nosso painel. Nesse sentido, identificamos cinco categorias de eleitores e seu 

envolvimento nas campanhas: 1) envolvimento muito alto nas campanhas de sua preferência, 

ou seja, uma postura ativa, buscando persuadir o outro; 2) envolvimento alto nas campanhas, 

porém em menor intensidade do que a categoria anterior; 3) envolvimento moderado nas 

campanhas, não discutindo abertamente a sua intenção de voto e a do interlocutor, mas 

interpretando os fatos da arena política e propondo enquadramentos de leitura em interações 

interpessoais múltiplas; 4) envolvimento baixo nas campanhas, com uma postura passiva 

conformada; evitam emitir opinião e discutir política, portanto, não reproduzem 

espontaneamente argumentos em defesa da campanha dos candidatos, mas tendem a fazê-lo 

ao proteger a sua decisão de voto diante das tentativas de persuasão de terceiros; 5) nenhum 

envolvimento nas campanhas; adotam postura de distanciamento do processo eleitoral – 

rejeitando a esfera pública e os seus atores – como expressão da “indignação” e “irritação” 

com a política.  

Passamos a analisar, ainda neste tópico, a dinâmica que se processa entre eleitores ao longo da 

campanha, articulando a atitude política, autointeresses e valores dos indivíduos com a 

intensidade do envolvimento no processo eleitoral.  
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Quadro 2.3. Descrição dos panelistas segundo o reposicionamento político ao longo da 

campanha, o nível de informação sobre a política, a atitude política, o consumo da mídia, o 

envolvimento nas campanhas e a convergência das predisposições (ideologias e autointeresse) 
 

Categorias de eleitores por envolvimento na campanha presidencial 

Variáveis importantes: atitude política, consumo da mídia, ideologias partidárias e autointeresse 

 

 

 Nível de 

informação 

sobre a 

política 

Atitude política Consumo 

da mídia 

Reposicio-

namento 

Envolvi- 

mento 

campanha 

Ideologias e 

realização do 

autointeresse 

atribuídos ao 

candidato preferido 

Jane Mediano Forte-tensa Assídua Não Muito alto 

Convergentes: 

Rejeição PT e 

avaliação negativa 

governo 

Diana Baixo Forte-positiva Assídua Não Muito alto 

Convergentes: 

ID PT e avaliação 

positiva governo 

Antônio Carlos  Alto Forte-tensa Frustrado Sim Alto 

Parcialmente 

convergentes: 

Rejeita PSDB e 

PT, avaliação 

positiva governo 

Ricardo Muito alto Forte-positiva Ávido Sim Moderado 

Não convergentes: 

ID PSDB, 

avaliação positiva 

governo 

José Carlos  Alto Forte-positiva Frustrado Sim Moderado 

Parcialmente 

convergentes: 

ID PSDB e 

avaliação regular 

governo 

Ana Maria  Mediano Forte positiva Assídua Sim Moderado 

Não convergentes: 

ID PSDB, rejeição 

PT, avaliação 

positiva governo  

Edson Mediano Fraco-positivo 
Consumidor 

de escândalo 
Não Baixo 

Sem ID, com 

avaliação de 

governo 

Ângela Baixo Fraca positiva 
Consumidora 

de escândalo 
Não Baixo 

Sem ID, com 

avaliação de 

governo 

Wesley Mediano Forte-negativa 
Consumidor 

de escândalos 
Não Nenhum 

Parcialmente 

convergentes: 

Rejeita PT, ID 

PSDB, avaliação 

regular governo 

Emerson Mediano Forte-negativa 
Consumidor 

de escândalo 
Não Nenhum 

Rejeição a todos os 

partidos e com 

avaliação de 

governo 

Léa 
Muito 

baixo 
Fraca negativa Desinformada Não Nenhum 

Sem ID, com 

avaliação de 

governo 
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2.2.2. Atitude política, envolvimento com as campanhas, valores e interesses 

 

Tomamos de Downs a definição de valores políticos – ou ideologias – em sentido 

amplo: “uma imagem verbal da boa sociedade e os principais meios de se construir tal 

sociedade” (Downs, 1957: 96). Todo eleitor a tem. O autor também trata as ideologias como 

um meio para se chegar ao poder, salientando que em seu modelo os partidos políticos não 

são agentes de grupos sociais ou classes sociais específicos, mas antes, grupos de interesses 

autônomos, buscando os mandatos eletivos e valendo-se do suporte do grupo para se ater a 

esse fim.  

Não é objetivo deste trabalho fazer uma discussão teórica sobre as ideologias. Em 

nosso propósito de estudar o processamento da informação sobre a política, vamos defini-la 

como um atalho cognitivo que, ao ser associado à imagem mais geral de um partido político, 

constitui pista importante para o eleitor se posicionar no debate, com economia de esforço 

cognitivo.  

Há dois tipos de retorno que os eleitores esperam dos partidos políticos e que podem 

explicar a ideia mais geral de “imagem”. Popkin faz essa distinção com bastante clareza: 1) A 

imagem de um partido refere-se, por um lado, à percepção de eleitores quanto a performance 

e capacidade das legendas de representarem cidadãos como eles; 2) Por outro lado, a imagem 

de um partido constrói-se a partir da performance de partidos políticos à frente de desafios 

governamentais para lidar com questões específicas do debate político (Popkin, 1994: 56). No 

caso brasileiro, o painel nos indica questões centrais na pauta do eleitor: a economia – que 

engloba desemprego, oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, preços de alimentos 

básicos, acesso aos produtos eletroeletrônicos e aumento do poder de compra em geral –, a 

criminalidade associada ao risco social representado pela pobreza, a fome e a falta de acesso à 

educação básica, às oportunidades de qualificação e ao desemprego. Nesse sentido, programas 

de inclusão social como o Bolsa Família tornam-se issues sociotrópicos muito valorizados por 

todo o painel de eleitores, inclusive os mais bem postos na vida, como o médico Ricardo.  

Dessas considerações decorre que a avaliação de governos – que expressa 

autointeresse do eleitor em benefícios de políticas públicas específicas que derivam do 

governo –, particularmente em atenção a esses temas descritos, tem repercussão sobre a 

imagem de partidos políticos responsáveis pela condução da administração. De forma 

análoga, fatos negativos de governo, como a corrupção, atingem a imagem de partidos 

políticos. Notamos em nosso painel que muitos eleitores avaliavam bem a administração Lula 

quanto às questões econômicas e aos programas sociais, mas estavam muito incomodados 
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com a corrupção aflorada em escândalos nacionais ao longo do ano que antecedeu o pleito; 

para se sentirem mais à vontade ao votar pela reeleição de Lula, optaram por “descolar” a 

imagem do presidente da imagem do PT. Muito da aprovação política em relação aos 

programas de inclusão social, conduzidos pela legenda, foram atribuídos exclusivamente ao 

presidente, um homem considerado de “sensibilidade” por “já ter sido pobre” ou “ser como 

nós” e ter conhecimento sobre o “sofrimento do povo”. A trajetória política de Lula, reforçada 

por um governo que investiu em políticas sociais abrangentes, tornou-se uma “pista 

poderosa”, o que reforça o insight de Popkin:  

Variáveis demográficas proveem um atalho cognitivo no cálculo eleitoral de avaliação de 

preferências dos candidatos por políticas públicas (não obstante não sejam úteis para avaliar 

performance passada). Características do candidato como raça, etnia, religião, gênero [...]  são 

importantes pistas porque o eleitor observa a relação entre esses traços e o comportamento na 

vida real enquanto parte de sua experiência de vida. Onde essas características estão 

proximamente alinhadas com os interesses do eleitor, elas proveem a base para uma 

estimativa razoável, acessível e econômica do comportamento do candidato. (Popkin, 1994: 

63-64) 

É assim que, de nosso painel, saltam eleitores que, para driblar a incerteza quanto ao 

desempenho futuro dos candidatos eleitos e com níveis diferentes de informação política 

sobre o quadro da disputa, se apegam com maior ou menor autonomia à sua própria 

experiência com o governo em curso – a avaliação da administração, a avaliação da 

performance dos partidos à frente do governo –, características peculiares da trajetória política 

dos candidatos, a história de vida, além de outras heurísticas do tipo eventos da campanha e 

grupos de apoiadores.  

Da mesma forma como é distinta a autonomia desses eleitores em relação a essas 

pistas mais usadas para o processamento da informação, eles também se diferenciam quanto à 

sua atitude política e aos hábitos de mídia e, sobretudo, adotam comportamentos mais ou 

menos ativos em relação à campanha em curso, com gradações de maior ou menor 

participação e envolvimento com as candidaturas.  

Interessados na dinâmica que se processa ao longo das campanhas entre eleitores, 

procuramos categorizar os indivíduos integrantes de nosso painel a partir de seu 

envolvimento/engajamento na empreitada de “persuadir” o outro em defesa de candidatos e 

partidos. Articulamos a tipologia de Aldé (2004) para a descrição da atitude política e do 

consumo da mídia, com os interesses e os valores manifestos pelos indivíduos em relação à 

disputa política.  

Indivíduos com atitude forte e positiva, com interesses e valores/ideologias 

convergentes identificados no candidato de sua preferência em disputa, como é o caso de 



 115 

Diana, tendem a se posicionar de forma engajada e estratégica em suas interações 

interpessoais múltiplas ao longo da campanha. O mesmo verificamos em relação aos 

indivíduos com atitude forte e tensa, como Jane, que igualmente percebem na arena eleitoral 

interesses convergentes representados por um candidato. Diana busca convencer o outro por 

meio de uma “argumentação”/leitura do mundo político voltada para eventuais ganhos 

coletivos percebidos com a vitória de seu candidato, enquanto Jane tende a interagir com uma 

argumentação essencialmente negativa – o voto válido contra um candidato – e com um 

enquadramento predominantemente moral. Trata-se de combater o mal, encarnado pelo 

candidato ou partido percebido como corrupto e inescrupuloso, que rejeita fortemente.  

Indivíduos com atitude política forte-tensa, que identificam em determinado candidato 

a possibilidade de carregar a mensagem que expressa parcialmente os seus interesses e 

valores, também se envolvem nas campanhas, mas em menor intensidade do que a categoria 

situada no extremo da escala likert de envolvimento. De novo, o envolvimento é mais voltado 

ao combate de uma determinada situação, do que propriamente em defesa de uma 

candidatura. É o caso de Antônio Carlos, de 47 anos, como veremos a seguir. Ele rejeita o PT 

e o PSDB, bate firme na corrupção, na “omissão” do governo Lula para lidar com o tema, 

imputa ao Congresso Nacional a maior parte da responsabilidade pela “bandalheira”, exige 

“leis duras” para por o País nos trilhos, aprova o governo Lula por promover maior inclusão 

social e tem “horror” ao que chama do “elitismo” do PSDB e à sua “política privatista”. 

Antônio Carlos vota em Heloísa Helena no primeiro turno e, no segundo, em Lula. 

Com envolvimento nas campanhas moderado/discreto que se dá, sobretudo por meio 

da interpretação a terceiros dos fatos políticos recentes, estão os indivíduos com atitude 

política forte e positiva. Para fazer a escolha, eles se debatem em uma divergência básica 

entre o seu autointeresse, expresso na avaliação de governo, e os seus valores/ideologias, 

manifestos sobretudo por meio da identificação e rejeição partidária. Nesta categoria estão 

Ricardo, Ana Maria e José Carlos.  

Atitude fraca com a política é bom preditor de baixo envolvimento com as campanhas 

e, em geral, resultam em ausência de identificação partidária e baixa expectativa em relação 

aos eventuais benefícios coletivos que podem ser extraídos de políticas governamentais. 

Edson e Ângela, ambos com postura fraca-positiva, não manifestam preferências nem rejeição 

por partidos. Ambos se pautam por informações sobre o governo, adquiridas em sua rotina de 

vida e em interações com intérpretes que os ajudam a digerir os fatos da política.  

Já a atitude negativa, em geral, vem acompanhada do não engajamento. É o caso de Emerson 

e Wesley, que têm atitude política forte-negativa, o que potencializa um discurso de descrença 
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e descrédito da esfera pública e nenhuma expectativa em relação aos governos. Com atitude 

fraca-negativa, Léa nega a política passivamente, evitando o tema e, no geral, buscando 

candidatos que não têm chance de vitória para não se comprometer com os resultados.  

 

2.2.2.1. Alto envolvimento com as campanhas: atitude política forte e valores e interesses 

que convergem para um candidato 

 

Diana e Jane, ambas consumidoras assíduas da mídia e, nesta ordem com atitude 

política forte/positiva e forte/tensa, estão entre as participantes do painel que mais se engajam 

ao longo do processo eleitoral. Ambas manifestam interesses e valores/ideologias que 

convergem para uma candidatura e se tornam mais intensos ao longo da campanha. Á medida 

que o pleito se aproxima, intensificam as interações múltiplas e a argumentação em defesa de 

seus candidatos.  

Diana tem engajamento cognitivo sobre a política baixo – pontua 6 na escala crescente 

ordinal de 0 a 13 de conhecimento político, proxy utilizada para verificar o uso ativo do 

conhecimento em relação à política. Ela se vale de atalhos para se posicionar na arena 

política, sobretudo a identificação partidária com o PT e a avaliação do governo. Em julho, 

Diana, que considera o governo Lula “regular”, acredita que o presidente petista não cumpriu 

a promessa de gerar muitos empregos e aumentar o poder de compra do trabalhador. Ao 

mesmo tempo em que a sua percepção do governo melhora ao longo de agosto, dado que 

vivencia em sua família uma onda de alta empregabilidade que atribui ao governo federal, 

assim como anota o aumento do poder aquisitivo domiciliar – passa a avaliar o governo como 

“bom”. Em suas considerações, Diana também faz menção expressa à sua expectativa de 

acesso à faculdade por meio do programa federal ProUni. “Para mim interessa que o Lula 

ganhe, pois se as coisas continuarem como estão está bom para mim”, conclui ela. Diana se 

engaja crescentemente na campanha de Lula: discute com a mãe, apoiadora de Alckmin, 

convence amigos, defende a candidatura lulista dos “ataques” de eleitores que têm outra 

intenção de voto. “Conversei com todo mundo. Eu queria influenciar o povo pra votar no 

Lula”, diz ela em novembro, após o pleito de segundo turno. 

Diana justifica-se, enfatizando questões como a incerteza do voto no desconhecido e 

pinçando o tema da criminalidade, no qual o governo Alckmin não foi bem:  

 Gente, pra que vocês vão votar no Alckmin? A maioria das pessoas que eu conheço, na 

eleição, há quatro anos atrás, votaram no Lula. Esse ano, consequentemente, elas iam votar no 

Lula. Por quê? Ninguém tem coragem de votar no Geraldo Alckmin, ninguém conhece não. 

Todo mundo conhece a política dele por um estado, quem dirá pro país? O que ele iria fazer 

com o país? Ia deixar que nem deixou São Paulo, sô! (...) Uai! Na época que estava lá guerra 
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armada lá, os bandidos descendo botando fogo, atirando em jovem dentro de faculdade e tudo 

mais, ele pegou o jatinho dele e.... Pro Sul do País. Deixou São Paulo no caos. Aí foi onde o 

presidente chegou, perguntou pra ele se queria que colocasse o Exército na rua pra ajudar os 

policiais, porque estava morrendo mais de quarenta e cinco policiais por dia. Ele falou que 

não, que ele mesmo tomaria conta do Estado dele. Aí, de quarenta e nove, pulou prá cem 

policiais morrendo por dia. Então, se isso aconteceu num Estado, era até um Estado grande, 

imagina o que iria acontecer no país! Então eu acho que as pessoas que votaram no Lula há 

quatro anos atrás, colocaram tudo isso numa balança. Entendeu? E acreditaram que não 

poderia, que não tinha cabimento, que nem prá prefeito ele serve! Não existe! A política dele 

é a maior contrária, o maior revés. E você viu quem é do partido dele, né? O Fernando Collor! 

É. Aquele que queria afundar o País. 

Em posição política contrária, Jane rejeita fortemente o PT e Lula. Explicita a 

associação entre o ex-marido – “que subiu na vida” e a “abandonou para namorar outras” e o 

presidente da República, tecendo considerações de que ambos teriam “comido melado” pela 

primeira vez e “se lambuzado”. Também reclama do PT, partido que considera oportunista, 

porque acredita ter usado a sua categoria de professores para se consolidar ao longo das 

últimas décadas em Minas Gerais. Os escândalos de corrupção reforçam as predisposições de 

Jane: nessa eleição, o adversário é Lula. Não aprova o seu governo, as programas de inclusão 

como o Bolsa Família são “esmolas”. Engaja-se numa cruzada de interações interpessoais que 

se intensificam à medida que procura o candidato mais forte para enfrentar o petista. Examina 

a candidatura de Heloísa Helena com interesse no início de agosto, mas é em Alckmin que ela 

se detém. As melhores possibilidades de desempenho eleitoral para enfrentar Lula estão aí, 

identifica Jane. Ao final da campanha, depois de exposta às novas informações selecionadas 

do ambiente informacional, a avaliação do governo Lula evolui de “ruim” para “regular”: a 

propaganda do candidato produz um recall de programas que interessam de perto aos filhos 

em idade universitária, como o ProUni. Nada, entretanto, que mude as suas predisposições e o 

seu voto. Portanto, no caso de Jane, as novas informações da campanha têm pequeno impacto 

sobre as percepções mais gerais de governo, e nenhuma influência sobre a opinião política 

expressa na decisão de voto.  

 

2.2.2.2. Envolvimento com as campanhas: atitude política forte-tensa e valores e 

interesses que convergem parcialmente para um candidato 

 

Antônio Carlos tem formação escolar até o 1º ano do ensino médio e renda de 

aproximadamente R$ 3 mil. Trabalha numa borracharia. Não é casado nem tem filhos. Mora 

com a família adotiva: a mãe e outros seis irmãos. Estudou em um colégio de padres 

progressistas e ainda mantém relações de amizade com um deles, que mora em São Paulo, um 

de seus interlocutores “eleitos” para conversar e debater sobre a política. Antônio Carlos 

conversa sobre política e tenta influenciar amigos, mantendo forte referência moral para a 
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análise dos fatos salientes da esfera pública. Sempre vota, embora declare considerar os 

políticos eleitos traidores dos interesses populares. “Nós não somos representados pelos 

políticos por um aspecto. Porque quando eles vão para Brasília eles não fazem para o povo. 

Fazem leis para os seus projetos e partidos políticos”, afirma. Para ele, o envolvimento 

excessivo com a política acaba em frustração. “Então, não é muita vantagem se aprofundar na 

política porque vai acabar tendo desgosto”, diz ele. A declaração vem acompanhada de outras 

frases desabonadoras da esfera pública: “Política é carta fora do baralho, não dá para engolir.”  

Apesar da força das declarações, são desabafos. Carlos demonstra alto nível de 

informação e de engajamento cognitivo com a política, para quem eventualmente esteja 

desinteressado: ele pontua 11 em 13 na escala ordinal da proxy para conhecimento sobre a 

política – e usa muito o enquadramento moral em sua leitura da esfera pública. Ao rechaçar a 

política, a sua atitude diante de um questionário de survey revela-se semelhante à dos 

panelistas Edson e Jane. Na primeira rodada do survey, em julho, como eles, informa não ter 

interesse algum em política. Entretanto, as entrevistas em profundidade indicam alto acesso às 

informações veiculadas pela mídia, sugestivo de que a resposta do survey precisa ser 

compreendida qualitativamente, o que só é possível com a combinação dos métodos de 

pesquisa. Esses panelistas têm uma relação forte-negativa, como é o caso de Edson ou forte-

tensa com a política, como ocorre com Jane e Antônio Carlos: informam-se e percebem os 

atores oportunistas estrategicamente orientados, em busca de interesses pessoais em 

detrimento dos interesses coletivos. Em intensidades distintas, manifestam irritação com a 

representação política.  

O que diferencia Jane e Antônio Carlos de Edson é que os primeiros conversam sobre 

política e tentam influenciar amigos, mantendo forte referência moral para a análise dos fatos. 

Ambos votam. A primeira, com interesses e valores que convergem para um campo da 

disputa, se envolve profundamente na campanha: rejeita profundamente o PT de Lula, 

desaprova o governo federal e engaja-se na campanha contrária ao petista. Já Antônio Carlos 

identifica interesses e valores que convergem parcialmente ao campo político de Heloísa 

Helena. Ele apresenta um menor envolvimento com a candidatura da senadora: rejeita o PT e 

o PSDB – mais o segundo do que o primeiro – aprova o governo Lula, tem horror ao 

Congresso Nacional, pede “pulso firme” para combater a “bandalheira”. Interessa-se pelo 

discurso de Heloísa Helena embora não perceba nela condições políticas para organizar o País 

em caso de vitória. Já Edson não conversa sobre política, anula o voto, vê a disputa com 

cinismo – os atores só se voltam aos próprios interesses, e as políticas públicas, ainda que 
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com consequências coletivas, se destinam a nada mais do que a conquista de votos para o 

próximo pleito. 

Na casa de Antônio Carlos todos são filiados ao PSDB, resultado de uma velha 

amizade da família com o ex-deputado Geraldo Pereira Sobrinho. A exceção fica por conta do 

próprio, que se declara anti-PSDB – legenda que acredita não se importa com a “população 

pobre”. Antônio Carlos também se declara anti-PT por conta da corrupção no governo Lula e 

do radicalismo que percebe na legenda. Ele reclama de Lula por considerá-lo omisso diante 

dos escândalos de corrupção. Mas no geral tem avaliação positiva de seu governo, não apenas 

por aspectos econômicos, mas também pelos programas de inclusão social. Antônio Carlos 

diz ser Lula bem-intencionado e voltado “para aumentar o padrão educacional do povo”. 

Reclama, entretanto, muito irritado, do Congresso Nacional que, segundo ele, “amarra” as 

decisões presidenciais. Ele desafia o Legislativo a “tirar a máscara” e mirar o interesse 

público.  

Antônio Carlos é um consumidor bastante assíduo e ao mesmo tempo frustrado do 

noticiário político. Lê jornais – diz ser assinante do jornal Estado de Minas, afirma ter o 

hábito de ler o Super e recebe reportagens específicas sobre os candidatos publicadas na Folha 

de São Paulo e no Estado de São Paulo, enviadas pelo padre amigo, de São Paulo. Mas se 

expõe ainda com mais frequência ao noticiário televisivo. A televisão relata acompanhar 

diariamente. Ele compara enquadramentos oferecidos pelas redes de televisão e faz opção 

pelo jornal em rede nacional da Rede Minas. É extremamente crítico em relação à cobertura 

da mídia.  

Ao descrever como interage com a informação, Antônio Carlos diz que se expõe ao 

noticiário televisivo e lê, com menos frequência, jornal impresso, artigos e reportagens sobre 

política selecionadas. Pesquisa e busca outros enfoques e abordagens para certos temas que 

acredita não encontrar com facilidade nas plataformas tradicionais da mídia. Reflete, indaga a 

amigos que ele considera dotados de experiência pessoal sobre o assunto e, em seguida, 

debate as questões com alguns “eleitos”. São interlocutores que partilham pontos em comum 

– em geral uma base de valores/interesses. 

A própria família tucana não está entre os escolhidos com quem Antônio Carlos troca 

impressões sobre a política. A escolha do interlocutor para a interação sobre a política se dá 

também pelo reconhecimento de algum grau de “expertise” do outro sobre o tema. Com 

amigos com quem interage, a relação é de troca de idéias e, eventualmente, de 

reposicionamento no debate. Esse processo de “escolha” em com quem interagir parece 

excluir interlocutores sabidamente “radicais”, com posições e interesses fortes, já conhecidos.  



 120 

Eu converso mais com amigos. Com amigos é mais fácil você ter um diálogo mais aberto de 

posições diferentes. Com a minha família não adianta. Não discuto com eles não. Não dá nem 

para bater assunto, bater de frente. Porque eles têm a deles e eu tenha a minha. Com os 

amigos você tem direito de ouvir e ao mesmo tempo ouvi-los também. Quando um amigo...  

você bate de frente, ele fala a questão dele e você fala a sua, e nós acabamos chegando num 

acordo. É mais fácil, você pode conversar com um rapaz que tem até o quarto ano primário e 

está bem mais instruído do que um que tem o segundo grau. Depende muito do assunto, se ele 

está engajado ou não. Eu me abro mais com os amigos sobre política. 

Embora procurado por pessoas em busca de aconselhamento sobre a política, Antônio 

Carlos escolhe até mesmo a intensidade com que levará a conversa. “Me procuram para falar 

sobre política. Mas aí sou rato. Procuro discutir menos e falar pouco.” 

Para escolher em quem votar, se informa sobre o desempenho do candidato em cargos 

ocupados no passado. E faz isso buscando dados na imprensa e em interações com pessoas 

que tiveram experiências com esse candidato. É assim que, para se informar sobre Alckmin, 

Antônio Carlos busca amigos que vivem em São Paulo. Soma a isso a sua própria 

experiência. Naturalmente, todas as informações coletadas são processadas e mediadas pelas 

suas predisposições políticas. Eventos de campanha também constituem pistas poderosas para 

Antônio Carlos. É assim que ele, ao assistir a uma caminhada de Alckmin com a esposa no 

Mercado Central, em Belo Horizonte, observa o rosto da mulher quando lhe foi oferecido um 

pastel. Antônio Carlos vaticina: diz que ela não se sente à vontade em ambientes populares. A 

partir da observação de uma característica pessoal percebida na mulher do candidato, Antônio 

Carlos projeta representações, extrapolando a informação para inferências que reforçam o seu 

cálculo eleitoral, que não considera a hipótese de voto no PSDB.  

Ele tem aquela cara de bonzinho, né? [...] É. Nasceu em berço de ouro, não tá nem ai pra 

ninguém e o negócio dele é São Paulo [...]  Ele não vai fazer pelo Brasil, que a região dele é 

de São Paulo. Inclusive até eu estava no mercado [...] a esposa dele tava lá [...]  a senhora 

Alckmin [...] Numa pastelaria, um camarada deu pra ela um pastel [...] Ela olhou pro 

pastelzinho assim, ela olhou pro assessor, ela tava com duas mulheres e olhou como se diz: 

será que eu vou ter que comer isso aqui? E as outras duas lá fazendo sinal come, come [...] Ela 

mordeu o pastel e fez uma cara de nojo. Na hora que a imprensa chegou, ela segurou o pastel, 

mostrou e deu outra mordida, rindo! Eu virei pro meu colega: Ah, olha só a cara de pau, olha 

lá. Eu que não tinha uma câmera pra filmar a cara que ela fez e falar pra todo mundo: Olha 

aqui, ó gente, ela fez essa cara mesmo, ó [...] . 

Nos termos de Popkin, em referência à psicologia cognitiva aplicada ao 

comportamento político descritos por Kahneman e Tversky no artigo “On the Psychology of 

Prediction”, quando um eleitor observa aspectos pessoais de um candidato ou de sua família e 

os extrapola para predizer a sua futura performance presidencial a partir dessas características, 

ele está fazendo “predições intuitivas por representatividade”. (Popkin, 1994: 75).  

Salientamos, entretanto, que a “pista” utilizada por Antônio Carlos não representou o 

seu primeiro contato com a campanha, ou seja, ele já tinha posicionamento político quando 
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acompanhou o evento no Mercado Central. Já com um ânimo negativo em relação à 

candidatura Alckmin, Antônio Carlos interpretou duramente o episódio como, de resto, 

demonstrou se posicionar em relação aos políticos e à política.  

Embora declare rejeitar o PT – por causa da corrupção no governo Lula – e o PSDB – 

por achar que o partido não se preocupa com políticas inclusivas – é, além de Ricardo, um dos 

poucos panelistas que se localiza congruentemente na escala abstrata ideológica: diz ser de 

centro-esquerda. Na primeira rodada de survey, em julho, anuncia intenção de voto em Lula. 

Em agosto muda para Heloísa Helena e, em setembro, mantém a intenção de voto na senadora 

do PSOL. Antônio Carlos deixa claro que, apesar da decepção com a política, jamais anulou o 

seu voto. No segundo turno, opta por Lula: 

Olha, de todos os candidatos que eu vi, que eu acompanhei pouco a pouco, foi a Heloisa 

Helena. Ela fala coisa sem coisa, mas... Está um perfilzinho... Que ela desligou da... Dessa 

cambada. Então, ela, eu vou votar pra presidente. Que eu não anulo voto, eu voto. 

2.2.2.3 Envolvimento mediano com as campanhas: atitude política forte e valores e 

 interesses que não convergem para um campo político  

 

Que características comuns partilham Ricardo, José Carlos e Ana Maria – eleitores 

que, assim como Antônio Carlos, se reposicionaram quanto à sua intenção de voto ao longo 

da campanha. Em primeiro lugar todos têm atitude forte com a política. Á exceção de Antônio 

Carlos, que mantém relação tensa com a política, os outros têm relação “positiva”: apesar de 

identificarem problemas/desvios de conduta em partidos e candidatos, acreditam na via 

institucional eleitoral para mudanças benéficas à sociedade. Além disso, todos apresentam de 

médio para alto nível de exposição ao ambiente informacional das campanhas eleitorais. São 

consumidores categorizados como: ávido (Ricardo), assíduo (Ana Maria) e frustrados (José 

Carlos e Antônio Carlos). Expostos a um maior volume de informações, deles é demandado 

mais intensamente o esforço cognitivo de elaborar e reelaborar considerações em relação aos 

novos fatos aos quais estão mais expostos.  

Como propomos em nosso modelo no capítulo 1, o processamento das novas 

informações é mediado pela variável interveniente que Zaller denomina “predisposições” – ou 

seja, valores e interesses carregados pelo indivíduo a partir do acúmulo de experiências e 

informações, que se expressam por meio de “atalhos” e “pistas”, empregados no 

processamento da informação com economia do esforço cognitivo. Além disso, anotamos 

que, com níveis diferentes de conhecimento sobre a política e de habilidade para a 

contextualização dos fatos, os eleitores comuns apresentem estratégias diferentes para o 
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processamento das informações e maior ou menor pluralidade de atalhos cognitivos e, 

portanto, de modos de enquadrar a interpretação. Quanto maior o acúmulo de informações 

sobre a política e a capacidade de contextualização (uso ativo) dessas informações, maior 

tende a ser a independência do eleitor para processar os novos fatos da arena política.  

Da mesma forma que Antônio Carlos, eleitores de nosso painel com atitude 

forte/positiva e forte/tensa estabelecem uma hierarquia de preferências. É assim que José 

Carlos passa, em setembro, da opção inicial por Heloísa Helena para Alckimin, ao identificar 

no tucano maior possibilidade de enfrentar Lula. Esse eleitor rejeita fortemente o PT, 

resultado do acúmulo de uma primeira experiência com a política muito negativa, em sua 

adolescência, com um prefeito “meio aparentado” do PT em sua cidade natal. José Carlos 

considera o governo Lula “regular”, pois anota a queda nos preços de alimentos que compõem 

a cesta básica, mas adota um forte enquadramento moral na análise da esfera pública. Ele 

inocenta Lula da “roubalheira”, mas condena a sua “omissão”. São os escândalos que 

emergem no governo Lula que ele salienta em primeiro plano para se posicionar 

politicamente. Apesar da simpatia moderada pelo PSDB, manifesta pouco entusiasmo com a 

candidatura Alckmin e não avalia bem o governo passado de Fernando Henrique Cardoso. 

Portanto, José Carlos não identifica em Alckmin uma candidatura que promova a 

convergência de seus interesses e apenas, parcialmente, de seus valores. O seu 

comportamento político na campanha é de engajamento discreto: não discute intenção de 

voto, mas interpreta fatos e a política, a partir de sua experiência acumulada com a esfera 

pública, os seus interesses e valores/ideologias percebidos em disputa.  

Também o ávido Ricardo, que tem interesse muito alto, elevado nível de informação e 

de capacidade de utilizar ativamente o conhecimento sobre a política, oscila em sua decisão 

de voto ao longo da campanha a cada novo fato que acompanha da arena política. Avalia 

muito bem o governo Lula, considera o presidente petista um “estadista” e se debate com a 

identificação partidária pelo PSDB. Ao mesmo tempo, Ricardo acha a candidatura tucana de 

Alckmin fraca: classifica-o como um “gerentaço”. Os escândalos que pululam na esfera 

pública não o mobilizam. Ao contrário, a sua análise do cenário político – bastante autônoma, 

já que elabora considerações a partir de uma grande pluralidade de fontes de informação – é 

estratégica. Ricardo, um médico de 72 anos, flui e reflui em sua intenção de voto: ora 

Alckmin, ora cogita Lula, retornando a Alckmin. Ao final, opta por não votar: “Eu não tenho 

nenhum interesse em votar no Alckmin não”. Assim como José Carlos, Ricardo é um 

importante “intérprete” da política para terceiros. Evita, contudo, discutir intenção de votos, e 

em seu deleite diário que se realiza no debate sobre a política, as estratégias e os atores, 
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Ricardo não explicita aos interlocutores a sua intenção de voto, ao mesmo tempo em que 

perscruta discretamente o posicionamento político do outro. Portanto, com interesses e valores 

conflitantes, percebidos em relação aos candidatos no jogo, engaja-se moderadamente e 

indiretamente nas campanhas, por meio da “leitura” dos fatos a terceiros.  

Ana Maria, estudante de enfermagem de 26 anos, sai da preferência por Heloísa 

Helena em julho para Lula em agosto. Ao longo da propaganda política chega a considerar o 

voto em Alckmin, por aprovar uma de suas propostas em particular, em sua área de atuação, a 

de saúde. Mas as interações que se seguiram com outros eleitores e a incerteza em relação a 

um eventual governo Alckmin a fizeram retroceder para o voto em Lula. Ao final, Ana Maria, 

embora preferindo Lula a Alckmin, opta, como Ricardo, em não se deslocar até o interior para 

votar. Ana Maria tem uma atitude forte e positiva. Registra um sentimento de aceitação das 

regras do jogo e tentativa de manter/ampliar conquistas sociais por meio do voto, não obstante 

registre “decepção” com experiências eleitorais recentes em Bocaiúva, sua cidade natal no 

Norte mineiro.  

Ana Maria expressa valores/ideologias e autointeresse não convergentes em relação a 

um candidato no pleito presidencial de 2006: manifesta rejeição ao PT, simpatia moderada 

pelo PSDB e aprovação do governo Lula, sobretudo em decorrência do Programa Bolsa 

Família, que beneficia muitos de seus familiares no interior. Apesar da história de 

envolvimento intenso em outras campanhas políticas municipais em sua cidade natal, nesta 

campanha presidencial Ana Maria, que continua procurada para “analisar” a política, não 

pede votos para Lula, no máximo, “interpreta” de forma moderada os fatos. Com engajamento 

cognitivo mediano – ela pontua 9 na escala de conhecimento sobre a política –, a informação 

que obtém em suas interações interpessoais sobre o Bolsa Família torna-se importante atalho 

para o seu posicionamento no debate. Ana Maria está muito incomodada com os escândalos 

de corrupção no governo Lula e com a insistência do presidente em dizer que de “nada sabia”. 

 

2.2.2.4. Baixo envolvimento com a campanha, mas na defensiva: atitude política fraca 

 positiva e autointeresse presente  

 

Beneficiária do Programa Bolsa Família, Ângela tem 4 filhos, vive na casa da mãe e é 

diarista. Ganha um salário mínimo. Sozinha na tarefa de educar as crianças que têm entre 2 e 

10 anos, o apoio do governo federal aferido pelo programa social é muito bem-vindo e 

elogiado. Com baixa escolaridade e engajamento cognitivo baixo – pontua 6 na escala 

crescente de 13 pontos de informação sobre a política –, Ângela, consumidora de escândalos, 
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tem dificuldades em acompanhar as minúcias do debate político. É muito dependente de 

atalhos cognitivos para compreender a arena da disputa. A pista mais recorrente utilizada é a 

avaliação do governo Lula. São informações adquiridas como “subproduto” em sua rotina de 

vida, que se somam a um ânimo bastante positivo, decorrente do fato de estar incluída em um 

programa percebido como “muito importante” para a alimentação dos filhos e sobrevivência 

de sua família. Com a inflação controlada, uma conquista já incorporada ao cotidiano do 

brasileiro, são três os principais eixos de avaliação do governo: 1) aumento do salário 

mínimo; 2) aumento do poder de compra de insumos e produtos da cesta básica; 3) aumento 

das ofertas de oportunidade de trabalho. Tudo isso não significa que Ângela não considera as 

denúncias de corrupção envolvendo o governo Lula. Ela está constrangida, sobretudo com as 

reiteradas negativas de Lula segundo as quais “nada sabia”. Mas a eleitora pondera o 

incômodo com a incerteza de apostar em quem não conhece – Alckmin – percebido como 

alguém que “fez lá, para o Rio, São Paulo. Para BH não vi nada!”. Tecidas as considerações 

contrárias, o “incômodo” é, para Ângela, muito menor do que o benefício que percebe em 

votar pela reeleição do presidente.  

Apesar de identificar os seus interesses na disputa, Ângela está longe do envolvimento 

de Diana com a campanha presidencial. O que distingue as duas eleitoras que, em comum, 

têm uma atitude política positiva e um baixo engajamento cognitivo com a política, que as 

torna muito dependentes de atalhos para processar as novas informações e se posicionar na 

disputa? Diana tem identidade partidária com o PT, que se soma à avaliação positiva do 

governo. São dimensões diferentes que se reforçam e convergem para o voto e envolvimento 

com a campanha de Lula: a primeira expressa valores/ideologia, a segunda, o autointeresse. 

Além disso, a atitude política de Diana é forte e positiva, portanto, o seu comportamento 

político é potencialmente ativo. Já Ângela avalia bem o governo Lula, sobretudo a partir do 

Programa Bolsa Família e da perspectiva econômica apontada que, em muito, supera o 

constrangimento causado pelos escândalos. Não tem identidade partidária. A ponderação de 

seus interesses lhe indica o voto em Lula, embora verbalize ter consciência de que o resultado 

do pleito é coletivo: o seu voto isoladamente não o alterará. Mesmo sendo avessa a falar sobre 

política, as interações sobre o assunto às vésperas das eleições são inevitáveis. Mas a postura 

nas interações é “passiva”: ela não tenta persuadir nem procura se informar em quem o outro 

vai votar. Apenas defende o seu voto dos “ataques” de formadores de opinião com interesses 

percebidos como distintos dos seus. Nesse sentido, o seu envolvimento com a campanha é 

baixo.  
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Assim como Ângela, também o motorista Edson Santos, de 52 anos, desempregado, 

tem uma atitude fraca e positiva com a política. É consumidor assíduo da mídia. Com um 

engajamento cognitivo mediano, o seu principal atalho para a interpretação da esfera pública é 

o irmão, um economista aposentado, a quem atribui grande autoridade e conhecimento sobre a 

política. Apesar de estar sem trabalho já há alguns anos – o que atribui à resistência dos 

empregadores em contratar pessoas mais velhas –, Edson diferencia a sua situação 

profissional do contexto macroeconômico do país. Não atribui ao governo Lula o fato de estar 

sem trabalho, antes disso, avalia bem a administração federal, sobretudo em decorrência do 

Programa Bolsa Família. Ao mesmo tempo, Edson critica o governo Fernando Henrique 

Cardoso que, em sua opinião, “nada fez no segundo mandato”. Os escândalos, para os quais 

dedica mais atenção, não abalam a sua decisão de voto em Lula nem a aprovação do governo 

federal. Ele considera que o presidente fez muito, apesar da corrupção: “O presidente, pelo 

que ele está fazendo, eu acho que ele fez até... até muito. Apesar desses escândalos que teve 

ai, esse negócio todo ai, mas eu acho que ele fez até... Até muita coisa, viu?”  

A política não é avaliada por Edson sob a perspectiva moral. Ao comentar o caso do 

dossiê, que eclodiu na semana que antecedeu o primeiro turno, prevalece o viés estratégico na 

leitura dos novos fatos: trata-se de uma jogada para prejudicar a reeleição de Lula, conclusão 

que chegou em processos múltiplos de interação nas conversas, principalmente com o irmão. 

Sente-se inseguro em apostar em Alckmin, candidato que não conhece, e haver retrocesso em 

relação às realizações que considera positivas, no governo Lula. “Não podemos voltar tudo à 

estaca zero”, argumenta. A decisão de voto de Edson se manifesta em julho e se mantém 

estável até o segundo turno, como ele revela na entrevista em profundidade concedida em 

novembro. Assim como Ângela, o engajamento de Edson na campanha em defesa de Lula é 

baixo: há autointeresse percebido na disputa, mas não valores/ideologias. Portanto, a 

motivação para o envolvimento é muito menor do que no caso de Diana e de Jane.  

 

2.2.2.5. Nenhum envolvimento com a campanha e descompromisso com os resultados: 

 atitude política negativa  

 

Eleitores com atitude política forte e negativa não acreditam na política como esfera 

para a solução de problemas coletivos e transformação da sociedade. Têm aversão aos 

políticos, uma “raça” de “corruptos”, “ladrões”, “trambiqueiros”, “mentirosos” e 

“oportunistas”, dentre outros adjetivos retirados do discurso dos panelistas classificados nessa 

categoria. Por isso, dificilmente identificam qualquer autointeresse nos resultados das 

políticas públicas dos governos, embora, no curso das entrevistas, fique claro que esses 
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panelistas percebam, em sua rotina de vida, serem, de modo difuso, coletivamente afetados 

por políticas do governo. Os dois panelistas com atitude forte e negativa, Wesley e Emerson, 

avaliam o governo Lula como “regular”. Emerson diz aprovar o governo. Wesley o 

desaprova. Ambos apresentam um engajamento cognitivo mediano com a política: pontuam, 

nessa ordem, 9 e 8. Em seu repertório de informações, os escândalos têm um lugar de 

destaque: sabem detalhar, apontar envolvidos e, por vezes, desenvolvem explicações 

complexas para a “roubalheira”. Remoem as informações, juntam os novos pedaços, dentro de 

um esquema explicativo maior: “os políticos não prestam”. São “sanguessugas da esfera 

pública”. Esses panelistas demonstram respaldar-se fortemente no enquadramento moral para 

descrever a política.  

Emerson e Wesley pregam o voto facultativo como forma de escapar à obrigação de ir 

às urnas. Em decorrência disso, não se engajam nas campanhas políticas, que consideram o 

início de um processo que, invariavelmente, culmina com a “epidemia de roubo” ao final dos 

mandatos, nos termos de Emerson. Entretanto, há uma distinção fundamental entre o 

comportamento de Emerson e de Wesley. O primeiro, por princípio, anula sempre o voto. 

Emerson se explica: “Me sinto bem. Porque se o cara fazer uma cagada lá ou o que seja, às 

vez acabar com o nosso Brasil, eu não sou culpado de nada! Meu dedo não foi lá pra por ele 

lá, então... Ultimamente só voto em branco mesmo.” 

Wesley, ao contrário, opta por Alckmin, apesar de achá-lo um candidato fraco e não 

ter nenhuma expectativa em relação a um eventual governo tucano: “Se é para roubar, põe um 

novo ladrão lá.” Enquanto o primeiro não manifesta valores/ideologia descritos sobre a forma 

de identificação ou rejeição partidária; Wesley tem aversão ao PT, identifica-se com o PSDB, 

não gosta de Lula, mas tampouco se entusiasma com Alckmin.  

Aos 40 anos, a secretária de um consultório médico, Léa, tem características 

semelhantes às de Emerson e Wesley: se o voto fosse facultativo, não se daria ao trabalho, 

frisa. Decepcionada com a política, não acredita, nada espera e procura não se comprometer 

com os resultados eleitorais: tende a escolher candidatos com forte discurso moral, mas com 

pouca probabilidade de vitória. Trata-se de um movimento inverso àquele identificado em 

panelistas com atitude política forte-positiva e forte-tensa, que hierarquizam as opções 

eleitorais de candidatos para se posicionar sobre aquele “com mais chance de vencer”. A 

opção eleitoral de Léa recai sobre Heloísa Helena em julho e não se altera no primeiro turno.  

Eu não votaria não (se o voto fosse facultativo). Não votaria. Sabe por quê? (...) Eu não tenho 

nada a reclamar do Lula. Eu não votei nele, eu votei no Ciro. Então, assim, eu não votaria 

porque quando acontecer igual... É... As pessoas não... Tem gente que não gosta, não agüenta 
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nem ouvir falar o nome do Lula. Eu não vou ter aquela consciência, vou estar tranquila: Ah, o 

país está ruim por causa do Lula, mas eu não votei nele. Então, eu não... Se pudesse eu não 

votaria não. Aliás, a minha mãe é que fica: Vai, você vai, você vai... Entendeu? Então, eu não 

votaria não. 

Léa reitera a intenção de voto em Heloísa Helena por todas as rodadas de entrevistas. 

Ela sabe que Heloísa Helena não vencerá o pleito o que, talvez, dada a sua resistência a se 

responsabilizar pelos governos eleitos, seja conveniente. O discurso de Heloísa Helena anti-

corrupção agrada a Léa, que rejeita o PT sob a mira de vários escândalos. Ela considera que a 

legenda tem muitos políticos corruptos. O forte enquadramento moral presente no discurso 

político de Heloísa Helena – que lhe passa a sensação de “força”, “determinação” e 

“coragem” de quem enfrenta as mazelas do sistema, assim como no de Collor, na década de 

90, e no de Ciro Gomes, em 2002 – é uma espécie de “chave” para a preferência de Léa. 

Assim como verificamos em outros panelistas, essa “chave” não está relacionada 

especificamente ao conteúdo programático do candidato. Embora a plataforma/plano de 

governo seja protocolar numa eleição, pois é o indicativo da estrutura do candidato e do 

partido para administrar o País, Léa não se detém nesse detalhamento para fazer a sua opção 

política.  

Wesley, Edson e Léa não se engajam de forma alguma nas campanhas: não tentam 

convencer interlocutores, nem buscam oferecer explicações para fatos da política, até porque 

declaram não gostar de conversar sobre o assunto. O que muda de um para o outro é a 

intensidade com que é explicitada a rejeição à política. De um lado, os dois primeiros têm 

atitude forte negativa; de outro, a dela é fraca e negativa. Léa deliberadamente não se informa, 

porque diz não entender o debate para o qual, “só quem tem estudo” pode acompanhar. Por 

isso, o seu engajamento cognitivo com a política é muito baixo: é a panelista que menos 

pontua na escala de informação sobre a política. A política é um tema “proscrito” do cotidiano 

de Léa. Até mesmo no consultório onde trabalha, desconversa quando algum paciente lhe 

dirige alguma pergunta relacionada a um tema do debate mais saliente. Envergonhada e 

temendo “não responder direito”, foge da conversa. Essa característica não muda ao longo da 

campanha, embora as oportunidades para interação sobre temas relacionados à política se 

intensifiquem.  

Na disputa em segundo turno, identificamos divergências quanto aos interesses 

percebidos por Léa na disputa e os seus valores: embora rejeite o PT, considera, no geral, o 

governo Lula “bom”, afirma detestar Alckmin. Lula ela conhece, tem experiência com o seu 

governo. Tem críticas ao PT e à corrupção do que nomeia de “corja”, mas considera que o 

presidente “ não sabia” dos esquemas que se armaram em seu governo e, apesar de tudo, o 
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presidente continua um homem “simples”, preocupado com os interesses das classes 

populares. Demonstração disso, argumenta Léa, é o programa que chama de Bolsa Escola. Ela 

cita outros programas de inclusão, como o Primeiro Emprego, no qual está particularmente 

interessada por causa de seus filhos adolescentes. Já quanto a Alckmin, assim como Ângela, 

ela diz não conhecer nada que tenha feito por Minas – “pode ter feito lá por São Paulo” – não 

acha as suas propostas convincentes. No segundo turno, toda a sua família vota em Lula e lhe 

explica que, como Fernando Henrique Cardoso, Alckmin teria um viés privatista. Apesar de 

na entrevista repetir toda a argumentação em defesa do voto de Lula, Léa, que não quer se 

comprometer com o representante eleito, conta que se esqueceu do número do petista quando 

estava diante da urna. Deu um branco. E ela... votou em branco, é claro.  

 

2.3. Informações obtidas como um subproduto das atividades de vida e o engajamento 

 cognitivo 

 

Da observação de nosso painel, não restam dúvidas: todos os indivíduos acumulam 

informação sobre a esfera pública como uma espécie de subproduto da sua rotina de vida 

(Popkin, 1994: 23). Verificamos essa dinâmica nos relatos e descrição das vivências 

explicativas para o comportamento. Entretanto, essa dinâmica varia enormemente de um 

indivíduo para o outro, sobretudo segundo o seu engajamento cognitivo com a política, 

variável que está correlacionada ao interesse e exposição às informações sobre a política. 

Como Ricardo, com engajamento cognitivo muito alto, além de ávido consumidor da mídia 

sobre a esfera pública, busca informações em fontes plurais, diferente do que acontece, por 

exemplo, com Diana, que é consumidora assídua da mídia, mas tem um engajamento 

cognitivo baixo com a política. Os quadros de referência usados por Diana para adquirir 

informações são mais limitados.  

Diana e Ricardo se respaldam sobretudo em sua experiência de vida, em ideologias 

partidárias, na mídia, nas campanhas políticas e nas interações para acumular informação 

sobre a esfera pública. A diferença entre um e outro é o volume de informação adicional 

extraído de fontes variadas da mídia e de outros interlocutores “especializados”, incorporados 

ao repertório. Para tecer julgamentos políticos e fazer escolhas, Diana está mais dependente 

de poucos atalhos. Já o ávido Ricardo conta com maior variedade de caminhos para se 

informar e tem mais autonomia em relação aos enquadramentos propostos por diferentes 

fontes. Além disso, alto engajamento cognitivo parece conferir a Ricardo independência 

inclusive em relação aos valores e ideologias partidárias na análise de issues. Há diferenças 
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ainda no tipo de explicações formuladas para os temas salientes da arena política. Alto 

engajamento cognitivo dá ao indivíduo a possibilidade de elaborar explicações mais 

abrangentes e contextualizadas, em contraposição às explicações mais factuais e estritamente 

limitadas a certos eventos ou observações de novos fatos.  

Entretanto, alto engajamento é desnecessário para escolhas razoáveis. Eleitores com 

pouca informação chegam a decisões eleitorais razoáveis e congruentes em relação aos seus 

valores e interesses, desenvolvendo estratégicas que se baseiam em atalhos cognitivos e em 

heurísticas, para o processamento das informações e tomada de decisão. 

 

2.3.1 Informações sobre issues: a economia, o Bolsa Família e a corrupção 

(enquadramento moral) 

 

Entre os principais atalhos empregados por eleitores na avaliação de governo está a 

dinâmica da aquisição de informação como subproduto da rotina de vida relacionada à 

economia – e mais tarde aplicada aos seus julgamentos políticos. Não são conexões 

simplistas, do tipo de uma espécie de avaliação do próprio bem-estar econômico. Assim fosse, 

indivíduos desempregados, como Edson e Selene, não teriam avaliação positiva do governo 

Lula, nem votariam nele.  

A observação de nossos panelistas indica que, quando avaliam o governo, os eleitores 

tendem a esperar não solução para questões estritamente pessoais, mas apenas políticas 

específicas para resolver problemas que afetam a coletividade e que possam ser, por isso, 

decididos politicamente. Nesse sentido, os eleitores sabem que é função do governo propor 

políticas voltadas para issues que têm impacto coletivo, não individual. É por isso que um dos 

panelistas não atribui o próprio desemprego ao governo, mas a questões relacionadas ao seu 

momento de vida. Em contraposição, a queda no preço dos produtos da cesta básica é 

relacionada a uma ação do governo.  

Aos 52 anos, o motorista Edson, que tem engajamento cognitivo mediano, é o 

exemplo típico de como os eleitores diferenciam os seus problemas pessoais dos problemas 

coletivos, ou seja, os problemas que devam integrar a agenda nacional. Ele atribui aos 

empresários a responsabilidade por estar desempregado. Reclama das dificuldades de 

colocação no mercado, quando o indivíduo passa dos 40, e também das exigências excessivas 

e desnecessárias em relação à escolaridade e à qualificação: 

[...]  tem muita vaga, vaga tem demais, certo? Mas o pessoal não é qualificado pra aquilo. E a 

experiência que é exigida, às vezes você pode ser até um... Vamos supor assim, um... Um 

contador. Um contador não, vamos por igual saiu ali, cozinheiro. Pode até ser cozinheiro, mas 
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se você não tiver a experiência que eles estão exigindo ali, você num vai consegui arrumar. 

Certo? E... E o negócio da idade. Se você não.. não tiver dentro daquela faixa, é muito difícil, 

muito difícil, mas difícil mesmo. Você chega assim no negócio, as pessoas já te olham assim: 

quantos anos você tem? Tal. Ai você já sente que não... você sabe que tem a vaga. Eu já fui 

muitas vezes, sô! Eles pedindo motorista na AGIT, saiu no jornal, está ali, está na AGIT. 

Você chega lá, o cara olha no computador e tal: Ah, num tem nada pra você aqui não... Num 

aceita por causa... Negócio de idade. Certo? Eu sei que é por causa disso [...] A 

responsabilidade? Eu acho que isso... Eu acho... Eu, na minha opinião, eu acho que é dos 

empresários. Eles deveria ter... Igual, por exemplo, aumentar mais um pouco a faixa... Igual, 

por exemplo, pega uma pessoa, a pessoa pode ter, vamos supor, 40, 45 anos, certo? Eles tem 

que olhar o tempo de serviço daquela... Eles ficam com medo é que daqui tanto tempo o 

pessoal vai aposentar e num... Certo? Acha que não vai acrescentar... Ou então, essa pessoa de 

40, 45 não vai render a mesma coisa de um outro que... de uma pessoa mais nova. Mas a 

experiência conta, pô! Eu acho que conta. Eu acho que é dos empresários. 

Também a diarista Selene, de 33 anos, que pontua medianamente na escala de 

engajamento cognitivo, cita o preconceito contra a idade, contra a cor e contra a aparência, 

atribuindo a responsabilidade pelo desemprego mais aos empresários e, de passagem, ao 

presidente da República. 

Hoje em dia eles tem preconceito de idade, tem preconceito... Se você dá um péssimo sorriso, 

eles tem preconceito contra isso, contra o seu sorriso... Contra a cor... Enfim, eu acho que é... 

Tudo é ruim, uai! Né? Se você não tem o trabalho, como é que você vai se cuidar para ter uma 

boa aparência? [...] Por que existe o desemprego? Sei lá. Eu, pra mim é porque muitas das 

vezes a pessoa não tem oportunidade, uai, chega lá, bate numa agência ai, existe... É muita, 

assim, burocracia, entendeu? Exige demais das pessoas, não dá chance as pessoas aprender, 

entendeu, a fazer o que tem que ser feito numa empresa. Que eu acho que os empresários 

deveria dar mais oportunidade para as pessoas mais humilde que bate na porta do 

desemprego, atrás do emprego, né? Deveria dar mais oportunidade, dar chance, né, as pessoas 

de trabalhar. Se não sabe, se não tem uma profissão, não tem uma (...) Eu, para mim é mais 

dos próprios empresários e ... um pouco do presidente, né. 

Essa capacidade do eleitor em distinguir uma situação que o afeta por uma 

característica de seu momento de vida e um problema de solução coletiva foi anotada por 

Popkin:  

Quando eleitores avaliam a performance presidencial, o desempenho da economia nacional 

normalmente tem importância maior do que o desempenho de suas finanças pessoais. Isso não 

quer dizer que eleitores não ligam para o desempenho pessoal de suas finanças; isso sugere 

que as pessoas avaliam mudanças na economia nacional como melhor indicador de como o 

governo está indo. (Popkin, 1994: 32)  

Popkin conclui assinalando que, de fato, os eleitores só fazem uma ligação entre os 

seus problemas financeiros pessoais e o governo quando podem relacionar mudanças em sua 

performance financeira pessoal às políticas e questões econômicas mais amplas. Segundo ele, 

eleitores que percebem razões políticas para mudanças em sua situação financeira pessoal irão 

compensar ou punir os líderes políticos.  

É assim que Diana, de 19 anos, que em julho considerava o governo Lula regular, por 

achar que o presidente havia prometido muito e realizado pouco; nas duas rodadas que se 
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seguem, de entrevistas em profundidade, melhora em muito a sua avaliação do governo. Em 

meados de setembro, a avaliação de Diana em relação ao governo federal havia melhorado 

sensivelmente. O pai foi chamado para um trabalho no ABC Paulista e o irmão conquistou 

uma oportunidade numa grande metalúrgica mineira. A irmã obteve uma ocupação estável, 

com carteira assinada. As boas notícias da vida financeira de sua família pareceram a Diana 

parte de um contexto maior de prosperidade no País, também sentido pela avó, aposentada, e 

as famílias de seus amigos: 

[...]...aumentou a aposentadoria e a inflação deu uma abaixada. A gente está acabando já de 

pagar a dívida externa [...] ai eu vi no jornal esses dias e no horário político que o Lula acabou 

de saciar a dívida externa [...]  isso é importante, porque se a gente tem que pagar uma dívida, 

então, necessariamente, o governo vai fazer as coisas subirem, vai encarecer mais as coisas 

[...]  Então a gente já pagando, já tá pago, então vai baixar as coisas [...] Igual o meu irmão, 

ele só pode adquirir o carro agora e olha que ele tem carteira já faz muito tempo. Então, tipo, 

abaixou e ele comprou[...]  Compramos um DVD. É... Baratíssimo, gente! Eu acho que é por 

conta que é do Oiapoque (shopping popular), mas baratíssimo. Mas baixou. E muitas colegas 

minhas, igual essa daí por exemplo, que está aí fora, ela comprou uma televisão enorme, 

aquelas de vinte e nove, trinta e nove, não sei. 

Diana atribui ao governo federal a responsabilidade pela melhora “mais geral” da 

economia. E entre o “certo” (Lula, que ela já conhece) e o duvidoso (outro candidato), ela não 

manifesta qualquer dúvida. A partir das experiências extraídas do governo Lula, ela constrói o 

seu julgamento político e se sente segura em fazer a opção, se engajar na campanha e 

desqualificar o discurso de Alckmin:  

 Eu vou votar no Lula por conta que os outros candidatos, as propostas deles, não me satisfez. 

E tem mais, eu não tenho coragem de votar igual, por exemplo, no Geraldo Alckmin. Ele 

ficou em São Paulo e não fez quase nada por São Paulo. O que dirá pelo País... Então eu já 

vou votar no Lula porque pelo menos eu sei mais ou menos o que ele pode fazer e o que ele 

está fazendo [...] Acho que o Lula até não vai fazer muita coisa. Eu acho que ele vai continuar 

na mesma, tentando abaixar a inflação, controlar a economia, fazer o crescimento do 

emprego. Ele não vai fazer mais nada, ele vai continuar na mesma atitude [...] Para mim é 

favorável. Porque se ele for querer mexer em alguma coisa, pode ser que não dê certo. E se 

ele continuar na mesma, o País vai continuar evoluindo. Então eu acredito que ele vai 

continuar na mesma. Pra mim é bom ele continuar na mesma... 

José Carlos, assim como Diana, se respalda nas informações que acumula em seu dia-

a-dia para avaliar o desempenho da economia. Diferente da percepção de Diana, entretanto, 

José Carlos, montador de móveis, 24 anos, assinala que embora as reportagens apresentadas 

pela mídia apontem predominantemente para a redução do desemprego, em sua avaliação, se 

houve queda, foi muito pequena:  

É o que eu vejo, entendeu? Eu tenho amigos que estão, estavam desempregados e hoje 

trabalham; tenho amigos que estavam trabalhando e hoje estão desempregados, entendeu? 

Então você vai, entendeu, vamos dizer assim, adquirindo conhecimentos ou até mesmo 

experiências do que eles passam, do que eles passaram e até mesmo eu, entendeu, passei 
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quando eu estava desempregado, entendeu? Então é com a vida que você vai... O que 

acontece, com o cotidiano que... Foi assim que eu formei essas minhas opiniões. 

Às informações adquiridas como subproduto da rotina de José Carlos, contudo, 

somam-se os dados colhidos em reportagens. Portanto, o acesso a outros quadros de 

referência ao longo da campanha tendem a tornar as explicações dos indivíduos mais 

elaboradas. Na última rodada de entrevistas sobre o tema, José Carlos explica o desemprego 

pela alta taxa de juros, excessiva cobrança de impostos e pouco investimento do governo 

federal para impulsionar a economia.  

O que explica o desemprego? O que explica o desemprego é, eu acredito, é taxa de juros, 

impostos, muitos impostos, o Brasil tem muitos impostos. É... os principais são esses: taxa de 

juros, juros altos, impostos e pouco investimento do governo. O Brasil tem imposto, e muito 

imposto! Então é isso aí que, eu acredito, são as principais coisas que, vamos dizer, justifica o 

desemprego. Explica. 

Para José Carlos, que em julho cogitou o voto em Heloísa Helena, mas optou por Geraldo 

Alckmin ao final da campanha, a responsabilidade para a redução do desemprego é, 

sobretudo, do governo federal e, na sequência, dos governos estadual e municipal. 

Eu acho que falta mais, é... Vamos dizer, investimentos para que diminua, entendeu, esse 

desemprego, entendeu? Eu acho que... [...]  Tem muitas empresas ai que exploram, explora o 

trabalhador, muita mesmo. E eu acho que o dinheiro está muito na mão de... Está nas mãos de 

poucas pessoas, entendeu, por isso que eu acho que o desemprego está violento e tem muita 

gente com falta, sem oportunidade, até sem emprego, por causa disso, entendeu? [...] A 

responsabilidade? É o principal, que eu acredito, é o Governo Federal, depois, os governos 

estaduais, prefeitos, entendeu? Esses são os principais responsáveis para que essa taxa de 

desemprego cai. Entendeu? Ah, eu acho, o que eu acredito é o seguinte: o País hoje, entendeu, 

nessa parte, é essas, digamos, essa burocracia que o País tem de... De... De cobrar imposto até 

de sei lá o que, entendeu? Imposto de tudo quanto é coisa. E investir pouco, entendeu, investir 

pouco [...]  É um, digamos assim, é um dinheiro que você não vê tanto retorno, entendeu? 

Que o país, o Brasil é país, vamos dizer assim, que mais cobra imposto no mundo e acaba que 

você não vê, vamos dizer assim, não tem um retorno à altura do que você, digamos assim, 

digamos assim, investe. Que pra mim o imposto é um investimento que você não tem retorno. 

Entendeu? Que eu acredito da seguinte maneira, entendeu? 

2.4. Obtenção, avaliação e estoque de informações: as interações interpessoais e as 

interações com a mídia 

 

A avaliação e análise das entrevistas em profundidade concedidas por nossos 

panelistas sugerem, além dos atalhos cognitivos para obtenção de informação, entre eles, as 

informações acumuladas no curso da vida do cidadão mediano afetado pela macroeconomia, 

outras pistas empregadas para a avaliação das novas informações e o seu “estoque”. As 

interações interpessoais apontadas pela Escola de Columbia na teoria da informação em dois 

passos é uma dinâmica muito empregada por eleitores que se abastecem, indiretamente, de 

novas informações veiculadas pela mídia em vários momentos das campanhas. Por meio 
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delas, os eleitores avaliam novas informações e temas do debate que não compreendem em 

sua inteireza.  

De fato, é na dinâmica que se processa entre eleitores que se respaldam, na maior parte 

do tempo, os cidadãos comuns para avaliação das novas informações provenientes da arena 

política, que podem afetar a sua vida ou ter algum impacto no resultado de um pleito 

presidencial. Isso acontece, como aponta Downs, porque, mesmo quando sabem alguma coisa 

sobre um tema do debate, frequentemente os indivíduos não têm a informação completa de 

muitas das relações que se estabelecem entre o governo, as políticas e o seu impacto em suas 

vidas. É nesse momento que o eleitor se volta em processos múltiplos de interação para os 

interlocutores que elege, que o auxiliam na interpretação, enquadramento e avaliação dos 

novos fatos, lançados ao ambiente informacional pelas campanhas políticas ou pela mídia. 

Portanto, essas informações são checadas com os interlocutores, debatidas e interpretadas.  

Em intensidades diferentes, a dinâmica das interações interpessoais está presente na 

experiência de todos os panelistas, segundo a atitude política, os interesses e valores 

percebidos em jogo, conforme assinalamos. Mesmo entre aqueles que não se engajam de 

forma alguma nas campanhas, como é o caso de Léa, Wesley e Emerson, as oportunidades 

para as interações sobre a política se intensificam à medida que se aproxima o pleito. Embora 

eles se esquivem de conversar sobre política, a atitude desses panelistas, quando 

eventualmente interagem, no geral, é de desqualificação da arena e dos políticos, pinçando 

escândalos e fatos desabonadores. Diferentemente, Diana e Jane se envolvem intensamente 

nas campanhas, enquanto Antônio Carlos se engaja um pouco menos; Ricardo, José Carlos e 

Ana Maria se envolvem apenas moderadamente nas campanhas, por meio da “interpretação” 

dos fatos para terceiros, que são capazes de influenciar. 

Foi interagindo com a mãe, após ouvir o noticiário da televisão e ler notícias em 

jornais, que Diana digere o caso do suposto “dossiê” que teria sido comprado pelo PT, porque 

relacionaria o candidato tucano ao governo de São Paulo, José Serra (PSDB), ao esquema da 

máfia dos sanguessugas. O escândalo eclode às vésperas da eleição em primeiro turno. Em 

sentido contrário às suas predisposições, o fato novo desencadeia em Diana uma dinâmica de 

checagem da qualidade das informações. Em primeiro lugar, ela procura certificar-se da 

natureza da fonte. Se se trata de uma fonte percebida como “contaminada”, pois apresenta 

interesses contrários aos dados que colhe de sua experiência direta, e não estão sujeitas às 

penalidades por mentir, as informações são colocadas sob suspeita. Se os mesmos fatos são 

reforçados por fontes que, nos termos de Lupia e MCcubins, são percebidas como sujeitas a 
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algum tipo de “controle externo”,
41

 como é o caso dos órgãos de imprensa supostamente 

comprometidos com algum nível de neutralidade, os novos fatos são reconsiderados com 

cautela, submetidos ao “filtro” das predisposições.  

Toda a “trama” é desvendada por Diana em troca de ideias sobre o tema com a mãe, 

por meio da construção de significado e preenchimento de lacunas de informação. “Chegamos 

à conclusão juntinhas depois de ler uma matéria de jornal”, conta ela, que acredita ter sido o 

escândalo uma armação de partidos da oposição, ajudados por pessoas do próprio PT e 

partidos da coligação de Lula, que não teriam conseguido manipular o presidente. Na opinião 

de Diana, o escândalo deixou os eleitores de Lula desconfiados, sobretudo depois que o 

presidente não compareceu ao último debate antes do pleito em primeiro turno. De acordo 

com ela, a presença de Lula nos debates de segundo turno foi suficiente para esclarecer o 

caso.  

Mesmo sem assistir aos debates e expondo-se pouco às campanhas políticas, Edson se 

posiciona e se informa com o irmão, a quem elegeu principal interlocutor. Por meio das 

conversas com ele, Edson também elabora o escândalo do Mensalão e as negativas de Lula de 

conhecimento – todas descartadas por Edson:  

Eu conversei com esse meu irmão lá do Santa Inês, que ele já é mais entendido nisso, né? Ele 

é formado em Economia [...]  Ele também votou no Lula. Certo? Porque ele via os debates, 

aquele negócio, eu num assistia não, mas ele assistia os debates, aquele negócio todo. Certo? 

Inclusive uma vez que o Lula não foi, esse negócio todo, mas aquilo ali fez mais pra... No que 

estava valendo mesmo ele compareceu. Certo. E eu acho que ganhou o debate. Pelo menos eu 

fiquei sabendo que acho que ganhou o debate. E ele é uma pessoa esclarecida, muito mais 

esclarecida do que eu. Certo? [...] E através dele, nós fomos batendo papo, aquele negócio 

todo, conversando [...]Ele falou: - pra que vai mudar? Né? Nós estamos quatro anos com ele 

aí, tomou essas pancadas toda, foram... Foi... Né? Teve traição de... . Num sei, falava que num 

sabia, mas sabia, né? Mas aí foi mais um voto de confiança porque é difícil você pegar... 

Igual, por exemplo, você fazer o seu ministério ali, você escolher... Certo? 

Antônio Carlos é outro exemplo de como se processam as interações interpessoais 

para validar e interpretar novas informações. Depois de se expor às novas informações pela 

mídia, ele pesquisa e busca outros enfoques e abordagens para certos assuntos salientes. 

Debate com os amigos “eleitos” interlocutores – em geral, indivíduos com quem partilha uma 

base de valores ou interesses. 

Ah... leio jornal o dia a dia e vou acompanhando o dia a dia, seja na televisão, seja no jornal, 

bater um papo com os amigos e sempre procurar se informar, porque não adianta tirar uma 

conclusão porque lê um jornal, você vê uma televisão e você depois dialoga com outras 

pessoas para ver outros pontos de vista. Depois você tira. Entendeu? Aí você tem de conversar 

com outras pessoas para você se esclarecer. Aí você tira um ponto de vista. De lado de cá, de 

lá você vê os prós, os contras e faz a sua análise. 

                                                 
41 São forças externas: 1)a possibilidade de verificação das novas informações; 2)a possibilidade de aplicação de sanções ou 

penalidades ao orador que mentir; 3)a percepção da motivação ou dos interesses que movem a argumentação do orador. 
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Quando nas interações interpessoais há discordância entre dois interlocutores 

fortemente posicionados na disputa, a tendência é um resultado de soma zero: ninguém é 

influenciado. Diana relata o “encontro” com uma colega de curso, eleitora de Geraldo 

Alckmin: 

Quase que eu discuti com a menina [...]  Estava eu vindo aqui pro Centro, pro meu curso, ai 

ela falou assim: Ei. [...] Uma menina que faz curso comigo, uma magrela. Ela perguntou: Em 

quem que você vai votar, Diana? Eu falei assim: Eu vou votar no Lula. Ela disse: Você está 

louca? Eu disse: Não, por quê? Ela: Eu vou votar no Geraldo Alckmin. Eu falei assim: Ah, 

menina, pára sô! Ele ficou lá em São Paulo, não fez nada por São Paulo. O que ele vai fazer 

pelo Brasil? Ela falou assim: O que o Lula fez? O Lula é um analfabeto, o Lula é isso... Eu 

falei: Gente, que menina chata! Ela disse que ele era um analfabeto, que ele era um 

metalúrgico, que não sei o que, que tem que colocar um cara diplomado lá. Quando o 

Fernando Henrique subiu lá ele fez muita coisa, não sei o quê... Eu falei com ela: Gente, essa 

menina está doida? Então você fica ai, você vota lá no Geraldo que eu vou votar no Lula e a 

gente vai ver quem que vai ganhar. 

Nesse processo de avaliação e estoque das novas informações, mídia e interações 

interpessoais caminham juntas. A primeira, como a principal provedora de informações ao 

meio ambiente, sugere os temas que despertam maior ou menor atenção, segundo os 

interesses dos eleitores e a percepção do impacto que alguns fatos novos possam ter no 

processo eleitoral, alterando a intenção de voto do outro. Ao interagirem direta ou 

indiretamente com as novas informações, os eleitores buscam em seu repertório, por meio das 

considerações, a vinculação dos fatos às suas predisposições, valores e interesses que, 

processados e estocados, tornam-se atalhos cognitivos para avaliação de novas informações e 

julgamento político. Em auxílio a esse processamento, estão as interações com os 

interlocutores “eleitos” para interpretar os fatos. Conhecimento, expertise atribuída, interesses 

e posicionamento político do interlocutor foram elementos cruciais, relatados por nossos 

panelistas, para a escolha de com quem debater sobre política, em confirmação às 

constatações de Lupia e McCubbins, que partem de Aristóteles para propor o modelo de 

persuasão. Dependendo do interesse do interlocutor em relação ao tema, os detalhes da trama 

envolvendo as novas informações serão descartados e, para economia de esforço cognitivo, 

será estocada apenas a conclusão, ou seja, a decisão de levar em conta ou simplesmente 

descartar as novas informações para o cálculo eleitoral. 

 

2.5. Partidos, estratégias de processamento e as plataformas de campanha 

 

Dos 12 panelistas, em diferentes intensidades, cinco declararam rejeição ao PT e 

identificação partidária com o PSDB. Foram eles Ricardo, José Carlos, Ana Maria, Jane e 
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Wesley. Destes, Wesley (atitude política forte negativa), ainda que pouco entusiasmado com a 

candidatura Alckmin, se posicionou politicamente em julho e confirmou a mesma disposição 

na urna eletrônica, muito mais interessado em derrotar Lula do que em eleger o tucano. 

Idêntica disposição moveu Jane, que manteve intenção de voto estável em Alckmin, 

percebido como o candidato em melhores condições de vencer o presidente petista. José 

Carlos, que pretendia votar em Heloísa Helena, se reposicionou e optou por Alckmin; 

considerou primeiro o voto em Heloísa Helena, candidata que, acreditou, mais enfrentaria a 

“Máfia do Mensalão”, depois a sua preferência recaiu sobre Geraldo Alckmin: sentiu 

insegurança na legenda de Heloísa Helena que, como constatou ao longo da campanha, 

particularmente em um dos debates, não teria propostas sólidas nem estrutura para governar. 

Já Ricardo e Ana Maria se reposicionaram ao longo da campanha, mas não em direção a 

Alckmin. O primeiro oscilou entre Lula e o tucano, pois avaliou bem o governo federal e 

disse admirar o presidente petista. Não viajou para votar no interior, engrossando a lista da 

abstenção. A segunda manifestou primeiramente preferência por Heloísa Helena, mas, depois, 

decidiu-se por Lula, por apoiar o Programa Bolsa Família, do qual são beneficiários os seus 

parentes em Bocaiúva. Ana Maria chegou a considerar o voto em Alckmin por aprovar a sua 

proposta para a área de saúde, em que a estudante de enfermagem estava particularmente 

interessada, mas ela não estava certa quanto ao seu futuro governo e, em interações 

interpessoais, concluiu não ter como verificar as promessas de Alckmin. A opção em Lula se 

deu apesar do profundo incômodo em relação aos escândalos de corrupção. Como Ricardo, às 

vésperas do pleito, em que pese a declaração de preferência por Lula, Ana Maria não se sentiu 

estimulada a viajar até o seu domicílio eleitoral. Também se absteve.  

 

2.5.1. Rejeição ao PT, identificação com o PSDB e processamento da informação  

 

Vamos analisar como os panelistas processaram as novas informações para se 

posicionar politicamente, começando por aqueles que declararam rejeitar o PT, conforme 

indicamos no esquema abaixo.  
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Figura 2.2. Panelistas, rejeição ao PT,  convergência dos valores com autointeresse e voto 
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A intensa rejeição de Jane e Wesley ao PT e a Lula é o principal atalho para o 
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Não, eu não baseei nisso pra decidir voto não. Eu não estava nem... Ó, sinceramente? Eu 

estou tão sem esperança que eu fui votar mais por obrigação. Como eu não queria que o Lula 

continuasse como presidente, eu votei no menos pior e pronto. E o resto eu anulei tudo. Então 

eu fui votar mais pra cumprir o meu dever de cidadão, cumprir a minha obrigação de cidadã e 

aí, como eu não queria que o Lula continuasse, eu votei no menos pior. 

O candidato “menos pior" em quem votou não empolga Jane nem “a ilude”:  

 Ah, porque ele (Alckmin) fica prometendo mundos e fundos. Eu não gosto de muita 

promessa não, eu preferia mais, assim: ó, eu vou fazer o possível para fazer o melhor. 

Entendeu. Mas fica citando promessas que depois, com certeza, não vai cumprir. Isso me 

incomoda [...] Então eu acho que ele podia... Menos, sabe? Diminuir um pouco. E se ele não 

prometer também, o povo não acredita nele. É meio complicado. 

Já Wesley diz considerar todos os candidatos “fraquinhos” e por não querer votar no 

Lula de jeito nenhum, só lhe resta Alckmin. No geral, afirma ele, todos falam, falam, mas 

nada fazem.  

Nenhum tem condição de fazer nada, só falam mesmo... Se eu votar, né? Eu acho que vai ser 

nele. Mas eu não confio assim que ele fará tanta coisa também não, grande coisa não. É como 

muita gente fala: se é pra eleger um ladrão, coloca um novo ladrão lá [...]  Se é pra colocar 

ladrão, coloca um novo ladrão. Não deixa o que já está roubando não. 

Como indicamos antes, com sua atitude política forte e negativa Wesley não percebe 

no jogo institucional eleitoral chance de se beneficiar. Nesse sentido, o ato de votar é como 

um jogo de loteria, segundo descreve: joga, mas nem espera para ver o resultado, porque não 

tem esperança nem entusiasmo algum de que possa ganhar.  

Como se eu fosse votar se fosse... Se fosse é... Sei lá... Ter entrado numa loteria e comprado 

um bilhete [...]  Eu penso é assim agora: eu vou entrar no colégio pra votar, e vou lá e tal e já 

estou rachando fora. Eu nem vejo o resultado. Não me faz acreditar em alguém que vai fazer... 

Então eu num tenho mais entusiasmo nenhum. Num tenho esperança de que mude nada. 

Wesley explica ter conhecido Geraldo Alckmin no Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral. A identificação pelo PSDB o inclina a optar pelo tucano. Ele não sabe detalhar 

nenhuma das propostas do candidato. Dado o seu desencanto com a política, não perde o seu 

tempo para destrinchar as plataformas nem de seu candidato, nem de qualquer outro.  

Naqueles  [...]  lá... Não, eu digo se eu votar, eu não sei, eu... Se eu votar, eu votaria nele. Eu 

não conheço, vejo ai no Horário Eleitoral, nesse horário político ai, falaram que ele foi 

governador, eu acho que governador de São Paulo. Quer dizer, eu não conheço nada de vida 

dele não [...]  Se eu for falar, das propostas dele, uma delas, eu não sei nenhuma. As propostas 

que ele tem eu não sei. 

O fato de Wesley negligenciar as propostas dos candidatos, não significa, contudo, que 

os issues não sejam implicitamente considerados na avaliação dos governos, por meio das 
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informações adquiridas no dia a dia. Na rotina de vida, maior atenção é dada aos escândalos 

de corrupção, como de resto ocorre com todos os eleitores do painel, mas, para esses 

indivíduos de atitude política forte e negativa, o enquadramento moral tende a ser 

predominante na avaliação da política. Nesse sentido, o acúmulo de informações ao longo dos 

governos reforça ou não predisposições. As informações obtidas sobre os governos também 

se relacionam a programas específicos, como o Bolsa Família, que apesar de aprovados por 

Wesley, são “digeridos” e contaminados pelos valores partidários: 

Eu tenho parentes, parentes assim: mais distantes, que recebem, né? Que tem quatro, cinco 

filhos, que mora no interior e tal, que recebe ajuda pra caramba. Não tem salário...! Já ajuda 

pra caramba. É uma mixaria, uma coisa à toa, né? Já ajuda bem [...]  Eles trabalha na roça, 

não tem salário, não tem condição nem de comprar material pras crianças estudar. Já ajuda 

bastante, assim, essas coisinhas mais baratas, mas que precisa, né? 

O Programa Bolsa Família, que ora atribui a FHC, ora critica por beneficiar “gente à 

toa”, mas que admite ser importante, não resolve o descontentamento de Wesley pela 

corrupção que percebe no governo Lula.  

A corrupção, né? Essa bomba que estourou ai, do Mensalão e tal, isso aí foi que realmente 

tirou a confiança, um pontinho de confiança que eu ainda tinha neles, pessoas que você num 

achava... Deputados ai que eles citam nomes, que estão no meio da corrupção. Então esse... 

Esse Mensalão ai, esse CPI de Ambulância, esse negócio ai foi... Feriu, foi uma decepção 

grande. 

Da mesma forma, embora declare não ter se detido sobre as plataformas dos 

candidatos, o discurso de Jane demonstra que a avaliação dos governos se pauta 

predominantemente em issues, considerados e analisados ora porque afetam diretamente o 

indivíduo, ora porque são acumulados como um subproduto da rotina, em interações ou em 

atividades diversas levadas a cabo por um cidadão comum.  

Ainda que registrando a pequena capacidade dos eleitores em geral de reter os pontos 

das plataformas de campanha e assinalar diferenças marcantes entre os principais 

contendores, a apresentação dos programas de governo é protocolar. Os candidatos precisam 

tê-lo: um programa de governo que trate do desemprego, da criminalidade, da saúde e da 

educação é outra importante pista para que o eleitor avalie o preparo/estrutura do candidato 

para governar. Portanto, as campanhas estão diante da seguinte situação: não apresentar um 

programa que aborde os principais temas do debate é indicativo de que o candidato não está 

preparado para o exercício do cargo, nem está atento aos principais problemas que afetam a 

Nação; em que pese o fato de exibi-lo, não significará que o eleitor se deterá sobre o 

detalhamento das plataformas.  
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Foi o que ocorreu com José Carlos, que pretendia votar em Heloísa Helena, mas, ao 

final, fez opção pelo candidato tucano. Apesar de ter identificação partidária com o PSDB – 

votou duas vezes em Fernando Henrique Cardoso e uma vez em José Serra – como avaliou 

que o governo FHC “pouco fez”, a identificação com o PSDB, que já foi mais alta, se traduz 

de forma moderada no pleito de 2006. Entretanto, ele mantém a imagem mais geral e difusa 

do PSDB em relação à boa sociedade, indicativo de que esta dimensão da identificação 

partidária é mais estável ao longo do tempo do que a identificação que se constrói com base 

em avaliação de perfomance da legenda, ao lidar com desafios administrativos específicos.  

José Carlos vive uma situação pessoal econômica instável, resultado que atribui a uma 

economia que taxa muito as empresas e os empresários. Contido em suas manifestações sobre 

a política, ele se coloca no ponto central da escala likert para avaliar o governo Lula: 

considera-o regular como indicamos, porque, em que pese aprove a redução de preços de 

insumos básicos e aprove com ressalvas programas como o Bolsa Família, reclama da 

corrupção.  

A rejeição de José Carlos ao PT torna-se mais intensa à medida que pinça os 

escândalos da arena política. Nesse sentido, a sua preferência partidária expressa já em julho 

indica um claro deslocamento, mais para o campo da oposição ao governo petista do que 

propriamente para uma candidatura tucana, partido de sua preferência. A incerteza do voto no 

novo – no caso, em Heloísa Helena, uma mulher de uma recém-criada legenda pequena, que 

não dá sinais de ter estrutura para governar o País – perturba José Carlos, que admira o seu 

desempenho à frente da CPI do Mensalão. Não obstante considere que “nada tem a perder 

com este governo”, ainda assim, manifesta insegurança no voto na senadora: 

 [...]  o que está me levando mais a votar nela, entendeu... [...]  Eu vou te falar bem a verdade, 

eu não tenho certeza ainda não. O mais é isso que eu te falei, é pelo que ela fez no Mensalão, 

[...]  o que ela falou, as coisas que ela falou. Ela não concordou, entendeu. Ela cobrou 

realmente, cobrou omissão, cobrou investigação, pediu que fosse investigado, entendeu? E eu 

achei que por isso que eu estou mais, digamos assim, de dar meu voto pra ela, acreditando 

mais nela do que nos outros. 

Mas a intenção de voto na senadora alagoana não resistiu aos debates políticos. Novas 

informações obtidas e processadas levam José Carlos a migrar para Geraldo Alckmin:  

Eu tinha intenção de votar na Heloisa Helena, só que depois daquele debate antes do primeiro 

turno, num deu, foi naquele debate que eu mudei. Porque ela... Ela preocupou mais em atacar, 

entendeu, ela num falou tanto em projeto, estava muito nervosa e atacando mesmo. Entendeu? 

Eu acho que isso assustou muita... Não só eu, mas assim: assustou muita gente [...] ela estava 

muito nervosa, atacando assim, ela num falava o plano dela, só atacava o presidente Lula. 

Entendeu? Então a gente quase não viu proposta dela, viu ela atacando o presidente. Aí... 

Entendeu? Eu acho que pra quem quer ser candidata, quer ganhar uma eleição, deveria se 

preocupar mais com o que... Com os seus projetos, com as suas propostas... O que eu acho ali, 
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o debate seria... Vamos dizer, o que eu entendo de debate é o seguinte: você fala das suas 

propostas e eu das minhas, então, quem for... Tiver as melhores propostas é quem vai ganhar. 

Então eu acredito que eu num vi nada disso, pelo menos da parte dela pelo menos. Então por 

isso que eu troquei. 

Para decidir-se em relação à segunda opção em sua hierarquia de preferências, José 

Carlos recorreu não apenas às informações sobre o desempenho de governo à frente de 

questões sobre as quais pode atribuir a partidos e candidatos, como sugere o processamento 

mais “estatítico” das informações, com base na ponderação do conteúdo dos temas mais 

importantes do debate. Ele considera que PT e PSDB não fizeram grandes coisas pela 

macroeconomia – mais especificamente a geração de empregos. 

Bem, eu, pra ser bem sincero, num vejo muita diferença nos dois não. Porque... Entendeu? 

Porque o.... Nós vimos a situação que tá o Brasil hoje e há quatro anos, entendeu, num é uma 

situação agradável pra ninguém, entendeu? Tem muita gente ai precisando trabalhar, 

entendeu? Então eu acho que a política de ambos, entendeu, você num vê nenhuma que você 

pudesse acreditar que ia ser... Revolucionar, ou seja, gerar bastante emprego, né? 

Dando mostras agora de processar a informação política também de um modo 

“clínico”, as informações pessoais sobre os candidatos ganham no novo contexto de José 

Carlos – em que a candidatura de Heloísa Helena foi descartada – mais relevância do que as 

plataformas anunciadas de futuro governo. Embora os temas da pauta governamental, 

vivenciados na rotina de vida que mais abastecem os indivíduos de informações sobre a 

política, contribuam para a formação das predisposições que medeiam o processamento das 

informações, na avaliação de novas candidaturas, os eleitores mesclam essas informações 

sobre a trajetória pessoal ou fatos de conduta pessoal envolvendo o candidato.  

José Carlos traçou novas inferências sobre a candidatura Alckmin a partir da 

observação de aspectos pessoais da trajetória política do tucano, verbalizando um ponto que é 

tratado pela psicologia cognitiva por heurísticas ou regras para o julgamento. Estas ajudam no 

cálculo da probabilidade de que uma pessoa, a quem não se conhece bem, venha a ter uma 

performance desejável e esperada.  

Ah, eu votei mais no Geraldo Alckmin pelo seguinte: porque eu acho que ele é um cara mais 

preparado, entendeu, mais assim: mais instruído até pra assumir a Presidência, entendeu? E 

por... Pelo Lula ser um cara que veio da... Da... Vamos dizer, lá de baixo mesmo, batalhou 

até... Entendeu? Eu admiro muito isso, mas eu acho que o Geraldo Alckmin seria mais, vamos 

dizer... Vamos dizer, está mais preparado pra isso, né? [...] eu olhei mais pro Geraldo Alckmin 

por causa disso mesmo, entendeu, porque ele é uma pessoa que tem conhecimento não só 

como médico, mas também como político. Ele tem uma caminhada bem maior como prefeito, 

vereador, governador, entendeu. E isso, vamos dizer, isso é, vamos dizer, experiência, 

entendeu. Foi isso mais que eu procurei, que eu vi, que me fez, vamos dizer, escolher o 

Geraldo Alckmin. E... Mas como pessoa é... vamos dizer, é persistência, entendeu, não só 

politicamente, mas também ele é um cara que estudou, que se preparou, está lá há muito 

tempo... Entendeu? Nesse então... Não só... Ele batalhou pra chegar, entendeu, mas num 

ganhou, então... Infelizmente... [...]  
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A partir dessas evidências, José Carlos extrapola para inferências sobre Alckmin num 

eventual futuro governo federal:  

Não, eu acredito que, entendeu, pela preparação ou a caminhada, a experiência, eu acredito 

que a experiência do... Do... Do Geraldo Alckmin poderia, entendeu, favorecer mais esse lado 

do emprego. Ele já governou não só um estado, mas como uma cidade, então ele sabe como 

gerar renda, como distribuir renda, entendeu? E ele sabe o que o estado precisa pra ... vamos 

dizer, crescer. Então por isso que eu acho que a dele seria melhor. 

Em outubro, às vésperas do pleito, ao ser indagada em quem votaria, a estudante de 

enfermagem Ana Maria, que declarou em julho voto em Heloísa Helena, identificação 

partidária moderada com o PSDB e rejeição ao PT, afirmou:  

[...]  Hoje, pra mim escolher pra votar, eu acho que eu votaria naquela mulher, né. Se ela 

tivesse forte, se ela fosse ganhar eu votaria nela [...]  Ah, porque eu gosto dela. Ela fala muito, 

sabe? Ela pelo menos fala muito, defende muito. E as mulheres são mais... Eu acho que as 

mulheres têm mais sentimento, né? Eu acho que as mulheres vão fazer mais. A mulherada 

está resolvendo mais [...] Não sei, a mulher tem mais sensibilidade, eu acho que tem mais 

sentimento. Homem já é... Homem já num está muito... Porque já tem muito homem também, 

eu acho que tem que ter mais mulher [...] A mulher eu acho que é assim: eu vou entrar lá, é 

questão de honra eu resolvo. Que são poucas, né? [...]  Mas não vou votar nela... É o Lula. 

Fosse esta resposta qualitativa extraída do contexto, um analista apressado poderia 

considerar que Ana Maria, que exibe engajamento cognitivo mediano e considera o governo 

Lula “bom”, teria processado as informações políticas de campanha que a levaram a mudar a 

intenção de voto de Heloísa Helena para Lula de um modo essencialmente “clínico”. Afinal 

ela construiu uma narrativa causal a partir do modelo mental que tem do desempenho da 

mulher nas sociedades contemporâneas e da projeção na outra daquilo que percebe em si: 

determinação. Como essa mulher determinada “não vai ganhar”, segundo indicam as 

pesquisas de opinião divulgadas ao longo do processo, ela opta pelo voto em Lula.  

Contudo, o conjunto de considerações que Ana Maria tece ao longo das entrevistas 

qualitativas deixa claro o papel central dos issues em sua decisão de voto. Depois de definir o 

candidato de sua preferência, ela observou apoios e chance de vitória, migrando para a 

segunda opção considerada mais sólida ao longo da campanha, mais particularmente após o 

início do HGPE: em julho ela tendia a votar em Heloísa Helena; em agosto passou a 

considerar o voto em Lula, o que manteve até o dia do pleito, em que pese a sua intenção não 

tenha se confirmado, porque não viajou ao seu domicílio eleitoral em Bocaiúva. O Programa 

Bolsa Família foi a primeira motivação explicitada para migrar de Heloísa Helena. Atestou o 

programa por meio de interações interpessoais com familiares beneficiados que vivem em 

Bocaiúva.  



 143 

Com o Lula, né, que ele deu umas Bolsa Escola, deu para o pessoal, para o pessoal receber lá, 

eu fiquei um pouco feliz com isso, foi muito bom. Esse projeto, ah, esse programa da família 

ai, muitas coisas ai que ele deu eu gostei [...]  Eu achei muito bonito [...] foi muito bom que o 

pessoal lá é muito pobre, né, precisava. [...] Ele ganhou muito com isso, entendeu, muita coisa 

com isso a [...]  Minhas irmãs comentaram que elas colocaram os nomes e não saiu pra elas 

ainda. Ai eu falei pra elas que não, vai sair ainda, porque eu acho que vai ser por etapa, né, 

dele liberar ainda. [...]  Moram lá. Que todo mundo que moram lá estão recebendo, todo 

mundo. Nós comentamos isso. 

Na segunda rodada de entrevista, em setembro, ela volta a elogiar o programa Bolsa 

Família do governo federal. Ao interagir com os familiares de Bocaiúva, reiterou a 

importância do programa, sobre o qual já tinha ouvido falar: 

É um dinheiro que eles recebem por mês, ajuda muitas pessoas e me deixa muito feliz [...]  É 

inclusive uma cunhada minha, né, tem vários filhos, né, tem oito filhos, ela recebe. Ela 

chegou pra mim e falou assim: que era o que estava, assim, ajudando a ela [...] É, ela me 

contou [...]  Várias pessoas já me contaram, né, inclusive ela, né? Que eu fiquei mais feliz, 

que ela tem oito filhos, né? Ela falou prá mim: o que está me ajudando é a Bolsa Família que 

o Lula está dando, por isso que eu vou votar no Lula. 

Ana Maria elenca outros pontos positivos que viu no governo Lula: ela percebe 

redução no preço dos alimentos e acredita que, caso ganhe Geraldo Alckmin, isso pode 

mudar. De novo, ela contrabalança o “certo”, ditado por sua experiência pessoal, e o 

“duvidoso”, apontado pelo novo. É como se a aposta no novo só compensasse se realmente o 

estado atual de coisas – segundo as suas prioridades, o poder de compra e o estado mais geral 

de bem-estar da sociedade – estivessem muito ruins. 

[...] Antes do governo dele, as coisas era mais caro, o pacote de arroz era bem mais caro, hoje 

está bem mais barato, é um ponto positivo nele. Com 10 reais você não comprava um pacote 

de arroz, hoje até com 6 reais você compra um pacote de arroz, abaixou muita coisas, e eu 

creio que o Alckmin ganhar vai aumentar tudo. 

Declarando não saber explicar por que acredita que caso vença Alckmin os preços de 

alimentos irão aumentar, Ana Maria elenca aqueles que ela considera os pontos positivos do 

tucano, procurando construir uma narrativa causal a partir das características pessoais, uma 

vez que lhe falta experiência direta com o candidato à frente de um governo Executivo, assim 

como também lhe faltam interlocutores que possam atestar/verificar as informações do tucano 

apresentadas na propaganda política.  

Eu não sei te explicar, não vou saber te explicar por que os preços vão aumentar. Ele parece 

ser muito sincero, entendeu, como médico assim, você vê que ele pode investir mais na saúde, 

igual eu estou te falando como médico ele pode investir na área da saúde, pode melhorar a 

área da saúde, para mim seria bom [...]  mas não confio de jeito nenhum nele. Para confiar em 

alguém ... eu acho que alguém tem de fazer alguma coisa. 



 144 

Apesar de anotar os pontos positivos do governo Lula, Ana Maria manifesta muita 

irritação com os escândalos de corrupção desde a primeira rodada de entrevistas.  

Ah, esses negócio ai de... Ai meu Deus! Ah... Espera aí. Essas coisa ai desse negócio das 

ambulâncias, entendeu? De comprar e vender as ambulâncias... De comprar as ambulância 

por um preço e falar que custou tanto a mais... Isso me deixou chateada que tira, né, a 

oportunidade das pessoas ter, né? [...]  eu ouvi eles falando no rádio, né, que comprou por um 

preço e fala que custou... Se for cinquenta mil, fala que custou cento e cinquenta mil. 

O escândalo do dossiê ao final de outubro, assim como a imagem da mala de dinheiro 

atribuída à disposição do PT em “comprar” o material contra o candidato ao governo de São 

Paulo, o tucano José Serra, trouxe ainda mais incômodo à Ana Maria, sem entretanto,  alterar 

a sua preferência por Lula. Em sua avaliação, a nova suspeita lançada contra o petista, sobre a 

qual ela não sabe explicar em detalhes, aliada à denúncia divulgada pela mídia – fonte de 

informação mais “crível” do que o HGPE – prejudicou o desempenho eleitoral de Lula no 

primeiro turno, sobretudo porque ele não compareceu aos debates para refutar as acusações.  

Nesse sentido, a ausência do candidato é percebida como uma “confissão de culpa” ou como 

uma espécie de “temor” de enfrentar o debate do tema com os adversários. Essa ausência é 

repercutida na mídia no dia seguinte, assim como nas interações múltiplas que se seguem 

entre eleitores. Mesmo aqueles que não assistiram ao debate tomam rapidamente 

conhecimento do fato: o candidato correu do enfrentamento. 

Tipo assim, saiu essas coisas de roubo e corrupção dele ai, e ele vira na TV e fala que não 

sabe, e teve um último debate que ele não foi, e isso deixou todo mundo chateado [...]  

Lógico, não quis ir  no debate, porque não estava preparado para ir ao debate, com certeza 

sabe de alguma coisa e não quer aparecer. Foi, por isso que desistiram de votar nele, por causa 

disso, por isso que ele perdeu a eleição no primeiro turno... Conheço muitas pessoas [...]  Lá 

no meu serviço, minha colega, e aqui em casa, várias pessoas que ia votar nele desistiram. 

As novas suspeições contra Lula lançadas ao ambiente informacional pelos 

candidatos, partidos e pela mídia trazem à memória de Ana Maria velhos escândalos que ela 

atribui ao governo Lula e que já a incomodavam. No auge de sua irritação, ela explica a 

manutenção da preferência em Lula “por falta de opção”. No dia do pleito, ela não viaja para 

votar e se abstém: 

Eu acho que não foi (ao debate) para não falar disso... Dessas coisas que ele fala que não sabe 

de nada, o pessoal que trabalha junto com ele, faz, apronta e ele fala que não sabe (...) É dele, 

é dele, ele que é o chefão, a responsabilidade é dele, quem trabalha com ele, ele tem de saber 

as pessoas que trabalham com ele, ele tem que, se as pessoas esta trabalhando com ele, do 

lado dele, ele tem  de saber quem ele está colocando lá dentro para trabalhar (...) Votaria nele, 

por falta de opção. Porque não tem outro, entendeu, colocaram um candidato muito fraco para 

competir com ele, se tivesse colocado um outro, com certeza eu votaria no outro (...) A única 

coisa no governo dele que me deixou satisfeita foi essa coisa de Bolsa Escola, que ele dá para 

o pessoal, acho que só. 
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Apesar de grande parte das considerações elaboradas por Ana Maria para explicar as 

suas preferências políticas terem se pautado em temas do debate, na última rodada de 

entrevistas, em novembro, lhe foi perguntado se alguma proposta apresentada pelas 

campanhas teria influenciado a sua decisão de voto. Menos de um mês depois da campanha, 

sem um estímulo do meio ambiente que lhe pudesse ativar a memória, ela reteve 

espontaneamente apenas um fragmento da proposta de Alckmin, exibido em um dos 

programas do HGPE, particularmente o que mais lhe interessava, já que como estudante de 

enfermagem, esperava se posicionar no mercado ao final do curso.  

 Que influenciaria o meu voto, sim, o que eu falei do Alckmin aqui, agora. Que eu tive 

vontade de votar nele porque ele... Ele prometeu muito de investimento na saúde. Então isso, 

pra mim, é muito mais interessante. Entendeu? [...] O que mais me marcou? Aí, meu Deus! 

Tem que lembrar... Da campanha o que mais me marcou? Aí... eu não sei, eu não lembro. [...]  

A única entrevista que mais me interessou do Alckmin foi essa. De... De político foi, ué! Eu 

num lembro de mais nada. Embora eu estou muito envolvida com estudo, eu acho que num 

estou tendo nem cabeça pra lembrar desses negócio. Talvez eu tenha visto aquilo ali, falei e 

depois eu nem lembro mais. 

Não  obstante a promessa de Alckmin a tenha agradado profundamente, a incerteza 

quanto à sua implementação, caso eleito, e a dificuldade de verificabilidade de sua 

experiência e trajetória, já que Ana Maria não interagiu com indivíduos que pudessem 

confirmar algum tipo de experiência com o político Alckmin, fizeram-na recuar em relação ao 

candidato tucano, em quem, admite, chegou a considerar o voto. Poucas das características 

pessoais de Alckmin estimularam Ana Maria a heurísticas de representatividade que 

pudessem ajudá-la a projetar o que seria um futuro governo Alckmin.  

Na televisão assim, ele tinha assim: um jeito, um... um jeito assim, de ser um pouco assim, 

sincero, entendeu, nas coisas que ele estava fazendo. Eu achei isso nele. Eu, na minha opinião, 

né? Eu acho que a minha opinião é isso ai. Vi ele assim; parecendo que o que ele estava 

falando, parecia ser muito firme no que ele estava falando. Entendeu? Parecia assim que ele 

estava falando assim, uma coisa assim: Eu vou fazer isso. Tinha uma certeza grande, sabe, 

que realmente ia fazer mesmo. Agora, se ele ia, eu não sei. Se ele ia fazer mesmo eu não sei. 

Então assim: eu achei isso nele, né? Eu... Eu... Até no início eu pensei em votar nele. Falei: 

Nossa, eu estou gostando dele! Que às vez a aparência da pessoa engana, mas às vez num 

engana tanto, né? Você às vezes você bate o olho na pessoa, você... É aquilo ali mesmo, né? 

Então assim: eu gostei dele, como pessoa assim, falando assim nas coisa que ele estava 

falando, firme nas coisa que ele estava falando. Entendeu? Essa é minha opinião sobre ele, né, 

então... [...]  Ah... Entre os dois eu num se... Eu num vou te falar porque eu não sei. Entendeu? 

Eu confiaria mais no Lula, né? Ah... Porque o Alckmin eu num sei do governo dele. 

Entendeu? Então assim: eu num participei, então eu num posso avaliar isso. Entendeu? 

Ao mesmo tempo em que se lembrou pouco das propostas dos candidatos – só aquela 

que a afetaria mais diretamente na área de saúde –, reteve as inferências derivadas de suas 

características pessoais percebidas como mais importantes para o exercício do cargo em 

disputa. No caso de Lula, essas características positivas foram inferidas de informações sobre 
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o seu passado e reforçadas por políticas públicas desenvolvidas em seu governo. Já os seus 

defeitos foram considerados essencialmente a partir de fatos e desdobramentos de questões do 

governo, sobre os quais a campanha de Lula não foi capaz de dar resposta convincente.  

[...]  eu acho ele simples. Assim: ele... Eu... Eu só falo isso. Eu num conheço, eu vejo pela 

televisão, então num sei falar. Eu acho ele uma pessoa simples, uma pessoa que ele também 

foi um trabalhador, né, como a gente mesmo. Eu acho que ele também já passou por 

momentos difíceis... Entendeu? [...] É tipo assim: ele está sempre ali com povão. Entendeu? 

Que ele tem que estar mesmo, né, que é obrigação dele estar com povão mesmo, que político 

tem que estar, num adianta. [...]  Eu acho que ele foi uma pessoa assim que trabalhou muito, 

sabe, que lutou também, que batalhou, entendeu, que eu acho que ele num nasceu em berço de 

ouro. Então, pra mim, isso aí já é a pessoa ser simples. Né? Então pra mim é isso [...] O maior 

defeito do Lula que eu acho  sabe o que é? Ele ir na televisão e falar que num sabe de nada 

que acontece. Eu acho isso um defeito [...]  Ah, tudo que acontece: Ah, eu não vi nada, não sei 

da nada. Pra mim, que eu acho que é isso. Que a gente sabe que a pessoa sabe e a pessoa fala 

que não sabe [...]  das coisas que aconteceu no governo dele, que houve aqueles negócios lá, 

de ambulância, aqueles negócio, ele falava na televisão que não sabe. Isso aí eu achei... Achei 

falta de caráter dele, né, falar isso. Se ele está lá, como que não vai saber? Se trabalha com 

ele, como que ele não sabe? Né? [...]  Ele que é o chefão, com certeza ele sabe. Só que a gente 

engoliu isso e deixou pra lá. Dá mais uma oportunidade... 

As considerações de Ana Maria sobre o governo Lula, ao longo das rodadas de 

entrevistas, oscilaram em torno de uma média de aprovação mais geral, segundo os novos 

fatos – abonadores ou não – levados ao ambiente informacional pelas campanhas, pela mídia 

e por meio das interações interpessoais. Esse comportamento confirma os axiomas, 

respectivamente, da acessibilidade e da resposta, no modelo Zaller para o processamento da 

informação sobre temas da política. O primeiro sustenta que quanto mais recentemente uma 

consideração tiver sido elaborada, menor tempo é necessário para recuperar, da memória, 

considerações relacionadas e trazê-las ao topo da cabeça (Zaller, 1992: 48). O axioma da 

resposta assinala que os indivíduos respondem aos questionários de survey, ponderando as 

considerações que estão mais salientes em sua mente. (Zaller, 1992: 49).  

Entre todos os panelistas, o mais politicamente sofisticado, Ricardo, justamente aquele 

que mais se expõe à informação sobre a política, foi quem mais apresentou flutuações em suas 

posições políticas para o voto ao longo do pleito. Maior conhecimento sobre a política lhe 

confere mais atenção a um maior leque de issues – como o posicionamento do Brasil na 

América Latina e em questões internacionais mais abrangentes – explicações mais estruturais 

para os fatos da política e considerações sobre as questões em geral mais ricas, com variedade 

de ângulos de análise.  

Apesar dos diferentes níveis de engajamento cognitivo com a política, assim como 

Ana Maria, que apresenta predisposições conflitantes – o seu autointeresse, os seus valores e 

ideologias mais abrangentes – Ricardo selecionou e processou as novas informações do 

ambiente informacional, hierarquizando dados, em meio á incerteza, de forma muito 
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semelhante. Contudo, Ricardo, com engajamento cognitivo muito alto, introduziu em suas 

considerações abordagens e enquadramentos diversos, que o levaram a sucessivos 

reposicionamentos: a identificação com o PSDB parecia, de certa forma, contrabalançar a sua 

atitude política, que tendia pela reeleição, influenciada pela aprovação do governo Lula em 

diferentes aspectos elencados, além de facetas da personalidade política do presidente que, na 

percepção de Ricardo, lhe conferem o status de um estadista. Nesse sentido, o engajamento 

cognitivo muito alto lhe dá independência em relação aos atalhos cognitivos, permitindo-lhe 

considerações mais complexas do que aquelas elaboradas por Ana Maria, que apresenta 

engajamento cognitivo mediano. A tudo isso se somou pouco entusiasmo com a candidatura 

Alckmin. 

Essas são evidências com consequências importantes para o modelo de processamento 

político que propomos. Diferentemente de Zaller, acreditamos que o engajamento cognitivo 

não é necessário para um posicionamento político coerente com valores e predisposições 

individuais, pois, por meio de uma diversidade de estratégias, os indivíduos superam os hiatos 

de informação em seu repertório. Também refutamos, como demonstraremos agora, as 

suposições que derivam da ideia de que a atitude de indivíduos com alto engajamento 

cognitivo são substancialmente mais estáveis do que a de indivíduos com baixo engajamento 

cognitivo. Pessoas com maior engajamento cognitivo com a política tendem a se expor mais 

às informações e, portanto, são estimuladas a processar mais informações, fazendo 

considerações sobre temas mais diversos, não raro, conflitantes, para a tomada de decisão. 

Como empregam uma variedade maior de atalhos cognitivos para absorver, processar e 

estocar as informações, elas estão expostas a uma pluralidade maior de enquadramentos. Daí, 

fazem mais considerações frequentemente conflitantes e tendem a se reposicionar mais, não 

raro, superando predisposições do tipo ideologias partidárias.  

Foi assim com o médico Ricardo, que cultiva o hábito compulsivo pela mídia 

impressa, – se considera “fanático” por jornal impresso: lê de três a quatro por dia. Consome 

sistematicamente revistas semanais, eventualmente sintoniza no Canal do Congresso Nacional 

e acompanha alguns debates, além de constituir uma audiência atenta de noticiários de 

televisão, de documentários e programas de entrevistas com especialistas. Ricardo é o 

paradigma do “cidadão informado” e interessado em política, que a teoria democrática espera 

encontrar.  

A combinação de alto engajamento cognitivo, o que geralmente vem acompanhado de 

grande exposição a canais distintos, disponibilizados pela mídia, aliado às predisposições 

políticas conflitantes, sugere maior dificuldade em se posicionar na disputa eleitoral. Novas 
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informações e argumentos chegam a todo tempo – não oriundos do HGPE, que Ricardo 

acompanha à distância, mas de uma variedade de fontes de informação que acessa avidamente 

– em diferentes plataformas de mídia, em interações interpessoais com pacientes em altos 

postos dos três Poderes, colegas de trabalho igualmente muito relacionados com outros atores 

bem situados na arena política.  

Ao longo da campanha, Ricardo admitiu ter “recuado” pelo menos cinco vezes em sua 

intenção de voto em Alckmin, cogitando migrar para Lula. Considerou “importante” e um 

ganho para o País o segundo turno, o que, acredita, possibilitou mais “debate”. Ao mesmo 

tempo, Ricardo está cético em relação a um segundo mandato de Lula. Não em virtude do 

escândalo do dossiê, que classifica como um “erro político e estratégico do PT que não foi 

devidamente esclarecido”, mas porque percebe em Lula a tendência de buscar uma relação 

direta com as massas para enfrentar a oposição no Congresso, convocando de forma 

plebiscitária uma Assembleia Constituinte a la Hugo Chavez.  

Para Ricardo, o governo Lula se saiu bem em várias áreas de atuação. Tece elogios à 

forma como o presidente conduziu a crise entre o Brasil e a Bolívia. Segundo ele, Alckmin 

não teria “estatura” para as decisões políticas de Lula no auge da crise. Na ocasião, criticou a 

postura de líderes do PSDB no Congresso, que se bateram por uma saída bélica. Também 

elogia a administração lulista em geral, dando continuidade a um processo de estabilidade 

econômica, e a sensibilidade política do presidente, não apenas para se posicionar em grandes 

temas internacionais como em relação aos problemas sociais do País. Na terceira rodada, já às 

vésperas do pleito de segundo turno, Ricardo volta a se debater entre a preferência pelo PSDB 

e a preferência por Lula. Define Alckmin como “um gerente”, politicamente incapaz de 

alcançar a dimensão de Lula, a quem define como um estadista:  

Um gerente, um gerentaço. Um bom gerente, as contas estão em dia, teria pouco roubo, mas 

não teria, bem que não teria sensibilidade de fazer uma política com relação à Bolívia (...) o 

Lula teria, já brigou com o Bush. Ele não tem isso, então é o gerente, já colocaram como 

manchete dele: o Brasil precisa de um gerente. 

Já no segundo turno, às vésperas do pleito, Ricardo afirma: “Se fosse votar (de novo 

ele não se dispôs a viajar) votaria no Alckmin, mas torcendo pelo Lula”. E por fim admite: 

“Eu até votaria no Lula. Não acredito mais em fechamento (à la Chávez). Não acredito em 

nada disso. Esses debates são bons.”  

Crítico da forma como Fernando Henrique Cardoso privatizou várias empresas do 

país, o que pode ter contribuído para o seu voto em Lula em 2002, Ricardo percebe benefícios 
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que vieram do processo de privatização, e, de novo, distante do enquadramento moral, afirma, 

citando textos de especialistas publicados no jornal Globo sobre o tema:  

As privatizações foram malfeitas, talvez necessárias, mas muito bom que depois chega o Lula, 

depois destas privatizações e começa então a dar um certo reforço no Estado. Senão eles 

pulverizavam o Estado todo, quer dizer tem um grupo que acha que deveria privatizar até a 

saúde . 

Ricardo considera ser a dívida social do País o problema mais urgente a ser resolvido, 

dentro de um crescimento econômico possível. Para ele, Lula e Alckmin atuariam nesse 

sentido, mas Lula mais intensamente: “O que varia é a intensidade. O que é muito mais 

simpático, o social, para o Lula do que para o Alckmin. Para o Alckmin seria uma obrigação 

de oficio. Quer dizer, uma praga na cabeça que tem de aguentar (....)”. 

 

2.5.2. Identificação com o PT e processamento da informação  

 

Com identidade partidária e autointeresse convergentes, a jovem Diana, muito 

engajada na campanha de Lula, como vimos, processa as informações de modo a rejeitar 

fortemente qualquer fato que possa trazer distúrbio ao seu posicionamento político. 

Pontuando 6 em 13 na escala de informação sobre a política, Diana interpreta, cria 

significados para os fatos desabonadores de Lula, completando informações que faltam em 

seu repertório com profunda indulgência, dando ao candidato de sua preferência, como já 

haviam anotado os autores de Voting: a study of opinion formation in a presidential 

campaign, o “benefício da dúvida”.  

Diana acredita que os partidos que formam a coalizão de apoio ao governo federal 

foram responsáveis por uma grande armação para prejudicar Lula. Para ela, o caso dossiê 

impediu a vitória de Lula no primeiro turno. Ao processar as informações sobre o escândalo, 

ela busca em sua memória analogias com fatos políticos estocados, construindo significado: 

[...] Eles estavam caçando lá no passado, alguma coisa que poderia incriminar o presidente 

agora, porque na matéria que eu li no jornal, falou mesmo, os partidos que apoiavam o PT na 

coligação, falou mesmo, enquanto a gente quiser ter ele no governo, a gente vai ter, o dia em 

que quiser tirar a gente tira”. Então eles falaram esta frase e esta frase encaixou muito bem 

neste dossiê, que chegou agora, então eles estão querendo tirar o presidente do comando, 

ainda falaram: ele brincou muito já no comando, agora é nossa vez de assumir, porque foi a 

gente que colocou ele lá. Então eu acho que é um jogo de outras coligações para poder tirar o 

presidente [...] Porque não tem como eles manipular mais o presidente, eles pensaram que se 

eles colocassem um presidente teoricamente analfabeto, eles poderiam manipular. Como o 

presidente se sobressaiu a todas essas opiniões, ai eles puderam ver agora, depois de quatro 

anos, que não poderiam controlar ele, então eles estão querendo tirar ele da Presidência. 



 150 

Os escândalos de corrupção que se abateram ao longo do governo Lula são 

interpretados pela perspectiva daquilo que ela considera, trouxeram de bom: houve 

consequências e punições. 

Antes das eleições acontecerem, o que estava acontecendo era uma limpeza que eles estavam 

fazendo no Senado, tirando os corruptos. Vamos supor assim, tinha gente do lado do Lula que 

era corrupto e continua lá no Senado. Mas tem gente que também era colega do Lula, que é 

corrupto, que saiu do Senado [...] A maioria deles saíram por corrupção e lavagem de 

dinheiro, caixa dois... Nossa, um tanto de coisa! Ah, rombo nas contas. Eles pegavam o 

dinheiro do povo e mandava pra fora do país... ham... Deixa eu ver o que mais... É... Falava 

que ia investir em alguma coisa e num investia em nada, ficava com o próprio dinheiro, que 

nem a CPI das Ambulâncias. Dizem que era pra... que era investimento para as ambulâncias, 

né, era pra gente ter mais ambulâncias, essas coisas, nas ruas. Aí o que eles fizeram? Eles 

pegaram o dinheiro pra eles. Então o quê? Corrupção nata. Ladroagem, né? Aí eles... Aí foi 

onde que começou essa tal CPI, começou primeiro lá com os sanguessugas, estava chupando 

o governo do povo, o dinheiro do povo, aí depois foi passando pra CPI das Ambulâncias, até 

que quando começou o partido eleitoral, quando começou as eleições já não tinha mais 

nenhum tipo de CPI... Já tava quase tudo resolvido, quem tinha que ir preso, estava preso, 

quem tinha que ficar solto, estava solto e eles estavam dando mais ênfase à eleição. Então eu 

acho assim: foi um ano agitadíssimo.... Não, o presidente eu não falo. Senador, deputado, 

prefeito... [...] Eu num estou falando que isso nunca aconteceu não, mas foi um ano que a 

mídia deu mais ênfase e mostrou mesmo, mesmo que ela tenha mostrado com versões 

distorcidas de alguns casos, mas foi um ano que a população viu os magnatas, no caso, serem 

presos [...]  Em relação ao roubo deles eu achei a coisa mais normal do mundo porque político 

rouba mesmo! Mas em relação a prender, à cassação dos mandatos, a prender mesmo, né, tirar 

do meio da sociedade, eu fiquei impressionada! Que isso nunca acontece e aconteceu este 

ano. Mesmo que eles vão lá e fique uma noite, mas eles foram presos. Isso é muito 

interessante. 

Já para com Alckmin, não há indultos: as suas propostas de governo são colocadas em 

dúvida e vistas sempre sob a ótica negativa e contrapostas à sua experiência com o governo 

federal em curso, que Diana avalia bem:  

O Alckmin foi falar do plano dele de trabalho, ele falou assim que em menos de um ano ele 

criou mais de quatro mil e não sei quantos... Não, quatro mil não! Falei pouco. Mais de não 

sei quantos mil empregos nos hospitais. Beleza! Não estou discriminando pedreiro, a maioria 

dos empregos que ele gerou era de pedreiro, marceneiro, carpinteiro. Deixa eu ver que mais. 

São empregos que não cabe a mim. Então quando ele fala: ah, eu criei uma frente de emprego 

nas construções dos hospitais, então quer dizer que ele conseguiu, nesses anos todos que ele 

estava lá de governo, nesse último ano agora, a única possibilidade de emprego que ele criou 

foi quando ele começou a construir esses hospitais? Foram dezenove na realidade ou vinte e 

um, eu não sei. Então é ai onde que vem, né? Nossa, se ele fosse presidente, hem? Nós ia 

fazer mestrado de pedreiro. Por conta de que ele deixou bem claro na campanha política dele 

que essa foi a grande frente de emprego que ele criou! E o Lula não, o Lula já expandiu. Você 

vê que o mercado do meu pai é um mercado chato de trabalhar ... Nossa, esse ano o meu pai 

não ficou desempregado! E todo Natal, não tem outra, ele desemprega, nós passa o Natal 

aquela coisa horrorosa! E quando chega janeiro, ele emprega. Mas é todo Natal! Este ano não, 

este ano o meu pai está trabalhando tranquilo, o meu irmão tá trabalhando tranquilo. Michele 

só não tá trabalhando porque ela tá mexendo com esse negócio do casamento dela. Eu num tô 

trabalhando ainda nem sei por que, que eu vou pro lado do serviço, o serviço corre demais de 

mim. E o meu pai é metalúrgico, as minhas tias todas são costureiras, essa época do ano 

também não tem serviço pra elas e está tendo serviço. Então eu acredito e gosto muito da 

proposta do Lula. 

Segundo Diana, Alckmin também pretenderia acabar com o Programa Bolsa Família. 

Ela pinça da propaganda eleitoral trechos que considera sugestivos da intenção do candidato 
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tucano e depois o critica porque na sequência dos programas eleitorais nega com veemência a 

intenção.  

Eu estava assistindo lá o Horário Político lá na minha linda casa, quando eu vi o Alckmin 

falando que ele ia cortar de vez no governo dele esse negócio de Bolsa Escola, que num 

existe, isso é tratar de vagabundo... Ele usou um termo assim: as mães e os pais não trabalham 

e é sustentado pelas bolsas. Vou cortar essas bolsas. Daí dois dias ele falou que no governo 

dele ia aumentar o dinheiro das bolsas. Esse negócio ficou gravado na minha mente. Eu falei: 

gente, esse pessoal pensa que a gente não assiste programa eleitoral, que a gente é burro, que 

a gente num presta atenção no que eles falam. Eles pensam que a população em massa é leiga, 

num presta atenção ou que tem uma psicose, uma falta de memória horrorosa. Que eu... Eu 

falei com a minha mãe, eu fiquei tão indignada que eu falei: ué, mãe, ele num falou que ia 

cortar as bolsas? E ele afirmando ali, entendeu? 

Interessante salientar o caminho mental percorrido por Diana para interpretar a 

posição de Alckmin em relação ao Bolsa Família. O candidato tucano nunca afirmou que 

“acabaria de vez” com o programa. Mas em seu programa foi explicitada muita ambiguidade 

em relação ao Bolsa Família, como veremos no capítulo seguinte, “capturada” por Diana que 

daí construiu inferências. Quando solicitada a elencar qualidades e defeitos no candidato 

tucano, a partir da leitura de passagens do programa tucano em relação ao Bolsa Família, 

Diana vaticina: Alckmin detesta os pobres. 

 O Presidente Alckmin falou que ia cortar a Bolsa Família, Bolsa Escola, bolsa num sei o quê. 

Eu não acho isso legal. Eu gostei muito dessa idéia que o Lula teve porque incentivava as 

crianças a irem na escola [...]  Ele (Alckmin) me transmite assim: que ele detesta pobre. Mas 

ele detesta mesmo! Ele só foi lá fazer a campanha política dele naquele, no meio daquele 

conjunto habitacional, porque ele estava precisando de voto e o povo tinha que ficar solidário 

com ele e ele solidário com o povo, pra ele mostrar que ele tem ação junto aos pobres. Que, 

querendo ou não, a maior classe que tem é a classe pobre. Então, pra mim, ele detesta pobre, 

muito mesmo. Mas ele precisa porque a profissão que ele escolheu, ele depende do pobre pra 

ele chegar em qualquer lugar, ele não gosta, mas ele precisa. Mas, no mais, nada contra ele. 

Eu sou pobre. 

O caso de Diana reforça a ideia do axioma da resistência apontado por Zaller, segundo 

o qual as pessoas tendem a resistir aos argumentos inconsistentes com as suas predisposições 

políticas, desde que tenham a informação contextual necessária para perceber a relação entre a 

mensagem e as suas predisposições. Como já apontamos, a nossa discordância maior com o 

autor relaciona-se à suposição que deriva deste axioma, colocando o engajamento cognitivo 

como variável chave para a resistência. Para Zaller, indivíduos com baixo engajamento 

cognitivo com a política estarão frequentemente não conscientes das implicações quanto às 

comunicações persuasivas às quais se expõem e, frequentemente, terminam por aceitá-las por 

engano. (Zaller, 1992: 44 e 45) O autor reconhece, contudo, a importância de “cueing 

messages”– mensagens que carregam pistas – sobre o seu conteúdo ideológico, em termos de 
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valores mais gerais de um contínuo liberal-conservador, o que, nesse sentido, o aproxima da 

abordagem da racionalidade limitada.  

Em nosso painel recrutado para o contexto das eleições presidenciais de 2006, não 

identificamos dificuldades dos eleitores em se posicionar em observância aos seus valores e 

interesses, tecendo as considerações, mesmo que conflitantes, chegando a decisões razoáveis. 

Para Diana a identificação com o PT é reforçada à medida que avalia positivamente issues do 

governo Lula, que considera beneficiá-la, como o ProUni, a empregabilidade, os preços mais 

baixos de alimentos e o aumento do poder de compra de sua família, dando-lhe acesso a 

equipamentos eletrônicos. Como anota Fiorina, a identificação partidária não está 

impermeável a mudanças nem é destituída de conteúdo. A partir do desempenho das legendas, 

lidando com as questões importantes, o eleitor avalia a sua performance e reitera as suas 

preferências. A lógica inversa é verdadeira. A legenda perde apoios ao longo do tempo, diante 

da percepção de um desempenho negativo no enfrentamento de desafios de governo.  

Com o apoio dos dois atalhos, ela não alterou a sua disposição de voto e defendeu a sua 

posição política, interpretando em favor de suas predisposições todas as informações que 

trouxessem distúrbio à sua posição política. Quais seriam os limites do “indulto psicológico” 

– em outras palavras – que tipo de nova informação seria capaz de alterar o cálculo eleitoral 

de indivíduos com predisposições convergentes é um desafio para pesquisas futuras.  

 

2.5.3. Sem identificação partidária, pouca informação e estabilidade de posições ao longo 

da campanha 

 

Léa, Ângela e Edson apresentaram estabilidade em sua intenção de voto entre julho e 

o primeiro turno. Os dois últimos mantiveram o voto em Lula entre o primeiro e o segundo 

turno, sem terem considerado, ao longo das entrevistas em profundidade, mudança de 

preferência. A estabilidade da atitude política de Ângela e Edson se deu apesar do incômodo 

com os escândalos de corrupção. Ângela verbaliza, na segunda rodada de entrevistas, em 

setembro, o constrangimento, sem saber detalhar o caso adequadamente: 

Sobre aquele... O Mensalão, né? Sobre a... Roubou dinheiro e o presidente disse que não 

sabia, né disse que ele não sabia. Eu não sei se ele não sabia, porque lá dentro e eles rouba as 

pessoas? Isso é um absurdo. Isso ai eu achei errado porque roubar das pessoas que trabalha 

igual um não sei o que pra pôr o dinheiro, ai eles vão lá e cata tudo? Igualzinho o que foi o 

presidente há muito tempo, que roubou das pessoas, as pessoas ficou sem nada. Eu não estou 

lembrada quem que roubou, que eu... Quem... É... As pessoas estava com dinheiro no banco, 

quando foi lá ver, estava zerado, num tinha nem conta mais. Não estou lembrada que 

presidente, mas foi um presidente. Entendeu? 
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Com pouca informação acumulada sobre a esfera pública e atitude fraca positiva com 

a política, Ângela e Edson são pragmáticos ao analisar resultados de governo: hierarquizam os 

pontos que consideram afetá-los mais, embora pouco expostos à mídia, acumulam 

informação, sobretudo, como subproduto das rotinas e são muito dependentes de interações 

interpessoais, com poucos interlocutores que elegem segundo a sua credibilidade e confiança 

para interpretar fatos e se posicionar. As suas considerações sobre os issues da política 

suscitam quadros de referência simplificados e objetivos, muito focados no tipo de benefícios 

que extraem das políticas específicas.  

Indivíduos com pouca informação sobre a política e atitude política fraca tendem a se 

apegar mais a certos atalhos cognitivos ou heurísticas e a resistir a mudanças de posições nas 

disputas eleitorais. A suposição vai em direção oposta às conclusões de Zaller em seu modelo 

para o processamento de informações relacionadas aos issues específicos. Muito diferente dos 

testes de survey, do tipo “pegadinhas”, para avaliar se o eleitor está familiarizado com 

minúcias de grandes questões ou diferentes da abordagem de temas muito especializados, em 

que não está claro ao eleitor o impacto disso em sua vida, os contextos de campanha são 

distintos, pois, o que está em jogo não é um issue específico e, frequentemente, é mais fácil 

identificar os campos políticos em disputa.  

Eleitores avaliam e hierarquizam um conjunto de questões que o tocam mais 

diretamente, esperando do governo boa performance na manutenção desses grandes temas, 

que resultam em um bem-estar mais geral na sociedade. Daí o papel central dos issues 

relacionados à economia nesta avaliação.  

O comportamento de Léa, Edson e Ângela ao longo da campanha é sugestivo. A 

primeira tem atitude política fraca e negativa. Os dois últimos, atitude política fraca e positiva. 

O que os aproxima? Todos têm engajamento cognitivo com a política de mediano para baixo 

e uma postura passiva em relação à esfera pública. Envolvem-se em poucas interações 

interpessoais ao longo da campanha e, quando estimulados por interlocutores dispostos a 

persuadi-los, colocam-se na defensiva, resguardando as suas posições. Demonstraram 

estabilidade na intenção de voto ao longo da campanha. O que os distingue? A primeira só 

participa dos pleitos porque o voto é obrigatório e, quando o faz, tende a se eximir de 

responsabilidades, em geral, considerando como variável importante para o seu cálculo 

eleitoral candidatos sem chance alguma de vitória e com forte discurso moral. Ao contrário, 

Edson e Ângela têm expectativas baixas, não obstante considerem que possam extrair algum 

benefício de políticas de governo. Votam avaliando as administrações em curso por meio de 

informações obtidas, sobretudo, na rotina de vida ou por meio de interações interpessoais e 
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por meio de heurísticas de representatividade, ao projetar a performance futura de candidatos 

a partir de algumas características pessoais.  

A atitude política do indivíduo face à esfera pública, portanto, expressa predisposições 

políticas mais amplas, com consequências para a interação com as novas informações, o seu 

processamento e posicionamento. Essa atitude é afetada por experiências eleitorais passadas, 

ou seja, compõe o cabedal de conhecimento sobre a política do repertório acumulado pelo 

eleitor. A “decepção” de Léa vem das eleições presidenciais de 1989, quando Fernando Collor 

de Mello foi eleito, um candidato em quem confiava muito. Ela descreve com impressionante 

nitidez um dos episódios relacionados à percepção equivocada de optar por Collor, ocorrido 

há década e meia, dando indicativos de que arquivou a vivência numa espécie de esquema 

mental (Graber, 1988) incorporado aos seus valores mais gerais do tipo “default”.  

Eu tenho a imagem dele no Rio, numa canoinha, falando que o País ia melhorar... E eu 

assistia. Nessa entrevista dele, que eu vi ele na canoa direitinho... E eu, depois disso eu fiquei 

muito decepcionada, eu passei, assim, a não acreditar em ninguém, sabe? Então, assim, a 

política pra mim... Infelizmente .... Eu falo: oh gente, se eu tivesse gravado, eu ia mostrar ele. 

Mas o que ia resolver? Uma andorinha só não faz verão. Foi uma decepção muito grande que 

eu tive com o Collor. 

Os novos escândalos que chegam ao ambiente informacional são incorporados ao 

conjunto de seus valores-padrão, reforçando as suas convicções de que os políticos mentem e 

roubam. A esses elementos soma-se um certo sentimento subjetivo de incapacidade de 

compreensão da esfera pública, que decorreria “da falta de estudo”. A sensação de impotência 

daí derivada parece levar o indivíduo a considerar que “a política não é para mim” ou que “é 

preciso ter estudo” para compreender. Léa informa-se pouco, prefere não se comprometer 

com a escolha dos governos. Depois de fazer a defesa do voto facultativo, diz que se assim 

fosse, optaria por não votar. 

Eu não... não consigo acompanhar essa política. Nossa, não tem como! Quando você pensa 

que está melhorando, vem uma bomba, igual veio esse trem de Mensalão. Aí passa esse trem 

de Mensalão, já vem outra coisa. É difícil! Então eu não ocupo muito o meu tempo com a 

política não, apesar de amar o meu país, ser brasileira, eu não me preocupo muito não. E 

achava que o voto devia ser: vota quem quer. 

Léa explica que não se daria ao trabalho de ir votar: “Não. Não ia perder meu tempo 

de ficar fila, em fila lá igual fica, fiquei nessa última eleição lá. Num... Num votaria não.” 

Para ela, quem faz opção política por um candidato fica responsável por aquele governo. 

Como ela votou em Ciro Gomes nas eleições de 2002, não se sente responsável pelo governo 

Lula. Embora no geral tenha uma postura de aprovação passiva do governo Lula, Léa diz 

conhecer muitas pessoas que não o suportam, inclusive a sua patroa no consultório onde 
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trabalha. Por não ter votado em Lula, Léa se sente tranquila, descomprometida com o governo 

eleito.  

Eu num votaria não se o voto não fosse obrigatório. Não votaria. Sabe por quê? Tem gente 

que não gosta, num aguenta nem ouvir falar o nome do Lula. Eu não vou ter aquela 

consciência, vou estar tranquila: ah, o País está ruim por causa do Lula, mas eu não votei nele. 

Então, eu não... Se pudesse eu não votaria não. 

Enxerga a política, sobretudo, por meio de uma arena simplificada sob o 

enquadramento moral – quem rouba e quem não rouba. Esse parece também ser outro 

importante atalho para a escolha de candidatos. O forte viés moral presente no discurso 

político de Heloísa Helena – que lhe passa a sensação de “força” e “determinação”, 

“coragem” de quem enfrenta as mazelas do sistema, assim como no de Collor na década de 90 

e no de Ciro Gomes, em 2002, é uma espécie de “chave” para a preferência de Léa – e parece, 

igualmente aos indivíduos com atitude política forte e tensa, como Antônio Carlos. Léa optou 

por Heloísa Helena em julho, candidata que lhe pareceu melhor encarnava a percepção da 

política da honestidade versus a corrupção. Além disso, ela não percebia qualquer chance de a 

sua candidata vencer. Na elaboração de suas considerações, valeu-se também de heurísticas 

de representatividade, do tipo gênero. Para construir narrativas causais coerentes, projetou na 

candidata as características que mais lhe pareceram razoáveis, a partir de seu modelo mental 

do tipo de pessoa que “faria as coisas certas” (Popkin, 1994), tentando inferir e projetar qual 

seria a sua perfomance à frente da Presidência da República.  

Quem eu gostei mais de todos, todos, foi da Heloisa. De ser uma mulher de pulso firme e dela 

falar as coisas sem gaguejar, fazia as pergunta pra ela, ela respondia. Eu num assisti todos os 

debates, assisti alguns flashes, algumas coisas muito rápida, e dela o... Igual o Geraldo 

Alckmin ficou só querendo agredir o Lula com palavras, negócio de avião, que comprou, num 

comprou... Então o que eu mais gostei foi da Heloisa [...] A sinceridade dela, de ser uma 

pessoa... Ela é uma pessoa pública, se tornou pública agora quando ela se candidatou, mas ela, 

ela é humilde e continuou humilde do mesmo jeito, num mudou o jeito dela. 

Léa manteve poucas interações interpessoais sobre a política, tema do qual não se 

sente preparada para debater: conversou sobre a candidatura de Heloísa Helena com um 

vizinho em julho, a quem considera muito e respeita. Dos irmãos, entretanto, não obteve a 

mesma aprovação. Alguns pediram para que votasse em Lula, com a justificativa de que 

“melhor deixar ele lá, pois já roubou muito, não vai roubar mais. Se colocar outro, vai 

começar a roubar de novo”. Embora ela considere o governo Lula “bom”, o argumento não 

foi convincente: manteve o voto em Heloísa Helena. Léa também resistiu a outros “ataques” 

que tentaram persuadi-la. Nem de longe considerou a mudança, rejeitou todas as mensagens.  
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No segundo turno, contudo, entre Lula e Alckmin, Léa afirmou preferir a derrota do 

Alckmin. Mas sem querer se comprometer com o pleito, disse ter esquecido o número de Lula 

na hora de votar.  

Você acredita que quando eu cheguei lá eu não conseguia lembrar o número do Lula? Parece 

mentira, mas é verdade. Aí a... O meu filho ainda falou: mãe, por que você não perguntou ao 

mesário? Mas eu fiquei com vergonha! Fiquei morrendo de vergonha e também não tinha 

muita opção: ou era Lula ou era Geraldo! Mas no Geraldo eu não voto [...]  Não lembrei de 

jeito nenhum, eu lembrei do 45, que é o Alckmin, que eu num gosto dele e num lembrei do 

Lula. Aí ficou em branco, eu votei em branco. 

Não obstante o “lapso de memória” que a levou a votar em branco, Léa teceu 

considerações para chegar à “preferência” por Lula: uma aprovação mais geral do governo 

Lula, apesar do incômodo com os escândalos de corrupção reforçada por interações com a sua 

família que ativaram em sua memória aspectos negativos do governo Fernando Henrique 

Cardoso, como por exemplo, a sua postura percebida como “privatista”. 

E aqui em casa todo mundo é unânime, ninguém... Todo mundo votou no Lula, ninguém 

gosta do Geraldo. É, as minhas irmãs que estão estudando agora, elas acham que o Geraldo 

Alckmin vai ser um novo Collor. Entendeu? Que ele vai... Vai... Que a intenção dele é de 

privatizar muitas empresas e é o que... E dizem que é uma continuação do Fernando Henrique. 

Que o Fernando Henrique, que acho, que privatizou a Vale do Rio Doce, né, e diz que o que a 

Vale recebe hoje por mês, o lucro que ela tem por mês, foi o valor que o Fernando... o 

Fernando Henrique vendeu. Então eu acho que a empresa não tem que privatizar ela. Então a 

nossa conversa em casa foi essa, pro segundo turno, então todo mundo é Lula aqui em casa. 

Indagada se passada as eleições, sentia-se arrependida por ter votado em branco, Léa 

não hesitou:  “Eu não! Não arrependi não, porque o Lula já era candidato eleito mesmo! Então 

o meu voto num importou muito não”. Ela também teceu considerações a partir das 

características pessoais dos candidatos, fazendo projeções intuitivas a partir de heurísticas de 

representatividade e balanceando-as com informações de sua experiência com os governos.  

Ah, Lula é sofredor igual a gente também, né, veio lá de baixo, ele... Ele... Eu acho que as 

coisas que ele está falando, ele está cumprindo. Então eu acho que ele é honesto na política 

[...]  O Geraldo Alckmin? Eu não vejo qualidade nele, eu acho ele muito fingido, muito falso 

democrata. Fala as coisas só pra adquiri voto mesmo, as coisas que ele fala, você olha assim, 

você vê na televisão, igual eu tive que assistir o programa, a propaganda eleitoral, a gente vê 

que é mentira. Ele tem uma falsidade muito transparente nas coisas que ele responde, nas 

coisas que ele fala. Nunca gostei dele, eu acho ele muito falso. 

Igualmente descrente na esfera pública e sem gostar de conversar sobre o assunto, 

Emerson diferencia-se de Léa pela intensidade do sentimento de indignação face à política. 

Mais atento ao noticiário e mais informado do que Léa, ele se considera lesado pelos 

políticos, rejeita por isso todos os partidos e evita conversar sobre o tema. Tem uma postura 

de desalento, de impotência diante de um sistema político que considera injusto, em relação 
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ao qual o indivíduo nada pode fazer. A atitude política forte e negativa de Emerson confere 

estabilidade ao seu posicionamento eleitoral. Anula o voto. “Política eu não discuto com 

ninguém, não dou opinião. Minha opinião é só não voto para ninguém.”  

A decepção e o afastamento da política se deram a partir do pleito de 1998 quando, 

segundo Emerson relata, apoiou a candidatura do Cabo Júlio
42

 para a Câmara dos Deputados. 

Cabo Júlio fez carreira política no movimento da Polícia Militar de Minas Gerais, 

participando ativamente da greve da categoria durante o governo Eduardo Azeredo. “Olha no 

que deu. Está aí, envolvido”, reclama, referindo-se ao caso sanguessugas.  

Sempre estou votando nulo [...]  Voto nulo porque a decepção é muito grande. A partir do 

momento que eu te dou um voto, é porque eu estou te dando esperança. Eu tenho uma 

esperança pra você, que você ganhe e tenho uma esperança em você de você retribuir coisas 

boas pra nós. Né? Pro país nosso, tal e tal, pra comunidade, essas coisas. Então o que 

acontece? A gente num vê isso. Quando a gente vai ver, se o pessoal aprofundar essa 

falcatrua... Vou te dar uma base, vou te dar um exemplo: Cabo Júlio... era um polícia, um 

soldado, é um cabo, não é nada, um cabo, um cabo da polícia, era militar. Aproveitou as 

oportunidades das greves dos militares, oportunista, que aquele lá foi oportunista, ficou líder 

da greve, foi excluído. Foi excluído, candidatou. Já ficou conhecido desde a greve dos 

militares, a primeira vez que eu vi, né, em 97 [...]  Então como que a gente vê? A gente vê 

como um rapaz que veio lá de baixo ... [...]   Mas é um cara que ganhava um salário, vão por 

hoje ai, uns mil e duzentos conto. A gente colocou ele lá pra ver o que ele fazia. Realmente 

ele fez algumas coisa: voltou uns militares que foi expulso, que foi pra corporação do 

Bombeiro, graças a Deus que está lá, que eles tem que trabalhar e cuidar das família deles. 

Então isso aí foi bom, mas só que tem que dava pra ele fazer muito mais e num fez. E o que 

que aconteceu? Aconteceu que depois, agora nesse negócio da sanguessuga, máfia das 

ambulância, que tem o nome de Sanguessuga, ele está envolvido nisso. [...]  Ah, o quê que eu 

achei disso? É que eu acho... Eu, na minha opinião, eu acho muito sem-vergonhice, safadeza. 

Que essa máfia das sanguessugas é ambulância, essas ambulância é pra servir o pessoal aí, oh, 

esses sertão bravo ai e eles roubou aí do pessoal. 

Emerson percebe a política como um permanente jogo estratégico de interesses. Todas 

as ações, mesmo se em benefício da população, se não direcionadas para acordos financeiros 

de campanha, são voltadas para obter votos. Os escândalos de corrupção, Emerson comenta 

todos: o caso Pallocci, a Máfia dos Sanguessugas, o Mensalão, além do “dossiê”. Ele pretende 

manter o voto nulo – o que faz há três pleitos, mesmo considerando uma injustiça eclodirem 

denúncias contra o Lula às vésperas da eleição.  

Na opinião de Emerson, a justiça não opera contra a corrupção dos políticos. Mas o 

faz contra a classe trabalhadora.  

 Se fosse uma pessoa que não tem envolvimento com política, sabe, uma pessoa humilde, 

trabalhadora, sai de manhã, volta de noite, no dia-a-dia ali ralando, sabe, aquela vida dura 

mesmo, pra ganhar um dinheiro é difícil, tem que trabalhar muito, suar, eu creio que ficaria 

preso [...] Uma pessoa normal que não está ligada com política [...] Ah, eu acho que só devido 

não está ligado com os políticos... Acho que no momento que tem político, de polícia, tem 

                                                 
42 Cabo Júlio se elegeu em 1998 e foi reeleito em 2002 para a Câmara dos Deputados. Em 2006 não reconquistou a cadeira. 

Elegeu-se em 2008 para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, mandato que ainda exerce, depois de ter sido novamente 

derrotado ao tentar retornar à Câmara dos Deputados nas eleições de 2010. 
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delegado, tem advogado, tem conversa. Isso a gente já viu, né? [...]  Conversa, né? - Ah, eu 

sou deputado fulano, o meu amigo está preso aí, vê o que que você pode fazer pra mim...” 

Essa percepção de que exista impunidade quando há “grandes” envolvidos na 

corrupção, que em sua opinião deveriam dar o exemplo, e, ao mesmo tempo, a mão-pesada da 

Justiça sobre os “fracos” – “que muitas vezes furtam porque estão passando fome”, indigna 

Emerson.  

[...] As autoridades. Porque está cheio do... Dentro deles mesmo, que tinha que dar bom 

exemplo, eles dão mau exemplo (...) Mas vou te dar um exemplo: uma pessoa que pai de 

família, trabalhador, que tem família, que perde o emprego hoje, que vê seus filho passando 

necessidade e que sai pra procurar emprego, procura emprego daqui e dali e nunca acha, ele 

acaba fazendo besteira. Qual que é a besteira que ele faz? É roubando, furtando. Mas aquilo 

ali pra se alimentar ele e a família dele. Mas um cara trabalhador, um cara bom, porém que a 

cabeça ficou fraca devido aquilo. Então o que acontece? Vem a polícia, prende, entendeu, já... 

já judia do cara, já maltrata o cara, não vai ver por que que está acontecendo aquilo, o que é 

que está acontecendo aquilo, por que ele está fazendo aquilo. Entendeu? Então eles classifica 

o cara como o cara é um ladrão sem-vergonha, é um safado, tem que bater, tem que morrer. 

Então, infelizmente é por aí, mais ou menos por aí. Entendeu? Aí o cara vai... Que já é cabeça 

fraca, vai preso uma vez, vai duas... Acaba no mundo do crime. 

Para ele, a corrupção que agora aparece no governo Lula sempre existiu. Mas as 

denúncias no momento eleitoral, ele acredita, tenham por propósito prejudicar a reeleição de 

Lula.  

Ah, eu creio que sim porque a mesma coisa está acontecendo com o Lula. O Lula era um 

rapaz... Era um homem da classe baixa, um cara que conhece, sabe o que que um batalhador 

vive, um cara carregar marmita, então ele conhece. Hoje ele chegou lá em cima, você vê que 

ele era um metalúrgico, hoje ele é um presidente. Então o quê que acontece? Então, como os 

negócio era passado, então se ele ganhou, começou aparecer tudo agora (....) Só pra afetar o 

Lula (...) Ah, isso é próprio político mesmo, né? Partido. Partido... Um tal de esquerda, num 

sei, me parece. Eu num entendo muito desse negócio não, mas parece que é uma guerra entre 

um partido e o outro partido.. Ah, eu, pra mim é uma injustiça, né? Eu acho que é uma 

injustiça. Eu acho que é uma injustiça, que isso num é de agora. 

Emerson assinala que no governo Fernando Henrique Cardoso houve muita corrupção, 

mas era escondida: “O Fernando Henrique também já veio dum... de berço de ouro, ué! (...) 

Isso ai tudo te fortalece, né? Tem mais boa vontade dos outros político lá, né? Ah, parente de 

fulano... Amigo...” Segundo ele, não há a mesma boa-vontade da classe política para com 

Lula. Apesar de anotar a “injustiça” contra Lula, Emerson mantém o voto nulo. E se explica: 

não quer se comprometer com governo algum.  
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Conclusão 

 

A psicologia cognitiva oferece importantes contribuições ao modelo de processamento 

das informações face a um eleitor, imerso num ambiente de incerteza, onde estão 

interlocutores estrategicamente orientados para a persuasão. O eleitor elabora 

“considerações”, procurando ligar as novas informações ao seu repertório prévio e às suas 

predisposições, por meio de mecanismos que ora reforçam uma forma de elaboração mais 

estatística, pautada na hierarquização de issues do debate, ora a ponderação de novas e velhas 

informações e evidências na avaliação e posicionamento. A psicologia cognitiva indica ainda 

um modo de processamento da informação mais clínico, que foca o modo como fragmentos 

de informação se encaixam para constituir uma narrativa causal, a partir de valores 

individuais do tipo default acumulados ao longo da vida, ou ideologias partidárias entendidas 

como imagens mais difusas de uma boa sociedade. Esse tipo de processamento clínico da 

informação, sustentado por heurísticas, explica, por exemplo, porque características 

demográficas de candidatos às vezes são utilizadas para projetar desempenhos futuros à frente 

de cargos executivos.  

O foco nos atalhos cognitivos para a obtenção, avaliação e armazenamento das 

informações pelo eleitor implica em suposições que puderam ser verificadas entre nossos 

panelistas, algumas apontadas por Popkin (1994). A primeira delas deriva da dinâmica de 

processamento verificada entre os panelistas: é mais fácil para o eleitor acessar o mundo real, 

conhecido, do que fazer projeções sobre o futuro. Para acessar o mundo real, o eleitor tem a 

própria experiência com o governo, acumulada em sua rotina de vida, e as informações em 

torno dos temas mais centrais para a sua vida, que se situam no topo da hierarquia para a sua 

tomada de decisão eleitoral. Além dos dados que acumula como subproduto de sua rotina de 

vida, o eleitor se expõe em níveis distintos de intensidade à mídia e às interações com 

terceiros, que escolhe para discutir a política.  

Esses atalhos para a obtenção e estoque de informações nos remetem à variável 

“avaliação de governo”, proxy que se refere à predisposição individual consolidada, a partir 

da interpretação e do armazenamento das informações que mais importam para o eleitor. A 

avaliação mais geral do governo está calcada na percepção de eleitores quanto à resposta dada 

por administrações a certos temas do debate, entre os mais salientes, aqueles relacionados ao 

desempenho da economia.  

Como consequência desta primeira suposição, eleitores tendem a se deter mais sobre a 

avaliação de governos para mapear campos da disputa eleitoral do que em detalhamentos dos 
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programas de governo apresentados na propaganda política. Os programas de governo são 

importantes como um indicativo ao eleitor de que os candidatos estão atentos aos problemas e 

têm estrutura para abordá-los, se eventualmente eleitos. Mas de fato, a incerteza permeia essa 

interação entre eleitores e as plataformas de governos futuros: ninguém garante que tudo 

aquilo será implementado.  

A projeção de desempenho futuro de candidatos, imersa na incerteza, nos remete a 

uma segunda suposição imbricada à primeira, que deriva do uso de atalhos cognitivos para o 

processamento da informação, ajudando o eleitor a testar a verificabilidade das propostas. É 

mais fácil acompanhar o posicionamento de um partido político, lembrando-se de sua visão 

mais geral do que seja uma “boa sociedade” e também examinando o seu desempenho à frente 

de administrações, enfrentando desafios e questões importantes para a sociedade. Nesse 

sentido, os atalhos cognitivos sobre a identificação partidária e a performance do partido em 

diferentes questões operam como “testes de realidade contra os quais os argumentos 

empregados pelas campanhas são postos a prova” (Popkin, 1994: 69).  

As duas suposições, juntas, constituem “forças externas” (Lupia e McCubbins) que 

auxiliam pessoas com pouca informação a tomarem uma decisão razoável, a partir do 

aconselhamento de um terceiro que não conhecem, tornando-as mais ou menos propensas a 

aceitar a argumentação do orador. Lupia e McCubbins apontam três “forças externas” no 

processo de comunicação e persuasão entre um interlocutor e um orador desconhecido. A 

primeira delas: a possibilidade de verificação da argumentação. Em contextos eleitorais, nada 

como a própria experiência para verificar se a interpretação das campanhas em relação ao 

“mundo atual” (Figueiredo et al., 1998) é compatível com a realidade percebida e vivida pelo 

eleitor. Uma segunda força externa, relacionada à possibilidade de persuasão em contextos 

onde o interlocutor não conhece o orador, são as penalidades que podem ser impostas ao 

mentiroso. Nas campanhas políticas, Justiça Eleitoral à parte, como salientamos no capítulo 1, 

os partidos – igualmente orientados para a persuasão – são a única instituição que pode 

regular e garantir o conteúdo programático dos candidatos apresentado aos eleitores. Os 

partidos políticos se relacionam ainda à terceira “força externa” relacionada ao 

custo/benefício – as reais motivações e interesses – percebidos pelo ouvinte quanto ao esforço 

do orador no processo de argumentação destinado à persuasão.  

Assim como a avaliação de governos é afeta às conjunturas e à forma como os 

governantes lidam com desafios administrativos, com consequências para a vida do eleitor, a 

avaliação do desempenho dos partidos políticos está igualmente afeta à forma como 

enfrentam desafios ao tratarem de issues importantes. Como anotou Fiorina (1981), os 
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eleitores se aproximam e se afastam de suas respectivas legendas partidárias, em resposta à 

avaliação de suas performances face aos contextos políticos e econômicos. Assim, as 

predisposições que se formam ao longo do tempo, a partir do acúmulo de informações nas 

rotinas de vida, não são imutáveis. Nos termos de Popkin, a identificação partidária não está, 

assim, nem impermeável às mudanças nem destituída de conteúdo, já que se sustenta em 

issues. (Popkin, 1994: 54) 

Ao proceder a esse “teste de realidade” em relação à avaliação de candidatos em 

disputa, os eleitores têm mais facilidade para acessar e utilizar fatos mais recentes do que 

fatos passados. Essa suposição é estressada por John Zaller no axioma terceiro de seu modelo 

para o processamento da informação política Receive-Accept- Sample (RAS), indicado no 

primeiro capítulo deste trabalho, e se relaciona à acessibilidade da informação, situada tanto 

mais ao “topo da cabeça” quanto mais recentemente utilizada. Nesse sentido, a natureza e a 

direção dos novos fluxos de informação têm consequência para o processamento e as decisões 

eleitorais, o que confere às campanhas políticas um importante papel de indicar as ligações 

entre issues importantes para o eleitor, o cargo em disputa e os candidatos.  

Há outras suposições importantes que derivam do uso por eleitores dos atalhos 

cognitivos para a obtenção, processamento e armazenamento de informações: o 

enquadramento moral, a partir de valores pessoais do tipo default para a análise dos fatos, é 

mais fácil de ser compreendido do que um enquadramento que privilegie a lógica de 

funcionamento ou cultura de instituições. Esse é também um enquadramento que tende a 

simplificar as dimensões da política, sendo substituto para os hiatos nos repertórios de 

informação.  

De nosso painel, também verificamos ser mais fácil para o eleitor com pouca 

informação projetar o desempenho futuro de um candidato a partir de heurísticas de 

representatividade, como, por exemplo, características demográficas. Frequentemente, os 

eleitores compararam as trajetórias pessoais de Lula e de Alckmin para considerar que seria 

maior a probabilidade de o primeiro ter mais “sensibilidade”, face aos problemas sociais do 

País, do que Alckmin, um político nascido “em berço de ouro”. Considerações desse tipo 

foram observadas entre todos os panelistas, do mais informado Ricardo, à menos informada 

Léa. Por fim, registramos ainda outro atalho cognitivo, frequentemente acessado para 

julgamento e avaliação de campanhas: o entorno político dos candidatos, em outras palavras, 

as suas “companhias”. Portanto, continua bastante atual o velho ditado: diga com quem andas 

e te direi quem és. 
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Neste trabalho, pudemos verificar que, de fato, os atalhos cognitivos possibilitam 

escolhas razoáveis, com pouca informação e economia de energia para o processamento da 

informação. Isso não significa, contudo, que não tenhamos anotado “erros” de percepção e de 

interpretação em relação a alguns temas entre eleitores ao longo da campanha. Passamos a 

essa discussão.  

No clássico Public opinion, Walter Lippmann articulou as consequências para a 

democracia do problema de que “as imagens dentro da cabeça das pessoas não correspondem 

automaticamente ao mundo lá fora” (Lippmann, 1997: 19). Ele assinala em sua obra o que 

chama de “limitações mais ou menos externas”, para explicar porque as imagens mentais tão 

frequentemente enganam os homens em sua interação com o “mundo lá fora”: a falta de 

tempo para que, no dia-a-dia, indivíduos prestem atenção aos assuntos públicos; a edição de 

eventos em mensagens curtas; as dificuldades de apreender um mundo complexo num 

vocabulário simples; e, por fim, o “o medo de encarar esses fatos que pareceriam ameaçar a 

estabilidade da rotina de vida dos homens” (Lippmann, 1997: 18). Lippmann acrescentou 

ainda, à sua análise, a forma como essas imagens “enganosas” do mundo lá fora são afetadas 

pelo repertório de informações do indivíduo, os seus preconceitos, que preenchem as lacunas 

de informação e direcionam a nossa atenção e modos de ver as questões. (Lippmann, 1997: 18 

e 19) 

Em The people´s choice, Lazarsfeld et al.(1944) considerou que os erros de percepção 

de eleitores em relação às propostas dos candidatos – neles projetando as suas próprias 

posições – são um “indulto psicológico” que tende a decrescer, à medida que o debate político 

se intensifica e se polariza. Na obra também clássica que se segue, Voting (1954), Berelson, 

Lazarsfeld e McPhee reiteram: embora os eleitores, algumas vezes, acreditem que estejam 

votando de forma consistente com seus princípios e posições, estão apenas projetando em 

candidatos de sua preferência as posições que gostariam que tivessem adotado. Em seguida, 

os autores sustentam que a extensão e profundidade desse fenômeno das percepções 

equivocadas está muito relacionado às campanhas políticas. À medida que as campanhas 

trabalham didaticamente esses temas, a tendência é de incremento da acuidade das percepções 

de eleitores.  

O mesmo insight que atribui às campanhas a responsabilidade pela disponibilização de 

informações sobre os temas do debate foi reiterado por uma geração de autores que se 

seguiram, como Key (1966): os eleitores são capazes de se informar sobre os temas do debate 

e de orientar a sua decisão de voto nesse sentido, dentro dos limites estabelecidos pelo 
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contexto das campanhas. Se esse contexto não facilitar a decisão de voto com base em temas 

do debate, ele se refletirá no conjunto de informações que demonstram ter sobre esses temas.  

Da observação de nosso painel verificamos que os erros de percepção, em geral, ocorreram 

em relação a certos issues que eram menos centrais para a decisão do eleitor. Com atalhos de 

julgamento convergentes, Diana escolheu Lula a partir de sua experiência pessoal com o 

governo e por sua identidade com o PT. Ela descartou e construiu significado para os novos 

fatos relacionados ao “dossiê”, afastando o “distúrbio” provocado pelas novas informações à 

sua decisão eleitoral.  

Essa constatação nos remete ao axioma da “resistência”, descrito por Zaller, 

reproduzido no primeiro capítulo: as pessoas tendem a resistir aos argumentos inconsistentes 

com as suas predisposições políticas. Resistir, para o autor, dependerá do engajamento 

cognitivo necessário para que o indivíduo elabore as relações entre a mensagem e os seus 

valores e interesses ou, conforme o próprio admite, de mensagens que ofereçam pistas – 

“cueing messages”- e, neste sentido, Zaller reconhece a importância dos atalhos no 

processamento da informação.  

Como já demonstramos, nós acreditamos que os atalhos cognitivos, em si, cumprem 

várias funções no processamento da informação, de sua obtenção à sua avaliação e ao estoque 

na memória – neste último caso, convertendo-se e reforçando certas predisposições. Os 

atalhos têm, assim, a função de substitutos para o conhecimento detalhado. Mesmo sem se 

ater ao detalhamento mais geral das plataformas de campanha, e com atenção seletiva apenas 

aos temas muito específicos, os eleitores de nosso painel votaram de forma consistente com os 

seus valores e interesses políticos. Independentemente dos níveis de escolaridade formal, 

todos utilizaram os atalhos cognitivos descritos para interagir com o ambiente informacional 

da campanha, do qual a propaganda política exibida no Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral é uma espécie de “síntese” dos principais temas, ataques, exortações e defesas.  

O engajamento cognitivo do eleitor, em nosso trabalho, relaciona-se à pluralidade de 

“caminhos” acessados para a tomada de decisão: há tendência de se reduzirem os atalhos 

disponíveis à medida que o indivíduo se envolve menos com a política, assim como há 

tendência de elaboração de considerações simplificadoras – reduzindo as dimensões da 

análise para facilitar o processamento. Ao mesmo tempo em que estão conscientes de sua 

fragilidade cognitiva, esses eleitores tenderam a se fixar mais aos seus atalhos e convicções, 

revelando-se mais estáveis em sua decisão eleitoral.  

Os erros de percepção verificados entre eleitores de nosso painel, ao longo da 

campanha, deram-se em torno de questões por vezes, para eles até importantes, mas que não 
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frequentaram o topo das prioridades na decisão eleitoral. De fato, quando faltam informações 

ao repertório do indivíduo para a construção de explicações mais abrangentes, e os atalhos 

cognitivos disponíveis não são suficientes para a contextualização dos fatos, os indivíduos 

tendem a atribuir aos contendores de sua preferência as próprias posições nos temas do 

debate, o que indica serem bastante atuais os insights de Lazarsfeld et al. sobre o “indulto 

psicológico” ou, nos termos dos autores de The people’s choice, a ideia do “benefício da 

dúvida”. Entre nossos panelistas, esse “indulto” em momento algum foi inconsistente com o 

posicionamento de candidatos em relação às questões eleitas como prioritárias pelo eleitor.  

A natureza dos issues em questão, portanto, e sua posição no rol de prioridades do 

eleitor precisa ser levada em conta e muito a sério, quando discutimos erros de percepção. 

Ninguém é senhor “sabe tudo” em relação a todos os temas em tempo integral. Há uma lógica 

na atenção e no aprendizado que dela deriva, segundo apontaram Lupia e McCubbins no 

cálculo para a atenção, encetado pelos indivíduos diante da decisão de sobre “em que” prestar 

atenção. Decorre daí que os indivíduos podem ter alto engajamento cognitivo com certos 

temas do debate político, que, segundo lhes dita a sua experiência de vida, lhes são muito 

úteis e, ao mesmo tempo, pouca informação e conhecimento sobre outros temas menos 

centrais em seu cotidiano.  

É assim que a menos informada do painel, Léa, exibe sofisticação ao analisar as 

promessas de Alckmin relacionadas à disponibilidade de certos medicamentos nos postos de 

saúde. Ao comentar o programa de Alckmin, Léa critica a abordagem do candidato tucano, 

faz comparações com o programa Farmácia Popular de Lula e, em seguida, mescla ao modo 

de processamento estatístico o modo de processamento clínico, valendo-se de heurísticas para 

desacreditar as promessas de Alckmin.  

Esse... Esse medicamento ai, que ela falou, ele ficou faltando nos postos mais de um mês. O 

Vasopril - o Inalapril, que é o mesmo componente. Ao contrário do... Ele criou esse plano ai 

(Alckmin), mas não está... Não condiz com o que ele está falando [...]  Porque faltou, ficou 

faltando, a minha mãe toma ele. Inclusive eu comprei no mês passado, eu comprei porque é 

um remédio de pressão, não tem jeito, ou você toma ou toma, só tem essas opções. É... Já o 

Lula, ele criou um que é o Farmácia Popular, que, por exemplo, o Cloran no posto é de graça, 

mas você compra ele por noventa centavos. Então melhorou. Agora, a única coisa que ele 

(Alckmin) falou ali, que eu gostei, foi a Mãe Canguru, que é verdade mesmo. O menino, 

quando ele nasce com problema, ao invés dele ficar naquela incubadora, se ele ficar direto 

com a mãe, a recuperação dele é muito mais rápida. Mas o negócio da saúde, eu acho que ele 

não está pensando na saúde nada não. Ele... Sabe? Quando ele está falando, parece que você 

sente que ele num... Num... Num está falando coisa verdadeira, que ele realmente quer aquilo. 

É o que eu te falei da outra vez, ele tem essa pretensão, mas num sei se ele vai cumprir 

realmente não. E... E ele tá muito assim, preocupado mais em... Em... Em falar mal do Lula. 

Eu acho que ele devia investir mais na campanha dele, falando mais dele. [...]  Teve um 

momento ali que ele (Alckmin) chegou perto do paciente com uma moto... É falsidade! Você 

acha que depois que ele tiver lá no... . Lá na Presidência, ele vai andar de moto com alguém? 

Vai passar lá: você foi bem atendida? Claro que não! Isso é agora porque é na campanha! Eu 

acho ridículo! Eu acho ridículo! [...]   
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Também o “politicamente sofisticado” médico Ricardo, que está no extremo mais 

informado de nossa escala de conhecimento sobre a política, ao ser indagado sobre questões 

formais relacionadas a como proceder diante de situações de flagrante delito, exibe menos 

conhecimento do que a “menos informada sobre a política” Diana, no outro extremo da 

escala, que vive na periferia, dentro de um contexto de maior criminalidade e de violência.  

Ao comparar a atitude política de Ricardo e de Diana ao longo da campanha, verificamos que 

o primeiro se reposicionou, lidando com predisposições conflitantes, mudou de opinião pelo 

menos uma vez a cada rodada de entrevistas, trazendo à baila distintos issues do debate e 

diferentes ângulos de avaliação. Alto engajamento parece dar ao panelista Ricardo condições 

para superar valores que caminham a reboque da identificação partidária e, considerando a 

grande pluralidade de fontes e fluxos de informação conflitantes a que se expõe, elabora 

considerações mais abrangentes para o cálculo de sua decisão de voto a partir de abordagens 

diferentes, o que enriquece a sua análise.  

Em que pese alto engajamento cognitivo, de certa forma, ampliar o espectro de temas 

para os quais os indivíduos estão atentos, como já observava Converse, ao decidir o voto, o 

eleitor hierarquiza benefícios que espera obter do governo, para tomar a sua decisão calcada 

em alguns poucos temas mais salientes. Interessante constatar que, nesse sentido, as decisões 

de todos os panelistas foram congruentes com essa hierarquia, ainda que a maioria deles não 

soubesse, em meados de novembro, detalhar as plataformas de campanha de seu candidato ou 

explicar a sua decisão com base nos programas de governo apresentados.  

Dos 11 panelistas, 4 se reposicionaram, justamente aqueles que mais se expuseram às 

novas informações e à campanha política, e apresentaram maiores níveis de informação e de 

engajamento cognitivo. Na obra Do campaigns matter? Thomas B. Holbrook demonstrou 

que, de fato, elas têm efeitos, não obstante no geral estejam limitadas pelo contexto nacional 

mais amplo, político e econômico, no momento dos pleitos. Se avaliação de governos e 

valores/ideologias partidárias são atalhos cognitivos que operam como predisposições, 

auxiliando e orientando o eleitor na elaboração das considerações necessárias ao 

processamento das novas informações disponíveis na arena da disputa, essas variáveis 

estruturais têm um peso fundamental. Mas campanhas políticas importam, por exemplo, ao 

oferecer informações capazes de auxiliar o eleitor a fazer conexões entre os issues pelos quais 

o eleitor mais se interessa e o cargo eletivo, entre o issue e o candidato e entre o issue e os 

benefícios que ele espera obter do governo. Elas também têm particular importância ao tentar 

trazer ao “topo da cabeça” temas que podem estar abandonados em algum canto da memória. 
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CAPÍTULO 3 

 

O ELEMENTO DINÂMICO: O HGPE E AS ESTRATÉGIAS RETÓRICAS NA 

ABORDAGEM DO DESEMPREGO E DA CRIMINALIDADE PELOS PROGRAMAS 

ELEITORAIS DE LULA E DE ALCKMIN 

 

Introdução 

 

Neste capítulo vamos examinar o elemento dinâmico deste trabalho – as estratégias de 

persuasão empregadas pelas campanhas de Lula e de Alckmin, com ênfase nos dois temas 

mais salientes da agenda do eleitor: o desemprego e a criminalidade/violência. Os issues 

relacionados ao Bolsa Família e à corrupção, também foram acompanhados quantitativamente 

e qualitativamente nos programas do HGPE dos dois candidatos, porque frequentemente 

foram, direta ou indiretamente, relacionados pelas campanhas às temáticas do desemprego e 

da criminalidade/violência. No caso particular da corrupção, a estrutura retórica do programa 

de Alckmin a elegeu como o tema dominante em contraposição à de Lula, que adotou o 

desenvolvimento econômico – geração de empregos e melhoria de renda – dentro de uma 

perspectiva associada ao desenvolvimento social e humano. 

A metodologia que empregaremos para a análise das retóricas de tucanos e petistas foi 

proposta por Marcus Figueiredo, Alessandra Aldé, Heloisa Dias e Vladymir L. Jorge (1998) e 

inaugurou uma nova linha de pesquisa no Brasil. A partir dela, novos estudos se 

desenvolveram, entre eles, quatro relevantes trabalhos de conclusão de mestrado e de 

doutorado apresentados ao IUPERJ: Oliveira (1999 e 2004), Lourenço (2000 e 2007).  

Na sequência à análise das retóricas das campanhas petista e tucana em relação aos 

temas do desemprego e da criminalidade, ainda neste capítulo, vamos examinar a evolução 

das percepções do eleitor em relação aos dois temas, nos dois tempos de nossa pesquisa. 

Procuraremos responder à pergunta que pode ser formulada nestes termos: Na campanha 

presidencial de 2006, as percepções do eleitor belo-horizontino em relação ao desemprego e à 

criminalidade/violência foram independentes em relação à campanha política?  

Também verificaremos o impacto da principal estratégia retórica da campanha de Lula 

– a comparação entre o “mundo de antes (leia-se FHC) versus o mundo atual” – no que diz 

respeito ao desemprego e à criminalidade. Vamos proceder a alguns testes estatísticos para 

comparar as opiniões do eleitor, expressas no Tempo 1, antes da exibição do Horário Gratuito 

da Propaganda Eleitoral (HGPE), e no Tempo 2, após o pleito em primeiro turno.  
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3.1. O diálogo entre campanhas e eleitores: o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral  

 

Michael Alvarez assinalou ser a ligação entre governados e governantes um fluxo de 

informação em duas vias, em que governados expressam as suas preferências e governantes 

explicam as suas atividades. No período das eleições, essa relação em via dupla atinge o seu 

pico de intensidade: “Eleições são um tempo para a prestação de contas e um tempo de 

contato quase compulsório entre o candidato e o eleitor.” (Alvarez, 1998: 203). Já Anthony 

Downs define o período eleitoral  nestes termos: o governo está motivado pela opinião dos 

eleitores, não pelo seu bem-estar, já que as suas opiniões sobre o seu bem-estar são o que 

influenciam o voto. (Downs, 1957: 90-91).  

Com o foco na dinâmica e competição entre os fluxos de informação, John Zaller 

define as campanhas eleitorais como uma disputa entre as elites partidárias para alcançar os 

cidadãos em mensagens persuasivas, procurando convencê-los a um determinado ponto de 

vista (Zaller, 1992: 217).  

Porque as campanhas eleitorais marcam o período das “guerras democráticas” 

contemporâneas, acompanhadas ao vivo e em tempo real diretamente por uma boa parcela do 

eleitorado, Popkin recupera o sentido histórico do termo “campanha”, derivação do francês 

campagne, uma referência militar.  

Essa é uma metáfora apropriada para a política porque as campanhas levam políticos para fora 

das cidades ao campo aberto, onde têm de enfrentar os seus oponentes políticos em uma série 

de batalhas públicas, acompanhadas e julgadas pelo público. Para despertar a opinião em 

suporte às suas causas, os políticos têm de defender as antigas políticas públicas, vender 

novas e se justificar. (Popkin, 1994: 8)  

Não há dúvida de que a sociedade acompanha as guerras eleitorais. Ao longo da 

campanha, os eleitores não alteram substancialmente a rotina de exposição aos noticiários de 

televisão e aos jornais impressos. Mas, em que pese não termos dados primários específicos 

sobre a cobertura da mídia naquele pleito, acreditamos que o volume da cobertura mais geral 

ao qual se expõem durante os horários em que acompanham, sobretudo, o noticiário de 

televisão, cresça em relação aos tempos de “paz”. Assim, ainda que não alterem a sua rotina 

de exposição à mídia durante o período da campanha, os eleitores recebem mais informações 

das fontes habituais.
43

  

                                                 
43 Ao analisar os resultados do acompanhamento dos principais jornais impressos realizado pelo laboratório DOXA, 

Alessandra Aldé, Gabriel Mendes e Marcus Figueiredo assinalam, no texto “Imprensa e eleições presidenciais: natureza e 

consequências da cobertura das eleições de 2002 e 2006”, que o volume da cobertura política em 2006 foi superior ao volume 

da cobertura de 2002. O levantamento indica que ao longo do período em estudo, de 2 de fevereiro ao pleito em primeiro 

turno, foram registradas no jornal Estado de São Paulo 17.576 referências a algum candidato, na seção que pode ser chamada 
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Também o interesse mais geral pela política sobe, ao mesmo tempo em que eleitores 

intensificam as interações interpessoais, como atalho cognitivo para a interpretação dos novos 

fatos. O ambiente informacional também ganha com a introdução do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), que sintetiza mais o fluxo de informações disponível: à medida 

que candidatos trocam acusações e críticas, denunciam e repercutem denúncias já divulgadas 

nas plataformas tradicionais de mídia. Ao mesmo tempo, o HGPE se torna audiência 

obrigatória para a mídia especializada que cobre as eleições, pautando a cobertura jornalística 

com os novos temas apresentados, que também produz reportagens centradas na abordagem, 

conteúdo e apresentação que partidos e candidatos fazem do governo, das políticas públicas, 

de certos fatos da vida política, assim como das propostas futuras.  

Para efeito de análise da atuação da mídia impressa, Figueiredo et al. (2007) 

subdividiram o ano eleitoral em três etapas.
44

 A primeira, chamada de pré-campanha, abarca 

de 1º de janeiro até 30 de junho, ao final do qual partidos terão indicado em convenções 

nacionais os seus candidatos presidenciais. A segunda etapa se estende de 1º de julho, quando 

as candidaturas estão oficializadas, até o início da propaganda eleitoral gratuita, que ocorre 45 

dias antes do pleito em primeiro turno. Por fim, a terceira etapa, assinalada pelo início da 

propaganda eleitoral gratuita, foi chamada de Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE) e, nas eleições de 2006, estendeu-se de 16 de agosto a 1º de outubro, data das 

eleições.  

Nesta tese, o estudo do elemento dinâmico do processo eleitoral de 2006 – os fluxos 

de informação política – está centrado nas estratégias de persuasão apresentadas pelos dois 

principais candidatos à Presidência – Lula e Geraldo Alckmin – no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), com o foco em dois grandes issues salientes da agenda do 

                                                                                                                                                         
de “informativa” do jornal e, na seção intitulada “opinativa”, foram apontadas 6.592 referências. Enquanto na Folha de São 

Paulo houve, respectivamente, 18.037 e 7.316 referências, em O Globo, foram apontadas 16.735 citações a candidatos na 

seção informativa e 10.478 na parte opinativa (Ver Lima, 2007: 72).  

44 Na página oficial do TSE 

http://www.tse.gov.br/servicosonline/catalogopublicacoes/codigoeleitoral/Volume1/eleicoes/convencoescandidato.htm) está 

disponível o Código Eleitoral Anotado e Legislação Complementar, explicitando o calendário oficial eleitoral. O Art. 8º 

determina: “A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 10 a 30 

de junho do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto e rubricado pela Justiça 

Eleitoral.” O Art. 11 explicita o prazo para o registro das candidaturas: “Os partidos e coligações solicitarão à Justiça 

Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as eleições.” A 

propaganda gratuita em rádio e televisão, o chamado Horário Eleitoral Gratuito, é regulamentado no Art. 47: “As emissoras 

de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no art. 57 reservarão, nos quarenta e cinco dias 

anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma 

estabelecida neste artigo. (Res.-TSE nº 22.290/2006 acrescentou ao artigo a impossibilidade de transmissão ao vivo da 

propaganda eleitoral gratuita em bloco). § 1º A propaganda será feita: I – na eleição para Presidente da República, às terças e 

quintas-feiras e aos sábados: a) das sete horas às sete horas e vinte e cinco minutos e das doze horas às doze horas e vinte e 

cinco minutos, no rádio; b) das treze horas às treze horas e vinte e cinco minutos e das vinte horas e trinta minutos às vinte 

horas e cinquenta e cinco minutos, na televisão.  

 

http://www.tse.gov.br/servicosonline/catalogopublicacoes/codigoeleitoral/Volume1/eleicoes/convencoescandidato.htm
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eleitor: desemprego – e temas a ele associados como as oportunidades de emprego, renda, 

poder de compra, crescimento econômico e investimentos do Estado, entre outros – e a 

criminalidade/segurança pública. As questões relacionadas ao Bolsa Família e à corrupção 

também foram acompanhadas quantitativamente e qualitativamente nos programas do HGPE 

dos dois candidatos, porque foram associadas pelas retóricas das campanhas aos dois temas.
45

. 

Evitando o issue da criminalidade, a campanha de Lula, por exemplo, adotou dois eixos 

retóricos principais: 1) a comparação do governo Lula com o antecessor tucano, FHC; 2) o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, como “faces de uma mesma 

moeda”. 

Em que pese não ser o foco de nosso trabalho as demais fontes de informação que 

abastecem o ambiente, achamos importante a referência aos estudos do período, 

particularmente aquele conduzido pelo Laboratório DOXA de Pesquisa em Comunicação 

Política e Opinião Pública, sob coordenação de Marcus Figueiredo e Alessandra Aldé, que 

quantifica, qualifica e compara o conteúdo divulgado pelos principais jornais nacionais 

impressos disponibilizados quinzenalmente quanto à visibilidade (quantitativo) e valência 

(qualitativo) on-line na página do DOXA. Ao comparar os veículos impressos entre si e os 

bancos de dados entre os períodos eleitorais,
46

 os autores buscam identificar “tendências, 

convergências e discrepâncias no comportamento editorial dos veículos – sempre 

considerando a conjuntura política específica de cada eleição” (Figueiredo et al., 2007: 69).  

 

3.2. A mídia nacional impressa  

 

A informação carregada em nível agregado ao ambiente informacional faz diferença, 

mas essa diferença varia de eleitor para eleitor, segundo as variáveis no nível individual – as 

predisposições políticas, que carregam as dimensões do autointeresse e de valores/ideologias 

–, a natureza e o interesse do eleitor em relação ao tema em questão, que tende a resultar em 

maior ou em menor engajamento cognitivo com o tema, maior ou menor intensidade de 

interações interpessoais e exposição às fontes variadas que abordam a mesma questão. A 

análise do conteúdo da mídia impressa realizada pelo DOXA no período caminha ao lado 

desta afirmação. Em que pese o limitado alcance dos jornais impressos do eleitorado, como 

                                                 
45 As explicações para a criminalidade são associadas à questão do desemprego. A corrupção foi associada à 

criminalidade/violência. Por seu turno, o Bolsa Família, programa social de caráter distributivo, é apresentado pelo programa 

Lula como uma ação destinada a promover o desenvolvimento social e humano, o que, por seu turno, foi associado ao 

combate à criminalidade/violência. 

 
46 A metodologia de acompanhamento da mídia desenvolvida pelo DOXA vem sendo aplicada desde as eleições de 2000.  
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indicamos no capítulo 1, há que se considerar que a mídia se pauta, repercute e dificilmente 

uma informação ou denúncia importante divulgada por um veículo permanece a ele restrita. 

Isso posto, as tendências apontadas na mídia impressa pelo DOXA são proxy interessante 

para considerações sobre o fluxo de informações relacionados ao período da campanha 

presidencial, lançados ao ambiente pelas plataformas tradicionais da mídia.  

A pesquisa de conteúdo do DOXA aponta para maior presença de valência negativa na 

cobertura impressa dispensada ao presidente-candidato Lula do que aos demais desafiantes. 

Esses resultados, já amplamente debatidos, afastam certos mitos relacionados ao 

comportamento eleitoral, que desconsideram a capacidade interpretativa e estratégica dos 

eleitores para processar novas informações com baixo dispêndio de esforço cognitivo. Os 

dados também colocam desafios à pesquisa no campo da comunicação política, voltados para 

o acompanhamento da cobertura de outras plataformas de mídia, igualmente importantes 

como a televisiva, do rádio e, tarefa ainda mais complexa, pela internet.
47

  

 

3.3. A propaganda política e as estratégias do eleitor face à “bruxaria” 

 

Quanto menor a experiência direta do eleitor face ao desempenho de um postulante à 

Presidência da República, mais ele recorrerá às heurísticas de representatividade para formar 

julgamento político. A acessibilidade da informação sobre o candidato lhe dá visibilidade para 

que seja considerado como possibilidade em disputa. As biografias pessoais ganham especial 

relevo para inferências sobre comportamento futuro. Além disso, a abordagem ou perspectiva 

em que o candidato é apresentado adquire especial importância: ser percebido enquanto 

“gente como a gente” é fundamental. Além de explorar essas heurísticas, as campanhas 

presidenciais bem estruturadas de candidatos pouco conhecidos procurarão apresentar os 

grupos políticos e partidos que os respaldam como uma espécie de endosso, além de tentar dar 

relevo às eventuais realizações desses candidatos em cargos públicos, buscando um link entre 

as políticas implementadas ou projetos de lei, programas e a forma como afetam a vida dos 

indivíduos.  

Entretanto, à medida que cresce a experiência direta do eleitor com o desempenho 

político de um postulante, por meio de atalhos de julgamento estáveis como a avaliação de 

                                                 
47

 Quando ainda escrevia as últimas páginas desta tese, meu colega Pedro Santos Mundim defendeu, em março 

de 2010, a sua tese de doutorado Imprensa e voto nas eleições presidenciais brasileiras de 2002-2006, junto ao 

IUPERJ, sob a orientação do professor Marcus Figueiredo. Para construir modelos de regressão, Mundim 

acompanhou longitudinalmente a volatilidade das intenções de voto dos principais candidatos, utilizando como 

principal variável explicativa a cobertura eleitoral promovida pelos jornais Folha de São Paulo, o Estado de São 

Paulo, o Globo e o Jornal do Brasil.  
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governo –, e eventualmente a identificação partidária segundo demonstraremos 

estatisticamente no capítulo 4 –, mais recursos o eleitor dispõe para mediar as novas 

informações que chegam da arena política e se posicionar na disputa. Candidatos à reeleição 

com governos bem avaliados, num contexto de prosperidade econômica, são adversários 

difíceis de serem batidos, sobretudo se concorrem contra candidatos em geral pouco 

conhecidos. Isto porque: 1) é menor a incerteza do eleitor em relação ao comportamento 

futuro do governante e as suas preferências por políticas públicas; 2) o balanço da experiência 

direta com o governo em curso é mais positivo do que negativo, pois há benefícios colhidos 

do governo – sobretudo econômicos – sentidos na rotina de vida, mesmo que críticas possam 

ser dirigidas à atuação do governo em outras áreas.  

Ainda que nem sempre atento ao detalhamento do programa de governo, a 

apresentação dessa cartilha de intenções, com ênfase aos pontos ditados pela agenda do 

eleitor, é importante atalho cognitivo para o cidadão que expressa preocupação e atenção com 

os temas discutidos. O tempo de televisão para a propaganda política, que denota o 

apoio/sustentação parlamentar em um futuro governo, também constitui atalho cognitivo 

importante.
48

 Em nosso painel percebemos que o tempo representa mais do que apenas uma 

questão de alcançar maior visibilidade com a maior exposição. Além da abordagem de mais 

temas, da apresentação de mais propostas e de mais apoiamentos, ter mais tempo constitui 

indicativo de respaldo político no Congresso Nacional, ou seja, uma candidatura com 

“musculatura” para governar o País, um desafio que requer mais do que só boas e solitárias 

intenções, mas capacidade de reunir e articular forças políticas.  

De olho nas estratégias para o processamento da informação política, utilizadas pelo 

eleitor, as campanhas políticas usam e abusam dos instrumentos de pesquisa qualitativa e 

quantitativa, numa tentativa de verificar o melhor eixo de campanha: a avaliação do eleitor em 

relação ao governo em curso – mais especificamente, as políticas que aprova e as políticas 

que desaprova –, pontos específicos que espera de um futuro governo, análise do quadro de 

candidatos, níveis de conhecimento das candidaturas, atributos percebidos, avaliação dos 

programas eleitorais, identidade e rejeição partidária, para mensurar impacto de novos fatos e 

informações divulgadas durante a campanha, desempenho em debates, enfim, uma variedade 

de elementos que estão muito além da simples “corrida” do voto. As campanhas pretendem 

potencializar atributos dos candidatos percebidos como positivos, dando-lhes maior 

                                                 
48 O tempo do Horário de Propaganda Gratuito Eleitoral (HPGE) é distribuído segundo as cadeiras conquistadas por partidos 

políticos nas eleições proporcionais para a Câmara dos Deputados.  
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visibilidade, além de reforçar atos e realizações ligando-os ao postulante com um único e 

óbvio fim: persuadir o eleitor de que aquela é a melhor opção eleitoral.  

O eleitor sabe disso. A dimensão persuasiva do discurso das campanhas permeia as 

estratégias para o processamento da informação desenvolvidas pelo eleitor. Por isso, as 

campanhas não fazem milagres nem “bruxarias”,
49

 ilações para definir a atuação de 

marqueteiros frequentemente encontradas na mídia. Elas operam dentro de contexto político e 

econômico amplo em que fazem diferença, além das variáveis estruturais, outras variáveis 

políticas, como o perfil dos contendores, e as variáveis relacionadas à qualidade das 

campanhas, como a sua estrutura para reunir profissionais capazes de organizar os programas 

de televisão que possam reativar temas na memória do eleitor, além de oferecerem 

informações que o ajudem a elaborar ligações entre as questões e o cargo eletivo em disputa e 

entre esses temas e os candidatos, assim como os benefícios que ele poderá esperar do 

governo. Campanhas também são eficientes para dar saliência e colocar foco em certos 

debates pouco considerados em tempos de “paz”.  

Há ainda situações em que as campanhas lidam com certa ambiguidade do candidato 

desafiante em relação a alguns temas, ambiguidade esta politicamente interessante, à medida 

que um posicionamento em apoio irrestrito a certos programas de governo pode fortalecer a 

candidatura governista, responsável pela condução das políticas em questão, ou mesmo 

desagradar aos grupos de interesse que sustentam as candidaturas, contrários a certas 

políticas. Essa ambiguidade tende a acarretar “erros de percepção” para o eleitor: quanto mais 

reticentes são as mensagens, mais hiatos de informação no repertório serão preenchidos por 

meio de heurísticas – ou pseudo-certezas, nos termos de Popkin (1994), para a construção de 

narrativas causais que façam sentido.  

Foi o caso, por exemplo, do Programa Bolsa Família. À candidatura de Geraldo 

Alckmin, não foi interessante uma mensagem de apoio contundente ao programa. Entre idas, 

vindas, reticências e uma crítica implícita a essa política distributiva, em diversas passagens 

do programa eleitoral, o resultado foi uma percepção generalizada entre eleitores de nosso 

painel de que o candidato tinha restrições ao Bolsa Família. Por mais que ao longo da 

campanha, em determinados momentos, o tucano viesse a público informar que o programa 

havia se iniciado nos anos FHC, e que pretendia “ampliá-lo” e “melhorá-lo”, a mensagem de 

Alckmin não foi assimilada dessa forma. Não faltaram “pistas” e “elementos” discursivos e 

                                                 
49 Em 16 de setembro de 1998, a Revista Veja publicou reportagem de capa intitulada “Os bruxos das eleições”, em 

referência ao marketing político.  
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retóricos, indicando ao eleitor o contrário. Prevaleceu a suspeita de que o candidato 

pretenderia “acabar” com a política distributiva. 

A metodologia que empregaremos para a análise quantitativa e qualitativa do HGPE 

foi desenvolvida por Marcus Figueiredo, Alessandra Aldé, Heloisa Dias e Vladymir L. Jorge, 

e inaugurou uma nova linha de pesquisa no Brasil, que atribui às campanhas eleitorais 

importância para a explicação dos processos eleitorais e do resultado final. A proposta 

metodológica que aqui empregaremos foi apresentada no estudo Estratégias de persuasão em 

eleições majoritárias: uma proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral 

(1998), desenvolvido a partir da análise dos comerciais eleitorais das campanhas municipais 

de 1996 para as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro. Com um grande potencial 

explicativo, a proposta metodológica tem influenciado uma nova geração de pesquisadores no 

campo da comunicação política.  

Em 2004, Luiz Ademir de Oliveira apresentou ao IUPERJ a tese de doutorado As 

estratégias retóricas na construção dos mundos de natureza ficcional da política, em que, por 

meio da análise dos programas eleitorais veiculados pelas campanhas em disputa pelas 

prefeituras municipais de Belo Horizonte e de Salvador, em 2000, traça dois eixos de 

investigação na disputa, entre situação e oposição, pelos governos locais. O primeiro eixo, 

ideológico, expresso nos termos de André Singer num contínuo abstrato do tipo 

direita/esquerda, por vezes, intuitivo de valores políticos. O segundo eixo da análise foca o 

interesse na dimensão mais pragmática da argumentação política, que, ao interpretar o estado 

atual do mundo segundo os interesses estratégicos dos contendores, apresenta uma “natureza 

ficcional”, termo cunhado por Figueiredo et al. A análise dessa estrutura da argumentação 

teórica, empregada por Luiz Ademir de Oliveira em seu trabalho, por seu turno, se baseou na 

proposta metodológica apresentada por Figueiredo et al.  

Luiz Cláudio Lourenço (2007), na tese de doutorado apresentada ao IUPERJ Abrindo 

a caixa-preta: da indecisão à escolha. A eleição presidencial de 2002, investiga o papel de 

certos eventos midiáticos como debates e a propaganda negativa veiculada por meio do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), nos resultados do pleito norteado pela 

mesma metodologia. O trabalho de Lourenço conjuga métodos qualitativo e quantitativo no 

acompanhamento do comportamento eleitoral e cognitivo do eleitor, em interação com as 

novas informações das campanhas, ao mesmo tempo em que se ocupa do ambiente 

informacional, à medida que estuda as estratégias retóricas empregadas pelos candidatos em 

seus programas de propaganda.  
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Ao recuperar a trajetória histórica nesse campo de estudos da comunicação política e 

das campanhas no Brasil, Lourenço assinala as quatro principais abordagens, a partir de 1989. 

A primeira delas, legalista institucional, que apresenta a legislação eleitoral, mudanças no 

texto da lei e as suas implicações para a propaganda política. Nessa linha de pesquisa destaca-

se, por exemplo, o trabalho de dissertação de mestrado de Vladimyr Jorge (1995). Uma 

segunda linha de pesquisa explora a análise de conteúdo, por meio da análise do discurso da 

propaganda eleitoral. Há contribuições nesse sentido de Venício Lima (1990) e Mauro Porto 

(1994). Uma terceira linha de pesquisa centra o interesse nas estratégias retóricas e 

persuasivas, utilizadas pelos candidatos na propaganda eleitoral, inaugurada por Figueiredo et 

al. (1998), de onde derivaram trabalhos de mestrado e de doutorado de Oliveira (1999 e 2004) 

e do próprio Lourenço (2000). Há, por fim, uma quarta linha de pesquisa voltada para a 

análise qualitativa do impacto da propaganda eleitoral sobre a audiência (Aldé, 2004, Veiga, 

1998 e 2001).  

A essas quatro grandes linhas de abordagens assinaladas por Lourenço, nós 

acrescentaríamos uma quinta, na qual se insere o presente trabalho, assim como também o do 

próprio autor (2007): os desenhos de pesquisa empírica que combina métodos qualitativo e 

quantitativo, para o acompanhamento das interações do eleitor com as informações do 

ambiente das campanhas – instrumental necessário para a observação das motivações 

psicológicas, políticas e econômicas no processo de aceitação, rejeição e eventual influência 

das novas informações veiculadas pelas campanhas e durante a dinâmica eleitoral. Ao mesmo 

tempo, esse desenho de pesquisa busca abarcar as retóricas das campanhas, numa estratégia 

metodológica adequada à validade externa e interna da pesquisa, conforme apontamos no 

capítulo 1. O estudo das retóricas de campanha nos permite delinear o diálogo encetado entre 

partidos/coalizões/candidatos e o eleitorado, assim posto por Figueiredo et al.: 

Tendo então como referência os estudos clássicos da ciência política sobre o comportamento 

eleitoral e os da comunicação e da propaganda política, verifica-se que a análise de processos 

eleitorais só se completa quando ele é entendido como um processo de comunicação política 

de duas vias, em que dois atores - - dialogam e estabelecem um pacto 

fundamentado em uma troca de intenções: os eleitores querem que seus desejos, interesses e 

demandas sejam implementados e os políticos querem ser eleitos . (Figueiredo et al. (1998 2). 

3.4. A proposta metodológica para o estudo das estratégicas retóricas de campanhas 

 

Ao apresentarem a proposta metodológica para o estudo da propaganda eleitoral, 

Figueiredo et al. inauguraram uma tradição de pesquisa no Brasil que coloca o estudo das 

campanhas eleitorais como importante variável para a explicação dos resultados eleitorais. O 
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foco dos estudos, que até então se centravam no comportamento eleitoral – intenções de voto, 

correlatos sociais e identificação partidária –, nas consequências políticas dos resultados e nos 

partidos políticos, passou a considerar também as estratégias comunicativas das candidaturas, 

expressão da mediação do diálogo entre candidatos e eleitores.  

Em referência à obra de William H. Riker, The Strategy of Rhetoric, em que o autor 

assinala a falta de teorias sobre o conteúdo retórico das campanhas, não obstante o 

considerável volume de conhecimento acumulado sobre o comportamento eleitoral e o 

processo cognitivo dos eleitores, Figueiredo et al. apresentam a metodologia para o estudo de 

campanhas eleitorais para cargos majoritários e a sua aplicabilidade, tomando por referência 

empírica a análise da propaganda política, veiculada nas campanhas municipais de 1996, para 

as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro.  

Para persuadir, as retóricas das campanhas políticas e dos candidatos transitam entre 

mundos – o que foi, o que é e o que poderá ser – num processo de transição entre mundos 

possíveis que, segundo os autores, se respalda na “lógica da inferência interpretativa das 

condições físicas ou sociais de uma sociedade”. (Figueiredo et al.,1998: 4). Diferentemente da 

retórica científica argumentativa, por exemplo, calcada na dedução lógica ou na demonstração 

de evidências que sustentem uma teoria, no debate políticoeleitoral o cerne da argumentação 

política está na contextualização ou na interpretação da história, dos fatos e das condições 

sociais (Figueiredo et al.,1998: 4).  

A interpretação do mundo passado, do mundo atual e as projeções futuras dependerão 

da conveniência dos atores em disputa. Há, portanto, uma vertente argumentativa típica de 

candidatos da situação, e outra própria de candidatos da oposição. Os autores assinalam que a 

primeira tem a seguinte estrutura: “o mundo atual está bom e ficará ainda melhor”; já a 

argumentação dos candidatos da oposição tem a estrutura: “o mundo atual está ruim, mas 

ficará bom”. Os autores apontam para a natureza “ficcional” da argumentação político-

eleitoral:  

... primeiro, porque o bom mundo futuro possível ainda não se realizou, e não há nada na 

lógica a partir da qual é deduzido que garanta a sua realização; segundo, porque o mundo 

atual possível, seja o bom ou o ruim, é um constructo inferido do mundo atual real. 

(Figueiredo et al.,1998: 4). 

As propostas de campanha – ou planos de governo apresentados pelos candidatos – 

são uma das bases para inferências de mundos futuros possíveis. Depois de diagnosticar a 

realidade, os candidatos assinalam as suas propostas para que seja alcançado o mundo 

possível desejável. Ao mesmo tempo, as campanhas se empenham em demonstrar que caso 
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alguma proposta contrária ao tema em questão seja adotado, ou mesmo, se o adversário 

político vencer, estaríamos diante de um mundo possível, mas indesejável.  

Figueiredo et al. observam que a lógica da competição eleitoral exige uma estrutura 

discursiva, que constitui a retórica da persuasão eleitoral, ou seja, o argumento da campanha. 

Nessa estrutura (abaixo reproduzida) a situação interpretará o mundo atual como “bom” e o 

mundo futuro ainda melhor, e a oposição interpretará o mundo atual como “ruim” e o mundo 

futuro possível como “bom”:  

1. Descrever um mundo atual, dentre os possíveis, que melhor represente as condições sociais 

em que as pessoas vivem; aqui o objetivo é persuadir a todos de que “o copo com água está 

quase vazio ou quase cheio”; 

2. Descrever um mundo futuro, dentre os possíveis, desejável para a maioria do eleitorado; 

aqui o objetivo é persuadir as pessoas de que, no mínimo, “o copo com água não ficará quase 

vazio”, isto é, a situação melhorará; 

3. A melhor maneira de se construir o mundo futuro desejável é fazer X; e 

4. A única garantia de que X será feito é através do candidato, do grupo político ou do partido 

ao qual está ligado; esses atores se tornam os garantidores da realização do mundo futuro 

desejável. 

Estudar as campanhas eleitorais é analisar retóricas em competição pelo voto, 

assinalam os autores (Figueiredo et al.,1998: 5). A estrutura desse jogo pela persuasão vai 

trabalhar com interpretações do mundo atual e, a partir delas, projeções para mundos futuros 

possíveis, segundo o posicionamento estratégico de cada candidato na disputa.  

 

Figura 3.1. Estrutura da competição retórica entre campanhas eleitorais, segundo modelo 

proposto por Figueiredo et al. 
Estrutura da Competição Retórica entre Campanhas Eleitorais 

                                              Mundos possíveis 

Campanha Mundo atual Mundo futuro 

Situação Bom Melhor 

Oposição Ruim Bom 

Fonte: Figueiredo et al.1998: 5. 

 

Para a análise da competição entre retóricas de campanhas, Figueiredo et al. 

recuperam de Riker o conceito de Princípio Dominante e Princípio da Dispersão em relação à 

interpretação de questões importantes para a “construção” do mundo atual. “O Princípio 

Dominante e o Princípio da Dispersão referem-se ao aspecto dinâmico das campanhas.” 

(Riker, 1996: 110). Pelo Princípio Dominante, quando um dos contendores domina em 

volume a retórica de determinado tema, o adversário o abandona. O Princípio da Dispersão 
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prevalece quando nenhum dos lados domina em volume determinado issue. A tendência é de 

que ambos abandonem o tema. 

Na campanha presidencial de 2006, Lula dominou a retórica da interpretação positiva 

do mundo atual no que diz respeito aos temas econômicos e sociotrópicos. A ideia central da 

campanha foi de que o desenvolvimento econômico – geração de empregos, aumento da 

renda do trabalhador, aumento do salário mínimo, investimentos do Estado em diversas áreas 

– aliado ao desenvolvimento social – programas sociotrópicos, principalmente o Bolsa 

Família – seriam “faces de uma mesma moeda”, fundamentais para a transformação do Brasil 

numa grande potência mundial. O mundo atual seria um mundo bom, sobretudo se comparado 

ao mundo de antes – a era FHC. Enquanto o programa eleitoral de Lula fez, antes do pleito do 

primeiro turno, em sua interpretação do mundo atual, 137 referências aos temas econômicos 

relacionados aos “feitos” conquistados no campo do emprego, do aumento da renda e do 

poder de compra e investimentos, o de Alckmin, com uma interpretação negativa da 

realidade, fez apenas 60 referências, principalmente nas duas primeiras semanas do HGPE. A 

campanha tucana foi abandonando o apelo interpretativo negativo para o mundo atual nesse 

campo, à medida que cresciam os apelos críticos à corrupção no governo Lula: o programa de 

Alckmin fez 49 vezes referências negativas ao problema; no programa de Lula a temática 

frequentou apenas 3 vezes o HGPE e, mesmo assim, com uma interpretação de um mundo 

atual não tão ruim ou pelo menos muito melhor do que o “mundo de FHC”, quando, dizia o 

petista, se costumava “varrer o lixo para debaixo do tapete”.  

O mesmo ocorreu em relação à intepretação do mundo atual no que diz respeito ao 

Bolsa Família. O tema foi dominante no programa de Lula: foram 59 citações positivas, 

contra apenas 9 – ambíguas – no de Alckmin.  

Por outro lado, se nenhum dos candidatos domina em volume de apelos um tema, 

ambos o abandonam – Princípio da Dispersão (Riker, 1996: 6). Foi o que ocorreu, por 

exemplo, com a questão da criminalidade/segurança pública na campanha presidencial de 

2006, como veremos ainda neste capítulo, indigesto para Alckmin, porque havia enfrentado 

um gravíssimo problema em seu governo com os ataques do Primeiro Comando da Capital 

(PCC), e não tão bom para Lula, dada a associação feita pela campanha tucana entre 

criminalidade/violência e corrupção. Nesse sentido, Riker assinala: a campanha desiste dos 

apelos relacionados a um tema quando descobre que a retórica persuasiva falhou; 

diferentemente, se constata que os apelos persuasivos são bem sucedidos, os intensifica.  

Essa generalização coloca o emprego dos métodos de pesquisa, sobretudo qualitativos, 

no centro estratégico das decisões de campanha: o retorno dos apelos e da abordagem dos 
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issues, não apenas pela própria campanha, mas também pelas campanhas adversárias são 

passíveis de serem observados. A técnica mais amplamente empregada com este propósito é a 

dos grupos focais.
50

 Por meio das interações que se processam entre os participantes desses 

grupos, certas perspectivas de abordagens são abandonadas, outras reforçadas, outras 

readequadas. 

 

3.4.1. Desemprego e criminalidade em foco 

 

Interessados em investigar se há mudança de percepção dos eleitores em relação à 

interpretação de explicações relacionadas ao desemprego e à criminalidade – temas centrais 

da agenda do eleitor –, ao longo desta pesquisa, o foco de nossa análise da propaganda 

eleitoral exibida no HGPE dos dois principais candidatos se detém sobre o argumento 

empregado pelas campanhas em torno dos dois temas, contemplados com questões específicas 

incluídas nos surveys de agosto e de outubro. Como veremos, na percepção do eleitor 

mediano há forte associação entre os dois issues, assim como também há associação da 

temática do desemprego e da criminalidade ao Programa Bolsa Família e à corrupção.
51

  

Em conjunturas de polarização da disputa presidencial, como é o caso brasileiro, em 

que PT e PSDB se confrontam desde 1994 e trocaram de papeis no Poder, ficou bastante 

evidente, na campanha presidencial de 2006, uma estratégia retórica dominante: não apenas a 

interpretação do mundo atual está em jogo como também a comparação da interpretação do 

mundo atual com a interpretação do “mundo de antes”. Como demonstraremos, Lula adota 

como estratégia retórica uma interpretação eminentemente positiva do mundo atual, que 

aponta para avanços consideráveis em relação ao “mundo de antes” (leia-se à era FHC, que o 

antecedeu). Por seu turno, Alckmin precisa rebater desqualificando a interpretação de Lula do 

“mundo de antes”, atribuindo ao PSDB conquistas que foram mantidas e ao PT os fracassos 

por políticas que tiveram descontinuidade. Nesse particular quesito, a campanha de Alckmin 

falhou. Foi tímida em defender o “mundo de antes”, quase se descolando e se 

descomprometendo em relação a ele. 

                                                 
50 As entrevistas em profundidade também são importante técnica para este propósito. Enquanto grupos focais exploram as 

interações entre participantes, as entrevistas em profundidade perscrutam, por meio de técnicas projetivas, diferentes 

dimensões que as questões assumem para os entrevistados. O emprego das duas técnicas qualitativas apresenta restrições para 

a expansão dos resultados a toda a população de interesse. Nesse sentido, são técnicas que ajudam na coleta de insights e na 

geração de hipóteses que, posteriormente, podem ser testadas em surveys.  
51 No capítulo 1, indicamos a hierarquia dos issues na agenda do eleitor, apontados espontaneamente e por método 

estimulado nos surveys. A associação entre os temas foi verificada na pesquisa qualitativa, confirmada na quantitativa e 

explorada pelas campanhas.  
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Chamamos atenção para o fato de que, em que pese o interesse deste estudo restrito às 

estratégias retóricas empregadas pelas campanhas em relação aos temas do desemprego e da 

criminalidade – e por desdobramento, da corrupção e ao Programa Bolsa Família –, a 

proposta metodológica apresentada por Figueiredo et al. para o estudo da propaganda política 

exaure um conjunto de outras categorias que compõem a linguagem política dos comerciais e 

dos programas exigidos no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), e não serão 

objeto de análise no presente estudo. Além da competição das retóricas entre os candidatos 

pela interpretação do mundo atual, em que, segundo anotamos, são debatidos temas da agenda 

e são apresentadas as características pessoais dos contendores, com ênfase nos aspectos que 

mais reforcem o argumento/conceito principal das campanhas, Figueiredo et al. detalham a 

proposta metodológica, apontando as características relacionadas à estrutura semântica do 

discurso, o formato e as técnicas de produção dos programas.  

No quadro abaixo, sugerimos um esquema segundo as categorias propostas por 

Figueiredo et al. Em vermelho, indicamos a dimensão em que concentramos a nossa análise 

qualitativa. 
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Figura 3.2. Categorias de análise das estratégias retóricas propostas por Figueiredo et al. 

Competição das retóricas (o mundo de antes x mundo atual): Princípio dominante e Princípio da 

dispersão 

 

  

 

ESTRUTURA SEMÂNTICA DO DISCURSO PRODUÇÃO DOS PROGRAMAS 

Elementos discursivos: 1) apelos; 

 2) pragmáticos, 3) emocionais ou políticos 

Formato: 1) pronunciamento do candidato; 2) 

documentário; 3) telejornal; 4) entrevista ou debate 

com a participação do candidato; 5) videoclipe ou 

outra modalidade ilustrativa do discurso; 6) 

dramatização ou tratamento ficcional da 

mensagem; 7) povo fala (depoimentos de 

populares, de personalidades conhecidas etc.); 8) 

Chamadas para eventos de campanha ou para o 

horário eleitoral; 9) Infográficos para a exibição de 

resultados de pesquisas e outros 

Linguagem utilizada segundo função didática: 1) 

Informativa; 2) Panfletária 

Orador dominante: 1) o candidato; 2) locutor em 

off; 3) apoiadores políticos; 3) personalidades 

públicas; 4) populares;  

 5) outros 

Técnicas de produção: 1) produção de estúdio; 2) 

produção externa e as imagens de apoio, sem a 

presença do candidato; 3) ritmo dos programas 

segundo número de cortes por minuto (mais de 20 

cortes, considerado rápido) ou lentos, frenéticos ou 

calmos (considerando elementos como a 

movimentação da câmera, a música, a cor e outros 

recursos); 4) outros elementos como uso de 

letreiros, locução em off; música; efeitos especiais 

de estúdio ou computação gráfica. 

 

 

3.4.2. As estratégias retóricas de Lula e de Alckmin 

 

Dentro da estratégia retórica da campanha – apresentar uma interpretação do mundo 

segundo a posição do candidato em relação ao governo em disputa –, os programas eleitorais 

DEBATE DE TEMAS: Abordagem dos 

principais issues segundo a agenda do 

eleitor e conveniência política de acordo 

com a posição estratégica na disputa 

(situação ou oposição) 

 

APRESENTAÇÃO DE 

CARACTERÍSTICAS DE 

CANDIDATOS, QUE OPERAM 

COMO HEURÍSTICAS PARA 

PROJETAR DESEMPENHO FUTURO 

E POSIÇÃO EM RELAÇAO AOS 

ISSUES. 
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buscam nivelar um conjunto de informações consideradas importantes, principalmente com o 

foco nos seguintes propósitos:  

1) O primeiro relaciona-se à acessibilidade – ajuda o eleitor, por meio do aumento da 

exposição às campanhas, a recuperar fatos na memória relacionados à sua experiência 

com o candidato ou com o seu partido político ou com o seu grupo de apoiadores. 

Ajudar o eleitor a acessar essas informações é fundamental para a campanha, pois a 

experiência direta ou vivência do eleitor é uma variável estrutural que tende a mediar o 

processamento das novas informações que chegam da arena da disputa. Além de ativar 

a memória de experiência com programas e feitos administrativos, as campanhas 

recontam a biografia ou história do candidato com ênfase em elementos que operam 

como heurísticas que estimulam o eleitor a projetar comportamento futuro.  

 

2) O segundo propósito relaciona-se às novas informações oferecidas aos eleitores que 

identificam em certos candidatos a representação de seus interesses e valores, e, nesse 

sentido, estão propensos a se envolver com as campanhas. Como vimos no capítulo 2, 

esses eleitores tendem a se tornar reprodutores de argumentos de campanha, por meio 

de interações múltiplas.  

 

3) O terceiro propósito tem por finalidade oferecer, ao eleitor com pouca informação, 

atalhos de verificabilidade das boas intenções, capacidade, conhecimento, caráter do 

candidato, por meio de depoimentos diversos. Na falta de experiência pessoal do 

eleitor com os candidatos, que lhes permita formar juízo com mais segurança – o 

depoimento de terceiro é a principal estratégia utilizada para que o eleitor proceda à 

verificabilidade. Há vários tipos de depoimentos de terceiros:  

 

a) populares desconhecidos do eleitor em relato sobre a sua experiência com o 

candidato – seja experiência pessoal (ele é um bom médico) ou a sua experiência 

administrativa com o candidato (foi prefeito e fez isso em nossa cidade); 

b) personalidades públicas do mundo artístico-cultural, como atores e cantores, 

atestando conhecer o candidato; 

c) personalidades públicas tidas como “neutras”, que trabalham 

profissionalmente com a informação, e em análises sobre as candidaturas em 

distintas plataformas de mídia, são reproduzidas na propaganda política; 



 183 

d) o coletivo de eleitores – a percepção do que o outro ou a maioria está 

pensando sobre determinada candidatura, com a exibição de resultados de 

pesquisas e, nesse sentido, a credibilidade do instituto que relata o 

comportamento do coletivo passa à condição de avalista da descrição do 

agregado de eleitores; pesquisas são reproduzidas; 

e) personalidades do mundo político, em depoimentos diversos, atestam as 

qualidades dos candidatos;  

f) personalidades do mundo religioso, que atestam aos fieis a confiança que deve 

ser hipotecada ao candidato que desconhecem. 

 

4) O quarto propósito da propaganda política: atacar e rebater ataques, oferecendo 

abordagem alternativa ou interpretação do mundo daquela indicada pelas campanhas 

adversárias quando promovem ataques.  

 

3.4.2.1 Temas dominantes e abordagem 

 

Como as campanhas dos dois principais candidatos apresentaram o mundo atual aos 

eleitores? Que temas/issues prevaleceram no debate político? Em outras palavras, qual foi a 

retórica das campanhas, ou seja, os principais argumentos utilizados na tentativa de persuadir 

o eleitor?  

Enquanto à campanha de Lula interessa explorar e manter em pauta o tema do 

desenvolvimento econômico e social do País, “faces de uma mesma moeda”, dentro da 

perspectiva comparada do mundo de Lula versus o mundo de FHC – tema que será dominante 

–, a campanha de Alckmin procura desqualificar esse discurso, indicando um baixo 

crescimento econômico do País quando comparado aos indicadores de outras nações, além de 

salientar, por meio de depoimento de populares, problemas que persistem, como o 

desemprego. Ao longo de seus programas, o tucano insiste na retórica de que o brasileiro paga 

uma alta carga de impostos e taxas e tem um baixo retorno do governo. 

As duas campanhas apontam para um mundo futuro que anuncia a união entre o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Com abordagem nessa linha mais 

explícita, a de Lula interpreta um mundo atual bom, que teria avançado em relação ao mundo 

de antes, projeta um mundo futuro melhor. E Alckmin, que lê o mundo atual como ruim, e 

falha em fazer a defesa da comparação entre o mundo atual e o mundo de antes, prevê um 

mundo futuro bom.  
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Se para a campanha de Lula, o tema dominante é o desenvolvimento econômico e 

social de um governo obtido por meio de realizações em diversas áreas que culminam com a 

geração de empregos, para Alckmin é preciso desqualificar essa retórica. Além de tentar 

demonstrar que o Brasil cresceu economicamente pouco no período, teria apresentado um 

desenvolvimento não voltado para “o pobre”, mas “para ajudar a banqueiro a ficar mais rico, 

com os juros mais altos do mundo”.  

A campanha do tucano põe grande ênfase à perspectiva moral, ou seja, “o governo 

corrupto” do PT. O candidato quer um “Brasil decente”. Demonstrações da realização de 

Alckmin à parte como governador de São Paulo, necessárias como possibilidade de o eleitor 

verificar a competência do candidato, a corrupção é o tema dominante da campanha tucana, 

particularmente ao final do primeiro turno, quando novos fatos políticos impulsionam e dão 

nova sustentação à retórica. O principal conceito da campanha de Alckmin é a expectativa 

futura de um País decente que se contrapõe ao País “corrupto” do governo Lula. 

As críticas à corrupção associada ao governo Lula feitas por populares, locutores em 

off e, de forma menos frontal, por Alckmin sobem de tom à medida que se aproxima o pleito, 

quando novos fatos divulgados injetam ânimo à sua campanha: em 15 de setembro,
52

 a Polícia 

Federal apreendeu vídeo, DVD e fotos que mostravam o candidato a governador em São 

Paulo pelo PSDB, José Serra, na entrega de ambulâncias da máfia dos sanguessugas em 

Cuiabá, em 2001. O material, segundo a PF, seria vendido por R$ 2 milhões por Luiz Antônio 

Vedoin, chefe da máfia dos sanguessugas, ao petista Valdebran Carlos Padilha da Silva, preso 

pela PF de madrugada no Aeroporto Congonhas (SP). O superintendente da Polícia Federal 

em Mato Grosso, Geraldo Pereira, disse que foram encontrados mais de R$ 1,7 milhão em 

dinheiro, em dólares e em real, em um hotel de São Paulo. A quantia seria usada no 

pagamento do material. O caso ganhou as manchetes dos jornais nacionais no dia seguinte. 

Crescia a pressão para que a “pilha” de dinheiro apreendida fosse divulgada. A campanha de 

Alckmin apostava na força da imagem, como capaz de alterar o curso da eleição, que se 

anunciava de um só turno. Diferente do repisado Mensalão, tratava-se de um novo escândalo 

de corrupção às vésperas do pleito em segundo turno, portanto, um elemento novo na 

dinâmica do fluxo das informações até então veiculadas.  

Até porque os novos fatos introduzidos na arena da disputa são bastante negativos para 

Lula, a campanha de Alckmin deixa de lado um certo amargor na descrição do mundo atual 

“ruim” em setores em que o governo ia bem, para adotar, já no programa de 16 de setembro, 

                                                 
52 Todos os jornais nacionais do dia seguinte publicaram a história.  



 185 

um tom de otimismo: as ações de Alckmin como governador de São Paulo ao estilo 

“desenvolvimento, homens, máquinas, ação, um administrador competente, empregos e casa 

própria” são reiteradas sempre intercaladas com depoimentos de eleitores, sugerindo que em 

São Paulo há desenvolvimento econômico e social, mas sem corrupção. Alckmin bate de 

frente contra o caso de corrupção do PT, tentando demonstrar indignação, neste mesmo 

programa, logo depois que um apresentador volta a detalhar toda a história: “Polícia prende 

petista em quarto de hotel com um milhão e setecentos mil em dinheiro vivo. O dinheiro seria 

usado para prejudicar a campanha de Geraldo Alckmin. O preso é Gedimar Passos, do PT, 

que trabalha na campanha de Lula. Gedimar disse que recebeu ordens desse homem: Freud 

Godoy – assessor especial da Presidência e uma espécie de faz-tudo de Lula. É mais um 

escândalo com auxiliares diretos do presidente. Agora, o escândalo envolve dólares, reais, 

dinheiro vivo, petista preso em quarto de hotel”.  

Alckmin fecha o programa de 16 de setembro pedindo um basta à corrupção:  

Um absurdo! Dinheiro vivo de novo! A polícia já sabe que o dinheiro era pra pagar material 

pra prejudicar nossa campanha. E de novo tem funcionário suspeito, tem suspeitos nas salas 

do Poder. Quando isso vai parar? De onde veio o dinheiro vivo? Como o integrante do PT 

conseguiu os dólares? A quem interessa tudo isso? Está na hora do eleitor brasileiro dizer: 

basta! Chega! Está na hora de dizer não a isso tudo! 

A retórica de Alckmin busca, naquilo que diz ter realizado em São Paulo, a 

confirmação de que trará um futuro também de desenvolvimento econômico e social. A 

promessa vem de um desconhecido para o resto do Brasil e é vista com certa suspeição por 

nossos panelistas belo-horizontinos. A campanha busca fontes com credibilidade para provar 

ao eleitor que Geraldo foi mesmo um bom governante, que atuou fortemente em projetos de 

construção de hospitais, estradas e, sobretudo, programas sociais. O locutor exibe pesquisa 

DATAFOLHA em que o candidato foi considerado ótimo/bom por “69% dos brasileiros de 

SP”. Ao mesmo tempo, são exibidos depoimentos de diversos eleitores paulistas naturais de 

diferentes estados brasileiros, principalmente do Nordeste e do Sul do País.  

Gravemente atingido pelos ataques em série, durante o seu governo em São Paulo, sob 

o comando do Primeiro Comando da Capital (PCC), esse tema será tão indigesto para a 

campanha de Alckmin quanto a corrupção para a de Lula. Alckmin aborda a criminalidade, 

defendendo leis duras contra os “bandidos” e demonstrando que o mundo atual, em São 

Paulo, é muito melhor do que o “de antes” por ele encontrado. O marco temporal comparativo 

entre o mundo atual e o mundo de antes sugerido – a partir de 2001 – não faz associação com 

o então governo tucano de Mário Covas, do qual Alckmin era vice-governador.  
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A propaganda tucana demonstra várias ações de Alckmin para consertar o mundo da 

segurança pública/criminalidade de antes, em São Paulo. Se esse mundo não chega a ser bom 

atualmente, como denota a realidade dos fatos, a campanha tucana lança a responsabilidade 

do problema sobre o colo do governo federal, que seria omisso. Lula, que teria poder para 

mandar projetos para o Congresso, não proporia leis mais duras contra o crime; Lula, que 

seria o chefe das Forças Armadas e deveria comandar a política nacional de segurança, não 

teria assumido essa tarefa; Lula teria reduzido o orçamento do setor; Lula que não teria 

construído os presídios federais de segurança máxima prometidos; Lula que não fiscalizaria as 

fronteiras, por onde entrariam os armamentos que chegariam ao crime em São Paulo, em que 

pese constantemente apreendidos pela polícia paulista.  

Apesar de ter abordado o tema da criminalidade – leia-se: PCC –, que foi rebatido uma 

única vez pela campanha de Lula, prevaleceu nesse quesito o princípio da dispersão. A não 

ser para contestar a responsabilidade atribuída pelo adversário – e de certa forma sinalizar que 

aquela interpretação dada aos fatos pela campanha tucana seria rebatida vigorosamente e o 

jogo da retórica tenderia a ser de soma zero –, esse issue não frequentou a agenda de Lula. 

A retórica de Lula repousa naquilo que diz ter feito em seu governo – e tem eco, pois há um 

sentimento, no geral, predominante, como vimos no painel e confirmamos no survey, de uma 

administração bem avaliada. Portanto, a verificabilidade do discurso se processa na própria 

experiência direta do indivíduo com o seu governo. Além disso, a biografia política do 

nordestino/retirante/pobre, amplamente conhecida, é uma importante heurística de avaliação 

de posicionamento face às políticas públicas. Esse sentimento latente foi amplamente 

reforçado por políticas públicas distributivas, que tiveram um impacto econômico real em 

milhões de famílias brasileiras.
53

 O incômodo tema da corrupção é evitado pela campanha de 

Lula, pois também a população, por um lado satisfeita com o governo, sente-se muito 

desconfortável com as denúncias. 

O jingle da campanha petista carrega uma mensagem que reforça aspectos pessoais da 

biografia do candidato-presidente, relacionados a uma certa identidade “popular”: o interesse 

de Lula é o interesse do povo, “um país justo e independente”, porque Lula é a cara do Brasil. 

O jingle de campanha também ataca o maior ponto fraco do presidente-candidato: a 

interpretação negativa de seu governo no que diz respeito à corrupção. Nesse sentido, o jingle 

“explica” os ataques que a campanha espera receber: fazem parte de uma tentativa conhecida 

de “abafar” a voz dos “pobres”: O povo se rebela, elegendo o primeiro homem do povo que, 

                                                 
53 A campanha de Lula faz menção a 11 milhões de famílias assistidas pelo Programa Bolsa Família. 
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por conhecer o povo e o sofrimento do povo, é capaz de governar com “o coração” e “a alma 

do povo”. Em outras palavras, os “milhões de lulas” vão reeleger o candidato para que o País 

siga em frente. Como assinalamos, a campanha de Lula evitará o tema da corrupção. Mas as 

poucas vezes que o menciona, o faz em referência a um problema que não seria exclusivo do 

seu governo, de “alguns partidos ou de determinadas pessoas”, mas “uma crise do sistema 

político”. “Os que cometeram erros precisam ser punidos”, prega Lula. 

Para enfrentar a forte imagem popular de Lula – “candidato que conhece o sofrimento 

do povo e, por isso mesmo tem mais sensibilidade para governar em defesa dos mais pobres e 

excluídos”, Alckmin também busca construir imagem identificada com uma vida que teria 

sido de dificuldades e muito esforço pessoal para acumular conquistas. Torna-se Geraldo, o 

“médico vencedor”, de “história limpa”, nascido em “Pindamonhangaba, uma pequena cidade 

do interior de SP”. Órfão de mãe aos 10 anos, a campanha de Alckmin afirma que ele visita 

sempre a “Inhá, mãe de coração, para matar a saudade”. Em que pese ser também “de família 

simples”, o programa sugere que Alckmin estudou e, tendo começado como vereador, alçou 

grandes cargos na política. Ele também prega o País “competente”, em contraposição à ideia 

do País  “iletrado” de Lula, como fica aí subentendido. A mensagem tucana ao País é de que, 

não só Lula, mas também Alckmin conhece a luta do povo e tem sensibilidade social. Como, 

diferentemente de Lula, Alckmin é pouco conhecido fora de São Paulo, a campanha tucana se 

esforça muito mais para apresentar as características pessoais do candidato – e os atributos 

administrativos postos em prática em São Paulo – do que a campanha petista (veja quadro 

quantitativo abaixo “Apresentação do Candidato/ História”). 
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Quadro 3.1.Descrição da apresentação dos candidatos Lula e Alckmin no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE) segundo as características pessoais e efeitos passados 
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E FEITOS 

PASSADOS 
LULA 

GERALDO 

ALCKMIN 

 Vezes Vezes 

Honestidade/integridade/credibilidade 11 64 

Competência/preparo/eficiência/realizações 25 99 

Firmeza/força/coragem/luta 22 39 

Performance/sucesso 23 18 

Dinamismo 5 41 

Ternura/compaixão/sensibilidade/justiça 21 59 

Indignação 9 9 

Agressividade  9 

Renovação/mudança/desenvolvimento 4 15 

Humildade 5 10 

Origem/características demográficas/ formação/trajetória 

política 
6 67 

Feitos passados que avalizam propostas futuras (*) - 126 

(*) Por sua posição na disputa – concorrendo à reeleição - o programa de Lula explora realizações do governo Lula, dentro da 

interpretação do “mundo atual”. Nesta categoria estão elencados feitos dos candidatos apresentados à frente de outros cargos, 

como é o caso de Alckmin que centra o foco em ações à frente do governo de São Paulo. 

 

Quadro 3.2.. Descrição quantitativa das retóricas de Lula e Alckmin no HGPE para a 

interpretação do mundo atual, segundo os temas econômicos, em freqüência de citações 
TEMAS 

ECONÔMICOS  Emprego 

 

Renda 

 

Preços/Inflação 

(Política 

monetária, 

fiscal/Reforma 

tributária) 

 

Outros temas que 

trazem informação 

de investimentos 

públicos com a 

mensagem 

subliminar de 

geração de emprego 

(construção de 

hospitais, casas, 

estradas) 

Total 

 

Lula (Situação) 30 28 20 59 137 

Geraldo Alckmin  12 1 24 23 60 

 

 

Figura 3.3. Descrição quantitativa das retóricas de Lula e Alckmin no HGPE para a 

interpretação do mundo atual, segundo os temas sociotrópicos, saúde, violência, corrupção e 

educação, em freqüência de citações 

 
OUTROS 

TEMAS  Sociotrópicos/ 

Bolsa Família 

Vezes 

Saúde 

 

Violência/ 

Criminalidade/ 

Segurança Pública 

Corrupção 

 

Educação 

 

Lula 

(Situação) 
59 7 10 3 22 

Geraldo 

Alckmin 
9 24 28 49 7 

 

Nos dois quadros acima, que estão disponíveis com maior detalhamento no Anexo 

deste trabalho, fica evidente que as estratégias retóricas das campanhas de Lula e de Alckmin 
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procuraram reduzir os temas dominantes em debate, cada qual se fixando naquele com 

maiores condições de dominar.
54

 Lula domina a perspectiva de leitura do mundo atual, que 

teria apresentado muitos avanços em relação ao mundo de antes no desenvolvimento 

econômico e social – emprego, renda, preços, inflação e investimentos em diversas áreas, que 

também resultaram em geração de empregos, e o Programa Bolsa Família, entre outros, como 

a Farmácia Popular e os restaurantes populares.  

 

Figura 3.3. O mundo atual segundo Lula, princípio dominante e o modelo proposto por 

Figueiredo et al. 

 

O MUNDO ATUAL:  

CAMPANHA DE LULA ►PRINCÍPIO DOMINANTE 

ESTRATÉGIAS DA SITUAÇÃO E DA OPOSIÇÃO 

  

  

 

 

 

 

Diante do amplo domínio de Lula na interpretação do mundo atual dentro da 

perspectiva desse conjunto de temas econômicos e sociais, “faces de uma mesma moeda”, 

restou a Alckmin, como vimos, tentar desqualificar a interpretação da situação
55

. Obviamente 

que Lula, amplamente identificado como o presidente responsável por “tais avanços”, contava 

com a experiência dos eleitores com o seu governo para dispensar depoimentos e endossos de 

terceiros que atestassem a verificabilidade da interpretação. Estes, foram muito mais 

necessários e empregados por Alckmin. É importante salientar ainda nesta análise, o fato de 

                                                 
54 Figueiredo et al. Proposição 1 e Corolário 1 do esquema analítico proposto, 2007: 6.  
55 Ver Figueiredo et al., Proposição 3, Corolário 3, 2007: 6.  
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que esse conjunto de temas econômicos dominado por Lula, frequentava, a partir da proxy 

“categoria desemprego” o topo da agenda do eleitorado como vimos no capítulo 1. Em termos 

de importância para o eleitor, a centralidade dessa temática era maior do que das demais, 

como foi o caso, por exemplo, da corrupção, issue dominado por Alckmin.  

 

Figura 3.4. O mundo atual segundo Alckmin, princípio dominante e o modelo proposto por 

Figueiredo et al. 

 

O MUNDO ATUAL 

CAMPANHA DE ALCKMIN ►PRINCÍPIO DOMINANTE 

ESTRATÉGIAS DA OPOSIÇÃO E DA SITUAÇÃO 
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dominante for a da 
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se a situação não 

dominar outra temática 

mais central na agenda 

do eleitor 

 

Se a interpretação dominante for a da 
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procurar desqualificar a interpretação 

do mundo atual da oposição, 

oferecendo outra abordagem. Outro 

caminho empregado também consiste 

em minimizar o peso do problema, 

generalizando a sua ocorrência. 

 

Depoimentos de terceiros em 

endosso ao candidato se tornam 

mais necessários se o candidato 

da oposição é pouco conhecido  

 

Interpretação do mundo 
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Ênfase  
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Em que pese Alckmin ter dominado a temática da corrupção, maior ponto fraco do 

governo Lula, a estratégia não foi suficiente para se contrapor à temática do desenvolvimento 

econômico e social, mais central na agenda do eleitor.
56

  

 

Figura 3.5. O mundo atual segundo a situação e a oposição, princípio da dispersão e o 

modelo proposto por Figueiredo et al. 

 

O MUNDO ATUAL: PRINCÍPIO DA DISPERSÃO 

SITUAÇÃO E OPOSIÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Prevaleceu o Princípio da Dispersão na abordagem da temática da 

criminalidade/segurança pública. Diante disso, o eleitor desloca a sua atenção para o 

garantidor do mundo futuro possível.
57

 Sendo a experiência do eleitor com Lula direta – 

exceção ao eleitorado de São Paulo –, a atuação política de Alckmin não era palpável ao resto 

do País, é maior a credibilidade de Lula como garantidor do mundo futuro. 

                                                 
56 No capítulo 1, descrevemos como se comportou a agenda do eleitor ao longo do tempo, antes e depois da exibição do 

HGPE. 

 
57 Ver Figueiredo et al., Proposição 2, 4 e 6 Corolário 2 e 6, 2007: 6. 
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3.4.3. A temática do desemprego e os programas eleitorais 

 

As campanhas de Lula e de Alckmin trabalharam com a mensagem implícita de que o 

que gera emprego é o crescimento econômico, e este deriva de investimentos públicos e de 

políticas de incentivo ao setor produtivo. O que os diferencia? A abordagem para a 

interpretação do “mundo atual” da macroeconomia.  

Lula exaltou a ideia do mundo atual bom, muito melhor do que o mundo ruim de antes, com 

mais oferta de emprego (o que, por extensão, sugere implicitamente ser baixo o índice de 

desemprego) porque o presidente casou desenvolvimento social com desenvolvimento 

econômico por meio de ações em diversas áreas, que melhoraram a qualidade de vida da 

população mais pobre, aumentaram a sua renda, o que por seu turno dinamizou o mercado 

interno e a economia.  

Alckmin interpretou o mundo atual ruim, com desemprego alto, e tentou demonstrar 

em todos os seus programas até 07/09 que a economia brasileira cresceu pouco em relação aos 

demais países, ignorando completamente o “mundo de antes” ao qual se referia a campanha 

de Lula. Entretanto, ao expor as suas realizações e feitos no governo de São Paulo, Alckmin 

sugeriu: diferente do Brasil, o mundo atual em São Paulo seria bom, porque teria aplicado 

bem os recursos públicos em programas sociais e de infraestrutura, o que teria acarretado 

desenvolvimento econômico e mais emprego.  

Também as explicações macroeconômicas para o desemprego implícitas ao discurso 

dos candidatos foram diferentes. Alckmin deu grande ênfase aos impostos altos, aos juros 

altos e aos gastos públicos, que considerou altos e desnecessários.  

O programa de Lula colocou o principal foco no mundo “bom” da vida econômica do 

País, muito melhor do que o mundo “de antes”, porque o seu governo investiu na qualidade de 

vida do cidadão, melhorando as condições sociais da população com programas importantes 

como o Bolsa Família, baixando os preços de produtos da cesta básica e da construção civil, o 

que resultou em mais dinamismo na economia, assim como os investimentos públicos 

realizados em diversas áreas da infraestrutura, gerando empregos (reduzindo os índices de 

desemprego em relação ao governo anterior).  

 

3.4.3.1. A percepção dos eleitores em relação às causas do desemprego  

 

O desenho de nossa pesquisa de campo, como descrito no capítulo 1, previu a 

realização de um survey em julho, antes da rodada de agosto, que precedeu o início do HGPE, 
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e de outubro, após o pleito de primeiro turno. Pretendeu-se, naquele primeiro levantamento de 

campo, conhecer a agenda do eleitor brasileiro, para a identificação dos dois temas 

prioritários, em relação aos quais pretendíamos acompanhar a evolução das percepções do 

eleitor nas duas rodadas seguintes
58

.  

1º Survey Julho – Identificação da agenda do eleitor ► emprego e 

criminalidade/segurança pública foram apontadas como prioridades.  

 

2º Survey Agosto (antes do início do HGPE): Identificação das percepções do eleitor 

em relação a possíveis explicações para o emprego e a criminalidade/segurança 

pública 

 

3º Survey Outubro (depois do pleito em primeiro turno): Comparação, no agregado, 

das percepções do eleitor em relação aos temas do emprego e da criminalidade 

 

A percepção do eleitor em relação às explicações para o desemprego mudou nos dois 

tempos  da pesquisa? As principais explicações para o desemprego – a falta do emprego – e 

para a criminalidade foram mensuradas nas duas rodadas do survey. Foi apresentada uma 

escala likert de concordância para uma bateria de explicações apresentadas. Essas explicações 

propostas ao eleitor para que indicasse o grau de concordância ou discordância foram 

identificadas em respostas espontâneas no survey realizado em julho.
59

  

Para tentar responder a essa pergunta procuramos, por meio do método estatístico de 

extração de componentes principais, reduzir a dimensionalidade desse conjunto de variáveis 

que pretendiam avaliar a percepção dos eleitores em relação às possíveis causas para o 

desemprego. Geramos dois fatores – escores padronizados – que foram transformados e 

linearizados em índices intervalares de 0 a 100, que explicam maior adesão às explicações 

relacionadas às dimensões latentes daquele fator. A redução dos dados identifica os fatores 

latentes, as estimativas dos fatores e as contribuições de cada variável original ao fator (seu 

peso ou carga). 

                                                 
58 Também nesta primeira rodada de julho foi extraída uma subamostra de eleitores para acompanhamento qualitativo, por 

meio de entrevistas em profundidade, ao longo da campanha. 

 
59 Para a temática do desemprego: “Aqui estão algumas frases que as pessoas usam, frequentemente, para explicar o 

desemprego. Vou ler uma a uma com você para que me diga se concorda totalmente, concorda, concorda mais ou menos, 

discorda ou discorda totalmente.  

A.A economia brasileira cresce menos do que a população. A oferta de novas vagas de trabalho é menor do que o número de 

pessoas que procuram emprego.  

B-Os juros altos inibem o crescimento da economia. 

C.A carga tributária (os impostos) no Brasil é alta e não estimula empresários a investir na produção. 

D. A mão de obra não é qualificada 

E. O dólar está baixo o que prejudicou as exportações. Os empresários tiveram de demitir. 

F Os políticos roubam e por isso a economia não cresce. 

G. Muitos que estão desempregados não se esforçam para conseguir um emprego nem se esforçam para mantê-lo. 

H. O desemprego existe porque o Brasil não fez controle de natalidade 
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O Índice 1 foi gerado a partir da composição das seguintes variáveis explicativas para 

o desemprego:  

1) a carga tributária (os impostos) no Brasil é alta e não estimula empresários a 

investir na produção;  

2) os juros altos inibem o crescimento da economia;  

3) a economia brasileira cresce menos do que a população. A oferta de novas vagas de 

trabalho é menor do que o número de pessoas que procuram emprego.  

Como essas explicações para o desemprego foram, ao longo da campanha de Lula e de 

Alckmin, mais recorrentes, chamaremos esse índice de Índice de retóricas recorrentes. O 

Índice 2 foi gerado a partir da composição das seguintes variáveis explicativas para o 

desemprego:  

1) o dólar está baixo o que prejudicou as exportações. Os empresários tiveram de 

demitir;  

2) o desemprego existe porque o Brasil não fez controle de natalidade;  

3) os políticos roubam e por isso a economia não cresce;  

4) a mão de obra não é qualificada.  

Chamaremos esse índice de Índice de retóricas pouco empregadas, já que entre as 

quatro explicações, apenas uma delas – a corrupção – foi em algum momento da campanha de 

Alckmin citada como explicativa para o desemprego. As demais explicações não foram 

abordadas por nenhuma das duas campanhas.  

 

Quadro 3.4. Variável Tempo e pontuações médias no Índice Crescente de Adesão ás 

Retóricas Recorrentes nas Campanhas para Explicar o Desemprego e no Índice Crescente de 

Adesão às Retóricas pouco Usadas pelas Campanhas para Explicar o Desemprego. 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA NOS DOIS TEMPOS 

 

Tempo 1 Tempo 2 
Significância 

Teste T 

(α=0,05) 

 

Índice crescente de adesão às retóricas recorrentes 

nas campanhas para explicar o desemprego: adesão  

às explicações para o desemprego relacionadas ao 

crescimento da economia, aos juros e à carga tributária 

 

66,7 68,4 p = 0,048 

 

Índice crescente de adesão às retóricas pouco 

empregadas pelas campanhas para explicar o 

desemprego: adesão às explicações para o desemprego 

relacionadas ao dólar baixo, ao controle da natalidade e 

à corrupção; à corrupção e à mão de obra não 

qualificada 

50,9 50,8 p= 0,905 
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Entre os dois tempos, verificamos mudança estatisticamente significante em relação à 

percepção de que a geração de empregos relaciona-se ao crescimento da economia, maior do 

que ao crescimento da população em idade economicamente ativa; os juros altos inibem o 

crescimento da economia; e a carga tributária (os impostos) no Brasil é alta e não estimula os 

empresários a investir na produção. Como podemos constatar no Anexo deste capítulo, todas 

elas foram retóricas recorrentes nos programas dos dois principais candidatos.  

Passamos a verificar, agora, se no Tempo 2 há relação estatística significante entre a 

audiência do HGPE e a adesão às explicações para o desemprego, expressas nos dois índices. 

Como podemos verificar nas tabelas descritiva e Anova abaixo, há relação estatística 

significante entre a audiência à propaganda gratuita e a percepção em relação às “causas” do 

desemprego.  

Para o Índice 1 (retóricas muito recorrentes), temos: Aqueles que assistiram/assistiram muito 

ao HGPE tendem a pontuar mais no Índice 1 do que as categorias frequência mediana e 

“assistiu pouco/não assistiu”. Para a categoria “não assistiu/assistiu pouco” temos a pontuação 

média de 67,3 no Índice 1. Para a categoria “frequência de audiência mediana” temos a 

pontuação média de 67,7 nesse índice. Quando analisamos os contrastes (Bonferroni)
60

, 

verificamos que as duas categorias – freqüência de audiência mediana e audência baixa - 

apresentam médias iguais. Contudo, ambas apresentam médias menores – estatisticamente 

significantes – do que a categoria “assistiu/assistiu muito”, que pontuou em média 74,7 no 

Índice 1.  

Para o Índice 2 (retóricas pouco usadas), temos: Aqueles indivíduos da categoria 

“assistiu/assistiu muito” pontuam em média 46,2 no Índice 2, média estatisticamente menor 

do que aquela verificada na categoria “não assistiu/assistiu pouco”, de 52,3. A análise dos 

contrastes
61

 indica haver diferença estatística entre a categoria “frequência de audiência alta” 

e a categoria “frequência de audiência baixa”. A média pontuada pela categoria de freqüência 

de audiência mediana não apresenta diferença significante entre as duas categorias de 

audiência situadas no extremo da escala ordinal.   

  

                                                 
60 Para o Índice 1, o teste Bonferroni de múltiplas comparações aponta para diferença estatística significante entre as médias 

pontuadas entre  aqueles que assistiram muito ao HGPE e aqueles que assistiram pouco (p= 0,000, em α= 0,05) e entre 

aqueles que assistiram muito ao HGPE e aqueles que tiveram freqüência de audiência mediana (p=0,001, em α= 0,05). 
61 No Índice 2, temos para a diferença entre as categorias “assistiu muito/assistiu” e “assistiu pouco/não assistiu” p=0,011, em 

α= 0,05). 
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Quadro 3.5. Médias pontuadas nos dois índices (retóricas muito recorrentes e retóricas pouco 

recorrentes para explicar o desemprego) quando a variável categórica “audiência ao HGPE” é 

introduzida. 
  

    N  Média 

Desvio 

padrão  

Erro 

padrã

o 

95% Intervalo de 

confiança da 

 média 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

 
 

 

 

Índice crescente de 

adesão  às retóricas 

recorrentes nas 

campanhas de Lula e 

Alckmin para explicar 

o desemprego (1) 

Não assistiu/Assistiu 

pouco 
338 67,3 12,5 ,7 66,0 68,7 

Frequência mediana 105 67,7 14,1 1,4 64,9 70,4 

Assistiu/Assistiu muito 72 74,7 11,3 1,3 72,1 77,4 

Total 515 68,4 12,9 ,6 67,3 69,6 

Índice crescente de 

adesão às retóricas 

pouco usadas nas 

campanhas de Lula e 

Alckmin para explicar 

o desemprego  (2) 

Não assistiu/Assistiu 

pouco 
338 52,3 16,1 ,9 50,5 53,9 

Frequência mediana 105 49,4 16,4 1,6 46,4 52,6 

Assistiu/Assistiu muito 72 46,2 14,2 1,7 42,9 49,5 

Total 515 50,8 16,0 ,7 49,4 52,2 
                          

(1) Teste estatístico de diferença entre as médias pontuadas no índice de adesão às retóricas recorrentes quando o fator 

“audiência ao HGPE” é introduzido. F=10,294, p=0,000, em α=0,05. 

(2) Teste estatístico de diferença entre as médias pontuadas no índice de adesão às retóricas pouco empregadas quando 

o fator “audiência ao HGPE” é introduzido. F=4,782, p=0,009, em α=0,05. 
  

 

Esses resultados são muito interessantes e apontam para evidências consistentes em 

relação ao potencial das campanhas para alterar percepções, que, como define Alvarez, se 

referem a comportamento/atitude em relação aos temas específicos do debate.  

Alvarez (1998) faz uma clara distinção entre a noção econômica mais restrita da definição de 

“preferência” do eleitor por um candidato – esta se refere à preferência  

por um candidato em relação ao outro – e a noção das percepções do eleitor sobre candidatos, 

que se referem às atitudes mais amplas relacionadas às suas posições em issues, à sua 

apresentação, às habilidades políticas, entre outros. (Alvarez, 1998: 19)  

Nas duas tabelas cruzadas abaixo, podemos verificar que nos dois tempos alteraram-se 

as percepções em relação à melhor e à pior explicação para o desemprego. Houve aumento de 

adesão à frase “A economia brasileira cresce menos do que a população. A oferta de novas 

vagas de trabalho é menor do que o número de pessoas que procuram emprego.” 
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Tabela 3.1. Variável Tempo e as melhores explicações apontadas pelos eleitores para o 

desemprego 
As melhores explicações apontadas pelos eleitores para o desemprego *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Qual é a melhor  

explicação para 

 o desemprego? 

A economia brasileira cresce 

menos do que a população 

 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

180 

29,5% 

-3,6 

238 

39,3% 

3,6 

418 

34,4% 
 

A carga tributária é alta e não 

estimula investimentos 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

102 

16,7% 

0,0 

101 

16,7% 

0,0 

203 

16,7% 
 

Os juros altos inibem o 

crescimento da economia 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

72 

11,8% 

-1,6 

90 

14,9% 

1,6 

162 

13,3% 
 

Os políticos roubam e por isso 

a economia não cresce 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

101 

16,6% 

4,1 

53 

8,7% 

-4,1 

154 

12,7% 
 

A mão-de-obra não é 

qualificada 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

54 

8,9% 

1,6 

39 

6,4% 

-1,6 

93 

7,6% 
 

Muitos que estão 

desempregados não se 

esforçam para conseguir 

emprego 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

42 

6,9% 

1,3 

31 

5,1% 

-1,3 

73 

6,0% 
 

Desemprego existe porque o 

Brasil não fez controle da 

natalidade 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

23 

3,8% 

-1,3 

32 

5,3% 

1,3 

55 

4,5% 
 

O dólar está baixo o que 

prejudicou as exportações 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

17 

2,8% 

-0,2 

18 

3,0% 

0,2 

35 

2,9% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

19 

3,1% 

3,1 

4 

0,7% 

-3,1 

23 

1,9% 
 

Total 
N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 40,362, p= 0,000, em α = 0,05 
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Tabela 3.2. Variável Tempo e as piores explicações apontadas pelos eleitores para o 

desemprego 
As piores explicações apontadas pelos eleitores para o desemprego *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Qual é a pior  

explicação para 

 o desemprego? 

Desemprego existe porque o 

Brasil não fez controle da 

natalidade  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

239 

43,2% 

-0,3 

262 

44,0% 

0,3 

501 

43,6% 
 

Muitos que estão 

desempregados não se 

esforçam para conseguir 

emprego 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

73 

13,2% 

-1,6 

98 

16,5% 

1,6 

171 

14,9% 
 

A mão-de-obra não é 

qualificada 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

57 

10,3% 

-1,4 

77 

12,9% 

1,4 

134 

11,7% 
 

O dólar está baixo o que 

prejudicou as exportações 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

62 

11,2% 

2,8 

39 

6,6% 

-2,8 

101 

8,8% 
 

Os políticos roubam e por isso 

a economia não cresce 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

30 

5,4% 

-2,8 

59 

9,9% 

2,8 

89 

7,8% 
 

A economia brasileira cresce 

menos do que a população 

 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

44 

8,0% 

3,0 

23 

3,9% 

-3,0 

67 

5,8% 
 

Os juros altos inibem o 

crescimento da economia 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

26 

4,7% 

1,2 

20 

3,4% 

-1,2 

46 

4,0% 
 

A carga tributária é alta e não 

estimula investimentos 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

22 

4,0% 

1,0 

17 

2,9% 

-1,0 

39 

3,4% 
 

Total 
N 

%Tempo 

553 

100% 

595 

100% 

1148 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 28,891, p= 0,000, em α = 0,05 

 

   

3.4.4. A temática da criminalidade/segurança pública, sua associação com a temática da 

corrupção e os programas eleitorais 

 

Do lado de Alckmin, trata-se de garantir que o caso Primeiro Comando da Capital 

(PCC) não ganhe mais visibilidade e exposição do que já havia alcançado, ao longo do ano, e 

fosse relembrado o filme de horror que assombrou São Paulo e o País. Do lado de Lula, trata-

se de evitar a associação – como sugeriu Alckmin em seu programa – do tema da violência e 

criminalidade com a temática da corrupção, calcanhar-de-aquiles da campanha de Lula.  

Prevaleceu o Princípio da Dispersão, à exceção de três programas – dois de Alckmin e um de 

Lula – em que a criminalidade/segurança pública foi a temática principal.  
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1) Alckmin se vê forçado a introduzir o tema, uma vez que a questão do PCC está 

presente no discurso do eleitorado, como uma grande interrogação quanto à sua 

propalada competência e capacidade de resolver os problemas do País com 

honestidade.  

2) Como a realidade dos fatos não permite ignorar o problema vivenciado não apenas 

pela população de São Paulo, mas, como vimos em nosso painel, acompanhada pelos 

eleitores de Belo Horizonte – proxy para a compreensão da questão em todo o País – 

era preciso introduzir o issue com uma abordagem ou interpretação dos fatos menos 

desfavorável à sua candidatura.  

3) Alckmin dá a sua interpretação ao problema: apresenta grandes feitos na área da 

segurança pública, para completar em seguida que, ao contrário dele, o governo 

federal é omisso e responsável por resolver o problema. De quebra, o tema 

criminalidade é associado à corrupção, questão evitada a todo custo por Lula, mas 

abordada com insistência pela campanha de Alckmin.  

4) A campanha de Lula é forçada a responder, apresentando a sua interpretação do 

mundo atual. E o faz associando crime organizado e corrupção, mantendo a estratégia 

de comparar o mundo atual com o mundo de antes. Demonstra feitos no combate ao 

crime organizado e à corrupção e em sua postura, diferente daquela que teria sido 

prevalente no governo passado, de “varrer lixo sob o tapete”. Arrola feitos na área da 

segurança pública e deixa implícita, em seu discurso, a insinuação de que o governo 

de São Paulo não aceitou a ajuda oferecida para o envio do Exército para enfrentar o 

caso PCC. 

 

A campanha de Lula abordou a criminalidade de passagem, como uma extensão ou 

desdobramento da falta do desenvolvimento econômico e social, ambos, base para o 

desenvolvimento de políticas públicas e programas com oportunidades para a qualificação de 

jovens, com menção genérica em 16/09. Um único programa de Lula foi dedicado ao tema da 

criminalidade/segurança pública – em 23/09. Mesmo assim, em resposta aos programas da 

campanha de Alckmin em 14/09 e em 19/09, quando o tucano apresentou a sua interpretação 

para os ataques do PCC – sempre sem citar o nome da organização criminosa –, atribuindo a 

responsabilidade ao governo federal.  

A estratégia retórica da campanha de Lula para abordar a criminalidade manteve o 

eixo comparativo entre o mundo atual versus o mundo de antes, indicando “erros graves” no 

setor herdados por seu governo – como a falta de integração do trabalho das polícias no País 
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para combater o crime organizado (inclusive a corrupção). O tema se desenvolve fazendo 

comparações entre os governos quanto às ações que melhoram o combate ao crime 

organizado e à corrupção.  

O próprio candidato-presidente expôs as ações no setor e arrolou uma série de 

realizações, com o foco principal, sobretudo, nas operações da Polícia Federal, exibindo as 

operações de combate à corrupção e às organizações criminosas. Antes de fechar o programa, 

o locutor em off desfere um dos poucos ataques frontais no programa petista contra Alckmin, 

colocando o foco sobre o tema mais sensível para o ex-governador de São Paulo:  

O Brasil sabe muito bem quem deixou São Paulo refém do crime organizado. E os paulistas 

sabem quem mandou engavetar mais de 60 CPIs para que seu governo não fosse investigado. 

Lula assinala a disposição de oferecer ajuda do governo federal para combater 

situações como a do PCC em São Paulo. Ele considerou o comportamento político do 

adversário “demagogo”, porque estaria explorando um problema grave por interesses 

políticos, lembrando ao eleitor que o governo federal ofereceu ajuda do Exército a São Paulo:  

Não podemos deixar que certas situações, como a de São Paulo, permaneçam como estão. 

Para isso, vamos continuar fazendo a nossa parte e oferecendo toda ajuda que for necessária.  

Na campanha de Alckmin, o tema da criminalidade/segurança pública tampouco foi 

dominante. Em 15/09, na abertura de seu programa, fez uma menção breve e genérica sobre 

“as leis brandas contra o crime”. Em 07/09, tratou da questão também genericamente, dentro 

de um contexto em que, como Lula, associou o emprego do jovem a um futuro “longe das 

drogas e da criminalidade”. Alckmin trabalhou nesse dia a associação entre a educação, a 

escola técnica e o emprego, acenando com garantias de um mundo futuro bom.  

Foi de fato em 14/09 e em 19/09 (em 19/09, o programa de 14/09 foi parcialmente 

repetido) que o tema da segurança pública/criminalidade constituiu o argumento central. A 

estrutura argumentativa da “indigesta” questão também comparou o mundo de antes, 

encontrado em São Paulo, que teria sido muito ruim, com o mundo de hoje. Depois de arrolar 

ações de Alckmin para tornar esse mundo “bom”, veio a explicação para o fato de a realidade 

gritante apontar para um mundo “não tão bom”: a responsabilidade seria do governo federal, 

que se omitiu.  

A campanha passa a demonstrar a omissão do governo Lula. O mundo atual da 

segurança/criminalidade é muito ruim. Longa retórica argumentativa é desfiada. Lula seria o 

responsável pelo probelma, quem não teria enviado os projetos ao Congresso propondo leis 
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duras contra o crime; quem falhou no comando de uma política nacional de segurança e  teria 

promovido cortes orçamentários do setor. Além disso, o programa assinalou que o armamento 

pesado para municiar o crime não seria fiscalizado nas fronteiras.  

Em contraposição a Lula, que “nada faz” pela segurança, Alckmin teria feito o seu 

dever de casa e até ajudado o governo federal, ficando com a guarda do traficante 

Fernandinho Beira-Mar, mantido por duas vezes na penitenciária de segurança máxima 

construída por Alckmin. Apesar desse gesto de Alckmin “contra o crime”, que estaria acima 

da disputa política, Lula não teria sido solidário com São Paulo nos momentos mais difíceis 

da crise (sempre sem citar explicitamente o PCC):  

(...) atual presidente não assumiu a tarefa que era dele, cortou o dinheiro que estava previsto 

no Orçamento e ainda veio criticar nas horas mais difíceis. Logo ele que me pediu ajuda por 

duas vezes, porque não tinha construído os presídios que prometeu na campanha passada. E 

eu ajudei. Porque pra mim não interessa se somos adversários na política, pra mim o inimigo 

é o crime, o que interessa é a segurança da população.62 

Os dois programas de Alckmin fazem associação entre o crime organizado e a 

corrupção, reiterando a “omissão” de Lula, um discurso que, em se tratando de corrupção, 

como identificamos no painel, tinha grande ressonância mesmo entre eleitores simpáticos a 

Lula. Em 14/09, Alckmin faz menção à corrupção, em breve associação entre corrupção e 

violência, porque “tira dinheiro do pobre para dar ao malandro”. Ele afirma:  

Em primeiro lugar tem que ser honesto, a corrupção é a pior das violências porque tira 

dinheiro do pobre pra dar pro malandro, que às vezes é alto funcionário e trabalha na sala ao 

lado.  

Já em 19/09, a estratégia retórica do programa de 14/09 é repetida, mas são feitos 

pequenos ajustes para aproveitar o escândalo do dossiê, fato bastante favorável à sua 

campanha. Enquanto a temática da corrupção vai ganhar mais corpo em seu programa, a 

incômoda questão da criminalidade/violência é deixada de lado.  

 

3.4.4.1.  A percepção dos eleitores em relação às causas da criminalidade nos dois 

tempos da pesquisa 

 

Embora as duas campanhas tenham evitado o tema da criminalidade/violência, a 

retórica de ambas sugeriu que desenvolvimento social e acesso das famílias e, sobretudo, 

jovens às oportunidades de emprego e à geração de renda seriam soluções para o problema. 

Portanto, o discurso reforça a associação entre desemprego e criminalidade/violência. Vamos 

                                                 
62 HGPE de 14.09, parcialmente reproduzido em 19.09. 
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testar a hipótese de que a associação entre desemprego e criminalidade/violência é 

independente em relação ao tempo.  

Como percebia esse problema o eleitor belo-horizontino antes e depois do primeiro 

turno das eleições presidenciais de 2006?Duas questões introduzidas nos questionários 

aplicados nos dois tempos da pesquisa nos permitem verificar se houve alteração no grau de 

concordância do eleitor, com afirmações que reforçam essa associação.
63

 

Como é possível verificar nas tabelas abaixo, rejeitamos a hipótese da independência 

da percepção do eleitorado de que “o aumento do desemprego pode explicar o aumento da 

criminalidade” em relação ao tempo. Há, no Tempo 2, maior apoio à ideia, assim como 

também há menor concordância com a frase “não há relação entre desemprego e 

criminalidade: estar desempregado não significa que a pessoa está mais propensa a cometer 

um crime”. 

 

Tabela 3.3.  Variável Tempo e intensidade de concordância (escala Likert) com a ideia de que 

o aumento do desemprego pode explicar o aumento da criminalidade 
Intensidade de concordância com a idéia de que o aumento do desemprego pode explicar o aumento da 

criminalidade  *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

Tempo Total 

1 2  

 

O aumento do 

desemprego pode 

explicar o 

aumento da 

criminalidade 

Discorda totalmente  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

31 

5,1% 

3,9 

7 

1,2% 

-3,9 

38 

3,1% 
 

Discorda 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

67 

11,0% 

2,4 

43 

7,1% 

-2,4 

110 

9,0% 
 

Concorda mais ou menos 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

126 

20,7% 

1,0 

111 

18,3% 

-1,0 

234 

19,5% 
 

Concorda 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

301 

49,3% 

-1,7 

328 

54,1% 

1,7 

629 

51,7% 
 

Concorda completamente 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

78 

12,8% 

-3,0 

116 

19,1% 

3,0 

194 

16,0% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

7 

1,1% 

2,1 

1 

0,2% 

-2,1 

8 

0,7% 
 

Total 
N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 34,433, p= 0,000, em α = 0,05 

                                                 
63 A questão do survey teve a formulação: “Aqui estão algumas frases que as pessoas usam frequentemente para explicar a 

criminalidade. Vou ler uma a uma para que você me diga se concorda totalmente, concorda, nem concorda nem 

discorda, discorda ou discorda totalmente. A. O aumento do desemprego pode explicar o aumento da 

criminalidade; B. Não há relação entre desemprego e criminalidade: estar desempregado não significa que a pessoa está mais 

propensa a cometer um crime” 
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Tabela 3.4. Variável Tempo e intensidade de concordância com a ideia de que não exista 

relação entre desemprego e criminalidade: estar desempregado não significa que a pessoa 

esteja mais propensa a cometer um crime 
Intensidade de concordância com a idéia de que não exista relação entre desemprego e criminalidade  

*Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Não há relação 

entre desemprego 

e criminalidade: 

estar 

desempregado 

não significa que 

a pessoa esteja 

mais propensa a 

cometer um 

crime. 

Discorda totalmente  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

31 

5,1% 

-2,2 

50 

8,3% 

2,2 

81 

6,7% 
 

Discorda 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

207 

33,9% 

-0,3 

211 

34,8% 

0,3 

418 

34,4% 
 

Concorda mais ou menos 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

112 

18,4% 

-1,6 

134 

22,1% 

1,6 

246 

20,2% 
 

Concorda 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

217 

35,6% 

1,6 

189 

31,2% 

-1,6 

406 

33,4% 
 

Concorda completamente 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

36 

5,9% 

2,0 

21 

3,5% 

-2,0 

57 

4,7% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

7 

1,1% 

2,1 

1 

0,2% 

-2,1 

8 

0,7% 
 

Total 
N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 16,828, p= 0,005, em α = 0,05 
                      

 

Ao mesmo tempo, houve, nos dois tempos, estabilidade nas explicações mais gerais 

oferecidas pelo eleitor de Belo Horizonte para a criminalidade/violência. Na tabela abaixo, 

podemos verificar que entre o Tempo 1 e o Tempo 2, não houve variações estatisticamente 

significantes nas categorias de explicações
64

 apresentadas pelos eleitores para a criminalidade, 

exceção à categoria daqueles que informaram não saber responder à questão, que apresentou 

encolhimento.  

Entre todas as “explicações” apresentadas para a criminalidade, a que mais recebeu 

adesão foi a ideia de que “o aumento do desemprego pode explicar o aumento da 

criminalidade”, que em T1 foi apontada como a melhor por 33,8% e em T2 por 38,3% dos 

                                                 
64 A pergunta estimulada do survey foi assim formulada: “Considerando todas estas afirmações, qual delas você acha que 

melhor explica a criminalidade?” Foi apresentado um anexo com as seguintes possíveis explicações para a criminalidade: A. 

O aumento do desemprego pode explicar o aumento da criminalidade; B. Não há relação entre desemprego e criminalidade: 

estar desempregado não significa que a pessoa está mais propensa a cometer um crime; C. Regiões da cidade desorganizadas, 

com espaços degradados e sem a presença do estado – como postos policiais, postos de saúde, escolas – geram oportunidade 

para o crime; D. Pessoas que andam sozinhas em locais desertos e perigosos se expõem mais ao crime; E. A criminalidade 

existe por causa da impunidade: a maioria dos criminosos não paga por seus crimes; F. A criminalidade existe porque a 

Polícia Militar não está preparada para prevenir o crime. 

 



 204 

eleitores (o resíduo ajustado = 1,6 não nos permite afirmar que houve variação no período 

nessa categoria de resposta). A segunda explicação mais recorrente para a criminalidade 

relaciona-se à impunidade: em T1, 23,3% e em T2, 24,3% consideraram que “a criminalidade 

existe por causa da impunidade”. A terceira melhor explicação para a criminalidade, na 

opinião do eleitorado brasileiro no contexto do pleito de 2006, foi relacionada aos fatores 

territoriais e à presença do Estado, traduzida na frase “regiões desorganizadas geram 

oportunidade para o crime”, que em T1 e em T2 foi apontada, em média, por 17% de eleitores 

como a melhor explicação para a criminalidade.  

Portanto, em que pese, entre T1 e T2, ter aumentado a adesão de eleitores belo-

horizontinos à ideia mais geral de associação entre desemprego e criminalidade – ideia 

implícita na mensagem dos programas dos dois principais candidatos – não houve variação 

estatística significante na percepção das causas ou explicações para a criminalidade. Há 

encolhimento da categoria de indivíduos que informa não saber (resíduo ajustado = -3,8), 

mas, nenhuma variação importante nas demais categorias de resposta.  

 

Tabela 3.5. Variável Tempo e as explicações atribuídas ao problema da criminalidade 
Qual afirmação explica melhor a criminalidade  *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Qual afirmação 

melhor explica a 

criminalidade? 

Aumento do desemprego pode 

explicar aumento da 

criminalidade  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

206 

33,8% 

-1,6 

232 

38,3% 

1,6 

438 

36,0% 
 

A criminalidade existe por 

causa da impunidade 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

142 

23,3% 

-0,4 

147 

24,3% 

0,4 

289 

23,8% 
 

Regiões desorganizadas geram 

oportunidade para o crime 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

105 

17,2% 

0,1 

103 

17,0% 

-0,1 

208 

17,1% 
 

Não há relação entre 

desemprego e criminalidade 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

46 

7,5% 

-0,5 

50 

8,3% 

0,5 

96 

7,9% 
 

Pessoas que andam sozinhas 

em locais perigosos se expõem 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

50 

8,2% 

0,6 

44 

7,3% 

-0,6 

94 

7,7% 
 

A criminalidade existe porque 

a PM não está preparada 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

37 

6,1% 

1,4 

26 

4,3% 

-1,4 

63 

5,2% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

24 

3,9% 

3,8 

4 

0,7% 

-3,8 

28 

2,3% 
 

Total 
N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 18,392, p= 0,005, em α = 0,05 
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3.4.5. As percepções do eleitor em relação ao “mundo atual” versus o “mundo de antes” 

ao longo da campanha 

 

A percepção do eleitor em relação à comparação entre o mundo de antes e o mundo 

atual, como demonstramos, foi a principal estratégia retórica da campanha de Lula no que diz 

respeito ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento social, tema dominante dos 

programas, ambos associados à ideia do crescimento econômico e humano – ou seja, a 

ausência do desemprego.
65

 Vamos testar a hipótese de independência entre os Tempos 1 e 2 e 

a percepção do eleitor sobre aos temas do desemprego e da criminalidade, em relação ao 

mundo de antes e ao mundo atual.  

 

3.4.5.1. As percepções do eleitor em relação ao emprego 

A percepção em relação à evolução das taxas de desemprego entre os governos 

Fernando Henrique Cardoso e Lula não é independente em relação ao Tempo (qui-quadrado = 

8,002, p=0,018), como podemos atestar na tabela abaixo. Enquanto se manteve estável a 

proporção de eleitores que consideraram ser “maior” a taxa no governo Lula, houve um 

aumento estatisticamente significativo de 34,9% para 42,1% da proporção de eleitores que 

declararam ser “menor” o desemprego no governo Lula (resíduo ajustado = 2,6). Também 

verificamos uma redução significativa de 41,5% para 35,1% da proporção de eleitores que 

consideraram ser o desemprego “igual” nos dois governos (resíduo ajustado = - 2,3).  

  

                                                 
65 A pergunta de survey foi para a temática do emprego: “Agora vamos conversar um pouco sobre economia. Em sua opinião, 

o desemprego no Brasil hoje, no governo Lula, é maior, igual ou menor do que era há 4 anos, durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso?” A pergunta de survey foi, para a temática da criminalidade/segurança pública: “Em sua opinião, a 

criminalidade no governo Lula aumentou, continua a mesma ou diminuiu em relação ao governo Fernando Henrique 

Cardoso?” 
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Tabela 3.6. Variável Tempo e a perspectiva da percepção comparada entre os níveis de 

desemprego no governo Lula em relação aos níveis de desemprego no  governo FHC 
Perspectiva da percepção comparada entre os níveis de desemprego no governo Lula em relação aos níveis 

de desemprego no  governo FHC  *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

O desemprego no 

governo Lula é 

______ do que há 

4 anos. 

Maior  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

113 

18,5% 

1,0 

99 

16,3% 

-1,0 

212 

17,4% 
 

Igual 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

253 

41,5% 

2,3 

213 

35,1% 

-2,3 

466 

38,3% 
 

Menor 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

213 

34,9% 

-2,6 

255 

42,1% 

2,6 

468 

38,5% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

31 

5,1% 

-1,0 

39 

6,4% 

1,0 

70 

5,8% 
 

Total 
N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 8,002, p= 0,018, em α = 0,05 

 
           

A percepção quanto ao desemprego nos governos FHC e Lula e a audiência ao HGPE 

tem, no Tempo 2, relação de dependência (qui-quadrado = 15,717, p=0,015). A tabela abaixo, 

com os dados em T2, quando eleitores informam o comportamento passado, nos demonstra 

claramente como a exposição à informação – a acessibilidade – está associada ao relato da 

opinião. Entre aqueles eleitores que assistiram/assistiram muito ao HGPE é maior a incidência 

de respostas “o desemprego é menor no governo Lula” do que o esperado (resíduo ajustado = 

3,3), caso não houvesse associação entre as variáveis. Nesta categoria, é menor a presença de 

eleitores que informaram ser “igual” o desemprego entre os dois governos (resíduo ajustado= 

- 2,2). Ao mesmo tempo, “não ter assistido/assistido pouco” o HGPE é bom preditor para a 

ausência da percepção de que o desemprego no governo Lula seja menor do que no governo 

FHC. Também nessa categoria registramos maior incidência de relatos de que o desemprego 

seja “igual” nos dois governos (resíduo ajustado = 2,4).  
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Tabela 3.7. Audiência relatada do HGPE em T2 e a perspectiva comparada da intensidade do 

desemprego no governo Lula em relação ao governo FHC 
O desemprego no governo Lula é _____ do que no governo FHC  *Variável Audiência HGPE – Tabela 

Cruzada (1) 

  

Variável Audiência HGPE  Total 

Não assistiu/ 

assistiu 

pouco 

Frequência  

Mediana 

Assistiu/ 

Assistiu 

muito  

O desemprego 

no governo Lula 

é _____ do que 

no governo FHC 

Não 

responderam  

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

23 

5,8% 

-0,6 

11 

9,2% 

1,5 

3 

3,8% 

-1,0 

37 

6,2% 
 

Maior 

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

70 

17,7% 

1,3 

17 

14,3% 

-0,7 

10 

12,7% 

-1,0 

97 

16,4% 
 

Igual 

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

151 

38,2% 

2,4 

37 

31,1% 

-1,0 

19 

24,1% 

-2,2 

207 

34,9% 
 

Menor 

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

151 

38,2% 

-3,0 

54 

45,4% 

0,7 

47 

59,5% 

3,3 

252 

42,5% 
 

Total 
N 

% Audiência 

395 

100% 

119 

100% 

79 

100% 

593 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis.Qui-quadrado = 15,717, p= 0,015, em α = 0,05 

 
        

 

Passamos agora, a verificar se existe relação de dependência entre o posicionamento 

do eleitor na opinião relatada sobre os índices de desemprego entre os governos FHC e Lula e 

as variáveis estruturais de nosso modelo, as predisposições políticas que, como indicamos no 

capítulo 1, são atalhos de julgamento que medeiam o processamento das informações, a saber, 

a avaliação de governo e a identificação partidária. Como podemos verificar nas duas tabelas 

abaixo, rejeitamos a hipótese nula de independência entre a opinião relatada na questão do 

desemprego e as variáveis avaliação de governo (qui-quadrado = 31,033, p=0,000) e 

identificação partidária (qui-quadrado= 28,275, p=0,001).  

Ao observar os resíduos ajustados nas duas tabelas, percebemos que a avaliação do 

governo Lula ruim/péssimo é bom preditor para a resposta “o desemprego no governo Lula é 

maior do que no governo FHC” (resíduo ajustado = 2,3) e para a resposta “o desemprego no 

governo Lula é igual no governo FHC” (resíduo ajustado = 2,5). Já a avaliação de governo 

ótimo/bom é boa preditora (resíduo ajustado=4,8) de resposta “o desemprego no governo Lula 

é menor do que no governo FHC”. 
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Tabela 3.8. Avaliação do governo Lula e a percepção em relação à intensidade do 

desemprego no governo Lula 
Percepção quanto a intensidade do desemprego no governo Lula *Avaliação do governo Lula – Tabela 

Cruzada (1) 

  

Avaliação governo Lula Total 

Ruim/péssimo Regular  Ótimo/bom  

 

O desemprego 

no governo Lula 

é _____ do que 

no governo FHC 

Não 

responderam  

N 

% Avaliação 

Resíduo ajustado 

4 

5,1% 

-0,4 

17 

8,4% 

1,7 

15 

4,8% 

-1,4 

36 

6,1% 
 

Maior 

N 

% Avaliação 

Resíduo ajustado 

20 

25,3% 

2,3 

33 

16,3% 

0,0 

44 

14,1% 

-1,6 

97 

16,3% 
 

Igual 

N 

% Avaliação 

Resíduo ajustado 

38 

48,1% 

2,5 

79 

39,1% 

1,4 

93 

29,7% 

-3,0 

210 

35,4% 
 

Menor 

N 

% Avaliação 

Resíduo ajustado 

17 

21,5% 

-4,0 

73 

36,1% 

-2,2 

161 

51,4% 

4,8 

251 

42,3% 
 

Total 
N 

%Avaliação 

79 

100% 

202 

100% 

313 

100% 

594 

100% 

(1)Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 31,033, p= 0,000, em α = 0,05 
   

 

Indivíduos sem identificação partidária apresentaram maior índice de resposta na categoria 

“não soube responder” (resíduo ajustado=2,6) e na categoria “o desemprego no governo Lula 

é igual ao desemprego no governo FHC” (resíduo ajustado=2,4). Ao mesmo tempo, 

identificação partidária com o PT foi bom preditor de respostas “o desemprego no governo 

Lula é menor do que no governo FHC”.  
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Tabela 3.9. Identificação partidária e a percepção em relação à intensidade do desemprego no 

governo Lula 

 
 

Percepção em relação à intensidade do desemprego no governo Lula *Identificação partidária recodificada 

para regressão  – Tabela Cruzada (1) 

  

Identificação partidária  Total 

Sem 

identificação 

partidária 

Outros 

partidos PSDB PT  

 

O desemprego 

no governo Lula 

é _____ do que 

no governo FHC 

Não 

responderam  

N 

% Identificação 

Resíduo ajustado 

28 

8,9% 

2,6 

6 

9,8% 

1,1 

1 

1,5% 

-1,7 

4 

2,4% 

-2,5 

39 

6,4% 
 

Maior 

N 

% Identificação 

Resíduo ajustado 

53 

16,8% 

0,3 

8 

13,1% 

-0,7 

15 

23,1% 

1,6 

23 

13,9% 

-1,0 

99 

16,3% 
 

Igual 

N 

% Identificação 

Resíduo ajustado 

125 

39,7% 

2,4 

18 

29,5% 

-1,0 

22 

33,8% 

-0,2 

48 

29,1% 

-1,9 

213 

35,1% 
 

Menor 

N 

% Identificação 

Resíduo ajustado 

109 

34,6% 

-3,9 

29 

47,5% 

0,9 

27 

41,5% 

-0,1 

90 

54,5% 

3,8 

255 

42,1% 
 

Total 
N 

%Identificação 

315 

100% 

61 

100% 

65 

100% 

165 

100% 

606 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 28,247, p= 0,001, em α = 0,05 
   

 

Tendo verificado a relação de dependência entre as variáveis estruturais – atalhos de 

julgamento que refletem predisposições (avaliação de governo e identificação partidária) –, a 

variável comunicacional (audiência HGPE) e a opinião relatada, vamos analisar o poder de 

explicação de cada uma das variáveis independentes sobre a opinião relatada em relação ao 

desemprego. A variável educação é introduzida na equação para controle.  

Propomos um modelo de regressão multinominal, que apresenta um único 

inconveniente: no Tempo 1, a variável comunicacional exposição ao HGPE reflete tão 

somente a intenção dos eleitores de se exporem à propaganda política dos candidatos a partir 

de 15 de agosto. Já no Tempo 2, após o pleito em primeiro turno, os eleitores manifestaram o 

relato do comportamento ao longo da campanha. Em decorrência disso, vamos subtrair essa 

variável da equação, mantendo o controle do tempo como proxy para o ambiente 

informacional.  

A análise dos coeficientes dessa equação requer a identificação de um grupo de 

referência, em relação ao qual as demais categorias da variável dependente serão comparadas. 

Em nosso modelo, as probabilidades de o indivíduo se situar nas categorias “não sabe/não 

respondeu”, “desemprego é maior no governo Lula do que no governo FHC” e “desemprego é 

igual no governo Lula e no governo FHC” serão comparadas com a probabilidade de o 
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indivíduo estar na categoria “o desemprego no governo Lula é menor do que no governo 

FHC”.  

São os seguintes os grupos de referência das variáveis dependentes: a variável 

identificação partidária adota a identificação com o PT como grupo de referência; a variável 

avaliação de governo adota a avaliação ótimo/bom como grupo de referência.  

 

Quadro 3.6. Sumário das variáveis incluídas no modelo de regressão multinomial que 

procura explicar a probabilidade de resposta de que o “desemprego no governo Lula é menor 

do que no governo FHC” em relação às categorias de resposta “não sei” e “o desemprego no 

governo Lula é maior do que no governo FHC” 
 

Sumário das variáveis incluídas no modelo  

  N Perc. Marg. 

O desemprego no governo Lula é 

_____ do que no governo FHC  

NS/NR 64 5,4% 

Maior 208 17,4% 

Igual 459 38,5% 

Menor 462 38,7% 

Identificação partidária  

Sem identificação partidária 613 51,4% 

Outros partidos 124 10,4% 

PSDB 114 9,6% 

PT 342 28,7% 

Avaliação governo Lula  

Ruim/péssimo 160 13,4% 

Regular 435 36,5% 

Ótimo/bom 598 50,1% 

Válido 1193 100% 

Missing 23  

Total 1216  
    

 

O modelo é significante (qui-quadrado = 126,31, p = 0,000), mas apresenta baixo 

poder preditivo (Nagelkerke = 0,110). Todas as variáveis são significativas no modelo, como 

podemos verificar na tabela acima. Vamos nos deter agora aos coeficientes de regressão 

significativos, para analisarmos como essas variáveis se relacionam.  

 
 

 Probabilidade de resposta “não sei” em relação à probabilidade de resposta 

“desemprego é menor no governo Lula do que no governo FHC” 

 

A cada ano a mais de escolaridade formal, reduz-se em 13,6% a chance de um 

indivíduo estar na categoria “não sei” em vez de estar na categoria “o desemprego é menor no 

governo Lula”. Um indivíduo sem identificação partidária tem 3,9 vezes mais chance do que 

um indivíduo com identificação pelo PT de responder “não sei”, em vez de estar na categoria 

de resposta “o desemprego é menor no governo Lula do que no governo FHC”. O eleitor que 
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manifesta identificação por um conjunto de partidos incluídos na categoria “outros”
66

 tem 2,9 

vezes mais chance do que o eleitor identificado com o PT de responder “não sei” em vez de 

responder “o desemprego é menor no governo Lula”.O eleitor com avaliação mediana do 

governo Lula tem 2,4 vezes mais chance do que eleitores com avaliação ótima/boa do 

governo Lula de responder “não sei” em vez de indicar a categoria de resposta “o desemprego 

é menor no governo Lula do que no governo FHC”. 

 

 Probabilidade de resposta “desemprego é maior no governo Lula do que no governo 

FHC” em relação à probabilidade de resposta “desemprego é menor no governo 

Lula do que no governo FHC”.  

 

Nesta categoria de resposta, a educação formal e a variável Tempo perdem 

significância. Ganha maior poder de explicação a variável avaliação de governo. Mantidas 

sob controle as variáveis da equação, é 3,68 vezes maior a chance de eleitores que avaliam o 

governo Lula como ruim/péssimo, em relação àqueles que o avaliam como ótimo/bom, de 

responder o “desemprego é maior no governo Lula do que no FHC” em vez de considerar ser 

o “desemprego menor no governo Lula do que no governo FHC”. Já eleitores que avaliam o 

governo Lula como regular têm 1,79 vez mais chance do que aqueles que avaliam o governo 

Lula como ótimo/bom de estar nesta categoria de resposta e não na categoria referência. 

Indivíduos sem identificação partidária têm 1,6 vez mais chance do que indivíduos com 

preferência partidária pelo PT de estar nesta categoria de resposta e não na categoria o 

“desemprego é menor no governo Lula do que no governo FHC”.  

 

 Probabilidade de resposta “desemprego é igual no governo Lula em relação ao 

governo FHC” em relação à probabilidade de resposta “desemprego é menor no 

governo Lula do que no governo FHC”. 

 

Nesta categoria, a escolaridade tampouco apresenta significância. Há quatro 

coeficientes significativos: a variável Tempo (proxy para o ambiente informacional), a 

avaliação de governo ruim/péssima em relação à avaliação ótima/boa, a avaliação  mediana 

em relação à avaliação ótima/boa e o coeficiente da categoria sem identificação partidária em 

relação à categoria identificação partidária com o PT. No Tempo 2 foi 28,7% menor do que 

no Tempo 1 a chance de um indivíduo responder “o desemprego é igual no governo Lula em 

relação ao governo FHC”  em vez de ter respondido “o desemprego é menor no governo Lula 

                                                 
66 A categoria outros inclui o PMDB, que nos dois tempos apresentou 69 citações – 5,7% da amostra –, além de 10 legendas 

com até 16 citações, entre 0,2% e 1,3% da amostra. Esse resultado é particularmente influenciado pelos eleitores com 

identidade partidária pelo PSOL. 
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do que no governo FHC”. Indivíduos sem identificação partidária apresentaram, em relação 

àqueles com preferência pelo PT, 2,2 vezes mais chance de achar que o desemprego no 

governo Lula é igual e não menor do que no governo FHC. Aqueles que avaliaram o governo 

Lula negativamente tiveram 2,8 vezes mais chance do que aqueles que avaliaram-no como 

“ótimo/bom” de afirmar que o desemprego no governo Lula é igual e não menor do que o 

desemprego no governo FHC. Já aqueles com avaliação regular no governo Lula 

apresentaram 1,8 vez mais chance do que aqueles com avaliação ótima/boa de responder que 

o desemprego no governo Lula é igual e não menor do que o desemprego no governo FHC. 

Sobretudo nesta categoria de resposta os coeficientes  apontam para o poder explicativo dos 

atalhos de julgamento propostos para o processamento das informações sobre a política. 

Como proxy para o ambiente informacional, a variável Tempo também apresentou, nesta 

categoria de resposta,contribuição para a explicação da manifestação da opinião de forma 

consoante com a estratégia retórica predominante na campanha de Lula.  
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Quadro 3.7. Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial  

 

Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial 

 95% IC para Exp(B) 

O desemprego no 

governo Lula e no 

governo FHC
a 

 B 

Erro 

padrão WALD df Sig. 

Exp 

(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

NS/NR 

Intercessão -2,322 0,479 23,476 1 0,000    

Anos estudo -0,147 0,040 13,690 1 0,000 0,864 0,799 0,933 

Dummytempo
67

 
0,148 0,276 0,287 1 0,592 1,159 0,675 1,992 

(Sem ID 

Partidária) 
1,383 0,414 11,181 1 0,001 3,986 1,772 8,964 

(Ident. outros 

partidos) 
1,091 0,545 4,001 1 0,045 2,977 1,022 8,669 

(Ident. PSDB) 0,435 0,657 0,440 1 0,507 1,546 0,427 5,597 

(Ident.PT) 0
b 

  0     

(Avaliação 

Ruim/Péssimo) 
0,807 0,465 3,014 1 0,083 2,242 0,901 5,577 

(Avaliação 

Regular) 
0,891 0,305 8,567 1 0,003 2,439 1,342 4,430 

(Avaliação 

Ótimo/Bom) 
0

b
   0     

Maior 

Intercessão -1,127 0,270 17,418 1 0,000    

Anos estudo -0,019 0,25 0,585 1 0,444 0,981 0,935 1,030 

Dummytempo -0,312 0,171 3,314 1 0,069 0732 0,523 1,024 

(Sem ID 

Partidária) 
0,474 0,213 4,971 1 0,026 1,606 1,059 2,436 

(Ident. outros 

partidos) 
0,096 0,318 0,092 1 0,762 1,101 0,590 2,055 

(Ident. PSDB) 0,401 0,315 1,626 1 0,202 1,494 0,806 2,768 

(Ident.PT) 0
b 

  0     

(Avaliação 

Ruim/Péssimo) 
1,305 0,277 22,131 1 0,000 3,688 2,141 6,352 

(Avaliação 

Regular) 
0,587 0,198 8,745 1 0,003 1,798 1,219 2,652 

(Avaliação 

Ótimo/Bom) 
0

b
   0     

Igual 

Intercessão -0,349 0,214 2,673 1 0,102    

Anos estudo -0,033 0,020 2,875 1 0,090 0,967 0,931 1,005 

Dummytempo -0,338 0,137 6,070 1 0,014 0,713 0,545 0,933 

(Sem ID 

Partidária) 
0,805 0,167 23,264 1 0,000 2,236 1,613 3,102 

(Ident. outros 

partidos) 
0,259 0,254 1,041 1 0,308 1,296 0,788 2,131 

(Ident. PSDB) 0,288 0,267 1,168 1 0,280 1,334 0,791 2,250 

(Ident.PT) 0
b 

  0     

(Avaliação 

Ruim/Péssimo) 
1,033 0,239 18,657 1 0,000 2,808 1,758 4,486 

(Avaliação 

Regular) 
0,594 0,156 14,549 1 0,000 1,811 1,335 2,458 

(Avaliação 

Ótimo/Bom) 
0

b
   0     

                                                 
67

 Dummy Tempo: Lê-se T2 em relação a T1. 
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3.4.5.2. As percepções do eleitor em relação à criminalidade 

 

Não apenas as percepções do eleitor em relação aos índices de desemprego, mas 

também em relação aos índices de criminalidade apresentaram dependência em relação aos 

dois tempos  (qui-quadrado=17,387, p=0,001). Após o pleito em primeiro turno, foi menor a 

presença de eleitores que consideraram ter a criminalidade “aumentado” no governo Lula, em 

relação ao governo FHC (resíduo ajustado = - 3,7). Também foi maior a incidência de 

eleitores que declararam considerar que a criminalidade no governo Lula “continua a mesma” 

em relação ao governo FHC (resíduo ajustado = 4). Não houve alteração estatisticamente 

significante nos dois tempos em relação às percepções dos eleitores quanto ao índice de 

criminalidade nas categorias que responderam que a criminalidade “diminuiu” ou “não 

responderam/não souberam responder”.  

Em que pese ter prevalecido o princípio da dispersão para o tema da criminalidade nas 

retóricas de campanha de Lula e de Alckmin,  os dados nos sugerem que o conceito retórico 

mais geral do programa de Lula – o mundo de hoje é melhor do que o de antes – foi 

incorporado por um segmento dos eleitores: houve uma redução ao longo do tempo de 52,5% 

(T1) para 41,7% (T2) na percepção de que a criminalidade tenha aumentado no governo Lula 

em relação ao governo FHC. Ao mesmo tempo, houve aumento de 33,6% (T1) para 44,9% 

(T2) de indivíduos na categoria “a criminalidade continua a mesma”. Manteve-se estável a 

categoria de eleitores que afirmaram ter “diminuído” a criminalidade no período em 

comparação. 
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Tabela 3.10. Variável Tempo e a percepção comparada em relação à intensidade dos índices 

de criminalidade no governo Lula em relação aos índices de criminalidade no governo FHC 

 
A criminalidade no governo Lula ______ em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso  *Tempo – 

Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

A criminalidade no 

governo Lula é 

______ em relação 

ao governo 

Fernando Henrique 

Cardoso 
 

Aumentou 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

320 

52,5% 

3,7 

253 

41,7% 

-3,7 

573 

47,1% 
 

Continua a mesma 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

205 

33,6% 

-4,0 

272 

44,9% 

4,0 

477 

39,2% 
 

Diminuiu 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

68 

11,1% 

0,1 

66 

10,9% 

-0,1 

134 

11,0% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

17 

2,8% 

0,3 

15 

2,5% 

-0,3 

32 

2,6% 
 

Total 

N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1)Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 17,387, p= 0,001, em α = 0,05 

 

Esses resultados demonstram uma “vitória” da retórica da campanha de Lula, que 

trabalhou a estratégia dominante de comparação do “mundo atual” versus o “mundo de antes” 

dentro da temática dominante do desenvolvimento econômico e o desenvolvimento 

social/humano.  

Como indicamos, prevaleceu o princípio da dispersão nos programas eleitorais de Lula 

e Alckmin para a temática da criminalidade. Por causa disso, diferentemente do que ocorreu 

com a percepção do eleitor em relação ao desemprego – temática dominante, sobretudo, na 

campanha de Lula –, em que verificamos relação estatisticamente significante entre a 

exposição ao HGPE e a mudança de opinião relatada, o mesmo não verificamos em relação à 

percepção quanto aos índices de criminalidade e à audiência à propaganda gratuita.  
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Tabela 3.11. Audiência relatada do HGPE no Tempo 2 e a percepção comparada entre o 

governo Lula e o governo FHC quanto à intensidade da criminalidade 

 
A criminalidade no governo Lula ______ em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso  – Tabela 

Cruzada (1) 

  

Variável Audiência HGPE agregada 

(regressão) Total 

Não assistiu/ 

assistiu 

pouco 

Frequência  

Mediana 

Assistiu/ 

Assistiu 

muito  

 

A criminalidade 

no governo Lula 

é ______ em 

relação ao 

governo 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 
 

Aumentou 

N 

% Audiência  

Resíduo ajustado 

169 

42,8% 

0,9 

46 

38,7% 

-0,7 

31 

39,2% 

-0,4 

246 

41,5% 
 

Continua a 

mesma 

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

172 

43,5% 

-1,0 

56 

47,1% 

0,5 

39 

49,4% 

0,8 

267 

45,0% 
 

Diminuiu 

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

43 

10,9% 

-0,1 

16 

13,4% 

1,0 

6 

7,6% 

-1,0 

65 

11,0% 
 

Não 

responderam 

N 

% Audiência 

Resíduo ajustado 

11 

2,8% 

0,6 

1 

0,8% 

-1,3 

3 

3,8% 

0,8 

15 

2,5% 
 

Total 

N 

% Audiência 

395 

100% 

119 

100% 

79 

100% 

593 

100% 

(1)Não há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 4,554, p= 0,602, em α = 0,05 
  

 
 

Conclusão 

 

Na obra The people´s choice, de Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1944) e também na 

obra Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign, de Berelson, Lazarsfeld 

e McPhee (1954), autores conhecidos como a Escola de Columbia, em um desenho de 

pesquisa inovador, procuraram mensurar, nas eleições presidenciais de 1940 e de 1948 nos 

Estados Unidos, as mudanças nas preferências políticas dos eleitores. O primeiro trabalho 

transcorreu na cidade de Erie County, em Ohio. Nele, uma amostra de 3 mil indivíduos foi 

dividida em 4 subamostras, em uma das quais foi aplicado um survey do tipo painel, que 

entrevistou mensalmente os mesmos eleitores entre maio e novembro daquele ano. Nas outras 

3 amostras selecionadas, os indivíduos foram entrevistados 2 vezes no período. No segundo 

trabalho, realizado na cidade de Elmira, no Estado de Nova Iorque, a mesma amostra 

selecionada foi reintrevistada nos meses de junho, agosto, outubro e novembro. Nos dois 

estudos, houve acompanhamento do ambiente informacional.  

Os resultados obtidos pela Escola de Columbia são amplamente conhecidos e geraram 

uma literatura acadêmica expressiva, relacionada àquela que ficou conhecida como a hipótese 

dos “efeitos mínimos das campanhas e da mídia”. Além de registrar baixa conversão de 
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eleitores, os autores consideraram que as campanhas eram bem-sucedidas em reforçar as 

convicções prévias e em ativar predisposições latentes. Mas, particularmente na obra Voting, a 

Escola de Columbia assinalou ainda a abordagem da exposição seletiva em diferentes modos. 

Por um lado, eleitores estavam expostos à mídia em intensidades distintas e, por outro, 

tendiam a prestar mais atenção às informações que favoreciam o seu candidato preferido. 

Entretanto, apesar da exposição seletiva, os autores observaram vários efeitos importantes: 

com a evolução da campanha, aumentava a acuidade da percepção dos eleitores em relação à 

posição dos candidatos em issues, sobretudo entre aqueles mais expostos à mídia. Assim, 

embora a campanha não parecesse ter impacto imediato na preferência eleitoral da maioria 

dos eleitores, ela se relacionava à propensão de desconhecer ou se enganar em relação às 

posições dos candidatos em relação aos issues do debate.  

Obviamente a literatura avançou muito neste debate. Os estudos mais recentes não 

caminham na direção da abordagem dos efeitos mínimos, mas antes, indicam o potencial das 

campanhas para elucidar e reduzir erros de percepção dos eleitores em relação aos issues e 

posições de candidatos em relação a eles. Nesta tese, trabalhamos com a perspectiva do 

processamento da informação sobre a política e das estratégias desenvolvidas pelos eleitores 

para lidarem com as novas informações. A intenção de voto nos interessa de perto como 

consequência do processamento das novas informações e como reflexo da decisão de “em 

quem acreditar” para governar o País. O importante trabalho da Escola de Columbia deixa 

indagações interessantes para o campo da comunicação política, uma delas demonstrada neste 

capítulo: a hipótese de que as campanhas políticas são bem-sucedidas em alterar a percepção 

dos eleitores em relação aos temas do debate. Essa hipótese se confirma. Registramos 

mudanças entre eleitores, antes e depois da exibição do HGPE, no plano da percepção mais 

geral em relação aos candidatos e às suas posições em relação aos temas da política que lhes 

são mais caros: o desemprego e a criminalidade, sobretudo quando as questões são 

formuladas sob a abordagem da principal retórica da campanha de Lula.  

Não apenas a percepção em relação à evolução dos índices de desemprego entre os 

governos Fernando Henrique Cardoso e Lula não foi independente em relação ao tempos, 

como tampouco o foi a percepção da criminalidade. É interessante notar, contudo que, sendo a 

temática mais geral do desenvolvimento econômico e social dominante na campanha de Lula, 

prevaleceu o Princípio da Dispersão para a temática da criminalidade/violência. Não à toa, 

diferentemente da relação estatisticamente significante encontrada entre a exposição ao HGPE 

e a mudança da opinião relatada nessa temática, não encontramos relação de dependência 
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entre a percepção quanto aos índices de criminalidade nos dois governos e a audiência ao 

HGPE. 

Dentro do modelo de processamento da informação sobre a política proposto no 

capítulo 1, procuramos ainda demonstrar o peso das variáveis estruturais, avaliação de 

governo e identificação partidária, que operam como atalhos de julgamento na mediação dos 

novos dados apresentados pelas campanhas, na opinião relatada sobre os índices de 

desemprego comparados entre o governo FHC e Lula. O poder de explicação dessas variáveis 

para o processamento desse issue foi significativo, como pudemos depreender dos 

coeficientes extraídos da regressão multinomial proposta. Entretanto, como veremos no 

capítulo seguinte, é menor o poder explicativo dessas variáveis do modelo para o relato de 

uma opinião em relação ao issue do desemprego, do que o poder explicativo verificado dessas 

variáveis, em se tratando do processamento das novas informações para a decisão de em quem 

votar (em quem acreditar para a decisão de voto). Nesse sentido, como assinala Alvarez 

(1998) e como apontou o insight da Escola de Columbia: esses resultados indicam que as 

percepções são mais maleáveis e mais sujeitas às mudanças e às retóricas de campanha do que 

a decisão de voto.  
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CAPÍTULO 4 

PARÂMETROS DE INTERESSE, A VARIÁVEL “ TEMPO” E O MODELO PARA O 

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO SOBRE A POLÍTICA 

 

Introdução 

 

Neste capítulo, vamos nos deter sobre os dois surveys aplicados nos Tempos 1 e 2 

procurando responder estatisticamente a algumas das preocupações desta tese e também às 

hipóteses formuladas a partir dos dados coletados da pesquisa qualitativa, descrita no capítulo 

2. São as seguintes: 1) Há ganhos de informação sobre a política ao longo das campanhas 

eleitorais? 2) O que explica o reposicionamento político do eleitor ao longo das campanhas 

eleitorais? Que poder explicativo apresentam as variáveis que constituem atalhos de 

julgamento – predisposições políticas expressas em proxys como avaliação de governo e 

identificação partidária –, além de variáveis comunicacionais que traduzem a exposição e o 

acesso às novas informações? 3) Atalhos de julgamento – ou predisposições políticas – 

convergentes explicam maior engajamento do indivíduo com as campanhas? 4) Os atalhos de 

julgamento que medeiam os fluxos de informação se mantêm estáveis ao longo do tempo? 5) 

Há variação estatística significante ao longo da campanha em relação às duas dimensões da 

atitude política dos indivíduos, descrita em termos da intensidade e da valência com que os 

indivíduos vivenciam a política? 6) As novas informações no ambiente informacional 

relacionadas às biografias e características pessoais dos candidatos – heurísticas para 

inferências sobre desempenho futuro dos candidatos – provocam oscilações nas percepções e 

sentimentos dos eleitores em relação aos candidatos?  

Vamos encerrar este capítulo com a apresentação do modelo estatístico para o 

processamento das informações sobre a política, em contexto de campanhas presidenciais 

proposto no capítulo 1.  

 

4.1. Campanhas eleitorais e ganhos de informação mais gerais sobre a política  

 

Procedemos a um teste de informações factuais
68

 sobre a política, nos dois tempos – 

na primeira quinzena de agosto e em outubro, após o pleito em primeiro turno –, destinado a 

                                                 
68 Ao chamar a atenção sobre as diversas formas utilizadas por acadêmicos para operacionalizar a dimensão do engajamento 

cognitivo do indivíduo com a política, Zaller sustenta serem os testes factuais de informação neutra sobre a política a melhor 

forma de operacionalizar essa medida. O autor considera que testes factuais de informação neutra captam o nível de 

informação de uma pessoa – portanto, as informações às quais se expôs, assimilou e arquivou. Zaller salienta ainda que testes 

de informação factual estão imunes ao contexto em que os questionários são aplicados, evitando, assim, efeitos indesejáveis 
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responder uma das indagações de nosso trabalho: os eleitores aprendem sobre fatos mais 

gerais da política ao longo de uma campanha presidencial?
69

 A nossa hipótese derivada da 

observação de nosso painel é de que há ganhos gerais de informação factual sobre a política, 

sobretudo relacionados aos personagens e aos cargos em disputa.  

A hipótese do ganho de informações é consistente com o nosso modelo de 

processamento das informações proposto, a partir dos dados coletados no contexto da 

campanha presidencial de 2006 no Brasil, em Belo Horizonte. Inseridos num ambiente 

informacional que se enriquece não apenas com a introdução do HGPE, mas também com 

eventos que despertam a atenção para a política, do tipo debates, a campanha presidencial 

estimula os eleitores a voltar mais os olhos para a política e aos temas que podem ser 

resolvidos pela política, o que ocorre tanto mais quanto percebem, nos resultados do pleito, 

consequências para a sua vida. A essa dinâmica soma-se a maior cobertura da mídia à 

campanha política, o que em si aumenta o volume de informações disponíveis sobre a disputa, 

ainda que, no geral, o tempo de exposição aos jornais televisivos – de maior penetração como 

vimos no capítulo 1 – tenha se mantido constante ao longo da campanha. Eleitores contam 

com outro atalho importante cognitivo, não apenas para a obtenção de informação, mas, 

sobretudo, para a análise e interpretação dos novos fatos, auxiliando no julgamento político do 

indivíduo: as interações interpessoais. Como vimos no capítulo 1, houve ao longo da 

campanha incremento na intensidade das interações interpessoais para debater, analisar e 

julgar os novos fatos da política, ao mesmo tempo em que, já quando se preparava para 

receber a propaganda política, no Tempo 1, o eleitor obteve no geral mais informações sobre a 

disputa para enfrentar a campanha do que o fez em julho, no Tempo 0.  

Todos esses atalhos cognitivos para a obtenção, interpretação e julgamento da política 

são sintetizados pela variável Tempo, que resume o rico ambiente informacional da campanha 

presidencial de 2006.  

A hipótese do ganho de informações é ainda consistente com estudos da psicologia 

cognitiva, relacionados à acessibilidade das informações e descrito no axioma 3 

(acessibilidade) e axioma 4 (resposta) de Zaller (1992), conforme indicamos no capítulo 1. O 

aumento de exposição aos fluxos de informação, expresso na variável Tempo, traz ao topo da 

                                                                                                                                                         
nos resultados. Além disso, as questões sobre a política espontaneamente aplicadas evitam que respondentes deem respostas 

que acreditam ser “socialmente” esperadas para certos relatos de comportamento, como exposição à mídia e interesse por 

política. Zaller utiliza esses testes de informação factual como proxy para o engajamento cognitivo com a política, que chama 

de “atenção voltada à política”. Zaller lembra ainda haver diversas medidas propostas por acadêmicos para o engajamento 

cognitivo com a política, algumas delas, contendo um item de controle, frequentemente a escolaridade ou a informação sobre 

a política. (Zaller, 1992: 333-339). 
69 As perguntas estão descritas no Anexo do capítulo 2. 



 221 

cabeça dos eleitores temas por vezes arquivados em algum canto da memória, porque não 

acessados frequentemente.  

O teste de informações sobre a política incluiu questões de alta saliência, saliência 

mediana e de baixa saliência. As questões abordadas na primeira dimensão, de alta saliência, 

foram aquelas em que os eleitores manifestaram maior nível de informação, com índice de 

acerto superior a 70% nas questões espontâneas. Todas elas estão diretamente relacionadas 

aos atores envolvidos na disputa presidencial e aos cargos Executivos.
70

 Personagens da 

política mineira, como na ocasião o governador Aécio Neves (PSDB) e o então prefeito 

Fernando Pimentel (PT) se engajaram em maior ou menor intensidade nas campanhas, 

respectivamente, de Geraldo Alckmin (PSDB) e de Lula (PT), constituindo, no Estado, as 

referências em termos de grupo de apoiadores com os quais os eleitores de Belo Horizonte em 

estudo tinham experiência direta.  

Como podemos verificar na tabela abaixo, ao compararmos os dois tempos, houve no 

agregado ganhos de informação em todas as seis questões, portanto, verificamos dependência 

entre o índice de acerto e o tempo, durante o qual a sociedade foi afetada, no agregado, por 

fluxos de informação intensos, decorrentes do período de campanha eleitoral. 

 

Tabela 4.1. Variável Tempo e índices de acerto em questões sobre a política de alta saliência 
Índices de acerto em questões sobre a política de alta saliência  *Tempo – Tabela Cruzada  

 Teste espontâneo de questões factuais sobre a política
71

 
Tempo Significância

* 

1 2  

 

Índices de acerto 

em questões sobre 

a política de alta 

saliência  

Cargo ocupado por Lula  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

586 

96,1% 

-3,8 

602 

99,3% 

3,8 

p=0,000 

Cargo ocupado por Aécio 

Neves 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

499 

82,1% 

-7,8 

582 

96,0% 

7,8 

p=0,000 

De quantos anos é o mandato 

do presidente da República? 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

531 

87,0% 

-3,7 

566 

93,4% 

3,7 

p=0,000 

Partido de Lula 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

522 

85,6% 

-4,4 

566 

93,4% 

4,4 

p=0,000 

Antes de Lula, quem foi o 

presidente do Brasil? 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

447 

73,3% 

-4,6 

509 

84,0% 

4,6 

p=0,000 

Cargo ocupado por Fernando 

Pimentel  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

436 

71,6% 

-2,6 

473 

78,1% 

2,6 

p=0,000 

*
Fisher´s Exact Test (α=0,05) 

 

                                                 
70 A análise fatorial nos indicou as três dimensões latentes – alta, média e baixa saliência dos temas – para a categorização 

dos resultados dos testes de informação, realizados nos dois tempos. 
71 Veja no questionário disponível noApêndice a formulação e ordem das questões aplicadas. A questão “Antes de Lula, 

quem foi o presidente do Brasil?” foi a penúltima aplicada.  
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Das quatro questões incluídas na categoria de saliência mediana, verificamos ganhos 

de informação apenas em relação a duas – o partido de Aécio Neves e o partido de Fernando 

Pimentel –, justamente os dois atores mais próximos da população de Belo Horizonte, o 

primeiro deles candidato à reeleição ao governo de Minas. Interessante notar, contudo, que 

enquanto no Tempo 2 apenas 52% dos moradores de Belo Horizonte maiores de 16 anos 

apontaram espontânea e corretamente o partido do governador mineiro – e 57,8% fizeram o 

mesmo em relação ao partido do prefeito da capital –; nada mais nada menos do que 93,4% 

indicaram o PT como a legenda do presidente da República candidato à reeleição.
72

 Apesar de 

o empresário mineiro José Alencar Gomes da Silva, ex-senador eleito por Minas em 1998, ter 

sido o vice na chapa de Lula, apenas pouco mais de 40% souberam responder, ao final das 

eleições de primeiro turno em outubro, qual era o cargo ocupado por José Alencar. Com 

apenas duas breves aparições no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral de Lula, não houve 

variação significante, no período em estudo, do nível de conhecimento em relação ao seu 

cargo. 

 

Tabela 4.2. Variável Tempo e índices de acerto em questões sobre a política de  saliência 

mediana 
Índices de acerto em questões sobre a política de saliência mediana  *Tempo – Tabela Cruzada  

 Teste espontâneo de questões factuais sobre a política  
Tempo Significância

* 

1 2  

Índices de acerto 

em questões sobre 

a política de 

saliência mediana 

Partido Fernando Henrique 

Cardoso  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

189 

31,0% 

-0,4 

194 

32,0% 

0,4 

p=0,711 

Partido  Aécio Neves 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

251 

41,1% 

-3,8 

315 

52,0% 

3,8 

p=0,000 

Partido Fernando Pimentel 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

317 

52,0% 

-2,0 

350 

57,8% 

2,0 

p=0,044 

Cargo José Alencar  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

265 

43,5% 

0,7 

252 

41,6% 

-0,7 

p=0,523 

*
Fisher´s Exact Test (α=0,05) 

 

Depois de ter presidido o processo eleitoral de modo bastante performático e com 

aparições quase diárias nos telejornais nacionais e impressos, ao final do pleito, menos de 2% 

dos eleitores moradores em Belo Horizonte souberam identificar, espontaneamente, o cargo 

do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello. Entre as três questões 

                                                 
72 A disputa para o governo de Minas em 2006 foi bastante atípica: pouco polarizada, já que apenas um candidato, Nilmário 

Miranda (PT) concorreu em oposição frontal ao governador Aécio Neves (PSDB) e, ainda assim, sem o engajamento em sua 

campanha de alguns líderes petistas, que implicitamente, respaldaram a reeleição do governador tucano. Quanto ao prefeito 

Fernando Pimentel, havia sido reeleito para o cargo em 2004, depois de assumir a Prefeitura de Belo Horizonte em 2001, 

com o afastamento do então prefeito Célio de Castro, por motivo de doença. 
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de baixa saliência, houve ganhos de informação apenas em relação a uma – o cargo de Renan 

Calheiros, na ocasião, presidente do Senado Federal. Ainda assim, foi bastante baixo o índice 

de acerto espontâneo à questão do survey.  

 

Tabela 4.3. Variável Tempo e índices de acerto em questões sobre a política de  baixa 

saliência 

 

Índices de acerto em questões sobre a política de baixa saliência *Tempo – Tabela Cruzada  

 Teste espontâneo de questões factuais sobre a política  
Tempo Significância

* 

1 2  

Índices de acerto 

em questões sobre 

a política de baixa 

saliência 

Partido Renan Calheiros  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

34 

5,6% 

-0,7 

40 

6,6% 

0,7 

p=0,474 

Cargo Marco Aurélio Mello 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

7 

1,2% 

-0,5 

9 

1,6% 

0,5 

p=0,624 

Cargo Renan Calheiros 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

65 

10,7% 

-4,3 

118 

19,5% 

4,3 

p=0,000 

*
Fisher´s Exact Test (α=0,05) 

 

A partir dos testes de informação factual e neutra sobre a política, aplicados aos 

eleitores de nossa amostra, operacionalizamos uma medida – proxy – para avaliarmos, em 

nosso trabalho, o impacto do engajamento cognitivo com a política sobre o processamento das 

novas informações. Em nossa análise, por vezes, também a escolaridade em anos foi utilizada 

como controle para o engajamento cognitivo com a política.  

Para construir uma medida de engajamento cognitivo a partir das variáveis do teste de 

informação, utilizamos a análise fatorial. Trata-se de um conjunto de técnicas estatísticas, que 

procura explicar a correlação entre as variáveis observadas, simplificando os dados através da 

redução do número de variáveis necessárias para descrevê-lo. Estas novas variáveis, os 

fatores, possuem dimensões latentes comuns (compartilham o mesmo conceito). A redução 

dos dados identifica os fatores latentes, as estimativas dos fatores e as contribuições de cada 

variável original ao fator (seu peso ou carga). Um único inconveniente é que os fatores são 

escores padronizados (a unidade está em desvios-padrão). Para resolver o problema, 

transformamos os fatores em índices lineares, que variam de 0 a 100 pontos. Portanto, as 

análises foram realizadas com estes três índices, transformados a partir dos fatores, aos quais 

chamamos de Índice de Saliência Alta, Índice de Saliência Mediana e Índice de Saliência 

Baixa, que carregam um conceito comum, a saber, gradações na saliência das questões para os 

eleitores. 
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Qual foi o desempenho do morador de Belo Horizonte, maior de 16 anos, nos três 

índices, nos dois tempos, durante a campanha presidencial de 2006? Extraídas as médias 

pontuadas, observamos se variaram entre T1 e T2. O teste t de student permite testar a 

hipótese sobre as médias de uma variável quantitativa (no caso, o índice) entre as duas 

amostras independentes (Tempo 1 e Tempo 2): a diferença entre as médias observadas nas 

amostras são estatisticamente significativas? Em caso afirmativo, essa diferença de 

desempenho pode ser inferida para a população. Como podemos verificar no quadro abaixo, 

houve ganho de informações no Índice de Saliência Alta no Tempo 2 em relação ao Tempo 1. 

Em média, o eleitor belo-horizontino pontuou no teste 82,2 no survey da primeira quinzena de 

agosto e, em outubro, a pontuação média cresceu para 88,4. Não houve diferença 

estatisticamente significante, contudo, entre as médias pontuadas nos dois tempos nos Índices 

de Saliência Mediana e de Saliência Baixa.  

 

Quadro 4.1. Teste estatístico de diferença, nos dois tempos, entre as médias pontuadas nos 

índices crescentes de acerto em questões espontâneas sobre a política, denominados Índice de 

Saliência Alta, Índice de Saliência Mediana e Índice de Saliência Baixa das informações 

sobre a política 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA NOS DOIS TEMPOS 

 TEMPO 1 TEMPO 2 
Significância 

Teste T (α=0,05) 

Saliência Alta 

Média pontuada 
82,2 88,4 p = 0,000 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
44,7 45,4 p= 0,554 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
16,2 17,5 p=0,118 

  

 

Estenderemos agora a comparação entre as duas amostras independentes, passando a 

considerar se, ao introduzirmos variáveis sociodemográficas à análise, verificamos diferenças 

de desempenho no teste de informações dentro dos grupos de cada amostra. Em outras 

palavras, considerando cada um dos tempos, há diferenças significativas de desempenho entre 

grupos de indivíduos de cada amostra, categorizados por variáveis sociodemográficas? O teste 

com a técnica One-Way Analysis of Variance (ANOVA) é adequado para este propósito.  

Começamos por considerações quando introduzimos o fator “gênero” à análise de 

desempenho entre os grupos de cada amostra. Os homens pontuaram um pouco mais do que 

as mulheres em todos os três índices de informação factual sobre a política no Tempo 1. 
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Entretanto, no Tempo 2, em que pese nos Índices de Saliência Baixa e Mediana a diferença 

dentro dos grupos da amostra ter se mantido, homens e mulheres alcançaram igual média no 

Índice de Saliência Alta. Esse resultado sugere que o estímulo informacional no nível 

agregado produzido pelas campanhas políticas resultou em ganhos de informação às duas 

categorias, entretanto, mais ganho relativo à categoria das mulheres, cujo desempenho se 

equiparou ao dos homens no Índice de Saliência Alta, o único índice em que verificamos 

diferenças na média de desempenho entre os dois tempos.  

 

Quadro 4.2.Gênero e pontuação, no Tempo 1, nos índices crescentes de acerto em questões 

espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e Saliência Baixa 

 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA POR GÊNERO 

NO TEMPO 1 

 
TEMPO 1 Significância

* 

F (α=0,05) Homens Mulheres 

Saliência Alta 

Média pontuada 
84,5 79,9 p = 0,002 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
48,7 40,8 p= 0,000 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
19,4 15,5 p=0,005 

* Probabilidade combinada de rejeição da hipótese nula – de que as médias entre grupos 

são iguais. 
 

Quadro 4.3. Gênero e pontuação, no Tempo 2, nos índices crescentes de acerto em questões 

espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e Saliência Baixa 

 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA POR GÊNERO 

NO TEMPO 2 

 
TEMPO 2 Significância

* 

F (α=0,05) Homens Mulheres 

Saliência Alta 

Média pontuada 
88,5 88,3 p = 0,838 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
48,8 42,1 p= 0,000 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
19,5 15,5 p=0,001 

* Probabilidade combinada de rejeição da hipótese nula – de que as médias entre grupos 

são iguais. 

 

A introdução do fator categoria de “faixas etárias” não apresentou diferenças dignas de 

registro, no desempenho entre os grupos de idade, nos três índices no Tempo 1. A análise dos 
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contrastes
73

 identifica, no Tempo 1, duas únicas variações significativas entre os grupos de 

idade em dois dos três índices. No Índice de Saliência Alta, o grupo etário de mais de 55 anos 

pontuou 77,7 contra um desempenho de 85 pontos do grupo etário de 25 a 39 anos. No Índice 

de Saliência Mediana, o grupo etário de 16 a 24 anos pontuou 40,6 contra 47 do grupo etário 

de 40 a 55 anos.  

Quando comparadas as médias de desempenho por grupo etário entre o Tempo 1 e o 

Tempo 2, foram verificados ganhos médios de informação em todos os grupos etários em 

relação ao Índice de Saliência Alta, o que elevou o patamar de desempenho de todos os 

grupos etários, que apresentaram variações aleatórias em torno de uma média geral de 

desempenho de 88,4 contra a média geral de 82,2 no Tempo 1.  

O contexto de campanhas eleitorais – com incremento da atenção, interesse, exposição 

mais geral às informações, sobretudo por meio de interações múltiplas para a análise e 

interpretação dos novos fatos – estimula o aprendizado sobre a política, auxiliando o eleitor a 

superar inclusive deficiências cognitivas que possam ser agravadas pela baixa escolaridade. 

Entre todas as variáveis sociodemográficas, a introdução do fator “educação formal” à análise 

de desempenho dos eleitores nos índices de informação de Saliência Alta e Saliência Mediana 

resultou na maior variabilidade entre as médias de desempenho, verificada entre os grupos de 

escolaridade no Tempo 1 em relação aos Índices de Saliência Alta e Saliência Mediana. Ao 

longo da campanha, com ganhos consideráveis de informação, sobretudo entre os grupos de 

menor escolaridade, no Tempo 2 equipararam-se as médias de desempenho entre as categorias 

de escolaridade no Índice de Saliência Alta.  

Como podemos verificar no quadro abaixo, no Tempo 1, indivíduos da amostra que 

nunca estudaram pontuaram 47,9 no Índice de Alta Saliência, média significativamente mais 

baixa do que a média de desempenho de todos os outros grupos de escolaridade. As médias de 

desempenho dos grupos com ensino médio ou com ensino superior – respectivamente 86,4 e 

86,8 – são 81% maiores do que o desempenho daqueles que nunca estudaram. Em que pesem 

as maiores diferenças de desempenho se verificarem entre o grupo daqueles que nunca 

estudaram e as demais categorias, e entre o grupo de 1ª a 4ª séries em relação aos demais 

estratos de escolaridade, a partir do 5º ano de educação formal não há diferença entre as 

médias de desempenho no Índice de Saliência Alta.  

Ainda no Tempo 1, examinando o desempenho médio dos grupos de escolaridade em 

relação ao Índice de Saliência Mediana, verificamos diferenças estatisticamente significantes 

                                                 
73 Post Hoc Multiple Comparissons, Bonferroni Test.  
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entre a média do grupo daqueles que nunca estudaram – 39,8 – e a média da categoria com 

ensino superior – 59,6.
74

 Também são diferentes as médias de desempenho do grupo de 1ª a 4ª 

série – 37,4 – e as médias dos grupos com ensino médio – 48,1 – em relação à média de 

desempenho do grupo com ensino superior – 59,6.
75

  

 

Quadro 4.4. Categorias de Escolaridade e pontuação, no Tempo 1, nos índices crescentes de 

acerto em questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e 

Saliência Baixa 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA POR ESCOLARIDADE NO 

 TEMPO 1 

 

TEMPO 1 
Significância

* 

F (α=0,05) Nunca 

estudou 

1ª a 4ª 

série 

5ª a 8ª 

série 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Saliência Alta 

Média pontuada 
47,9 72,6 84,7 86,4 86,8 P = 0,000 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
39,8 37,4 41,7 48,1 59,6 P= 0,000 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
14,1 15,5 15,6 16,3 19,7 P=0,322 

* Probabilidade combinada de rejeição da hipótese nula – de que as médias entre grupos são iguais. 

 

Quadro 4.5. Categorias de Escolaridade e pontuação, no Tempo 2, nos índices crescentes de 

acerto em questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e 

Saliência Baixa 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA POR ESCOLARIDADE NO 

 TEMPO 2  

 

TEMPO 2 
Significância

* 

F (α=0,05) Nunca 

estudou 

1ª a 4ª 

série 

5ª a 8ª 

série 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

Saliência Alta 

Média pontuada 
79,5 87,3 89 88,8 88,1 p= 0,134 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
35,3 40,3 41,9 48,8 56,4 p= 0,000 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
15,9 15,0 17,0 18,4 21 p=0,087 

* Probabilidade combinada de rejeição da hipótese nula – de que as médias entre grupos são iguais. 

 

No Tempo 2, como podemos verificar na tabela acima, desaparecem as diferenças 

entre as médias de desempenho dos grupos de baixa escolaridade e de escolaridade média e 

alta no Índice de Saliência Alta. Houve um grande ganho de informação durante a campanha 

nos grupos “nunca estudou” e de “1ª a 4ª séries”, com significativo crescimento de 

                                                 
74 O teste Bonferroni de comparações mútiplas aponta probabilidade p=0,046 de aceitar a hipótese nula de equivalência entre 

as médias. Portanto as médias são diferentes para α=0,05.  
75 O teste Bonferroni de comparações múltiplas aponta probabilidade p= 0,012 de aceitar a hipótese nula de equivalência 

entre as médias do grupo de 1ª a 4ª série e do grupo com ensino médio, para α=0,05. Também são diferentes as médias de 

desempenho do grupo de 1ª a 4ª série e do grupo com ensino superior p = 0,000, para α=0,05.  
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desempenho médio no Índice de Saliência Alta em relação ao Tempo 1. Assim, o nível médio 

de informação dos grupos de baixa escolaridade se equiparou ao nível médio dos grupos de 

escolaridade média e de escolaridade alta.  

Entre os Tempos 1 e 2, mantiveram-se as diferenças de desempenho médio no Índice de 

Saliência Mediana entre os grupos de escolaridade baixa e de alta escolaridade (ensino médio 

e ensino superior).  

A equação de regressão linear nos mostra como, no Tempo 2, se reduzem os requisitos 

de escolaridade para que os indivíduos tenham igual desempenho no Índice de Alta Saliência.  

 

Ŷi = b0 + b1X1 onde: 

Ŷi = índice de Informação de Saliência Alta - Escala Intervalar de 0 a 100 pontos 

b0 = constante – no caso desta equação é a média pontuada no índice no Tempo 1, de um 

indivíduo que nunca estudou.  

b1 = efeito da escolaridade em anos de estudo sobre o índice. 

X1 = variável contínua – escolaridade (em anos). 

 

Quadro 4.6. Coeficientes de escolaridade da regressão, nos dois tempos 
   

Coeficientes
a 

  Não padronizados Padronizados  
95% Intervalo de 

confiança para B 

Tempo Modelo  
B 

Erro 

padrão 
Beta 

t Sig 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

1 1 
(Constante) 68,382 1,734  39,439 0,000 64,977 71,787 

Anos de estudo 1,721 0,197 0,334 8,742 0,000 1,334 2,107 

2 1 
(Constante) 85,747 1,078  79,547 0,000 83,630 87,864 

Anos de estudo 0,328 ,0122 0,109 2,689 0,007 0,088 0,568 
a.Dependent Variable: Índice transformado: Saliência alta (Cargo Aécio, Cargo Lula, tempo mandato presidente, partido Lula, 

presidente antes   de Lula, cargo Fernando Pimentel) 
 

 

Ao analisar o coeficiente B não padronizado temos, no Tempo 1, em média 1,7 ano de 

estudo para que o indivíduo marque 1 ponto no Índice de Informação de Saliência Alta. No 

Tempo 2, com 0,328 ano de estudo formal o mesmo indivíduo melhora, em média, 1 ponto em 

seu desempenho no Índice. Há diferença estatística significante entre os coeficientes.  
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4.1.1. Escolaridade, Renda e Índices de Informação  

 

Escolaridade formal é uma variável muito correlacionada à renda familiar.
76

 Ao 

introduzirmos o fator renda familiar (por categorias) à análise de desempenho dos eleitores nos 

índices de informação, as médias de desempenho se comportaram de forma parecida quando da 

introdução do fator “categorias de escolaridade formal”.  

Considerando o Índice de Saliência Alta, há, no Tempo 1, diferença entre as médias de 

desempenho do grupo com renda familiar de até 1 SM e todos os outros grupos de renda. 

Também há diferença estatisticamente significante entre o grupo com renda familiar de mais de 

1SM a 3 SM e os demais grupos de renda. Os três grupos de renda familiar acima de 3 salários 

mínimos apresentaram médias de desempenho iguais (as diferenças não foram estatisticamente 

significativas).  

Interessante notar que, ao introduzirmos a variável renda familiar por categoria, 

verificamos diferenças significativas no desempenho entre grupos nos outros dois índices – de 

Saliência Mediana e de Saliência Baixa. Diferentemente do que ocorreu com a introdução do 

fator escolaridade formal em categorias, registramos diferenças significativas de desempenho 

também entre grupos no Índice de Saliência Baixa. Nos índices de informação de Saliência 

Mediana e de Saliência Baixa, as diferenças estão entre os grupos de renda familiar de até 3 

salários mínimos e os outros três grupos de renda acima de três salários mínimos.  

 

Quadro 4.7. Categorias de Renda Familiar e pontuação, no Tempo 1, nos índices crescentes 

de acerto em questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e 

Saliência Baixa 

 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA POR RENDA FAMILIAR NO 

 TEMPO 1 

 

TEMPO 1 

Significância
* 

F (α=0,05) 
Até 1 

SM 

 Mais de 

  1SM a 

  3SM 

 Mais de 

  1SM a 

  5SM 

Mais de 

 5SM a 

 10SM 

Mais de 

10SM 

      Não 

respondeu 

Saliência Alta 

Média pontuada 
68,4 84 87,5 86,3 88,5 79,8 p = 0,000 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
37,2 41,6 52,1 56,9 56,5 44,2 p= 0,000 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
15,5 14,8 19,3 19,6 29,2 13 p=0,000 

* Probabilidade combinada de rejeição da hipótese nula – de que as médias entre grupos são iguais. 
 

  

                                                 
76 No Tempo 1 a correlação de Pearson é de 0,457 e no Tempo 2 é de 0,427, ambas significativas (p=0,000 em α=0,05). 
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Quadro 4.8. Categorias de Renda Familiar e pontuação, no Tempo 2, nos índices crescentes 

de acerto em questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e 

Saliência Baixa 

PONTUAÇÃO MÉDIA DOS ELEITORES DA AMOSTRA POR RENDA FAMILIAR NO 

 TEMPO 2 

 

TEMPO 2 

Significância
* 

F (α=0,05) 
Até 1 

SM 

 Mais de 

  1SM a 

  3SM 

 Mais de 

  1SM a 

  5SM 

Mais de 

 5SM a 

 10SM 

Mais de 

10SM 

      Não 

respondeu 

Saliência Alta 

Média pontuada 
84,8 88,8 90,3 89 88 88,8 p = 0,027 

Saliência Mediana 

Média pontuada 
39,3 44,5 46,1 49,9 55 52,1 p= 0,004 

Saliência Baixa 

Média pontuada 
15,2 17,1 15,1 20,1 30 18,1 p=0,001 

* Probabilidade combinada de rejeição da hipótese nula – de que as médias entre grupos são iguais. 

 

No Tempo 2, verificamos um incremento no desempenho médio significativo no Índice 

de Saliência Alta entre as categorias de menor renda – até 1 SM e de mais de 1SM a 3 SM. 

Enquanto o desempenho da categoria de 1 a 3 SM equiparou-se àquele das demais categorias de 

renda, o grupo com renda familiar de até 1 SM – onde verificamos o maior salto de 

performance nos dois tempos – aproximou-se bastante das médias dos demais grupos de renda 

familiar.  

 

4.1.2. Interesse por política e Índices de Informação 

 

Interesse por política é o primeiro passo para a atenção e condição para o aprendizado, 

conforme vimos no capítulo 1. Para analisar as relações entre as variáveis interesse por 

política e níveis de informação, vamos testar a hipótese nula de que as médias de desempenho 

nos índices de informação, entre grupos com diferentes níveis de interesse pela política, são 

iguais. Por meio da técnica ANOVA, vamos introduzir o fator interesse por política para 

verificar o comportamento das médias nos três índices entre os grupos de baixo, médio e alto 

interesse por política, nos dois tempos.  

Nas tabelas abaixo, podemos verificar o desempenho médio nos índices de informação 

dos grupos tende a crescer à medida que cresce o interesse pela política. Portanto, há 

diferença significativa entre as médias. A análise dos contrastes (Bonferroni) nos permite 

assinalar entre quais grupos as médias de desempenho são diferentes.  
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No Tempo 1, o grupo interessado/muito interessado em política pontuou 51,5 no 

Índice de Informação de Saliência Mediana, mais do que os grupos de interesse mediano 

(44,6) e de baixo interesse (40,6). No Tempo 2, a mesma tendência se verificou: a média do 

grupo de baixo interesse em política foi de 38,4, menor do que a média de 44,2 apresentada 

pelo grupo de interesse mediano em política, que, por seu turno, teve uma performance pior 

do que o grupo de alto interesse, que pontuou 54 no mesmo índice. As diferenças são 

significativas entre os três grupos. Ao longo da campanha, não houve variação significativa na 

pontuação de cada grupo de interesse em política, entre os Tempos 1 e 2.  

O grupo interessado/muito interessado em política também pontuou mais (85,9) do 

que o grupo de baixo interesse em política (79,9) no Índice de Informação de Alta Saliência 

no Tempo 1. Já as categorias de interesse mediano e alto interesse não apresentaram 

diferenças significantes na pontuação média no Índice de Saliência Alta. Entre o Tempo 1 e o 

Tempo 2, entretanto, o grupo de baixo interesse na política saltou da pontuação média de 79,9 

para 90,3, um ganho substantivo de informação de saliência alta. Apesar do baixo interesse 

em política, o rico ambiente informacional, a variedade de atalhos cognitivos disponíveis para 

absorver novas informações e interpretar a política, e a natureza das informações contidas 

nesse índice, diretamente relacionadas à disputa eleitoral em curso, favoreceu o aprendizado 

com baixo esforço cognitivo. Não obstante bem menos do que o grupo de baixo interesse, o 

grupo de interesse mediano também ganhou em performance no Índice de Informação de Alta 

Saliência – pulou da média de desempenho de 82,7 para a média de 87,3. Já o grupo de alto 

interesse em política manteve a alta pontuação do Tempo 1. A exemplo do que ocorreu com 

as categorias de baixa escolaridade e de baixa renda que, no Tempo 2, ganharam muito em 

performance no Índice de Informação de Alta Saliência, aproximando-as dos grupos de alta 

escolaridade e de alta renda, as médias de desempenho dos três grupos de interesse em 

política no Índice de Informação de Saliência Alta se aproximaram e, inclusive, a do grupo de 

baixo interesse superou as médias dos grupos de interesse mediano e de interesse alto. 

Em se tratando da performance no Índice de Informação de Baixa Saliência, o grupo 

de alto interesse por política política novamente pontuou média maior (18,2) do que o grupo 

de baixo interesse (14,7) no Tempo 1, diferença que se manteve no Tempo 2, quando a média 

do grupo de alto interesse oscilou para 19,9 e a do grupo de baixo interesse para 15,6, ambas 

variações aleatórias, sem significância estatística.  
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Quadro 4.9. Médias pontuadas, nos dois tempos, nos índices crescentes de acerto em 

questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e Saliência Baixa 

dentro das categorias de interesse por política 

 
Descrição

77
 

 

  

 95% IC 

Tempo N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

 

1 

 Índice de 

informação de 

Saliência 

Mediana 

Pouco/nada 

interessado 
241 40,6 19,4 1,2 38,17 43,01 

Mais ou menos 

interessado 
185 44,6 20,4 1,5 41,65 47,58 

Interessado/muito 

interessado 
149 51,5 19,8 1,6 48,30 54,71 

Total 575 44,7 20,3 0,8 43,07 46,39 

Índice de 

informação de 

Saliência Alta 

Pouco/nada 

interessado 
241 79,9 21,9 1,4 77,2 82,8 

Mais ou menos 

interessado 
185 82,7 16,9 1,2 80,3 85,2 

Interessado/muito 

interessado 
149 85,9 14,3 1,2 83,7 88,3 

Total 575 82,4 18,7 0,8 80,9 83,9 

Índice de 

informação de 

Saliência 

Baixa 

Pouco/nada 

interessado 
241 14,7 8,9 0,6 13,6 15,8 

Mais ou menos 

interessado 
185 15,8 12,4 0,9 14,0 17,6 

Interessado/muito 

interessado 
149 18,2 19,1 1,6 15,1 21,3 

Total 575 15,9 13,4 0,6 14,9 17,1 

 

2 

 Índice de 

informação de 

Saliência 

Mediana 

Pouco/nada 

interessado 
184 38,4 19,7 1,5 35,5 41,3 

Mais ou menos 

interessado 
213 44,2 20,0 1,4 41,5 46,9 

Interessado/muito 

interessado 
156 54,0 21,9 1,8 50,5 57,5 

Total 553 45,0 21,3 0,9 43,2 46,8 

Índice de 

informação de 

Saliência Alta 

Pouco/nada 

interessado 
184 90,3 9,5 0,7 88,9 91,7 

Mais ou menos 

interessado 
213 87,3 11,9 0,8 85,7 88,9 

Interessado/muito 

interessado 
156 87,5 8,7 0,7 86,2 88,9 

Total 553 88,4 10,4 0,4 87,5 89,2 

Índice de 

informação de 

Saliência 

Baixa 

Pouco/nada 

interessado 
184 15,6 10,5 0,8 14,1 17,2 

Mais ou menos 

interessado 
213 17,1 14,3 0,9 15,2 19,0 

Interessado/muito 

interessado 
156 19,9 18,2 1,5 17,1 22,8 

Total 553 17,4 14,5 0,6 16,2 18,6 
    

                                                 
77 Quando a variável interesse por política é introduzida, são significativos os testes estatísticos de diferença entre as médias 

pontuadas entre as categorias de todos os índices nos dois tempos. Ou seja, há diferença na pontuação nos índices de 

informação entre as categorias de interesse por política. Em T1, para o índice de Informação de Saliência Mediana, F= 

13,825, p=0,000; para o Índice de Informação de Saliência Alta, F=4,827, p=0,008; Para o Índice de Informação de Saliência 

Baixa, F=3,192, p=0,0492. Em T2, para o Índice de Informação de Saliência Mediana, F=24,821, p=0,000; para Índice de 

Informação de Saliência Alta, F=4,983, p=0,007; para o Índice de IOnformação de Saliência Baixa, F= 3,846, p=0,022. 
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4.1.3. Índices de informação e atalhos para a obtenção e julgamento das informações: 

interações interpessoais, exposição ao noticiário de televisão, aos jornais e ao HGPE 

 

As interações interpessoais são importante atalho cognitivo não apenas para a 

obtenção de informações, mas, sobretudo, para a análise, interpretação e julgamento político. 

No Tempo 1, a análise das médias de performance das categorias de intensidade de interações 

interpessoais, nos três índices de informação, reforçaram a tendência de crescimento da 

pontuação à medida que se intensificam, na escala ordinal, a intensidade das interações. Em 

todos os três índices foi significativa a diferença das médias pontuadas entre os grupos 

categorizados por intensidade das interações. Excetuada a categoria “não conversou”, que no 

Tempo 2 foi residual – houve apenas 4 casos –, a mesma tendência do Tempo 1 se manteve 

após o pleito em primeiro turno. Entretanto, da mesma forma que apontamos antes, em 

relação às variáveis de gênero, educação, renda familiar e interesse por política, o ambiente 

informacional favoreceu ganhos de informação com pouco esforço cognitivo às categorias 

que no Tempo 1 tiveram menor desempenho no Índice de Informação de Alta Saliência. 

Assim, o grupo que conversou “com pouca frequência” sobre política saltou da média 

pontuada de 80,6 para a média de 88,3, de tal modo a equipará-la ao desempenho médio neste 

índice registrado pelos grupos que tiveram níveis mediano e alto de interações interpessoais.  
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Quadro 4.10. Médias pontuadas, nos dois tempos, nos índices crescentes de acerto em 

questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, Saliência Mediana e Saliência Baixa 

dentro das categorias de interações interpessoais sobre a política 
Descrição

78
 

 

  

 95% IC 

Tempo N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

 

1 

 
Índice de 

informação de 

Saliência 

Mediana 

Não conversou 28 45,3 22,4 4,2 36,6 54,0 

Pouca frequência 362 41,9 20,0 1,1 39,9 43,9 

Mais ou menos 

freqüente 
190 47,9 20,0 1,5 45,1 50,9 

Com frequência 27 59,6 16,9 3,3 52,8 66,3 

Total 607 44,8 20,4 0,8 43,1 46,4 

Índice de 

informação de 

Saliência Alta 

Não conversou 28 68,8 31,8 6,0 56,5 81,1 

Pouca frequência 362 80,6 19,4 1,0 78,6 82,6 

Mais ou menos 

freqüente 
190 86,3 14,6 1,1 84,2 88,4 

Com frequência 27 86,8 6,1 1,2 84,4 89,2 

Total 607 82,1 18,8 0,7 80,6 83,6 

Índice de 

informação de 

Saliência 

Baixa 

Não conversou 28 14,8 7,6 1,4 11,9 17,8 

Pouca frequência 362 15,5 11,8 0,6 14,3 16,7 

Mais ou menos 

freqüente 
190 15,9 13,7 0,9 13,9 17,9 

Com frequência 27 28,5 28,5 5,4 17,2 39,7 

Total 607 16,2 13,6 0,6 15,1 17,3 

 

2 

 
Índice de 

informação de 

Saliência 

Mediana 

Não conversou 4 52,4 24,7 12,3 13,2 91,7 

Pouca frequência 349 40,8 20,6 1,1 38,7 43,0 

Mais ou menos 

freqüente 
162 49,1 21,6 1,7 45,7 52,4 

Com frequência 84 57,1 20,7 2,3 52,6 61,6 

Total 599 45,4 21,7 0,9 43,7 47,2 

Índice de 

informação de 

Saliência Alta 

Não conversou 4 93,3 5,7 2,8 84,3 102,3 

Pouca frequência 349 88,3 11,8 0,6 87,0 89,5 

Mais ou menos 

freqüente 
162 88,5 7,9 0,6 87,3 89,7 

Com frequência 84 88,4 6,9 0,8 86,9 89,9 

Total 599 88,4 10,2 0,4 87,6 89,2 

Índice de 

informação de 

Saliência 

Baixa 

Não conversou 4 13,4 5,4 2,7 4,8 22,0 

Pouca frequência 349 16,0 10,9 0,6 14,9 17,2 

Mais ou menos 

freqüente 
162 19,2 17,5 1,4 16,5 21,9 

Com frequência 84 20,8 18,9 2,1 16,7 24,9 

Total 599 17,5 14,4 0,6 16,4 18,7 
  

  

                                                 
78 Quando a variável intensidade de interações interpessoais sobre a política é introduzida nos índices de informação, 

verifica-se diferença estatisticamente significante entre as categorias de intensidade de interação em todos os índices e nos 

dois tempos. A exceção é verificada em T2, entre as categorias de intensidade de interação do Índice de Informação de 

Saliência Alta. Com os ganhos de informação, desaparecem as idferenças na pontuação entre as categorias de baixa e 

alta interação sobre a política. Em T1, temos para o Índice de Informação de Saliência Mediana, F= 8,992, p=0,000; para o 

Índice de Inofrmação de Saliência Alta, F=9,517, p=0,000; para o Índice de Informação de Saliência Baixa, F=7,976, 

p=0,000. Em T2, temos para o Índice de Informação de Saliência Mediana, F=16,066, p=0,000; para o Índice de 

Informação de Saliência Alta, F=0,331, p=0,803; e para o Índice de Informação de Saliência Baixa, F=3,614, p=0,013. 
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4.1.4. Exposição ao noticiário de televisão e aos jornais impressos e performance nos 

índices de informação 

 

A variedade de fontes para a obtenção de informação durante as campanhas 

presidenciais favorece o aprendizado de eleitores que não se expuseram aos noticiários de 

televisão, o que, em si, é reflexo de uma postura de maior distanciamento e desinteresse em 

relação à política.
79

 Tanto eleitores que não assistiram ao noticiário de televisão – essa 

categoria englobou eleitores que não assistiram ou assistiram em apenas 1 dia – nas semanas 

que antecederam os levantamentos de campo, quanto eleitores que se enquadraram na 

categoria de baixa exposição ao noticiário de televisão (assistiram de 2 a 3 dias na semana) 

deram grandes saltos em seu desempenho médio no índice de informação de alta saliência. Os 

primeiros saíram de uma média de 78,2 no Tempo 1, para uma média de 87,1 no Tempo 2, 

diferença estatisticamente significante. Eleitores com baixa exposição ao noticiário de 

televisão, que no Tempo 1 pontuaram em média 81,9, marcaram 89,9 no Tempo 2, variação 

também significativa. Os eleitores enquadrados nas categorias de exposição mediana ao 

noticiário de televisão – de 3 a 5 dias na semana – e de alta exposição – de 6 a 7 dias na 

semana – também ganharam em informação ao longo da campanha, pontuando médias 

significativamente mais altas nos dois tempos, não obstante as variações tenham sido 

menores, já que no Tempo 1 haviam alcançado as maiores pontuações. A categoria exposição 

mediana marcou 84,3 no Tempo 1 e 89,0 no Tempo 2. Já a categoria alta exposição registrou 

83,2 em T1 e 88,4 em T2.  

Não houve variação significativa entre os dois tempos na pontuação média das 

categorias por nível de exposição ao noticiário de televisão, nos índices de informação de 

saliência mediana e de saliência baixa. No Tempo 2 foi mantida a mesma tendência verificada 

no Tempo 1: todas as categorias por nível de exposição ao noticiário de televisão gravitaram 

em torno de médias baixas nos índices de informação de saliência mediana e de saliência 

baixa. Enquanto no índice de saliência mediana a categoria “não assistiu” pontuou menos do 

que as categorias exposição mediana e exposição alta; as médias registradas pelas diferentes 

categorias no índice de saliência baixa não apresentaram variações estatisticamente 

significantes nos dois tempos.  

                                                 
79 Há relação de dependência entre eleitores que manifestam interesse por política e a exposição ao noticiário de televisão 

(em T1, qui-quadrado = 15,281, p = 0,018 e em T2, qui-quadrado=17,684, p= 0,007). 
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Quadro 4.11. Médias pontuadas nos dois tempos, nos índices de informação sobre a política 

de Saliência Alta, Saliência Mediana e Saliência Baixa nas categorias de exposição ao 

noticiário de televisão 
Descrição

80
 

 

  

 95% IC 

Tempo N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

 

1 

 
Índice de 

informação de 

Saliência 

Mediana 

Não assistiu 103 36,5 18,3 1,8 32,9 40,1 

Baixa exposição 59 40,8 20,1 2,6 35,6 46,1 

Exposição 

mediana 
164 45,0 20,9 1,6 41,8 48,3 

Alta exposição 262 48,1 20,1 1,2 45,7 50,6 

Total 588 44,5 20,4 0,8 42,8 46,1 

Índice de 

informação de 

Saliência Alta 

Não assistiu 103 78,2 19,3 1,9 74,4 81,9 

Baixa exposição 59 81,9 17,4 2,3 77,4 86,4 

Exposição 

mediana 
164 84,3 16,0 1,2 81,9 86,8 

Alta exposição 262 83,2 18,8 1,2 80,9 85,5 

Total 588 82,5 18,1 0,7 81,0 83,9 

Índice de 

informação de 

Saliência 

Baixa 

Não assistiu 103 14,4 7,4 0,7 12,9 15,8 

Baixa exposição 59 13,9 7,5 0,9 11,9 15,8 

Exposição 

mediana 
164 16,1 11,9 0,9 14,2 17,9 

Alta exposição 262 17,7 17,3 1,1 15,6 19,9 

Não assistiu 588 16,3 13,8 0,6 15,2 17,4 

 

2 

 
Índice de 

informação de 

Saliência 

Mediana 

Não assistiu 112 36,9 19,8 1,9 33,2 40,6 

Baixa exposição 67 42,1 22,3 2,7 36,6 47,5 

Exposição 

mediana 
160 46,8 22,0 1,7 43,4 50,2 

Alta exposição 252 49,3 21,0 1,3 46,7 51,9 

Total 591 45,5 21,7 0,9 43,7 47,2 

Índice de 

informação de 

Saliência Alta 

Não assistiu 112 87,1 13,9 1,3 84,5 89,7 

Baixa exposição 67 89,9 6,9 0,8 88,3 91,6 

Exposição 

mediana 
160 89,0 10,5 0,8 87,3 90,6 

Alta exposição 252 88,4 8,6 0,5 87,3 89,5 

Total 591 88,5 10,2 0,4 87,7 89,3 

Índice de 

informação de 

Saliência 

Baixa 

Não assistiu 112 15,0 8,8 0,8 13,4 16,7 

Baixa exposição 67 16,1 10,5 1,3 13,5 18,7 

Exposição 

mediana 
160 17,5 14,3 1,1 15,2 19,9 

Alta exposição 252 19,2 17,1 1,1 17,1 21,3 

Total 591 17,6 14,4 0,6 16,4 18,7 
                

                                                 
80 Quando a variável exposição ao noticiário de televisão é introduzida nos índices de informação, verifica-se diferença 

estatisticamente significante entre as categorias de intensidade de exposição nos Índices de Informação Saliência Alta e de 

Saliência Mediana no Tempo 1. Em T2, A difernça se mantém para o Índice de Informação de Saliência Mediana, mas 

desaparece para o Índice de Informação de Alta Saliência. Para o Índice de Informação de Baixa Saliência a diferença entre 

as categorias de exposição à mídia não foi significativa nos dois tempos.  Em T1, temos para o Índice de Informação de 

Saliência Mediana, F= 8,990, p=0,000; para o Índice de Inofrmação de Saliência Alta, F=2,698, p=0,045; para o Índice de 

Informação de Saliência Baixa, F=2,266, p=0,080. Em T2, temos para o Índice de Informação de Saliência Mediana, 

F=9,618, p=0,000; para o Índice de Informação de Saliência Alta, F=1,274 p=0,282; e para o Índice de Informação de 

Saliência Baixa, F=2,469, p=0,061. 



 237 

4.1.5. Ganho de informações sobre as questões relacionadas à política em perspectiva 

 

Vamos verificar agora a contribuição de cada variável comunicacional – exposição ao 

noticiário de televisão, aos jornais impressos e ao Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral e 

interações interpessoais – e da variável política substantiva interesse por política, para 

explicar o aprendizado sobre a política, mantendo a escolaridade sob controle.  

A equação de regressão linear tem o seguinte formato: 

 

Ŷi = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+b6X6 +b7X7
81

 

 

O modelo é significativo, F=17,502, p=0,000, em α= 0,05, mas tem um baixo poder de 

predição – o coeficiente de determinação (R2) = 0,099. O interesse da análise persiste para a 

interpretação do poder de explicação de cada uma das variáveis, controlando-se o efeito das 

demais sobre a pontuação no Índice de Informação de Saliência Alta. 

  

                                                 
81 Ŷi = Índice crescente de acerto em questões espontâneas sobre a política de Saliência Alta, denominado Índice de 

Informação de Alta Saliência - Escala Intervalar de 0 a 100 pontos 

b0 = Constante  

b1 = Efeito da exposição ao noticiário da televisão, em dias da semana, sobre o índice de informação 

x1 = Escala de 0 a 7 que expressa os dias da semana em que esteve exposto ao noticiário da televisão 

b2= Efeito da exposição aos jornais impressos, em dias da semana, sobre o índice de informação 

x2 = Escala de 0 a 7 que expressa os dias da semana em que esteve exposto a algum jornal impresso 

b3 = Efeito da exposição ao Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE)  

x3 = Variável binária – Assistiu e Não assistiu (grupo de referência, ou seja, o grupo de indivíduos com o qual vamos 

comparar o efeito é o grupo que não assistiu). Note que para o Tempo 1 – antes da exibição da propaganda política – a 

variável diz respeito à disposição do eleitor em assistir ou não ao HEG, como descrevemos no capítulo 1.  

b4 = efeito das interações interpessoais sobre o índice de informação 

x4 = Índice de interações interpessoais – Escala intervalar de intensidade crescente de 0 a 100 

b5 = efeito do interesse em política sobre o índice de informação 

x5 = Escala ordinal, de interesse crescente, de 1 a 5 

b 6= efeito da escolaridade em anos de estudo sobre o índice 

x6= variável contínua, escolaridade formal em anos 

b7= efeito do tempo sobre o índice de informação 

x7 = variável binária – Tempo 2 em relação ao Tempo 1 (grupo de referência, ou seja, o grupo de indivíduos com o qual 

vamos comparar o efeito é o grupo do Tempo 1) 
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Quadro 4.12. Coeficientes padronizados e não padronizados da regressão linear múltipla com 

respectivos níveis de significância e intervalos de confiança 

 

Coeficientes
a
 
 

 Não padronizados Padronizados  95% IC para B 

Modelo  

B 
Erro 

padrão 
Beta 

t Sig 

Limite 

inferior 

Limite 

superio

r 

1 

(Constante) 73,363 1,647  
44,5

36 
0,000 70,131 76,596 

 Televisão (Quantos dias 

assistiu noticiário) 
0,059 0,177 0,11 

0,33

3 
0,739 -0,288 0,406 

 Jornal Impresso ( Quantos 

dias leu) 
0,055 0,189 0,009 

0,29

0 
0,772 -0,316 0,426 

HGPE (Dummy Assistiu) -0,769 1,053 -0,023 

-

0,73

1 

0,465 -2,835 1,297 

Índice interações interpessoais 

mais freqüentes para 

interpretação da política 

(amigos, família, vizinhos, 

colegas de trabalho) 

0,082 0,022 0,122 
3,77

3 
0,000 0,040 0,125 

 Nível de interesse em política -0,274 0,443 0,020 

-

0,61

9 

0,536 -1,144 0,596 

Escolaridade em Anos 0,929 0,130 0,218 
7,16

4 
0,000 0,675 1,184 

Tempo (Dummy) 5,275 0,890 0,176 
5,92

7 
0,000 3,529 7,022 

 

a.Dependent Variable: Índice de Informação de Alta Saliência 

 

Interessante notar na tabela acima que a exposição ao noticiário de televisão, aos 

jornais impressos e à propaganda política, assim como o nível de interesse em política não 

foram significativos. Enquanto as variáveis comunicacionais são sintetizadas pelo ambiente 

informacional – ou pela variável “Tempo”–, os ganhos de informação de alta saliência 

independeram do interesse por política, já que, ao longo do tempo, os eleitores aprenderam 

sobre essas questões com baixo esforço cognitivo.  

As interações interpessoais foram significativas no aprendizado: a cada 0,08 pontuado 

no Índice de Interações, o indivíduo registrou, em média, 1 ponto a mais no Índice de 

Informação de Alta Saliência. Também a escolaridade: a cada 0,929 a mais de estudo formal, 

o eleitor registrou em média um ponto a mais no índice de informação. Em T2, o indivíduo 

pontuou em média 5,2 pontos a mais no índice do que em T1.  

Passamos a analisar a mesma equação para procurar explicar a pontuação no Índice crescente 

de acerto em questões espontâneas sobre a política de saliência mediana, denominado Índice 

de Informação de Saliência Mediana que, sabemos de antemão, não apresentou variação 

significativa ao longo do tempo.  
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O modelo é significativo, F=30,292, p= 0,000, em α= 0,05, e o seu poder de predição 

melhor do que o modelo para o Índice de Informação de Saliência Alta (R2 = 0,169), embora 

ainda baixo. A variável “Tempo”, como era esperado, não foi significativa. Ganharam 

importância nessa regressão as variáveis comunicacionais – exposição ao noticiário de 

televisão e ao HGPE, além das interações interpessoais –, assim como o interesse pela política 

e a escolaridade. A cada 0,5 dia a mais que se expõe ao noticiário de televisão ao longo da 

semana, o eleitor registra, em média, 1 ponto a mais no índice. Assistir ao HGPE também 

representou um ganho de 4,79 pontos no índice, em relação àqueles que não assistiram.  
        

Quadro 4.13. Coeficientes padronizados e não padronizados da regressão linear múltipla com 

respectivos níveis de significância e intervalos de confiança 

 

Coeficientes
a 

 Não padronizados 

Padronizado

s  
95% Intervalo de 

confiança para B 

Modelo  

B 
Erro 

padrão 
Beta 

t Sig 

Limite 

inferior 

Limite 

superio

r 

 

(Constante) 17,144 2,211  7,755 0,000 12,806 21,481 

Televisão (Quantos dias 

assistiu noticiário) 
0,524 0,237 0,068 2,209 0,027 0,058 0,990 

Jornal  Impresso( Quantos dias 

leu) 
0,419 0,254 0,052 1,653 0,099 -0,079 0,917 

HGPE (Dummy) 4,790 1,413 0,104 3,390 0,001 2,018 7,563 

Índice interações interpessoais 

mais freqüentes para 

interpretação da política 

(amigos, família, vizinhos, 

colegas de trabalho) 

0,109 0,029 0,116 3,720 0,000 0,052 0,167 

 Nível de interesse em política 3,093 0,595 0,161 5,198 0,000 1,925 4,260 

Escolaridade em anos  1,133 0,174 0,191 6,511 0,000 0,792 1,475 

Tempo (Dummy) -1,292 1,194 -0,031 
-

1,082 
0,280 -3,636 1,052 

a.Dependent Variable: Índice de Informação de Saliência Mediana 

 

As informações de Saliência Mediana exigem do eleitor um esforço maior para reunir 

e interpretar a política, esforço que é empreeendido quanto maior for o interesse em política: a 

cada ponto adicional que marca na escala ordinal de interesse crescente por política, o eleitor 

registra, em média, 3 pontos a mais no Índice de Informação de Saliência Mediana. Essa 

tarefa fica mais fácil – exige menor dispêndio de energia - à medida que cresce a escolaridade 

formal: a cada ano a mais de estudo, o indivíduo registra 1,1 ponto a mais no índice, e 

também, à medida que aumentam as interações interpessoais – a cada 0,1 ponto registrado no 

índice intervalar crescente de interações interpessoais, o eleitor marca em média 1 ponto a 

mais no índice de informação.  
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Os coeficientes da mesma equação de regressão construída para avaliar o poder de 

explicação da exposição ao noticiário de televisão, da exposição aos jornais e à propaganda 

política, além da variável Tempo sobre a pontuação do Índice crescente de acerto em questões 

espontâneas sobre a política de baixa saliência, denominado de Índice de  Informação de 

Baixa Saliência, não foram significativos em α= 0,05
82

. Os coeficientes das variáveis 

escolaridade formal, interesse por política e interações interpessoais explicaram alguma 

variação positiva na pontuação no índice. As informações contidas nesse índice são de alguma 

complexidade e exigiram do eleitor mais atenção à política, o que, por seu turno, deriva do 

interesse pela política.  

Em que pese não ter sido alto o poder de predição dos três modelos, em seu conjunto, 

são sugestivos de que o tipo de aprendizado sobre a política é favorecido pelas eleições, com 

menor requisito de interesse e com pouco esforço cognitivo do eleitor. Não à toa, o Tempo é o 

melhor preditor para a pontuação no Índice de Informação de Alta Saliência, pois sintetiza o 

complexo ambiente informacional em que são particularmente reiteradas as informações 

relacionadas aos cargos executivos em disputa.  

Entretanto, para as informações mais complexas sobre a política, apenas o Tempo não 

é suficiente para o aprendizado. O interesse crescente em política, que aumenta a atenção e a 

exposição à propaganda política e à televisão, adquiriu maior importância no modelo para 

explicar ganhos de informação no índice de saliência mediana. Já no modelo de informação 

de Baixa Saliência, o interesse em política é importante e a simples exposição ao noticiário de 

televisão, aos jornais impressos e à propaganda política não são suficientes para o 

aprendizado. O eleitor precisa interagir com terceiros e discutir o assunto, para interpretar as 

informações e aprender.  

Construídos os três índices com questões, como vimos, crescentemente de menor 

importância para a decisão do eleitor, esses resultados reiteram um ponto já estressado em 

nossa análise no capítulo 1 e no capítulo 2: a natureza da questão faz diferença para a atenção 

dispensada e a decisão de aprender sobre o tema. No contexto do pleito presidencial de 2006, 

foram bastante centrais para o eleitor as informações sobre o cargo de Lula, o tempo do 

mandato, o partido de Lula, quem foi o presidente antes de Lula e o cargo de Aécio Neves 

(PSDB), governador mineiro que participou da campanha presidencial, em respaldo à 

candidatura tucana de Alckmin, pouco conhecida dos mineiros. Já as informações sobre o 

partido de Fernando Henrique Cardoso, o partido de Aécio Neves, o partido de Fernando 

                                                 
82 É signicativo em α=0,055 para as variáveis exposição ao noticiário da televisão e ao jornal impresso.  
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Pimentel – então prefeito do PT, que operou em respaldo à candidatura lulista – e o cargo de 

José Alencar, incluídas no Índice de Saliência Mediana, puderam ser obtidas, não apenas 

“naturalmente” do ambiente informacional expresso pela variável Tempo,  mas pela 

exposição ao noticiário da televisão e da propaganda política, motivadas pelo maior interesse 

pela política e com menor demanda de esfoço cognitivo à medida em que aumentam os anos 

de estudo do eleitor e crescem as interações interpessoais para a interpretação da política. O 

mesmo não ocorreu em relação às informações relacionadas ao Poder Legislativo – cargo e 

partido de Renan Calheiros - e à Justiça Eleitoral – cargo de Marco Aurélio Mello, para os 

quais demonstraram ter significância, mantidas sobre controle as variáveis comunicacionais 

da equação, o interesse por política, as interações interpessoais e a escolaridade.  

 

4.2. Processamento da informação sobre política e reposicionamento político ao longo da 

campanha 

 

Constatados ganhos reais de informação, sobretudo entre grupos de menor 

escolaridade e de menor renda, durante os dois tempos em relação às questões mais salientes 

da política – e, portanto, mais abordadas em interações múltiplas entre eleitores, entre 

eleitores e a mídia, entre eleitores e pela propaganda política –, agora avançaremos na análise. 

Como sugerimos em nosso modelo, os novos fluxos de informação são mediados pelas 

predisposições individuais, ou seja, o autointeresse e as ideologias de cada eleitor. Vamos 

verificar se indivíduos com predisposições políticas conflitantes - ou seja, eleitores com 

autointeresse e ideologias conflitantes – à medida em que se expõem às novas informações de 

campanha, estão mais propensos a se reposicionar politicamente do que  eleitores com 

predisposições políticas convergentes.  

Começamos por examinar uma das variáveis incluídas no questionário da terceira 

rodada de survey –em T2, após o pleito em primeiro turno. A questão foi aplicada logo após a 

intenção de voto estimulada: Quando você diz que votou em (candidato citado) --- esta foi a 

sua decisão desde o início da campanha ou você mudou de idéia ao longo da campanha? 

Segundo 84,2% dos eleitores, a decisão de voto foi mantida; 13,2% afirmaram ter 

mudado de opinião e 2,6% não responderam. Quem são os eleitores que se reposicionaram? 

Foram principalmente eleitores que declararam o voto em Geraldo Alckmin e em Cristóvam 

Buarque, como podemos verificar na tabela abaixo. Os resíduos ajustados nos indicam que ter 

declarado voto em Lula foi bom preditor de estabilidade na posição política (resíduo ajustado 

= 7,5). Ao mesmo tempo, ter declarado voto em Geraldo Alckmin e em Cristóvam Buarque 
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foi bom preditor de reposicionamento em relação à decisão eleitoral inicial – resíduos 

ajustados respectivamente de 5,8 e de 6,2.  

 

Tabela 4.4. Voto relatado após o pleito (T2) e reposicionamento político ao longo da 

campanha 
Reposicionamento político ao longo da campanha* Voto relatado no tempo 2  – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Lula 

(PT) 

Geraldo 

Alckmin 

(PSDB) 

Cristóvam 

Buarque 

(PDT) 

Heloísa 

Helena 

(PSOL) 

José 

Maria 

Eymael 

(PSDC) Total 

 

Reposi- 

ciona-

mento 

político 

Manteve a 

posição  

N 

% Voto 

Resíduo ajustado 

330 

94,0% 

7,5 

91 

71,1% 

-5,8 

2 

20,0% 

-6,2 

18 

81,8% 

-0,6 

1 

100% 

0,4 

442 

86,3% 

 

Mudou a 

posição 

N 

% Voto 

Resíduo ajustado 

21 

6,0% 

-7,5 

37 

28,9% 

5,8 

8 

80,0% 

6,2 

4 

18,2% 

0,6 

0 

0,0% 

-,4 

70 

13,7% 

 

Total 
N 

%Voto 

351 

100% 

128 

100% 

10 

100% 

22 

100% 

1 

100% 

512 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 80,564, p= 0,000, em α=0,05. 
 

Eleitores que se reposicionaram têm mais anos de escolaridade formal, se expuseram 

mais ao noticiário de televisão, além de terem pontuado mais no Índice para Obtenção de 

Informação por meio de Interações com a Mídia no período eleitoral, segundo nos indicam os 

testes com a técnica One-Way Analysis of Variance (ANOVA).  

Os eleitores que mudaram a posição política ao longo da campanha assistiram ao 

noticiário da televisão em média a 5 dias na semana, contra a exposição média de 4,0 dias na 

semana, de eleitores que mantiveram a mesma decisão eleitoral. Não há diferença 

estatisticamente significativa entre a média de leitura de jornais do grupo que se reposicionou 

e do grupo que não se reposicionou. A diferença entre as médias de anos de estudo e de 

exposição à mídia são significativas, com a probabilidade de rejeição da hipótese nula de 

equivalência entre as médias de respectivamente p=0,005 e p= 0,044, em α = 0,005.  

Enquanto aqueles que mantiveram a posição política ao longo da campanha tinham, 

em média, 8 anos de escolaridade formal, aqueles que se reposicionaram tinham, em média, 

9,2 anos de escolaridade formal.  
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Quadro 4.14. Médias de escolaridade (em anos de estudo), de exposição ao noticiário da 

televisão (em dias da semana), de leitura de jornais (em dias da semana) entre aqueles que se 

reposicionaram ao longo da campanha eleitoral e aqueles que mantiveram a mesma posição 

política (decisão de voto em um candidato). 
 

Descrição
83

 

  

 

95% Intervalo de 

Confiança da 

Média 

N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

 

 Escolaridade 

Manteve a posição 510 8,0 3,4 0,15 7,7 8,3 

Mudou a posição 80 9,2 3,0 0,34 8,5 9,8 

Total 590 8,2 3,4 0,14 7,9 8,4 

Televisão- Quantos 

dias assistiu jornal de 

notícias 

Manteve a posição 499 4,0 2,7 0,12 3,8 4,3 

Mudou a posição 79 5,0 2,6 0,29 4,4 5,6 

Total 578 4,2 2,7 0,11 3,9 4,4 

Jornal Impresso -  

Quantos dias leu jornal 

diário 

Manteve a posição 502 1,9 2,6 0,13 1,7 2,2 

Mudou a posição 80 2,0 2,7 0,29 1,4 2,6 

Total 582 1,9 2,6 0,11 1,7 2,1 
          

 

Passamos agora a verificar o reposicionamento político, à luz de variáveis importantes 

para o modelo de processamento da informação que propusemos no capítulo 1, que 

constituem atalhos cognitivos para o julgamento político e formam certas predisposições que 

medeiam o processamento das novas informações.  

A primeira variável – avaliação de governo – denota autointeresse, na medida em que 

a experiência em curso é importante balizador para as projeções de futuros benefícios que 

possam advir de políticas no futuro governo. A segunda variável, identificação e rejeição 

partidárias, referem-se às ideologias no sentido amplo, que podem comunicar uma imagem 

mais difusa do partido, relacionada à boa e utópica sociedade, e uma imagem mais 

pragmática, calcada na avaliação de performance à frente de desafios.  

Considerando a escala likert agregada em três categorias de avaliação do governo 

federal – ruim/péssimo, regular e ótimo/bom – foi entre eleitores que declararam ser “regular” 

o governo a maior presença de reposicionamento político (resíduo ajustado=3,1). Entre 

eleitores com avaliação ótimo/bom verificamos a maior presença de estabilidade no 

posicionamento político ao longo da campanha. Na tabela abaixo, podemos verificar a relação 

de dependência entre avaliação de governo e reposicionamento político ao longo da campanha 

(qui-quadrado = 15,475, p=0,001). 

                                                 
83 Os testes estatísticos de diferença entre as médias de anos de estudo e de exposiçãoao noticiário da televisão (em dias da 

semana) são significativos entre os grupos de eleitores que  mantiveram o voto e aqueles que mudaram o voto. Para a 

escolaridade F= 7,997, p= 0,005; para a exposição ao noticiário da televisão, F=8,417, p=0,04.  A exposição aos jornais 

impressos, segundo média de leitura semanal, é igual entre os eleitores que se reposicionaram e eaqueles que mantiveram o 

voto (F=0,26, p=0,871). 
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Tabela 4.5. Avaliação de governo Lula e reposicionamento político ao longo da campanha 

Reposicionamento político *Avaliação do governo Lula –– Tabela Cruzada (1) 

  

Avaliação governo Lula Total 

Ruim/péssimo Regular  Ótimo/bom NS/NR  

 

Reposiciona-

mento 

 político 

Manteve a 

posição  

N 

% Avaliação 

Resíduo ajustado 

61 

81,3% 

-1,4 

157 

80,1% 

-3,2 

283 

91,6% 

3,8 

9 

90,0% 

0,3 

510 

86,4% 
 

Mudou a 

posição 

N 

% Avaliação 

Resíduo ajustado 

14 

18,7% 

1,4 

39 

19,9% 

3,2 

26 

8,4% 

-3,8 

1 

10,0% 

-0,3 

80 

13,6% 
 

Total 
N 

%Avaliação 

75 

100% 

196 

100% 

309 

100% 

10 

100% 

590 

100% 
     

(1)Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 15,475, p= 0,001, em α = 0,05 

 

Identificação partidária e posicionamento político ao longo da campanha são variáveis 

que também mantêm uma relação de dependência (qui-quadrado = 36,930, p= 0,000). Na 

tabela abaixo, podemos ver que, no contexto do pleito presidencial de 2006, ter identidade 

com o PT foi bom preditor de estabilidade da intenção de voto (resíduo ajustado = 2,2) e, ter 

identidade com o PSDB foi bom preditor de reposicionamento político. Entre indivíduos que 

manifestaram preferência pelo PSOL, houve maior presença de reposicionamento (resíduo = 

2,7). Esses dados são consistentes com a pesquisa qualitativa. A observação de nosso painel 

sugere que eleitores identificados com o PSDB, que no início da campanha pretendiam votar 

em Heloísa Helena, se reposicionaram em apoio à candidatura de Alckmin, quando 

reavaliaram o desempenho da candidata em debates e em seu programa exibido no HGPE. 

Aqueles que indicaram preferência pelo PMDB se distribuíram proporcionalmente entre as 

duas categorias de posicionamento eleitoral. Os indivíduos sem identificação partidária 

tenderam à manutenção da intenção de voto (resíduo ajustado= 2,2). Na categoria 

“preferência partidária por outros partidos”, foram reunidos 12 casos de eleitores que 

elencaram preferência por 5 partidos.
84

 Nesta categoria, foi registrada maior presença de 

eleitores que se reposicionaram.  

 

                                                 
84 No Tempo 2, a formulação da intenção de voto estimulada foi readequada em relação ao Tempo 1 com a formulação: “Esta 

é uma lista de candidatos que disputaram as eleições presidenciais. Em qual deles você votou para Presidente da República?” 

Tivemos 16 casos – 2,6% de eleitores – que não responderam à questão e foram tratados como missing nesta análise 

específica. Entre as 590 respostas válidas, tivemos citações de identificação com 9 partidos políticos: o PT foi indicado por 

164 eleitores da amostra (27,8%), o PSDB por 63 (10,7%), o PMDB por 40 (6,8%), o PSOL por 9 (1,5%), o PV por 7 (1,2%), 

o PFL por 2 (0,3%), o PL, o PSB e o PPS tiveram 1 citação cada, representando 0,2% cada. Enquanto 184 informaram não 

gostar de nenhum partido (31,2%), 10 declararam gostar de todos (1,7%) e 108 não responderam (18,3%). Nesta tabela, as 

categorias não gosta de nenhum, gosta de todos e ns/nr foram agregadas, gerando a nova categoria “sem identificação 

partidária”. Também foram agregadas as citações PV, PFL, PL, PSB e PPS na categoria “outros partidos”. 
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Tabela 4.6. Categorias de identificação partidária e Reposicionamento político ao longo da 

campanha  
Reposicionamento político ao longo da campanha* Categorias de identificação partidária –  

Tabela Cruzada (1) 

  

Categorias de identificação partidária   

Sem Ident. 

Partidária PMDB PSOL Outros  PSDB PT Total 

 

Estabili-

dade 

decisão 

de voto 

Manteve 

a decisão  

N 

% ID 

Res. Ajust. 

270 

89,4% 

2,2 

33 

82,5% 

-0,8 

5 

55,6% 

-2,7 

6 

50,0% 

-3,7 

46 

73,0% 

-3,3 

150 

91,5% 

2,2 

510 

86,4% 

 

Mudou 

de idéia  

N 

% ID 

Res. Ajust. 

32 

10,6% 

-2,2 

7 

17,5% 

0,8 

4 

44,4% 

2,7 

6 

50,0% 

3,7 

17 

27,0% 

3,3 

14 

8,5% 

-2,2 

80 

13,6% 

 

Total 
N 

% ID 

302 

100% 

40 

100% 

9 

100% 

12 

100% 

63 

100% 

164 

100% 

590 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 36,930, p = 0,000) 

 
    

A combinação dessas duas variáveis – avaliação de governo e identificação partidária 

– resulta em categorias descritas no capítulo 2, com consequências para a natureza das 

considerações elaboradas pelo indivíduo, ao interagir com novas informações e, 

eventualmente, para o seu reposicionamento político. Para efeito da análise estatística, vamos 

considerar 7 categorias da nova variável, que passamos a chamar de “predisposições 

políticas”. Essa nova variável foi gerada a partir da combinação da avaliação de governo e da 

identificação partidária. A primeira categoria refere-se aos indivíduos com autointeresse e 

ideologias convergentes – que, como vimos entre os nossos panelistas no capítulo 2, resultou 

em envolvimento intenso nas campanhas e mais estabilidade de voto. Outra categoria – que 

engloba indivíduos com autointeresse e ideologias conflitantes –, tende a produzir 

considerações que enfatizam diferentes abordagens para um mesmo problema, segundo a 

saliência das novas informações. Nessa categoria, verificamos maior presença de 

reposicionamento de voto do que em relação às demais. Numa escala de intensidade de 

reposicionamento, podemos imaginar as duas categorias descritas nos extremos. São 

categorias intermediárias nessa escala: 1) a ideologia partidária e a avaliação de governo são 

parcialmente conflitantes; 2) a categoria de indivíduos sem ideologia partidária e com 

autointeresse; 3) a categoria de indivíduos sem os dois principais atalhos de julgamento; 4) 

grupo de indivíduos com identificação partidária e sem avaliação de governo; 5) a ideologia 

partidária e o autointeresse são parcialmente convergentes. Passamos, portanto, a descrever 

essas combinações verificadas em nosso banco de dados.  

No contexto das eleições presidenciais de 2006, incluímos, na categoria de 

predisposições políticas conflitantes, indivíduos identificados com o PSDB e com avaliação 

ótima/boa do governo Lula, indivíduos identificados com o PT e com avaliação ruim/péssima 
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do governo Lula, e ainda indivíduos identificados com o PDT, com o PFL
85

 e com o PSOL, 

que consideravam o governo Lula ótimo/bom. Incluímos na categoria ideologia e interesse 

parcialmente conflitantes, indivíduos com identificação com o PSDB, o PDT, o PFL e o 

PSOL, que consideraram o governo Lula “regular”. Na categoria de predisposições 

convergentes foram incluídos os casos de indivíduos identificados com o PT que 

consideraram o governo Lula ótimo/bom, além de indivíduos identificados com o PSDB e o 

PFL, que avaliaram o governo Lula ruim/péssimo. Na categoria interesses e ideologias 

parcialmente convergentes foram incluídos eleitores identificados com o PT, que 

consideraram o governo regular, e também eleitores que manifestaram preferência por 

partidos que não se coligaram formalmente nem lançaram candidatura presidencial própria – 

como o PMDB, o PTB, o PL,
86

 o PSB, o PV e o PPS
87

 – e manifestaram-se de alguma forma 

em relação à avaliação de governo. Na categoria sem identificação partidária e com avaliação 

de governo tivemos eleitores com diferentes percepções do desempenho de governo. Tivemos 

uma categoria em que incluímos casos de eleitores – sem nenhum dos dois atalhos de 

julgamento – sem identificação partidária e sem avaliação de governo e, por fim, tivemos 

ainda uma categoria residual – 3 casos no Tempo 1 e 2 casos no Tempo 2 – de eleitores que 

manifestaram alguma identificação partidária e não tinham avaliação de governo.  

Na tabela cruzada abaixo, podemos verificar que as oscilações nas categorias de 

predisposições ao longo do tempo foram aleatórias e não tiveram significância estatística (qui-

quadrado = 0,849, p=0,991). 

 

  

                                                 
85 Atualmente DEM, mas no período da pesquisa de campo, PFL. 
86 Embora tenham declarado apoio informal à candidatura Lula, o PL (atualmente PR) e o PSB não integraram a coligação 

pela reeleição.  
87 O PPS apoiou informalmente a candidatura Alckmin.  
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Tabela 4.7. Variável Tempo e categorias de Predisposições Políticas 

Predisposições políticas *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Predisposições 

políticas para 

regressão 

recodificada 

Ideologia e interesses 

conflitantes 

 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

25 

4,1% 

0,1 

24 

4,0% 

-0,1 

49 

4,0% 
 

Ideologia e interesses 

parcialmente conflitantes 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

38 

6,2% 

0,6 

33 

5,4% 

-0,6 

71 

5,8% 
 

Sem ID e sem avaliação de 

governo 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

8 

1,3% 

-0,5 

10 

1,7% 

0,5 

18 

1,5% 
 

Com ID e sem avaliação de 

governo 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

3 

0,5% 

0,4 

2 

0,3% 

-0,4 

5 

0,4% 
 

Sem ID e com avaliação de 

governo 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

308 

50,5% 

0,1 

305 

50,3% 

-0,1 

613 

50,4% 
 

Ideologia e interesses 

parcialmente convergentes  

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

78 

12,8% 

0,8 

78 

12,9% 

0,0 

156 

12,8% 
 

Ideologia e interesses 

convergentes 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

150 

24,6% 

-0,3 

154 

25,4% 

0,3 

304 

25,0% 
 

Total N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Não há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 0,849, p = 0,991) 
  

 

Tivemos, no Tempo 2, 4% de eleitores com ideologias e interesses conflitantes; 5,8% 

no grupo ideologia e interesse parcialmente conflitantes; 1,5% no grupo sem identificação 

partidária e sem avaliação de governo; 0,4 de indivíduos com identificação partidária e sem 

avaliação de governo; 50,4% de eleitores sem identificação partidária e com avaliação de 

governo; 12,8% de eleitores com ideologias e interesses parcialmente convergentes; e 25% de 

eleitores com ideologia e interesse convergentes.  

Proporemos agora um modelo de regressão logística binária, em que podemos 

observar as relações entre as variáveis: probabilidade de reposicionamento eleitoral ao longo 

da campanha (dependente), predisposições políticas, educação formal e a exposição à mídia. 

Para a construção deste modelo, geramos variáveis indicadoras para as categorias 

predisposições políticas, considerando as variáveis estruturais avaliação de governo e 

identificação partidária. Os coeficientes de cada uma das categorias de predisposições 

políticas geradas estarão sempre relatando o efeito sobre a probabilidade de mudança da 
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decisão de voto daquela categoria em relação à categoria de eleitores com predisposições 

convergentes (grupo de referência).  

A equação tem essa forma:  

Log (Pi/1-Pi) = bo + b1X1 + b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7x7+b8x8
88

 

O modelo é significativo (qui-quadrado = 40,108, p = 0,000, ao nível = 0,05). 
 

  

                                                 
88

 Ŷi = 0, quando a probabilidade for 1 – P: o indivíduo não muda a sua decisão eleitoral ao longo da campanha 

Ŷi = 1, quando a probabilidade for P: o indivíduo muda a sua decisão eleitoral ao longo da campanha 

b0 = constante – no caso desta equação, é a probabilidade de um indivíduo, com predisposições convergentes, nenhuma 

escolaridade e nenhuma exposição aos telejornais, mudar a decisão de voto. 

b1 = efeito sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto daqueles que têm predisposições conflitantes em relação ao 

grupo de referência (predisposições convergentes)  

X1 = Variável Indicadora 1 (predisposições conflitantes em relação ao grupo de referência predisposições convergentes)  

b2= efeito sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto daqueles que têm predisposições parcialmente conflitantes em 

relação ao grupo de referência (predisposições convergentes) 

X2= Variável Indicadora 2 (predisposições parcialmente conflitantes em relação ao grupo de referência) 

b3= efeito sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto daqueles que não têm nenhum atalho de julgamento (sem 

avaliação de governo e sem ID) em relação ao grupo de referência (predisposições convergentes) 

X3= Variável Indicadora 3 (Sem ID e sem avaliação de governo em relação ao grupo de referência) 

b4=efeito sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto daqueles com ID e sem avaliação de governo em relação ao 

grupo de referência (predisposições convergentes) 

X4=Variável Indicadora 4 (com ID e sem avaliação de governo em relação ao grupo de referência) 

b5 = efeito sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto daqueles que têm um atalho de julgamento (avaliação de 

governo) em relação ao grupo de referência (predisposições convergentes)  

X5= Variável Indicadora 5 (um atalho de julgamento, avaliação de governo em relação ao grupo de referência) 

b6= efeito sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto daqueles que têm ideologia e interesse parcialmente 

convergentes em relação ao grupo de referência (predisposições convergentes) 

x6= Variável Indicadora 6 (Ideologia e interesse parcialmente convergente em relação ao grupo de referência) 

b7 (p94) = efeito da escolaridade sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto 

X7 = variável contínua – escolaridade (em anos) 

b8 (p58) = efeito da exposição aos telejornais sobre a probabilidade de mudar a decisão de voto  

X8 = variável contínua – exposição em dias da semana aos telejornais 
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Quadro 4.15. Variáveis da equação de regressão logística com os respectivos coeficientes, 

testes de significância e probabilidades de mudança da decisão de voto (em relação ao grupo 

de referência, ou seja, aqueles que não mudaram a decisão de voto) 

 
Variáveis da Equação 

 B S.E WALD df Sig. Exp (B) 

 

Exposição aos 

telejornais (dias 

semana) 

 0,092          0,051   3,251 1 0,071 1,096 

Escolaridade (anos de 

estudo) 
 0,089         0,039   5,189 1 0,023 1,093 

Predisposições 

conflitantes 
1,880         0,551 11,645 1 0,001 6,556 

Predisposições 

parcialmente 

conflitantes 

1,800         0,504 12,738 1 0,000 6,047 

Sem Identificação 

Partidária e sem 

avaliação de governo 

-18,309 15057,070   0,000 1 0,999 0,000 

Com identificação 

partidária e sem 

avaliação de governo 

 2,029          1,457   1,939 1 0,164 7,606 

Avaliação de governo 

sem ID Partidária 
 0,454          0,367   1,525 1 0,217 1,574 

Predisposições 

parcialmente 

convergentes 

1,214          0,420   8,338 1 0,004 3,367 

Constante  -3,669          0,507 53,318 1 0,000 0,025 

 
 

 

Começamos por analisar o coeficiente da constante e a exponencial desse coeficiente. 

É de apenas 2,3% a probabilidade de um indivíduo com predisposições convergentes, sem 

escolaridade e não exposto aos telejornais, mudar a decisão de voto ao longo da campanha.
89

 

Já um indivíduo com predisposições conflitantes, sem nenhuma escolaridade e sem se expor 

em nenhum dia da semana aos telejornais tem, em média, 16% de probabilidade de mudar a 

decisão de voto ao longo da campanha. Sem se expor aos telejornais, um indivíduo médio, 

com 8 anos de escolaridade e predisposições conflitantes, tem por exemplo, uma 

probabilidade de 26,7% de mudar a decisão de voto ao longo da campanha. Comparado ao 

grupo de referência, eleitores com predisposições conflitantes têm 6,556 vezes mais de chance 

de se reposicionar na disputa eleitoral – probabilidade 556% superior – aos indivíduos com 

predisposições convergentes. 

A análise do coeficiente da variável indicadora para predisposições parcialmente 

conflitantes nos indica que, mantidas escolaridade e exposição aos telejornais constantes, esse 

grupo de eleitores tem uma probabilidade de 15,2% de mudar a decisão de voto ao longo da 

                                                 
89 Cálculo da probabilidade para a constante p =ea/1+ ea. 
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campanha. Comparada ao grupo de referência, essa categoria tem 6,047 vezes mais chance de 

mudar de voto do que eleitores com predisposições convergentes.  

O modelo nos indica ainda que os eleitores com predisposições parcialmente 

convergentes, sem escolaridade e sem acesso aos telejornais, têm, em média, 9,1% de 

probabilidade de mudar a decisão de voto ao longo da campanha. Quando comparado ao 

grupo de referência, essa categoria de predisposições parcialmente convergentes tem 3,367 

vezes mais chance – 237% a mais de chance – de se reposicionar do que indivíduos com as 

predisposições convergentes.  

Não foram significativos os coeficientes das variáveis indicativas de indivíduos sem 

nenhum dos dois principais atalhos para julgamento político, com identificação partidária, 

mas sem avaliação de governo e a categoria de indivíduos com um só atalho de julgamento 

político, a avaliação de governo. Como vimos na tabela acima, com a descrição das variáveis 

e os respectivos níveis de significância, a escolaridade é significativa no modelo proposto 

(p=0,023). Mantendo sob controle as demais variáveis do modelo, cada ano a mais de 

escolaridade eleva, em média, 9,3% a probabilidade de reposicionamento do indivíduo ao 

longo da campanha. A variável exposição aos telejornais não foi significativa em α=0,05. 

Entretanto, considerando um nível de confiança de 93%, a exposição aos telejornais é 

significativa: predisposições e escolaridade sob controle, cada dia a mais na semana que um 

indivíduo se expôs aos telejornais aumentou em 9,6% a probabilidade de ele se reposicionar 

na campanha. 

 

4.2.1. Predisposições políticas e níveis de engajamento nas campanhas  

 

A presença dos dois atalhos de julgamento – autointeresse ou avaliação de governo e 

ideologias ou identidade partidária – é sugestiva de indivíduos que têm maior proximidade 

com a política e, como vimos em nosso painel, mantêm interações interpessoais sobre a 

política que se intensificam muito durante o período das campanhas eleitorais. O que 

diferencia indivíduos com predisposições convergentes de indivíduos com predisposições 

conflitantes quanto à qualidade dessas interações? Em nosso painel, verificamos que 

indivíduos com predisposições convergentes tendem a se engajar intensamente nas 

campanhas, trabalhando ativamente pelo convencimento de terceiros, em defesa – ou 

contrariamente – a um dos campos políticos antes mesmo do início da propaganda política. 

Em que pese eleitores com predisposições conflitantes também interagirem muito sobre 

política com terceiros ao longo da campanha, os nossos panelistas desta categoria adotaram 
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postura discreta no debate sobre decisão de voto, evitando se engajar em conversações para 

convencer ou mudar o voto do outro, até porque, debatiam-se internamente sobre a questão, 

fazendo considerações mais complexas em favor e contrárias aos candidatos que se 

enfrentaram. Durante as interações com terceiros, operavam como “intérpretes” discretos do 

cenário político eleitoral, ajudando os interlocutores no julgamento político. 

Para testar a hipótese de que indivíduos com predisposições políticas – sejam elas 

convergentes ou conflitantes – tendem a conversar mais sobre a política do que eleitores que 

não têm um (ou ambos) dos atalhos para o julgamento político, vamos utilizar a técnica 

ANOV na comparação das médias pontuadas pelas categorias de predisposições no Índice de 

Interações Interpessoais Mais Frequentes para o Julgamento Político.  

Como podemos verificar nos quadros abaixo, há diferenças estatisticamente 

significativas entre as médias pontuadas no índice de intensidade das interações interpessoais 

sobre a política pelos grupos ou categorias de eleitores, segundo as predisposições políticas 

nos Tempos 1 e 2. A análise dos contrastes (Bonferroni) nos indica que no Tempo 1, eleitores 

com predisposições conflitantes conversaram menos sobre a política do que eleitores com 

predisposições convergentes. Com autointeresse e ideologias convergentes, esses eleitores já 

haviam identificado antes mesmo do início da propaganda política o seu lado da disputa; e 

antes mesmo do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral ir ao ar já haviam detonado a 

campanha de convencimento de terceiros. Essa atitude se intensificou ao longo da campanha: 

a média pontuada no Tempo 1 pelos eleitores com predisposições convergentes no índice das 

interações interpessoais, que já era a mais alta em relação à categoria predisposições 

conflitantes, cresceu de 36,3 para 42,6 no Tempo 2. Já os eleitores com predisposições 

conflitantes, que no Tempo 1 acompanhavam os desdobramentos da campanha tentando 

elaborar o conflito interno, marcaram apenas 28,9 no índice das interações interpessoais no 

Tempo 1, mas, no Tempo 2, à medida que buscavam novas informações para o 

posicionamento político, aumentaram a intensidade das interações interpessoais. No Tempo 2, 

essa categoria pontuou 41,9 no Índice de Interações Interpessoais para a Interpretação da 

Política, média estatisticamente igual àquela da categoria de predisposições convergentes. 

Eleitores sem um ou dois atalhos de julgamento também cresceram em interações, de 33,4 no 

Tempo 1 para 37,2 no Tempo 2. Entretanto, eles conversaram menos sobre a política do que 

as categorias de predisposições convergentes e predisposições conflitantes.   
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Quadro 4.16. Médias pontuadas, nos dois tempos, no Índice de Interações Interpessoais mais 

freqüentes para a interpretação da política nas categorias de Predisposições Políticas 
 

Descrição 

Índice interações interpessoais mais freqüentes para interpretação da política – Médias pontuadas
90

  

  

95% Intervalo de 

Confiança da 

Média 

Tempo  N Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Limite 

Inferior 

Limite 

Superior 

1 

Predisposições conflitantes e 

parcialmente conflitantes 
63 28,9 15,8 1,9 24,9 32,9 

Sem um ou dois atalhos de 

julgamento 
319 33,4 21,8 1,2 30,9 35,8 

Predisposições convergentes ou 

parcialmente convergentes 
228 36,3 21,5 1,4 33,5 39,1 

Total 610 34,0 21,2 0,9 32,3 35,7 

2 

Predisposições conflitantes e 

parcialmente conflitantes 
57 41,9 23,5 3,1 35,7 48,2 

Sem um ou dois atalhos de 

julgamento 
317 37,2 22,5 1,3 34,7 39,7 

Predisposições convergentes ou 

parcialmente convergentes 
232 42,6 23,2 1,5 39,6 45,6 

Total 606 39,7 22,9 0,9 37,9 41,5 
           

 

4.3. Percepções nos dois tempos: variáveis estruturais (principais atalhos de julgamento) 

 

A distribuição da avaliação de governo – variável estrutural utilizada pelo eleitor para 

o julgamento político – se manteve estável ao longo da campanha o que evidencia, como 

assinalamos nos capítulos 1 e 2, ser essa avaliação o resultado do acúmulo de experiências no 

médio e no longo prazo. Na tabela cruzada abaixo, podemos verificar que nos dois tempos a 

avaliação do governo Lula apresentou oscilações aleatórias, que não foram estatisticamente 

significantes (qui-quadrado=3,576, p=0,311). 

  

                                                 
90 Há diferença estatiística significante nas médias pontuadas no índice, nos dois tempos, dentro e entre as categorias de 

predisposições políticas. Em T1, F=3,363, p= 0,035. Em T2, F= 4,032, p=0,018.  
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Tabela 4.8. Variável Tempo e Avaliação do governo Lula 

Avaliação do governo Lula  *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

 

Avaliação governo 

Lula  
 

Ruim/péssimo 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

81 

13,3% 

0,1 

79 

13,0% 

-0,1 

160 

13,2% 
 

Regular 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

233 

38,2% 

1,8 

202 

33,3% 

-1,8 

435 

35,8% 
 

Ótimo/bom 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

285 

46,7% 

-1,7 

313 

51,7% 

1,7 

598 

49,2% 
 

Não responderam 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

11 

1,8% 

-0,2 

12 

2,0% 

0,2 

23 

2,6% 
 

Total 

N 

%Tempo 

610 

100% 

606 

100% 

1216 

100% 

(1) Há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 3,576, p= 0,311, em α = 0,05 

 

A identificação partidária, que em nosso painel pudemos assinalar, carrega duas 

dimensões: uma imagem mais difusa quanto à “boa sociedade” e uma pragmática de avaliação 

em relação à atuação da legenda à frente de desafios de governo (Downs, 1957; Fiorina, 1981; 

Popkin, 1994), também demonstrou ser independente em relação ao Tempo, se considerados 

os grandes partidos – PT, PSDB e PMDB -, além do PSOL, que  apresentou a candidatura de 

Heloísa Helena. Também permaneceu estável a categoria de eleitores sem identificação 

partidária, que agregou respostas “não tem preferência partidária”, “não gosta de nenhum” e 

“gosta de todos”.  
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Tabela 4.9.Variável Tempo e categorias agregadas de Identificação Partidária 

 

Categorias agregadas de Identificação Partidária  *Tempo – Tabela Cruzada (1) 

  

  

Tempo Total 

1 2  

Identificação 

Partidária 

 

Sem identificação 

partidária 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

316 

53,2% 

0,4 

315 

52,0% 

-0,4 

631 

52,6% 
 

PT 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

178 

30,0% 

1,0 

165 

27,2% 

-1,0 

343 

28,6% 
 

PSDB 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

50 

8,4% 

-1,4 

65 

10,7% 

1,4 

115 

9,6% 
 

PMDB 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

29 

4,9% 

-1,3 

40 

6,6% 

1,3 

69 

5,8% 
 

PSOL 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

7 

1,2% 

-0,5 

9 

1,5% 

0,5 

16 

1,3% 
 

Outros partidos
91

 

N 

% Tempo 

Resíduo ajustado 

14 

2,4% 

0,4 

12 

2,0% 

-0,4 

26 

0,2% 
 

Total 
N 

%Tempo 

594 

100% 

606 

100% 

1200 

100% 

(1) Não há relação de dependência entre as variáveis. Qui-quadrado = 4,489, p= 0,481, em α = 0,05 

 
   

 

4.3.1. Variável Tempo e a atitude política 

 

Além dos atalhos de julgamento político – a avaliação de governo e a identidade 

partidária –, também a atitude política do indivíduo – expressão de um aprendizado político-

eleitoral acumulado ao longo de sucessivos pleitos – se constituem em predisposições que 

medeiam o processamento das novas informações e o julgamento da esfera pública. 

Queremos testar a hipótese da estabilidade das atitudes políticas nos dois tempos. Também 

queremos testar a hipótese de que, em atitude política negativa, indivíduos que veem a 

política como um espaço de “predadores” (Aldé, 2004) tendem ao voto nulo, branco ou à 

abstenção.  

Para mensurar a atitude política, vamos propor a criação de alguns índices que, em 

seu conjunto, expressam as duas dimensões da atitude política– intensidade e valência – 

propostos por Aldé e utilizados para a categorização dos panelistas de nosso estudo. Aldé 

                                                 
91 Incluídos na categoria “outros” legendas citadas por freqüência inferior a 8 em T1 ou em T2. 
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aponta como as atitudes políticas do cidadão comum se distribuem ao longo de dois 

contínuos, variando da mais forte à mais fraca e de positiva a negativa.  

 

Figura 4.1. Tendências da atitude política: intensidade e valência 

Positiva 

 

 

Forte                                Fraca 

 

 

Negativa 

 
Fonte Aldé, 2004: 68 

 

A autora assinala que a proximidade (ou força) da política pode ser observada na 

disponibilidade e interesse pelo tema, em sua recorrência e espontaneidade no discurso 

cotidiano e conversas com outras pessoas. A atitude é tanto mais forte em relação à política 

quanto mais presente a política se manifestar nas preocupações e em interações interpessoais. 

Indivíduos com atitude política forte e positiva são potenciais formadores de opinião pública. 

Como propusemos no capítulo 2, o engajamento nas campanhas políticas será resultado da 

combinação de atitude política, interesses e valores percebidos em disputa.  

A segunda dimensão - positiva ou negativa - contempla a valência atribuída ao mundo 

político, ou seja, em que medida os indivíduos acreditam nas instituições e comungam valores 

políticos que admitem a possibilidade de promover mudanças no mundo político, percebidas 

como necessárias para o melhor funcionamento da democracia. Aldé assinala que a postura de 

cada um quanto a essas possibilidades individuais ou coletivas, de aprimoramento de 

instituições percebidas como precárias, além de promover mudanças num quadro político 

visto como negativo, aponta para o eixo da valência política.  

Por meio da estatística multivariada – um conjunto de métodos empregados em 

situações nas quais diversas variáveis são medidas simultaneamente, em cada elemento 

amostral, mais especificamente utilizando a análise fatorial com a extração de componentes 

principais – os índices construídos procuram sintetizar a informação original dos dados, 

carregando o conceito latente das duas dimensões da atitude política.  

Nos quadros abaixo, temos, nos dois tempos, as variáveis utilizadas para a extração de 

cinco fatores. O primeiro fator denominamos de “Confiança nas Instituições”; o segundo fator 

foi chamado de “Dinâmica Eleitoral entre Indivíduos” (as interações interpessoais); o terceiro 
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fator refere-se ao desalento e foi denominado “Impotência Política”; o quarto fator foi 

denominado “Disposição para a Mobilização Política” e por fim, o quinto fator foi chamado 

de “Exposição à Mídia”. Em seu conjunto, os cinco fatores pretendem comunicar conceitos 

dos dois eixos da atitude política, que se articulam com níveis de intensidade de exposição à 

mídia.  

Quadro 4.17.Atitude política: Confiança nas instituições democráticas e o Tempo 

FATOR 1: CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS
92

 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Congresso Nacional 

Escala crescente de 4 pontos 
1,45 1,54 p=0, 144 

Partidos Políticos 

Escala crescente de 4 pontos 
1,41 1,50 p=0,049 

Justiça 

Escala crescente de 4 pontos 
2,1 2,3 p=0,000 

Economia  

Escala crescente de 4 pontos 
2,0 1,99 p=0,693 

 

Quadro 4.18. Atitude política: Intensidade das interações interpessoais e o Tempo 

FATOR 2: DINÂMICA ELEITORAL ENTRE ELEITORES (INTENSIDADE DE INTERAÇÕES 

INTERPESSOAIS)
93

 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Frequência com que conversou sobre as 

eleições presidenciais 
1,35 1,53 p = 0,000 

Frequência com que conversou sobre 

eleições com a família 
0,96 1,23 p = 0,000 

Frequência com que conversou sobre 

eleições com amigos 
1,08 1,28 P = 0,001 

 

  

                                                 
92 As variáveis nesta tabela foram expressas em escalas crescentes de confiança, de quatro pontos.  

 
93 As variáveis foram expressas em escalas crescentes de 3 pontos. 
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Quadro 4.19. Atitude política: Desalento diante da política e o Tempo 

 

FATOR 3: DESALENTO POLÍTICO
94

 

Escala decrescente 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Prestar atenção na política e nas campanhas 

eleitorais é perda de tempo.  
3,11 3,19 p = 0,192 

Não faz muita diferença votar ou deixar de 

votar porque nada vai mudar.  
3,39 3,45 p= 0,303 

Todos os políticos são corruptos e roubam 

quando se elegem.  
2,79 2,85 p=0,267 

 
          

Quadro 4.20. Atitude política: Disposição para a mobilização/participação política e o 

Tempo 

 

FATOR 4: DISPOSIÇÃO PARA A  MOBILIZAÇAO POLÍTICA
95

 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Participar de uma reunião na sua 

comunidade para discutir assuntos de 

interesse comum. 

1,19 1,17 p= 0,577 

Assinar um manifesto (abaixo assinado) 

Escala crescente de 3 pontos . 
1,27 1,34 p= 0,112 

 

  

                                                 
94 As variáveis foram expressas em escalas decrescentes de cinco pontos. Pontuar pouco nesta escala representa maior 

desalento e maior percepção de impotência política. 
95 As variáveis foram expressas em escalas crescentes de participação, de 3 pontos:  nunca faria, poderia fazer, já fez. 
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Quadro 4.21. Atitude política: Exposição à mídia e o Tempo 

 

FATOR 5: EXPOSIÇÃO À MÍDIA 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Dias da Semana em que assistiu a um 

jornal de televisão. 
4,18 4,04 p = 0,381 

Dias da Semana em que leu um jornal de 

notícias impressos. 
1,94 1,88 p = 0,696 

 

Os cinco fatores – escores padronizados – foram linearizados em Índices intervalares 

de 0 a 100, quatro dos quais índices crescentes e um deles, decrescente. Enquanto três dos 

índices crescentes – Intensidade das Interações Interpessoais, Disposição para a 

Mobilização Política e Exposição à Mídia – tratam do eixo da intensidade com que os 

indivíduos vivem a política; os outros dois índices – o Índice Crescente de Confiança nas 

Instituições Democráticas e o Índice Decrescente de Desalento e Impotência Face ao Mundo 

da Política – referem-se à dimensão da valência positiva ou negativa com que a política é 

vivenciada. Como podemos perceber nos quadros abaixo, à exceção do Índice de 

intensidade das interações interpessoais, não houve variação significante entre as médias 

nos dois tempos. A campanha eleitoral intensifica a dinâmica das interações entre eleitores 

– como já havíamos demonstrado no capítulo 1 –para a aquisição de novas informaçãoes e a  

interpretação de fatos e eventos.  

 

Quadro 4.22 . Atitude política em sua dimensão da intensidade da participação expressa 

nos índices crescentes de intensidade das interações interpessoais, disposição para a 

mobilização política e exposição à mídia 

 

ÍNDICES DE ATITUDE POLÍTICA 

DIMENSÃO: INTENSIDADE/FORÇA DA PARTICIPAÇÃO 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Índice Crescente de Intensidade nas 

Interações Pessoais 
40,1 45,6 p= 0,000 

Índice Crescente de Disposição para a 

Mobilização Política 
59,3 59,6 p= 0,850 

Índice Crescente de Exposição à Mídia 44,5 42,3 p= 0,106 
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Quadro 4.23. Atitude política em sua dimensão da valença expressa nos índices de 

confiança nas instituições e desalento face ao mundo da política 
 

ÍNDICES DE ATITUDE POLÍTICA 

DIMENSÃO: VALÊNCIA POSITIVA E VALÊNCIA NEGATIVA 

 TEMPO 1 

Média 

TEMPO 2 

Média 

T-Test 

Sig (2 tailed). 

Índice Crescente de Confiança nas 

Instituições Democráticas 
42,7 44,4 p = 0,079 

Índice Decrescente de Desalento e 

Impotência Face ao Mundo da Política 
58,8 59,6 p= 0,401 

 

Observando os extremos da distribuição da pontuação dos eleitores nos índices 

abaixo, até o primeiro quartil e acima do terceiro quartil, iremos encontrar, na dimensão da 

intensidade, os indivíduos com atitude política fraca e atitude política forte e, no eixo da 

valência, indivíduos com atitude política negativa e positiva. A partir da distribuição da 

pontuação nos quartis dos cinco índices, geramos três categorias – baixa, média e alta – 

proxy para a expressão da atitude política nas duas dimensões consideradas que serão 

empregadas adiante, quando apresentarmos o modelo para o processamento da informação 

sobre a política no contexto das eleições presidenciais.  

 

Quadro 4.24 . Sumário da distribuição da pontuação nos três índices que expressam a 

atitude política, em sua dimensão da intensidade 

 

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NOS ÍNDICES DE ATITUDE POLÍTICA 

DIMENSÃO: INTENSIDADE/FORÇA DA PARTICIPAÇÃO 

 
TEMPO 1 TEMPO 2 

1º 

 quartil 

Mediana 3º  

quartil 

1º  

quartil 

Mediana 3º  

quartil 

Índice Crescente de Intensidade 

nas Interações Pessoais 
22,9 38,5 53,1 31 41,8 61 

Índice Crescente de Disposição 

para a Mobilização Política 
46,3 56,2 81,6 47,8 57,9 74,7 

Índice Crescente de Exposição 

à Mídia 
25,3 44,7 60 22,3 41 57,7 
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Quadro 4.25. Sumário da distribuição da pontuação nos dois índices que expressam a 

atitude política, em sua dimensão da valência 

 

DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO NOS ÍNDICES DE ATITUDE POLÍTICA 

DIMENSÃO: VALÊNCIA POSITIVA OU VALÊNCIA NEGATIVA 

 
TEMPO 1 TEMPO 2 

 1º 

 quartil 

Mediana 3º  

quartil 

1º  

quartil 

Mediana 3º  

quartil 

Índice Crescente de Confiança 

nas Instituições Democráticas 
31,3 42,8 53,5 31,8 43,8 55,6 

Índice Decrescente de 

Desalento e Impotência Face ao 

Mundo da Política 

48,7 60,3 70,3 48,3 60,6 71,7 

 
  

 

4.4. Mudanças de percepções ao longo da campanha: heurísticas para avaliação de 

candidatos 

 

Num sistema multipartidário, em que complexas coalizões – formais e informais, não 

raro com especificidades regionais – se formam em torno de um candidato, faz sentido que o 

eleitor também se volte para analisar características pessoais do candidato, como a 

competência e o seu caráter, inferindo, a partir delas, que tipo de governante será. O nosso 

painel reiterou, ainda, que características demográficas do candidato também são muito 

acessadas para inferir posições e preferências em relação a políticas públicas, como apontou 

Popkin (1994).  

No contexto das eleições presidenciais de 2006, em que um candidato concorria à 

reeleição, pudemos comprovar empiricamente o insight de Downs: foi grande a assimetria na 

avaliação da competência de Lula e Alckmin registrada entre os integrantes de nosso painel. 

Enquanto o julgamento do primeiro foi feito a partir da observação do seu comportamento no 

curso do governo federal, enfrentando questões reais, boa parte da avaliação do desafiante, em 

geral pouco conhecido do eleitorado mineiro, se pautou sobre o discurso apresentado pela 

campanha, a sustentação partidária e os apoiamentos políticos. O governo de São Paulo não 

constituiu uma vivência que integrou a realidade do eleitor belo-horizontino. “Fez lá, por São 

Paulo. Aqui ninguém conhece”, foi uma frase recorrente entre os nossos panelistas.  

Eleitores se voltaram para as biografias e para os eventos de campanha que pudessem 

trazer detalhes, a partir dos quais fizeram inferências sobre o caráter e a competência dos 

candidatos. Entre todos os panelistas verificamos esse comportamento, naturalmente em 

intensidades distintas. Incertos em relação às escolhas futuras do candidato caso eleito, os 
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eleitores buscam elementos e pistas no comportamento do candidato e de sua família que 

possam sugerir se dispõem dos atributos necessários a um bom governante. Nos termos de 

Popkin, a competência é uma medida da habilidade para lidar com a função que diz respeito à 

eficiência do candidato à frente do cargo, fazendo e resolvendo coisas: “O eleitor como um 

investidor (em bens coletivos) prudente está certo em se preocupar sobre a competência do 

candidato.” (Popkin, 1994: 62). Assim, a competência é uma dimensão importante na 

avaliação do candidato, não só porque se relaciona à probabilidade de que tenha capacidade 

de proporcionar benefícios coletivos a partir da máquina administrativa, mas também porque, 

à frente deste cargo, irá enfrentar situações não previstas. Nós acreditamos ainda que a 

avaliação da competência ocorra também em função do contexto. Há momentos de uma 

sociedade em que a saliência de certos problemas pode favorecer a algumas candidaturas, 

percebidas como mais capazes de enfrentar situações emergenciais, ainda que, no geral, as 

posições do candidato em relação a outros temas menos salientes possam não ser tão 

próximas. Não à toa, alguns fatos que geram comoção às vésperas do pleito podem provocar 

reposicionamento político em alguns segmentos do eleitorado.  

A sinceridade do candidato é outro atributo observado pelos eleitores, interessados em 

conhecer a extensão de seu compromisso em face de certas políticas públicas. Nesse sentido, 

as características demográficas de um candidato são a base para a inferência sobre as suas 

preferências por certas políticas públicas, podendo ser contrapostas ao discurso para averiguar 

a extensão da “sinceridade”. Em sociedades com profundas desigualdades sociais, trajetórias 

como a do presidente Lula sugerem maior sensibilidade em face de políticas distributivas. 

Incertos sobre o que o candidato fará e que tipo de prioridades escolherá, as características 

demográficas tornam-se, portanto, atalhos cognitivos para estimativas sobre a posição dos 

candidatos em relação às políticas públicas.  

Exceção a Lula, já conhecido do eleitorado, a maior parte das inferências sobre a 

competência e sinceridade dos candidatos se deu a partir das novas informações obtidas no 

período da campanha. Nesse sentido, a forma como o panelista Antônio Carlos descreve a 

reação da esposa de Geraldo Alckmin ao “ter de” comer pasteis durante um corpo-a-corpo, no 

Mercado Central de Belo Horizonte, é rica demonstração de como heurísticas podem ajudar 

na construção de inferências e julgamentos políticos. Numa tentativa de apreender 

quantitativamente certos sentimentos em relação aos candidatos, a partir do julgamento de 

suas biografias, competência e sinceridade, incluímos no questionário de survey um 
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termômetro de sentimentos
96

 dos eleitores em face dos principais candidatos. A hipótese que 

formulamos é a de que, diferentemente das predisposições políticas calcadas na avaliação de 

governo e preferência partidária, que demonstraram ser estáveis ao longo da campanha, há 

variações ao longo da campanha neste termômetro de sentimento, proxy para as heurísticas de 

representatividade utilizadas no julgamento de candidatos. Ao mediarem as novas 

informações de campanha, contudo, acreditamos que as predisposições políticas – avaliação 

de governo e identificação partidária – têm relação de regressão – portanto, têm poder para 

explicar a variabilidade na pontuação do termômetro de sentimentos dos candidatos.  

Quando observamos as médias pontuadas no termômetro nos dois tempos, 

verificamos, já no Tempo 1, a assimetria a que se refere Downs na avaliação dos candidatos a 

partir destas heurísticas: sinceridade e competência. Lula deu partida, pontuando 57,1 na 

escala crescente de 0 a 100, e Geraldo Alckmin, 35,3. Enquanto Cristóvam Buarque marcou 

em média 17,3, Heloísa Helena registrava, em média, 28,3, como identificamos no painel 

qualitativo de eleitores, a reboque de suas aparições públicas na CPI do Mensalão e da 

imagem que buscava construir de “austeridade”, “força”, “sinceridade” e “competência” em 

perseguir, sem tréguas, a corrupção.  

No decorrer da campanha, várias situações – sobretudo debates, entrevistas à 

imprensa, o comportamento de candidatos em eventos públicos
97

 e a propaganda gratuita – 

operaram como fontes primárias de novas informações ao eleitorado. Se, por um lado, o 

termômetro de Geraldo Alckmin (convenientemente apelidado de “picolé de chuchu” por 

alguns setores da mídia e do meio político) manteve-se congelado – a variação nos dois 

tempos não foi estatisticamente significante –, os termômetros de Lula e de Cristóvam 

Buarque subiram. O discurso “mão dura” de Heloísa Helena não resistiu à exposição: ela 

perdeu pontos no termômetro, como vimos no capítulo 2, porque, em debates públicos, não 

conseguiu comunicar uma proposta objetiva de governo, “limitando-se a criticar Lula”, como 

salientaram panelistas. A ex-senadora também perdeu pontos porque não conseguiu 

comunicar, em seu escasso tempo de televisão, um programa de governo consistente, nem 

                                                 
96 A formulação da questão foi inspirada em questionários do National Election Studies - NES (ISR, Michigan University): 

“Gostaria agora de entender os seus sentimentos em relação a alguns candidatos que disputaram o primeiro turno das eleições 

para presidente da República. Eu vou ler o nome do candidato e você vai dar uma nota de 0 a 100 para ele, com base neste 

termômetro de sentimentos. Se você der notas entre 51 e 100, significa que gosta e se sente bem e favorável em relação ao 

candidato. Quanto maior a nota, mais você gosta do candidato. Se você der notas de 0 a 49, significa que você não gosta e 

não se sente favorável àquele candidato. Quanto menor a nota, menos você gosta dele. Se você se sentir indiferente em 

relação ao candidato, nem favorável nem contrário, você poderá marcar 50 no termômetro. E se você não conhecer alguns 

dos nomes, basta me dizer que passaremos ao próximo.” Foram avaliados nos Tempos 1 e 2, os candidatos Lula, Geraldo 

Alckmin, Heloísa Helena e Cristóvam Buarque.  

 
97 Em algumas situações, essas informações foram mediadas pela mídia, em outros, eleitores tiveram eventualmente contato 

visual direto com um evento do tipo corpo-a-corpo.  
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indicar o grupo político e os apoiadores com quem eventualmente governaria, o que foi 

interpretado pelo eleitorado como “despreparo” e falta de condições de postar-se à frente de 

tarefa de tal envergadura.  

 

Quadro4.26. Médias pontuadas nos dois tempos e respectivos testes estatísticos de diferença 

entre as médias, nos termômetros de sentimentos crescentemente favoráveis aos candidatos 

Lula, Alckmin, Cristóvam Buarque e Heloísa Helena 

 
Termômetro de sentimentos 

crescentemente favoráveis 

0 a 100 (nesta escala, 50 é o ponto 

neutro, de equilíbrio) 

Tempo 1 Tempo 2 Sig. F 

Lula (PT) 57,1 65,3 
F=14,403 

p= 0,000 

Geraldo Alckmin (PSDB) 35,3 39,1 
F=2,920 

p = 0,088 

Cristóvam Buarque (PDT) 17,3 21,4 
F= 6,578 

p= 0,011 

Heloísa Helena (PSOL) 28,3 21,8 
F= 10,224 

p = 0,001 

 

Esse termômetro de sentimentos sintetiza um conjunto de certas heurísticas, calcadas 

na biografia e nas características pessoais dos candidatos. Vamos analisar o impacto das 

predisposições políticas nas oscilações do termômetro de sentimentos de Lula. Propomos um 

modelo de regressão linear múltipla com a equação: 

Ŷi = bo + b1X1 +b2X2 + b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+b8X8
98

 

                                                 
98 Em que, Ŷi = termômetro de sentimento Lula - Escala Intervalar de 0 a 100 pontos; 

b0 = constante ; 

b1 = efeito da identificação partidária com o PT sobre o termômetro, em comparação ao grupo de referência não ter 

identificação partidária; 

x1= variável binária = ter identificação com o PT em relação ao grupo de referência não ter identificação partidária; 

b2 = efeito da identificação partidária com o PSDB sobre o termômetro, em comparação ao grupo de referência não ter 

identificação partidária; 

x2 = variável binária = ter identificação com o PSDB, em relação ao grupo de referência não ter identificação partidária; 

b3 = efeito da variável identificação partidária com outros partidos (outras citações de preferência partidária: PMDB, PTB, 

PV, PPS, PCdoB, PSOL, PSTU,PDT, PFL, PL, PSB) sobre o termômetro, em comparação a não ter identificação partidária; 

x3 = variável binária = ter identificação com partidos “outros partidos”, em relação à categoria sem preferência partidária; 

b4= efeito da avaliação negativa de governo sobre o termômetro em comparação ao grupo de referência “avaliação regular de 

governo”. 

x4= variável binária – ter avaliação negativa de governo em comparação à avaliação regular de governo; 

b5- efeito da avaliação positiva de governo sobre o termômetro em relação ao grupo de referência avaliação regular de 

governo 

x5 = variável binária –ter avaliação positiva em comparação ao grupo de referência (avaliação regular de governo); 

b6 = efeito de não ter avaliação de governo sobre o termômetro em comparação ao grupo de referência “avaliação regular de 

governo” 

x6= variável binária – não ter avaliação de governo em comparação ao grupo de referência (avaliação regular de governo)  

x7= efeito da variável escolaridade em anos de estudo, sobre o termômetro de sentimentos; 

b7 = variável contínua = escolaridade em anos; 

x8 = efeito da variável contínua expressa no Índice Crescente de Exposição à Mídia; 

b8= variável contínua= pontuação no Índice Intervalar Crescente de Exposição à Mídia 
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O modelo se comportou bem e tem poder preditivo – o coeficiente de determinação 

(R2),  é de 0,436 em T1 e de 0,476 em T2. Rejeitamos as hipóteses nulas para T1 e T2 de que 

não exista relação de regressão entre as variáveis do modelo. Em T1, F=47,071, p= 0,000, em 

α=0,05. Em T2, F=57,426, p= 0,000, em α=0,05. 
    

A escolaridade não é significativa, mas a variável foi mantida para controle. Nesta 

equação, em que a variável dependente é o termômetro de sentimentos em relação a Lula, 

também a exposição à mídia não é significativa, portanto, não tem relação de regressão com a 

variação no termômetro de Lula. Tampouco são significativos, nos dois tempos, os 

coeficientes da variável indicadora para identificação partidária com a categoria “outros 

partidos políticos” em relação ao grupo de referência (não ter identificação partidária). Todos 

os demais coeficientes são significativos e têm poder explicativo para a pontuação no 

termômetro de sentimentos.  

Iremos comparar o comportamento desses coeficientes procedendo a um teste de significância 

estatística 
99

 para verificar se explicam variação na pontuação do termômetro em T1 em 

relação a T2.   

                                                 
99 Teste t= B2-B1/√(S2) 2 + (S1)2, Se t ≥│1,65│ a diferença entre B2-B1 é significativa em α=0,05. 
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Quadro 4.27. Coeficientes (poder explicativo de cada variável do modelo) ao se procurar 

explicar a a pontuação do termômetro de sentimentos de Lula 
      

Coeficientes
a 

Tempo 

Model

o  

Não padronizados 

Padronizado

s 
 

B 

Erro 

padrão Beta T Sig 

1 1 

(Constante) 45,877 4,027  11,393 0,000 

 Indicadora PT (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 
11,271 2,309 0,191 4,881 0,000 

  

Indicadora PSDB (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 

-7,070 3,577 -0,070 -1,977 0,049 

 

Indicadora outros partidos (Comparação ao 

grupo de referência não ter Id. Partidária) 

0,279 3,104 0,003 0,090 0,928 

 

 Indicadora avaliação de governo negativa 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”) 

-24,664 3,013 -0,305 -8,185 0,000 

 

Indicadora avaliação positiva de governo 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”)  

 

19,045 2,161 0,349 8,814 0,000 

Indicadora sem avaliação de governo 

(Comparação ao grupo de 

referência“avaliação regular de governo”) 

-3,125 12,078 -0,009 -0,259 0,796 

Anos de Estudo -,288 0,268 -0,037 -1,076 0,283 

Índice  Crescente de Exposição à Mídia 0,054 0,049 0,038 1,087 0,276 

2 1 

(Constante) 54,796 4,010  13,666 0,000 

 Indicadora PT (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 
6,106 2,376 0,092 2,570 0,010 

  

Indicadora PSDB (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 

-11,453 3,363 -0,115 -3,406 0,001 

 

Indicadora outros partidos (Comparação ao 

grupo de referência não ter Id. Partidária) 

-1,017 3,368 -0,010 -0,302 0,763 

 

 Indicadora avaliação de governo negativa 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”) 

-32,009 3,227 -0,354 -9,919 0,000 

 

Indicadora avaliação positiva de governo 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”)  

 

22,253 2,229 0,374 9,983 0,000 

Indicadora sem avaliação de governo 

(Comparação ao grupo de 

referência“avaliação regular de governo”) 

-29,271 10,990 -0,087 -2,663 0,008 

Anos de Estudo -0,211 0,280 -0,025 -0,755 0,451 

Índice  Crescente de Exposição à Mídia 0,028 0,051 0,018 0,557 0,578 

a. Dependent variable: Termômetro de Sentimentos de Lula 
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No Tempo 1, ter identidade partidária com o PT explicou uma pontuação no 

termômetro 11,27 vezes maior do que a categoria “sem identificação partidária” (grupo de 

referência). No Tempo 2 esse mesmo coeficiente de preferência pelo PT explicou uma 

pontuação menor em relação ao Tempo 1, apenas 6,10 pontos a mais do que quem não tinha 

identidade partidária. Preferência pelo PSDB, nos dois tempos, explicou uma pontuação no 

termômetro, entre 7 e 11,5 pontos inferior a de quem não tinha identidade partidária. Eleitores 

com avaliação de governo negativa pontuaram, no Tempo 1, quase 25 pontos a menos do que 

eleitores com avaliação regular de governo. No Tempo 2, essa diferença cresceu: quem tinha 

avaliação de governo negativa pontuou 32 pontos a menos do que eleitores com avaliação 

regular de governo. A avaliação positiva no Tempo 1 e no Tempo 2 explicou uma pontuação 

média de eleitores, no termômetro de sentimentos de Lula, entre 19 e 22 pontos  maior do que 

de eleitores com avaliação regular de governo. Por seu turno, quem não tinha avaliação de 

governo marcou em média, no Tempo 2, 2,7 pontos a menos no termômetro do que quem 

tinha avaliação regular de governo.  

O modelo aponta para o poder explicativo dos atalhos de julgamento – avaliação de 

governo e identificação partidária – para o desempenho de eleitores neste termômetro de 

sentimentos. Assim, no caso de Lula, o presidente- candidato, em que foi forte a associação e 

a referência do eleitor em relação ao governo em curso, as novas informações de campanha 

relacionadas ao seu caráter e à sua competência foram assimiladas e interpretadas pelo eleitor 

com a forte mediação das predisposições políticas, independentemente de sua escolaridade – 

proxy para engajamento cognitivo com a política. As novas informações de campanha, nesse 

caso, mais reforçaram predisposições do que alteraram tendências. 

Diferentemente de Lula, para Geraldo Alckmin a variável Tempo não fez diferença, 

pois não houve variação na pontuação média em seu termômetro de sentimentos. Rodamos a 

mesma regressão para avaliação das relações entre as variáveis. Embora significativo nos dois 

tempos (em T1, F=3,263, p=0,001, em α=0,05; em T2, F=7,003, p=0,000, em α=0,05), o 

modelo tem baixo poder preditivo (o coeficiente de determinação (R2) em T1 foi de = 0,070 e 

em T2, o poder de predição melhorou, mas continuou baixo: R2 = 0,121. 

No Tempo 1, apenas o coeficiente da identificação com o PSDB em relação ao grupo 

daqueles que não tinham identificação partidária foi significativo: aqueles que manifestaram 

preferência pelo PSDB pontuaram, em média, 14,8 a mais no termômetro do que o grupo de 

eleitores sem preferência partidária. Entretanto, no Tempo 2, com a polarização da disputa 

entre PT e PSDB e mais informação disponível ao eleitor, indivíduos com identificação 

partidária com o PT marcaram, em média, 7 pontos a menos no termômetro do que aqueles 
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que não tinham identificação partidária. A preferência pelo PSDB continuou significativa: 

esse grupo registrou, em média, 9 pontos a mais do que o grupo sem preferência partidária. O 

coeficiente da avaliação positiva do governo Lula também se mostrou significativo: aqueles 

que consideravam o governo Lula ótimo/bom marcaram no termômetro de sentimentos, em 

média, 6,6 pontos a menos do que aqueles que consideravam o governo Lula regular. Por fim, 

maior exposição à mídia também se revelou significativa no modelo de Alckmin: a cada 0,16 

ponto a mais registrado no índice intervalar crescente de exposição à mídia o indivíduo 

marcou 1 ponto a mais no termômetro intervalar crescente de sentimentos favoráveis a 

Alckmin.  

Ao obter ao longo da campanha mais informação contextual sobre a candidatura 

Alckmin e o seu posicionamento perante o governo em curso, a avaliação positiva de governo 

ganhou significância no Tempo 2, assim como a identificação partidária com o PT. 

Entretanto, o eleitor de Belo Horizonte, sem experiência direta em relação a um governo 

Alckmin, respaldou-se, para o julgamento do tucano, em menor intensidade na identificação 

partidária e na avaliação de governo do que para a avaliação da candidatura Lula. O eleitor 

buscou mais informações na mídia sobre Geraldo Alckmin do que sobre Lula. Portanto, o 

poder de influência da mídia cresce,  quando decai o poder de mediação dos atalhos de 

julgamento. 
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Quadro 4.28. Coeficientes do  modelo de regressão ao se procurar explicar a a pontuação do 

termômetro de sentimentos de Alckmin 

Coeficientes
a 

Tempo Modelo  

Não padronizados Padronizados  

B 

Erro 

padrão Beta t Sig 

1 1 

(Constante) 31,039 5,340  5,813 0,000 

 Indicadora PT (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 
-3,305 3,077 -0,061 -1,074 0,284 

 

Indicadora PSDB (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 

14,825 4,452 0,171 3,330 0,001 

 

Indicadora outros partidos (Comparação ao 

grupo de referência não ter Id. Partidária) 

6,858 4,014 0,088 1,709 0,088 

 

 Indicadora avaliação de governo negativa 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”) 

-3,558 3,909 -0,049 -0,910 0,363 

 

Indicadora avaliação positiva de governo 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo) 

 

-3,346 2,823 -0,067 -1,185 0,237 

 Indicadora sem avaliação governo 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”) 

 

6,697 24,554 0,013 0,273 0,785 

Anos de Estudo -0,027 0,355 -0,004 -0,076 0,940 

Índice Crescente de Exposição à mídia 0,101 0,066 0,078 1,530 0,127 

2 1 

(Constante) 31,302 5,070  6,174 0,000 

 

 Indicadora PT (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 

-7,304 2,938 -0,122 -2,486 0,013 

 

Indicadora PSDB (Comparação ao grupo de 

referência não ter Id. Partidária) 

9,230 4,267 0,100 2,163 0,031 

 

Indicadora outros partidos (Comparação ao 

grupo de referência não ter Id. Partidária) 

13,742 4,282 0,149 3,209 0,001 

 

 Indicadora avaliação de governo negativa 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”) 

0,382 3,940 0,005 0,097 0,923 

 

Indicadora avaliação positiva de governo 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo) 

 

-6,662 2,760 -0,124 -2,414 0,016 

 Indicadora sem avaliação governo 

(Comparação ao grupo de referência 

“avaliação regular de governo”) 

 

9,562 12,949 0,033 0,738 0,461 

Anos de Estudo 0,117 0,348 0,015 0,336 0,737 

Índice Crescente de Exposição à mídia 0,163 0,065 0,117 2,499 0,013 

a. Dependent variable: P77B – Geraldo Alckmin – Sentimentos 
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4.5. Um modelo estatístico para o processamento da informação sobre a política 
 

 

Proporemos agora um modelo de regressão que sintetiza o modelo para o 

processamento da informação política, indicado no capítulo 1, procurando explicar o cálculo 

de eleitores em campanhas eleitorais presidenciais para a tomada de decisão sobre “em quem 

acreditar”. O ambiente informacional é rico e complexo, com fluxos de informação, retóricas, 

abordagens e interpretações sobre o “mundo atual” (Figueiredo et al., 1998) conflitantes e 

dirigidos à persuasão do eleitor.  

Num contexto de incerteza quanto ao futuro e, em geral, com hiatos de informação em 

seu repertório relacionado à disputa política em curso, esse eleitor interativo e interpretativo 

utiliza atalhos cognitivos para obter informações, interpretá-las e arquivá-las, alguns deles, 

resultando num aprendizado que se converte em pistas mais estáveis para o julgamento 

político. Este é um processo que combina, de forma econômica, aprendizado e informação 

sobre o governo e os partidos políticos a partir de experiências da rotina de vida, além de 

valores e ideologias num sentido mais amplo que, no médio e no longo prazo, se convertem 

em predisposições políticas – os atalhos de julgamento –, variável interveniente que medeia o 

processamento das novas informações sobre o mundo da política.  
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Quadro 4.29 a – Sumário das variáveis incluídas no modelo de regressão multinomial 

proposto para o processamento da informação política, que procura explicar a probabilidade 

de o eleitor escolher para acreditar em Lula (voto em Lula) em relação às categorias de 

resposta “não sei” , “nulo/branco/abstenção”, “voto em Heloísa Helena” e “voto em Alckmin”   
   

Sumário das variáveis incluídas no modelo de regressão multinominal 

  
N 

Percentagem 

marginal 

Voto estimulado (grupo de referência = 

Lula) 

Não sabe 55 6,3% 

Nulo/branco/abstenção 95 10,9% 

Heloísa Helena 61 7,0% 

Geraldo Alckmin 161 18,5% 

Lula 500 57,3% 

Avaliação governo  (grupo de 

referência = ótimo/bom) 

Ruim/péssimo 110 12,6% 

Regular 310 35,6% 

Ótimo/bom 452 51,8% 

 Identidade partidária(grupo de 

referência= PT) 

Rejeita todos 255 29,2% 

Não tem identidade partidária 163 18,7% 

PSDB 89 10,2% 

Outros 92 10,6% 

PT 273 31,3% 

Categoria de confiança instituições 

(grupo de referência =Alta confiança) 

Baixa confiança 202 23,2% 

Confiança mediana 439 50,3% 

Alta confiança 231 26,5% 

Categorias de exposição a mídia (grupo 

de referência= alta exposição) 

Baixa exposição 182 20,9% 

Exposição mediana 434 49,8% 

Alta exposição 256 29,4% 

Válido 872 100% 

Missing 344  

Total 1216  

Sub-população 871
a
  

a. A variável dependente tem apenas 1 valor observado em 871 (100,0%) sub-populações. 
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Quadro 4.29. b, c, d. Informações sobre o ajuste do modelo proposto para o processamento 

da informação política, a variância total explicada e a contribuição de cada variável para o 

ajuste do modelo 
  

Informações sobre o ajuste do modelo 

  Critério 

Testes de razão da 

probabilidade 

Modelo 

Valor da  

Probabilidade  

-2 Qui-quadrado df Sig. 

 Pseudo R-quadrado 

 Cox e Snell                 0,691 

Interceptar-somente 2149,867     Nagelkerke                 0,755 

Final 1106,731 1024,18 68 0,000  McFadden                   0,476 
    

 

Informações sobre o ajuste do modelo 

  
Efeito 

Critério 

Ajuste do Modelo 

Testes de razão da 

probabilidade 

-2 Log Likeliood  

of Reduced Model  

 

Qui-

quadrado df Sig. 

Interseção 1125,849
a 

0,000 0  

Tempo (grupo de referência = T1) 1192,393 66,544 4 0,000 

Escolaridade em anos de estudo 1127,318 1,469 4 0,832 

Termômetro Lula 1272,163 146,314 4 0,000 

Termômetro Alckmin 1252,637 126,788 4 0,000 

Termômetro Heloísa Helena 1252,513 126,664 4 0,00 

Índice informações saliência mediana 1109,430 2,699 4 0,609 

Índice informações saliência alta 1134,157 8,308 4 0,081 

Avaliação governo 1157,377 31,528 8 0,000 

Identidade partidária 1194,003 68,154 16 0,000 

Categorias confiança instituições 1149,373 23,524 8 0,003 

Categorias exposição à mídia 1141,393 15,544 8 0,049 

The chi-square statistics is the difference in -2 log-likelihoods between the final model and a reduced model. 

The reduced model is formed by omitting an effect from the final model. The null hypothesis is that all 

parameters of the effect are 0. 

a. This reduced model is equivalent to final model because omitting the effect does not increase the 

degrees of freedom. 
  

 
   

 

Como podemos observar acima, o modelo proposto para o processamento da 

informação é significativo e tem alto poder preditivo (qui-quadrado = 1024,18, p = 0,000 e 

Nagelkerke = 0,755), e os coeficientes, como veremos em seguida, apontam para efeitos dos 

atalhos de julgamento na probabilidade de voto, assim como sugerem as circunstâncias em 

que mais exposição à mídia, mais confiança nas instituições e o recurso às heurísticas, 

relacionadas às características pessoais de candidatos, representaram um aumento de 

probabilidade no processo de decisão de “em quem acreditar”. Exceção ao coeficiente do 
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Índice de Informação Alta na categoria “probabilidade de voto em Geraldo Alckmin e não em 

Lula”, engajamento cognitivo, expresso por meio da pontuação nos índices intervalares 

crescentes, de informações de alta e média saliência e por meio da escolaridade, não foi 

significativo.  

Como assinalamos antes, a análise multinomial requer a identificação de um grupo de 

referência, em relação ao qual as categorias da variável dependente serão comparadas. Em 

nosso modelo, as probabilidades de voto nas categorias “nulo/branco” e “indeciso/não 

respondeu”, em Heloísa Helena e Geraldo Alckmin, foram comparadas à probabilidade de 

voto em Lula. Assim, sempre que significativos, o exame dos efeitos dos coeficientes das 

variáveis procuraram explicar a probabilidade de escolha de em quem acreditar (o voto), em 

uma das três categorias indicadas em relação à probabilidade de escolha da categoria Lula.  

As variáveis categóricas explicativas do modelo, como a avaliação de governo, 

também requerem a identificação do grupo de referência em relação ao qual os seus 

coeficientes procuraram explicar a probabilidade de decisão de voto em dada categoria, em 

relação ao voto em Lula. Neste caso, o grupo de referência foi “avaliação positiva (ótima/boa) 

de governo” em relação ao qual foram comparadas as categorias “avaliação regular de 

governo” e “avaliação negativa de governo” (ruim/péssima), para procurar explicar as 

probabilidades do voto nulo/branco, do voto em Heloísa Helena e do voto em Geraldo 

Alckmin, em referência à probabilidade do voto em Lula. Para a variável categórica 

identificação partidária, adotamos o PT como o grupo de referência, em relação ao qual as 

categorias “rejeita todos”, “sem identificação partidária”, “preferência pelo PSDB” e 

“preferência por outras legendas” foram comparadas. A decisão de apontar o PT como grupo 

de referência se explica em função de ser a legenda com maior índice manifesto, tanto de 

preferência quanto de rejeição. As categorias de exposição à mídia – baixa, mediana e alta – e 

de confiança nas instituições – baixa, mediana e alta – tiveram como grupos de referência, 

respectivamente, alta exposição e alta confiança. Já o Tempo, uma variável binária (dummy), 

adotou como grupo de referência o Tempo 1, rodada de survey que antecedeu o início do 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral.  

Quando significativos, os coeficientes das variáveis quantitativas do modelo – 

escolaridade (em anos), índices de informação de saliência alta e de saliência mediana, 

termômetros de sentimentos em relação a Lula, Geraldo Alckmin e Heloísa Helena – 

explicaram a probabilidade de voto em determinada categoria, em referência ao voto em Lula, 

a cada aumento de 1 ano na escolaridade formal ou a cada aumento de 1 ponto nos respectivos 

índices. 
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Nas tabelas abaixo, temos os coeficientes da regressão, controlados pelo Tempo e pela 

escolaridade expressa em anos, que explicam a probabilidade de voto em cada uma das três 

categorias em comparação à probabilidade de voto em Lula.  

 

Quadro 4.29e Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial para o 

processamento da informação política 

 

Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial 

 

95% Intervalo de 

confiança para 

Exp(B) 

 Voto (grupo 

 de referência 

Lula) a
 

 B 

Erro 

padrã

o WALD df Sig. 

Exp 

(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superio

r 

NÃO 

SABE/NÃO 

RESPONDEU 

Interseção -0,596 1,475 0,163 1 0,686    

Escola anos -0,001 0,056 0,000 1 0,985 0,999 0,895 1,115 

Tempo (grupo de 

referência = tempo 1) 
-2,278 0,487 2,831 1 0,000 0,103 0,039 0,267 

Termômetro Lula -0,062 0,010 34,427 1 0,000 0,940 0,922 0,959 

Termômetro Alckmin 0,018 0,009 4,212 1 0,040 1,018 1,001 1,036 

Termômetro Heloísa 

Helena 
0,007 0,008 0,780 1 0,377 1,007 0,991 1,023 

Índice informação 

saliência mediana 
0,003 0,009 0,136 1 0,712 1,003 0,986 1,021 

Índice informação 

saliência alta 
-0,010 0,012 0,628 1 0,428 0,990 0,967 1,014 

Avaliação negativa 

governo 
1,335 0,719 3,447 1 0,060 3,799 0,928 15,541 

Avaliação regular governo 0,930 0,410 5,155 1 0,023 2,535 1,136 5,658 

Avaliação positiva 

governo 
0

b 
. . 0 . . . . 

Exposição baixa à mídia -0,225 0,521 0,187 1 0,666 0,798 0,287 2,218 

Exposição mediana à 

mídia 
0,562 0,406 1,914 1 0,166 1,754 0,791 3,889 

Exposição alta à mídia 0
b
 . . 0 . . . . 

Confiança baixa 

instituições 
-1,130 0,597 3,585 1 0,078 0,323 0,100 1,041 

Confiança mediana 

instituições 
-0,139 0,399 0,122 1 0,727 0,870 0,398 1,901 

Confiança alta instituições 0
b
 . . 0 . . . . 

Rejeita todos partidos 2,733 0,788 12,040 1 0,001 
15,38

7 
3,285 72,060 

Sem identificação 

partidária 
3,104 0,798 15,144 1 0,000 

22,28

7 
4,668 106,409 

Identidade com o PSDB 1,038 1,092 0,902 1 0,342 2,822 0,332 24,005 

Identidade com outras 

legendas 
2,233 0,909 6,030 1 0,014 9,326 1,569 55,418 

Identidade com o PT 0
b
 . . 0 . . . . 

a. Categoria de referência: menor 

b. Este parâmetro apresenta zero por causa de sua redundância 

continua 
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Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial (continuação) 

 

95% Intervalo de 

confiança para 

Exp(B) 

Voto ( grupo 

 de referência 

Lula) a 
 

 B 

Erro 

padrã

o WALD df Sig. 

Exp 

(B) 

Limite 

inferior 

Limite 

superio

r 

NULO/BRAN

CO/ABSTEN

ÇÃO 

Interseção 0,495 1,221 0,164 1 0,685    

Escola anos 0,014 0,046 0,094 1 0,759 1,014 0,926 1,111 

Tempo (grupo de 

referência = Tempo 1) 
0,714 0,317 5,065 1 0,024 2,043 1,097 3,805 

Termômetro Lula -0,069 0,008 67,208 1 0,000 0,934 0,918 ,949 

Termômetro Alckmin 0,015 0,007 4,060 1 0,044 1,015 1,000 1,030 

Termômetro Heloísa 

Helena 
0,010 0,007 2,296 1 0,130 1,010 0,997 1,023 

Índice informação 

saliência mediana 
-0,001 0,007 0,017 1 0,897 0,999 0,985 1,014 

Índice informação 

saliência alta 
-0,016 0,011 1,966 1 0,161 0,984 0,963 1,006 

Avaliação negativa 

governo 
1,723 0,626 7,568 1 0,006 5,601 1,641 19,114 

Avaliação regular governo 0,940 0,350 7,233 1 0,007 2,561 1,290 5,081 

Avaliação positiva 

governo 
0

b
 . . 0 . . . . 

Exposição baixa à mídia -0,720 0,444 2,632 1 0,105 0,487 0,204 1,162 

Exposição mediana à 

mídia 
0,391 0,349 1,255 1 0,263 1,478 0,746 2,930 

Exposição alta à mídia 0
b
 . . 0 . . . . 

Confiança baixa 

instituições 
1,437 0,448 10,261 1 0,001 4,206 1,746 10,130 

Confiança mediana 

instituições 
0,672 0,408 2,704 1 0,100 1,958 0,879 4,359 

Confiança alta instituições 0
b
 . . 0 . . . . 

Rejeita todos partidos 1,141 0,429 7,063 1 0,008 3,131 1,349 7,266 

Sem identificação 

partidária 
0,795 0,499 2,534 1 0,111 2,214 0,832 5,891 

Identidade com o PSDB -0,24 0,716 0,001 1 0,974 0,976 0,240 3,974 

Identidade com outras 

legendas 
0,386 0,638 0,366 1 0,545 1,471 0,421 5,136 

Identidade com o PT 0
b
 . . 0 . . . . 

a. Categoria de referência: menor 

b. Este parâmetro apresenta zero por causa de sua redundância 

continua 
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Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial (continuação) 

 

95% Intervalo de 

confiança para 

Exp(B) 

 Voto ( grupo 

 de referência 

Lula) a
 

 B 

Erro 

padrã

o WALD df Sig. Exp (B) 

Limite 

inferio

r 

Limite 

superio

r 

VOTO EM 

HELOÍSA 

HELENA 

Interseção -2,681 1,769 2,296 1 0,130    

Escola anos 0,012 0,060 0,043 1 0,836 1,013 0,900 1,139 

Tempo (grupo de 

referência = Tempo 1) 
-0,897 0,427 4,414 1 0,036 0,408 0,177 0,942 

Termômetro Lula -0,068 0,011 38,382 1 0,000 0,934 0,914 0,954 

Termômetro Alckmin -0,022 0,009 5,628 1 0,018 0,978 0,961 0,996 

Termômetro Heloísa 

Helena 
0,069 0,008 71,963 1 0,000 1,072 1,055 1,089 

Índice informação 

saliência mediana 
-0,002 0,010 0,027 1 0,869 0,998 0,979 1,018 

Índice informação 

saliência alta 
0,004 0,017 0,065 1 0,799 1,004 0,972 1,038 

Avaliação negativa 

governo 
1,904 0,798 5,694 1 0,017 6,715 1,405 32,084 

Avaliação regular governo 1,105 0,494 5,003 1 0,025 3,021 1,147 7,957 

Avaliação positiva 

governo 
0

b
 . . 0 . . . . 

Exposição baixa à mídia -0,169 0,577 0,086 1 0,770 0,845 0,273 2,615 

Exposição mediana à 

mídia 
0,533 0,466 1,310 1 0,252 1,705 0,684 4,249 

Exposição alta à mídia 0
b
 . . 0 . . . . 

Confiança baixa 

instituições 
0,147 0,575 0,065 1 0,798 1,159 0,375 3,578 

Confiança mediana 

instituições 
-0,183 0,483 0,143 1 0,705 0,833 0,323 2,147 

Confiança alta instituições 0
b
 . . 0 . . . . 

Rejeita todos partidos 1,603 0,659 5,908 1 0,015 4,966 1,364 18,079 

Sem identificação 

partidária 
1,920 0,723 7,044 1 0,008 6,822 1,652 28,166 

Identidade com o PSDB 2,390 0,796 9,027 1 0,003 10,919 2,296 51,932 

Identidade com outras 

legendas 
2,581 0,708 13,272 1 0,000 13,204 3,294 52,924 

Identidade com o PT 0
b
 . . 0 . . . . 

a. Categoria de referência: menor 

b. Este parâmetro apresenta zero por causa de sua redundância 

continua 
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Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão multinomial (continuação) 

 

95% Intervalo de 

confiança para 

Exp(B) 

Voto ( grupo 

 de referência 

Lula) a
 

 B 

Erro 

padrã

o WALD df Sig. Exp (B) 

Limite 

inferio

r 

Limite 

superio

r 

VOTO EM 

GERALDO 

ALCKMIN 

Interseção 0,234 1,258 ,035 1 0,852    

Escola anos 0,051 0,046 1,251 1 0,263 1,053 0,962 1,152 

Tempo (grupo de 

referência = Tempo 1) 
0,755 0,312 5,838 1 0,016 2,128 1,153 3,926 

Termômetro Lula -0,073 0,008 74,581 1 0,000 0,930 0,915 0,945 

Termômetro Alckmin 0,060 0,007 66,282 1 0,000 1,062 1,046 1,077 

Termômetro Heloísa 

Helena 
-0,001 0,006 0,034 1 0,853 0,999 0,987 1,011 

Índice informação 

saliência mediana 
0,007 0,007 1,001 1 0,317 1,007 0,993 1,022 

Índice informação 

saliência alta 
-0,030 0,011 7,081 1 0,008 0,970 0,949 0,992 

Avaliação negativa 

governo 
2,570 0,621 17,117 1 0,000 13,061 3,866 44,125 

Avaliação regular governo 1,416 0,358 15,635 1 0,000 4,120 2,042 8,311 

Avaliação positiva 

governo 
0

b
 . . 0 . . . . 

Exposição baixa à mídia -1,073 0,460 5,436 1 0,020 0,342 0,139 0,843 

Exposição mediana à 

mídia 
0,285 0,338 0,711 1 0,399 1,329 0,686 2,576 

Exposição alta à mídia 0
b
 . . 0 . . . . 

Confiança baixa 

instituições 
0,126 0,441 0,081 1 0,776 1,134 0,478 2,690 

Confiança mediana 

instituições 
0,048 0,347 0,019 1 0,890 1,049 0,532 2,069 

Confiança alta instituições 0
b
 . . 0 . . . . 

Rejeita todos partidos 0,474 0,450 1,109 1 0,292 1,607 0,665 3,886 

Sem identificação 

partidária 
0,754 0,480 2,473 1 0,116 2,126 0,830 5,442 

Identidade com o PSDB 1,230 0,544 5,121 1 0,024 3,421 1,179 9,926 

Identidade com outras 

legendas 
0,211 0,591 0,128 1 0,720 1,235 0,388 3,933 

Identidade com o PT 0
b
 . . 0 . . . . 

a. Categoria de referência: menor 

b. Este parâmetro apresenta zero por causa de sua redundância 

 

 

 

 

 

 



 277 

 Probabilidade da resposta “não sei” em relação à probabilidade do voto em Lula 

 

Eleitores que informaram “rejeitar todos os partidos” apresentaram 15,4 vezes mais 

chances – probabilidade 1439% maior – do que eleitores que se identificam com o PT de ter 

declarado não saber em quem votariam, ou não terem informado em quem votaram (no 

Tempo 2) em relação àqueles que declararam voto em Lula. Já eleitores sem identificação 

partidária apresentaram 22,3 vezes mais chances do que eleitores com preferência pelo PT de 

estar nesta categoria e não na categoria “voto em Lula”. Enquanto a identidade com o PSDB 

não foi significativa para procurar explicar a probabilidade de não ter respondido em vez de 

ter delarado voto em Lula; eleitores que manifestaram preferência por outras legendas 

apresentaram 9,3 vezes mais chances do que eleitores que preferiram o PT de estar nesta 

categoria, e não na categoria “voto em Lula”. Com 94% de confiança,
100

 eleitores com 

avaliação negativa de governo apresentaram probabilidade 279,9% maior do que eleitores 

com avaliação positiva de governo, de estar nesta categoria, e não entre aqueles que votaram 

em Lula. Já os eleitores com avaliação regular de governo tiveram 2,5 mais chances do que 

eleitores com avaliação positiva de governo, de não saber em quem votariam (ou de não terem 

respondido) do que eleitores que optaram por Lula. A cada ponto registrado no termômetro de 

sentimentos em relação a Lula reduziu em 6% a probabilidade de um indivíduo estar nesta 

categoria, e não na categoria daqueles que votaram em Lula. A cada ponto registrado no 

termômetro de Geraldo Alckmin, aumentou em 1,8% a probabilidade de um eleitor estar nesta 

categoria e não na categoria de voto em Lula.  

 

 Probabilidade de voto nulo/branco em relação à probabilidade do voto em Lula 

 

Eleitores com avaliação negativa de governo apresentaram 5,6 vezes mais chances do 

que eleitores com avaliação positiva de governo de votar nulo/branco do que de votar em 

Lula. Aqueles que apresentaram avaliação regular de governo tiveram probabilidade 156,6% 

maior do que eleitores com avaliação positiva de governo de estar nesta categoria, e não no 

grupo “voto em Lula”. Enquanto eleitores que informaram rejeitar todos os partidos 

apresentaram 3,1 vezes mais chances do que eleitores com preferência pelo PT de votar 

nulo/branco em vez de votar em Lula; os coeficientes das demais categorias de identidade 

                                                 
100 O coeficiente para a avaliação negativa de governo foi significativo em α=0,06. 
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partidária não foram significativos para explicar a probabilidade do voto nulo branco em vez 

do voto em Lula. 

A cada ponto registrado no termômetro de sentimentos de Lula reduziu em 8,2% a 

probabilidade de um indivíduo votar nulo/branco e não em Lula. Entretanto, a cada ponto 

registrado pelo eleitor no termômetro de Alckmin aumentou em 1,5% a chance de voto 

nulo/branco e não em Lula.  

A atitude política do indivíduo – particularmente a valência com que vivencia a 

política – em geral, resultado de decepções com processos eleitorais, como vimos no capítulo 

2, tem poder para explicar o voto nulo/branco. Indivíduos com baixa confiança nas 

instituições apresentam 4,2 vezes mais chance – uma probabilidade 320,6% maior – do que 

aqueles que têm alta confiança nas instituições de votar nulo/branco e não votar em Lula. No 

Tempo 2, foi 2 vezes maior a chance – probabilidade 104,3% maior – do que no Tempo 1 de 

eleitores estarem na categoria nulo/branco e não na categoria “voto em Lula”.  

 

 Probabilidade de voto em Heloísa Helena em relação à probabilidade do voto em 

Lula 

 

No Tempo 2 foi 59% menor as chances em relação ao Tempo 1 de um eleitor votar em 

Heloísa Helena e não votar em Lula. Eleitores com avaliação negativa de governo tiveram 6,7 

vezes mais chances – uma probabilidade 571,5% maior – do que eleitores com avaliação 

positiva de governo, de votar em Heloísa Helena e não em Lula. Eleitores com avaliação 

regular de governo apresentaram 3 vezes mais chances do que eleitores com avaliação 

positiva de governo, de votar em Heloísa Helena e não em Lula. A cada ponto registrado no 

termômetro de sentimentos de Lula reduziu em 6,6% a probabilidade de voto em Heloísa 

Helena e não em Lula. A cada ponto registrado no termômetro de Alckmin representou uma 

probabilidade 2,2% menor de estar na categoria voto em Heloísa Helena e não na categoria 

voto em Lula. Cada ponto no termômetro de Heloísa Helena aumentou em 7,2% a 

probabilidade de voto na ex-senadora em vez de voto em Lula.  

Aqueles que afirmaram rejeitar todos os partidos tiveram 5 vezes mais chances – 

probabilidade 396,6% maior – do que os eleitores que se identificavam com o PT, de estar na 

categoria voto em Heloísa Helena e não na categoria voto em Lula. Também eleitores sem 

identificação partidária tiveram 6,8 vezes mais chances do que eleitores com preferência pelo 

PT, de voto em Heloísa Helena do que de voto em Lula. Identidade com o PSDB aumentou 

em relação àqueles com identidade com o PT em 10,9 vezes as chances de voto em Heloísa 

Helena e não em Lula. Eleitores que declararam preferência por outras legendas (entre as 
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quais o PSOL) tiveram 13 vezes mais chances do que eleitores com preferência pelo PT, de 

estar na categoria voto em Heloísa Helena e não na categoria voto em Lula.  

 

 Probabilidade de voto em Geraldo Alckmin em relação à probabilidade de voto em 

Lula 

 

Foi 2,1 vezes maior a chance de voto em Alckmin e não em Lula no Tempo 2 em 

relação ao Tempo 1. Enquanto eleitores com avaliação negativa de governo apresentaram 

chance 13 vezes maior do que eleitores com avaliação positiva de governo de votar em 

Alckmin e não votar em Lula; eleitores com avaliação regular de governo tiveram 4,1 vezes 

mais chances do que eleitores com avaliação positiva de governo, de estar na categoria voto 

em Alckmin, e não na categoria voto em Lula.  

A cada ponto registrado pelo eleitor no termômetro de sentimentos de Lula reduziu em 

7% a probabilidade de voto em Alckmin e não em Lula. No termômetro de sentimentos de 

Alckmin, cada ponto a mais representou uma probabilidade de 6,2% maior de voto no ex-

governador paulista do que de voto no então candidato à reeleição. A única categoria de 

identidade partidária significativa no modelo que procura explicar a probabilidade de voto em 

Alckmin e não em Lula foi “preferência pelo PSDB”. Eleitores com identidade pelo PSDB 

tiveram 3,4 vezes mais chance do que eleitores com preferência pelo PT de votar em Alckmin 

do que de votar em Lula. Os coeficientes da variável “baixa exposição à mídia” e da variável 

“Índice de Informação de Alta Saliência” também foram significativos. Eleitores com baixa 

exposição à mídia tiveram probabilidade 66% menor do que eleitores com alta exposição à 

mídia de estar na categoria voto em Alckmin, e não na categoria voto em Lula. Ao mesmo 

tempo, a cada ponto registrado no Índice de Informação de Alta Saliência reduziu em 3% a 

probabilidade de o eleitor estar na categoria voto em Alckmin, e não na categoria voto em 

Lula.  

Ao longo da campanha, eleitores com preferência partidária pelo PSDB deixam 

Heloísa Helena – que perde votos ao longo da campanha – para sustentar a candidatura 

Alckmin. O campo da oposição e enfrentamento ao governo Lula se afunila, assim, para a 

candidatura Alckmin. Como vimos no capítulo 2, eleitores tendem a hierarquizar as suas 

preferências e se reposicionar eleitoralmente, segundo a opção que percebem melhor 

representar as suas predisposições políticas (os seus interesses e valores). O modelo indica 

como a avaliação de governo ganha em poder de explicação e foi significativa em todas as 

categorias para explicar a probabilidade de voto, demonstrando ser uma variável poderosa na 

mediação do processamento das informações para a decisão de voto. Da mesma forma a 
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identificação partidária. Engajamento cognitivo – expresso por meio dos índices de 

informação e pela escolaridade – não foi significativo no modelo, ou seja, não apresentou 

poder de explicação para a probabilidade de decisão em quem acreditar. 

 

Conclusão 

 

Ao comparar os coeficientes das principais variáveis do modelo para o processamento 

das informações sobre a política nos dois tempos,
101

 identificamos atalhos de julgamento 

estáveis, com alto poder de explicação para a decisão de “em quem acreditar”, que medeiam o 

processamento das novas informações de campanha, substitutos eficientes para hiatos nos 

repertórios de informação dos indivíduos. São eles: em primeiro lugar, a avaliação de 

governo, que em si carrega uma avaliação de um conjunto de issues, particularmente questões 

macroeconômicas sentidas de perto pelo eleitor em sua rotina de vida, como verificamos na 

pesquisa qualitativa, além de outros temas, cuja natureza varia segundo os interesses 

específicos de cada cidadão; a identificação partidária, como expressão não apenas de 

associação de legendas com uma imagem mais geral do que venha a ser “a boa sociedade”, 

mas também, como resultado de avaliação do desempenho de legendas à frente de desafios de 

governo, constitui-se outro importante atalho cognitivo que medeia o processamento das 

informações.  

Além dos atalhos de julgamento, inclui-se, entre as predisposições, a atitude política 

dos indivíduos, definida como manifestação da intensidade e valência com que vivenciam a 

política. A atitude política constitui, em grande medida, o resultado do aprendizado 

democrático do eleitor ao longo de processos eleitorais sucessivos, que explicam resultados 

derivados de uma situação de persuasão.  

O aprendizado do eleitor, em processos eleitorais continuados, conduz a três 

categorias de resultados que, em seu conjunto, explicam o que pode acontecer numa situação 

de persuasão:  

1) Esclarecimento, em que eleitores, ainda que críticos, ao final do mandato do 

governante eleito está, no balanço geral, satisfeito com a sua opção eleitoral e confiante nas 

instituições democráticas. Nessa categoria se incluem cidadãos que podem ser chamados de 

“integrados” (Aldé, 2004) – ainda que a intensidade com que vivenciam a política possa 

variar entre os extremos, “fraco” e “forte” – já que a política e os processos eleitorais são 

                                                 
101 B1-B2 / √(Se1)2 + (Se2)2. Se ≥ │1,65 │a diferença é significativa. Veja Anexo para o desdobramento do modelo nos dois 

tempos.  
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percebidos com uma valência positiva e como a expressão de certos valores que reforçam a 

ideia da democracia.  

2) Um segundo resultado que decorre do aprendizado democrático em pleitos 

sucessivos é a decepção: eleitores arrependidos e indignados com escolhas do passado. Nesta 

categoria estão eleitores que, em decepções sucessivas – ou mesmo com uma grande 

decepção após algum nível de engajamento nas campanhas em defesa de candidatos –, 

tornam-se crescentemente “tensos” em relação à política, ao mesmo tempo em que tentados a 

negá-la, internamente compelidos ao desejo de participação ou crescentemente céticos.  

3) A terceira categoria de resultados de processos eleitorais desdobra-se da segunda. 

Indivíduos que acumulam decepções afastam-se da política em definitivo, e, com profunda 

descrença em relação às instituições, incorporam uma atitude fortemente negativa em relação 

à política. Esses eleitores têm um comportamento bastante estável: as suas predisposições os 

levam a rejeitar a arena institucional do embate entre partidos políticos e a anular o voto.  

Para operacionalizarmos uma medida de atitude política, consideramos cinco eixos, 

relativos às duas dimensões do conceito: intensidade e valência. Ao longo do tempo, a 

dimensão da valência demonstrou estabilidade: os índices de desalento em relação à política e 

de confiança nas instituições não apresentaram variações estatisticamente significativas entre 

os Tempos 1 e 2. Um dos eixos da intensidade com que os cidadãos se envolvem e vivenciam 

a política variou significativamente ao longo da campanha: as interações interpessoais. A 

dinâmica das interações entre eleitores se intensificam– como já havíamos demonstrado no 

capítulo 1. No geral, indivíduos com atitude política negativa tenderam a rejeitar todos os 

partidos políticos, como manifestação mais genérica da irritação advinda da arena política, 

percebida como “predatória”, em que se processa a disputa entre partidos pelo poder. Já 

eleitores com algum nível de preferência partidária tenderam a uma postura mais positiva em 

face à política.  

Enquanto os atalhos de julgamento demonstraram ser estáveis, identificamos variações 

significativas quanto ao termômetro de sentimentos do eleitor em relação a três dos quatro 

candidatos avaliados. Os termômetros de sentimentos foram utilizados como proxys para 

avaliação de características pessoais do candidato, heurísticas úteis para inferências quanto à 

performance futura à frente dos governos. Por um lado, os termômetros de Lula, Cristóvam 

Buarque e Heloísa Helena variaram significativamente ao longo da campanha: dos dois 

primeiros positivamente, da última, negativamente. Já o termômetro de Alckmin, não variou. 

Portanto, características pessoais dos candidatos também pesam na escolha eleitoral. Em 

outras palavras, a “qualidade” do candidato é uma variável importante que precisa ser levada 
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em conta. Eleitores observam um conjunto de variáveis em seu processo de escolha e se 

valem de predisposições políticas, como avaliação de governo/desempenho e partidos 

políticos para mediar novas informações. Mas os eleitores também se detêm sobre os 

apoiamentos políticos, sobre as biografias dos candidatos, sobretudo sobre as características 

sociodemográficas, inclusive como forma de inferir sobre preferências futuras quanto a 

políticas públicas. Eventos de campanha, igualmente, dão ao eleitor pistas auxiliares para 

inferências sobre a sinceridade e o caráter dos candidatos.  

Os atalhos para a obtenção de informação e para o julgamento político são utilizados 

por todos os indivíduos, dos mais informados aos menos informados sobre a política. Em 

nosso modelo para o processamento das informações sobre a política, os coeficientes das 

variáveis que operaram como proxy para engajamento cognitivo (ou sofisticação política) – 

como a escolaridade e os índices de informação factual sobre a política – não foram 

significantes.
102

 Nesse sentido, o eleitor independe de alto engajamento cognitivo com a 

política para fazer escolhas razoáveis.  

As campanhas políticas criam, no geral, um ambiente informacional muito propício ao 

aprendizado sobre a política. Ainda que a exposição aos meios de comunicação, mensurada 

em dias da semana, não se altere ao longo do período, o Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral (HGPE), que de certa forma opera como síntese do ambiente informacional, além 

dos debates políticos e, no geral, da maior cobertura ofertada pela mídia,
103

 disponibiliza, no 

ambiente, novas informações e conteúdo para as conversas entre eleitores, que muitas vezes 

se informam em segunda mão, por meio de interações interpessoais com terceiros. É curioso 

notar que, no Tempo 2, tivemos apenas 16 casos, de uma amostra de 606 indivíduos, que 

declararam não ter conversado sobre as eleições presidenciais.  

Indivíduos com predisposições convergentes – autointeresse e valores convergentes – 

tendem a se engajar mais nas campanhas políticas, antes mesmo do início da propaganda 

política, em diálogos, como anotamos na pesquisa qualitativa, com o propósito deliberado – e 

não dissimulado – da persuasão de terceiros. Já eleitores com predisposições conflitantes 

tendem a aumentar as interações interpessoais após o início do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral, conforme demonstramos estatisticamente. A partir da observação de 

nosso painel, acreditamos que a abordagem desses eleitores não se destine à persuasão 

explícita de terceiros, mas antes, à troca de ideias para a elaboração do conflito interno. Já os 

                                                 
102 A única exceção se deu na categoria “voto em Geraldo Alckmin” em relação ao Índice de Informação de Alta Saliência.  
103 O nosso trabalho de campo não fez o acompanhamento das plataformas de mídia no período. Mas, intuitivamente, 

podemos afirmar que o volume da cobertura sobre política e eleições, no geral, aumenta no período, dado que a mídia 

repercute não apenas os programas dos candidatos como as acusações lá veiculadas.  
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eleitores sem os principais atalhos cognitivos de julgamento – avaliação de governo ou 

identificação partidária – também incrementam as interações interpessoais no período, numa 

tentativa de suprir hiatos de informação, para uma decisão razoável com baixo esforço 

cognitivo. Mas eles conversaram menos sobre política do que as duas outras categorias de 

eleitores, com predisposições convergentes e predisposições conflitantes.  

Buscando ou não diretamente a informação da mídia, de partidos ou instituições e 

associações de classe, o eleitor ganha informação durante os processos eleitorais, com baixo 

dispêndio de energia. Mas os ganhos de informação dependem da natureza das questões. Em 

questões de alta saliência, diretamente relacionadas à disputa, há ganhos gerais, no agregado, 

que inclusive nivelaram as médias de desempenho no índice de informação de alta saliência 

entre eleitores de baixa escolaridade, baixa renda, baixo interesse por política e baixa 

exposição à mídia, com eleitores de alta escolaridade, alta renda, alto interesse por política e 

alta exposição à mídia. O Tempo, síntese do ambiente informacional rico, foi o melhor 

preditor para ganhos de informação de alta saliência nas eleições presidenciais de 2006. 

Também as interações interpessoais foram significativas para explicar o aumento do 

desempenho no índice, assim como a escolaridade, variável que reduz o esforço cognitivo 

para o processamento.  

Já em relação às questões de saliência mediana, que requerem um esforço adicional do 

eleitor para a obtenção e processamento das informações, o Tempo não acarretou ganhos no 

agregado, expressos na média pontuada em nível societário no Índice de Informação de 

Saliência Mediana. Manteve-se a tendência de desempenho dos eleitores nesse índice, nos 

dois tempos, segundo níveis de interesse por política e escolaridade, todas variáveis que 

reduzem a energia dispendida para o processamento da informação sobre a política.  

Para as questões de baixa saliência, relacionadas ao Poder Legislativo e à Justiça 

Eleitoral, de maior complexidade e só relacionadas ao pleito presidencial com uma grande 

capacidade de abstração e contextualização da política, nem o Tempo, nem a exposição ao 

noticiário de televisão, aos jornais e à propaganda política foram significativos para explicar 

desempenho. Os coeficientes das variáveis escolaridade formal, interesse por política e 

interações interpessoais explicaram alguma variação positiva na pontuação, no índice que 

registrou, no Tempo 2, a mesma tendência do Tempo 1,  uma pontuação média que oscilou 

aleatoriamente em torno de uma média muito baixa.  

Terminamos este capítulo com algumas palavras sobre o reposicionamento político 

dos indivíduos. Ao longo da campanha, a mudança da intenção de voto se deu mais entre 

indivíduos com maior escolaridade, mais expostos à mídia e entre indivíduos que pontuaram 
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mais no índice que mensura volume de informação obtida por meio da mídia. Foram eles, 

sobretudo, eleitores com predisposições políticas – ou atalhos de julgamento conflitantes. A 

ausência de um dos atalhos – ou dois principais atalhos de julgamento – foi bom preditor de 

manutenção da posição político-eleitoral.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

Campanhas presidenciais geram um ambiente informacional propício para elevar os 

níveis de atenção e de interesse do eleitorado por assuntos relativos à res publica, com 

inegável potencial para promover ganhos de informação ao repertório dos eleitores para a 

decisão de voto congruente com os seus valores e interesses, e consequente redução da 

profunda desigualdade na distribuição da informação sobre a política na sociedade.
104

  

A abordagem proposta nesta tese para explicar a atenção do indivíduo aos novos 

estímulos, pré-requisito para a persuasão e o aprendizado, se respalda na natureza do tema em 

debate, na percepção quanto ao impacto do issue na vida do indivíduo, no esforço cognitivo 

despendido para processá-lo e, por fim, no tipo de benefício ou retorno esperado por este 

investimento (Lupia e McCubbins, 1998). Em que pese o baixo retorno esperado do 

investimento, “incerto” e de alto custo cognitivo, em obtenção de muita e detalhada 

informação sobre candidatos, coligações e plataformas de campanha para a decisão de em 

quem votar, a partir das estratégias desenvolvidas pelos indivíduos para processar as 

informações políticas e se posicionar, respaldadas em atalhos cognitivos
105

 para obtenção, 

interpretação e julgamento, as campanhas políticas constituem marcos temporais, com 

periodicidade conhecida, que incrementam o repertório de informações políticas dos eleitores.  

Os ganhos de informação se dão apenas nas questões mais salientes, envolvidas 

diretamente na decisão de em quem acreditar, e se verificam, como demonstramos no capítulo 

4, sobretudo nos níveis mais baixos de escolaridade e de renda, em que tende a ser maior a 

desatenção à política e onde são mais profundos os hiatos de informação nos repertórios dos 

indivíduos. Assim, as campanhas são bem-sucedidas em nivelar, na sociedade, uma espécie 

de base mínima de informações relacionadas aos candidatos e partidos em disputa. Entretanto, 

não se verificam ganhos de informação em questões menos salientes e pouco abordadas pelas 

campanhas.  

Essas constatações extraídas de nosso trabalho demonstram o potencial das campanhas 

para reduzir os tão propalados equívocos de percepção dos eleitores quanto a certas posições 

de candidatos, em relação aos temas do debate. Os equívocos de percepção ocorrem à medida 

                                                 
104 A descrição do desempenho nos testes de informação factual sobre a política nos dois tempos se encontra no capítulo 4. 

 
105 Uma geração de acadêmicos aponta o emprego de atalhos cognitivos para economia de esforço cognitivo, como 

apontamos no capítulo 1.  
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que as estratégias retóricas das campanhas e candidatos optam pela ambiguidade em relação a 

certos issues. Como vimos no capítulo 3, por vezes, o jogo estratégico das retóricas de 

candidatos, delineado a partir de sua posição na disputa – situação ou oposição – 

frequentemente empurrará candidatos a posturas um tanto quanto dúbias em relação a certos 

temas – como foi o caso da campanha de Geraldo Alckmin em sua abordagem sobre a Bolsa 

Família. O resultado disso foi a percepção constatada entre a maior parte de nossos panelistas 

– mesmo aqueles identificados com o PSDB – que, diferentemente de Lula, Alckmin seria um 

presidente pouco comprometido com as questões sociais.  

A nossa pesquisa de campo também nos mostrou, por um lado, a estabilidade de 

variáveis estruturais – a avaliação de governo e a identificação partidária –, predisposições 

que traduzem a manifestação do autointeresse e da ideologia do indivíduo, e que operam 

como variáveis intervenientes na mediação dos novos fluxos de informação, para a escolha de 

“em quem acreditar” na disputa. Esse foi um resultado particularmente interessante, porque, 

no modelo para o processamento da informação que propusemos, as duas variáveis medeiam 

o processamento das novas informações e, como indicamos no capítulo 4, apresentam um 

grande poder explicativo para a decisão do voto. Também estável, o desalento do eleitor que 

manifesta uma atitude política forte e negativa, de negação da esfera pública, em geral, em 

consequência de fortes e sucessivas decepções com a política, como verificamos com o nosso 

panelista Emerson e como pudemos confirmar na análise estatística dos bancos de dados, 

quando a medida de desalento com a política foi operacionalizada a partir das variáveis que 

expressam a intensidade e a valência com que os indivíduos vivenciam a política (Aldé, 

2004).  

Por outro lado, essas mesmas variáveis – avaliação de governo e identificação 

partidária – foram significativas na mediação de novas informações relativas à abordagem de 

issues, como ficou demonstrado nos coeficientes extraídos do modelo de regressão 

multinomial, que procurou explicar as respostas dos eleitores diante da indagação se seriam 

maiores os índices de desemprego no governo Lula ou no governo FHC.
106

 Quando esses 

coeficientes são comparados com aqueles exibidos na equação de regressão multinomial, que 

procurou explicar a decisão do eleitor de “em quem acreditar” – a decisão do voto –, fica 

evidente que têm menor poder explicativo para o processamento de novas informações 

focadas no issue. Esses resultados nos sugerem – como apontou o insight da Escola de 

Columbia (1954) e como afirma Alvarez (1998) – que as percepções dos eleitores estão mais 

                                                 
106 Capítulo 3. 
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sujeitas às mudanças do que o posicionamento político durante o contexto de campanhas 

presidenciais.  

Nesse sentido, revelou-se vitoriosa a estratégia retórica dominante da campanha de 

Lula, segundo a qual o mundo atual (no governo Lula) seria melhor do que o mundo de antes 

(no governo FHC). Não apenas as percepções quanto aos índices do desemprego foram mais 

favoráveis a Lula no Tempo 2
107

 em relação a T1, como também o mesmo princípio se 

estendeu à percepção do eleitorado em relação ao issue da criminalidade/violência, ainda que 

tenha prevalecido o Princípio da Dispersão em relação ao mesmo, nos programas eleitorais de 

Lula e de Alckmin. Também nos dois tempos houve alterações significativas nas percepções 

dos eleitores sobre as explicações para o problema da criminalidade e do desemprego. 

No contexto das eleições presidenciais de 2006, em que um candidato concorreu à 

reeleição, 84,2% dos eleitores informaram ter mantido a mesma decisão de voto ao longo da 

campanha, 13,2% admitiram ter mudado de opinião política, e 2,6% não responderam. Os 

eleitores que se reposicionaram apresentaram maior escolaridade formal, expuseram-se 

mais ao noticiário de televisão e ao ambiente informacional de forma geral.
108

 Em 

síntese, a associação entre essas variáveis comunicam que indivíduos com maior escolaridade, 

que tendem a apresentar maior percepção de que os resultados das eleições afetam a sua vida, 

como indicamos no capítulo 1, se expõem mais às informações sobre política, já que, em seu 

cálculo para a atenção, percebem maior retorno do investimento e têm menor custo cognitivo 

no processamento das informações. Assim, o acesso às novas informações sobre a disputa, 

sobre os candidatos e sobre os partidos podem fazer diferença. 

Para além dessas variáveis, entretanto, o reposicionamento político ao longo da 

campanha é maior entre eleitores com predisposições conflitantes – ou seja, eleitores com 

autointeresse e ideologias conflitantes – do que entre eleitores com predisposições 

convergentes, segundo conseguimos demonstrar no capítulo 4, no modelo proposto de 

regressão logística binária. Mantidas sob controle a educação e a exposição à mídia, os 

eleitores com predisposições políticas conflitantes – avaliação de governo e identificação 

partidária convivendo em um mesmo indivíduo com sinais invertidos – apresentaram uma 

probabilidade 556% superior de se reposicionar na disputa eleitoral do que os indivíduos com 

atalhos de julgamento (predisposições políticas) convergentes. É importante salientar que, em 

nosso painel, os eleitores que trocaram de candidatos não o fizeram aleatoriamente, mas 

                                                 
107 Houve maior adesão à interpretação de que o índice do desemprego foi menor no governo Lula do que no governo FHC.  

 
108 Os testes estatísticos realizados estão disponíveis no capítulo 4. 
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dentro de uma lógica, elencando prioridades e, sobretudo, identificando as maiores 

possibilidades de vitória entre o seu rol hierárquico de candidaturas, a partir da ponderação de 

seus valores e interesses. 

Tanto eleitores com predisposições políticas conflitantes, quanto eleitores com 

predisposições políticas convergentes tendem a conversar mais sobre a política. Entretanto, 

enquanto os primeiros parecem elaborar considerações mais complexas para o cálculo 

eleitoral e, no geral, tendem a se engajar apenas discretamente nas campanhas – em geral, 

como intérpretes de novos fatos para terceiros – os eleitores com predisposições políticas 

convergentes se engajam muito nas campanhas, tentando, em interações interpessoais 

múltiplas, convencer o outro a votar no candidato de sua preferência. No capítulo 2, 

construímos essas hipóteses a partir da observação das panelistas Diana e Jane, que puderam 

ser testadas e confirmadas estatisticamente no capítulo 4. 

Nestas palavras finais, que sintetizam os principais resultados de nosso trabalho 

descritos ao final de cada capítulo, vamos por fim nos deter sobre a agenda do eleitor belo-

horizontino.
109

 Ao analisarmos a saliência dos principais temas elencados espontaneamente 

pelo eleitor, identificamos variações significativas – entre agosto, antes do início do HGPE, e 

outubro, após o pleito em primeiro turno – em relação à frequência de citações dos temas do 

desemprego, da corrupção e da fome/pobreza. Enquanto os issues do desemprego e da 

corrupção receberam mais adesões, os temas da fome/pobreza foram menos mencionados.
110

  

Ao serem estimulados com uma cartela, nem o desemprego nem tampouco a 

corrupção e a fome/pobreza apresentaram variação estatisticamente significante quanto às 

frequências de citação apresentadas em T1 e T2. Com a apresentação da cartela de temas, que 

são lidos pelo coletor para o eleitor selecionado da amostra, solicitando-lhe que aponte para o 

tema que considere mais importante, padroniza-se a informação à qual o conjunto da amostra 

foi exposto imediatamente antes de responder à questão, facilitando a sua recuperação da 

memória. Esses resultados reafirmam o Axioma da Acessibilidade, proposto no modelo de 

Zaller e confirmado pelos estudos no campo da psicologia cognitiva: quanto mais 

recentemente um indivíduo é estimulado a refletir sobre um tema, menos tempo ele leva para 

recuperá-lo da memória, assim como as considerações correlatas e inferências que dele 

derivaram (Zaller, 1992: 48) ficam mais acessíveis, no “topo da cabeça”. Enquanto a questão 

espontânea comunica o recall do principal problema percebido, a questão estimulada tende a 

                                                 
109 O tema foi abordado no capítulo 1. 

 
110 Apesar das variações na freqüência de citações, os temas do desemprego e da criminalidade se mantiveram no topo da 

agenda do eleitor, como indicamos no Capítulo 1. 



 289 

indicar as questões que a experiência de vida/avaliação do eleitor lhe indica como as mais 

importantes, por isso, são mais estáveis ao longo do tempo. Assim, no Tempo 2, aqueles que 

mudaram de posição entre a questão espontânea e a estimulada integraram justamente a 

categoria de eleitores mais exposta ao HGPE e também mais exposta ao noticiário de 

televisão. Entre o Tempo 1 e o Tempo 2 – período da campanha – ampliou-se de 48,2% 

(resíduo ajustado = -3,2) para 57,9% (resíduo ajustado=+3,2) aqueles que mudaram de 

posição entre as duas questões.  

Chegamos ao final deste trabalho esperando ter apresentado contribuições ao debate 

no campo da comunicação e política, focado nos estudos de campanhas políticas, interações 

entre eleitores com o ambiente informacional, processamento das novas informações, atitude 

política e persuasão. O modelo de processamento das informações que propusemos tem, como 

espinha dorsal, o emprego de atalhos cognitivos para a obtenção de informações, 

interpretação e julgamento político, e o modo como as informações são colhidas, como 

subproduto da rotina de vida (Popkin, 1994), constituem a experiência dos eleitores com os 

governos, além de seus valores e ideologias, que operam como variáveis intervenientes – 

predisposições (Zaller, 1992) – na mediação dos novos fatos extraídos da arena política. Os 

atalhos cognitivos são substitutos adequados ao alto engajamento cognitivo nessa complexa 

tarefa de, num ambiente de incerteza quanto ao comportamento futuro dos atores, processar e 

julgar as retóricas de campanha em relação aos quais nem sempre o eleitor tem a informação 

completa.  

O emprego de atalhos para a obtenção, processamento e julgamento político das 

informações incorpora (com economia de esforço cognitivo) aprendizado e informação a 

partir de experiências passadas, e a vida diária, o noticiário da mídia, as interações 

interpessoais e as campanhas políticas. Os atalhos de julgamento – ou predisposições – que 

medeiam o processamento de grande parte das informações de campanha – avaliação de 

governo e a identificação partidária – carregam em si conteúdo substantivo de issues. Essa 

forma de abordar o modo como eleitores raciocinam para tomar decisões políticas, com pouco 

investimento cognitivo – que nem por isso deixam de ser congruentes com o seu autointeresse 

e as suas ideologias–, deposita a principal ênfase, segundo Popkin, no processo de escolha 

econômica, que considera a informação disponível, em meio à incerteza e ao modo como 

eleitores percebem a sua decisão de voto, a opinião política dos outros eleitores e relacionam 

os resultados das políticas de governo aos candidatos em disputa (Popkin, 1994: 14). Do mais 

“politicamente sofisticado” panelista, Ricardo, à “menos informada”, Léa, o uso de atalhos se 

verifica. Ainda nos termos de Popkin, como um “fato inescapável da vida”.  
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Por tudo o que demonstramos neste trabalho, sim, as campanhas políticas fazem muita 

diferença. O processo eleitoral – fenômeno de massa em que o povo está investido do papel 

de governar, apontando os seus representantes a partir dos candidatos postos e dos resultados 

objetivos de governo, acarreta, no médio e no longo prazo, um aprendizado político que, 

como verificamos, tem consequências sobre a atitude dos indivíduos em sua interação com a 

esfera pública. Além disso, o ambiente informacional, que deriva do processo em si, leva a 

ganhos de informação substantivos, principalmente entre os estratos de eleitores menos 

favorecidos, o que contribui para uma cidadania mais informada, com menor custo e 

dispêndio de energia.  
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QUESTIONÁRIOS 

TEMPO 1 – 3 a 10 de AGOSTO 2006 

TEMPO 2 – 3 a 10 OUTUBRO 2006
111

 

  

                                                 
111 O mesmo questionário aplicado em agosto de 2006 (T1) foi replicado em outubro de 2006 (T2), tendo sido 

acrescidas/reformuladas as seguintes questões:  

 

52. Entre 15 de agosto e 28 de setembro, os partidos e candidatos apresentaram os seus programas de governo no Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral. Com que freqüência você assistiu o Horário Eleitoral na disputa à Presidência da 

República. Você diria que assistiu com muita frequência, com frequência, mais ou menos frequentemente, com pouca 

frequência ou não assistiu dia algum? 

 

73. (ESPONTÂNEA) Em quem você votou para presidente da República?   

 

74.(ESTIMULADA) Esta é uma lista de candidatos que disputaram as eleições presidenciais. Em qual deles você votou para 

Presidente da República?  

 

74A. Quando você diz que votou.(LER A RESPOSTA ANTERIOR)---------, esta foi a sua decisão desde o início da 

campanha ou você mudou de idéia ao longo da campanha?  

 

74B.Em quem você pretendia votar antes de escolher (LEIA A DECISÃO DE VOTO INDICADA NA Q.74)?  

 

74C. (ESPONTÂNEA) Por que você mudou a decisão de voto? 
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AGOSTO 2006/TEMPO 1 

BOM DIA. BOA TARDE. ESTOU TRABALHANDO PARA UMA PESQUISA 

UNIVERSISTÁRIA DE DOUTORADO. VOCÊ SE IMPORTARIA DE RESPONDER A 

ESTE QUESTIONÁRIO?ESTA ENTREVISTA É COMPLETAMENTE VOLUNTÁRIA . 

QUALQUER PERGUNTA QUE EVENTUALMENTE NÃO QUEIRA RESPONDER, ME 

AVISE PARA QUE PASSEMOS À PRÓXIMA QUESTÃO. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE PESQUISA 

Revisor(a): ______________________________________________________ 

Supervisor(a): ___________________________________________________ 

 

Entrevistador(a): ______________________________________________-|___|___| 

 
 

DADOS DA AMOSTRA 

1. N° do Questionário:                                               |___|___|___|___| 

 

2.Setor censitário:                                                         |___|___|___|___| 
 

3.Região:                                                                                |___|___| 
 

4.Hora no início da entrevista:                                       |___|___|___|___| 
 

5.Hora no final da entrevista:                                         |___|___|___|___| 
 

6;Tempo total de entrevista 

 

Nome do Respondente: 
________________________________________________________________ 

 

Endereço do Respondente: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Telefone do Respondente: 

 
 

Data de Aplicação do Questionário: ____/_____/ 
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7. (ESTIMULADA. ANEXO 1) Algumas pessoas prestam pouca atenção às campanhas 

políticas. E você? Você diria que tem estado muito interessado, interessado, mais ou menos 

interessado, pouco interessado ou nada interessado na campanha política para Presidente da 

República deste ano? 

 

1. Nada interessado 

 2. Pouco interessado 

3. Mais ou menos 

4. Interessado 

5.Muito interessado 

 

8. No geral, você diria que pessoalmente se importa muito com os resultados das eleições 

deste ano, isto é, você diria que se importa muito com quem irá vencer as eleições 

presidenciais deste ano ou você não se importa muito com quem irá vencer?  

 

1. Importa-se muito 

2. Não se importa muito 

9. Não sabe/não respondeu 

 

9. (ESTIMULADA. ANEXO 2) Estas são algumas afirmações que frequentemente ouvimos 

das pessoas quando conversamos sobre política e eleições. Vou ler cada uma para que me 

diga se concorda totalmente, concorda, nem concorda nem discorda, discorda ou discorda 

totalmente. 

 

1. Discorda totalmente 

2. Discorda 

3. Nem concorda nem discorda 

4. Concorda 

5. Concorda totalmente 

 

9A .Meu voto é importante porque o nosso futuro e o do país depende de quem ganhar as 

eleições 

9B.Não faz muita diferença votar ou deixar de votar porque nada vai mudar. 

9C. Todos os políticos mentem para se eleger e não cumprem o que prometem 

9D. Todos os políticos são corruptos e roubam quando se elegem 

9E. Prestar atenção na política e nas campanhas eleitorais é perda de tempo 

9F.Às vezes política e governo parecem tão complicados que uma pessoa como eu não pode 

realmente entender o que se passa.  

 

10. (ESTIMULADA. ANEXO 3) No geral, você diria que os resultados das eleições 

presidenciais afetam muito a sua vida, afetam a sua vida, afetam mais ou menos a sua vida, 

afetam pouco a sua vida ou não afetam em nada a sua vida? 

 

1. Não afetam nada 

2. Afetam pouco 

3. Afetam mais ou menos 

4. Afetam 

5. Afetam muito 
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11. (ESTIMULADA. ANEXO 4) Olhe para esta lista de seis itens. Qual deles é o mais 

importante em sua vida? (DEPOIS QUE RESPONDER) E o segundo mais importante? 

(DEPOIS QUE RESPONDER): Numere os demais itens por ordem de importância para 

você.   

1. Trabalho 

2. Família 

3. Amigos 

4. Tempo para lazer 

5. Política 

6.Religião 

 

12. (ESTIMULADA. ANEXO 5). Ainda olhando para esta mesma lista, você diria que o (a) 

(LEIA ITEM POR ITEM) para você é muito importante, importante, mais ou menos 

importante, pouco importante ou nada importante? 

1. Muito importante 

2. Importante 

3. Mais ou menos importante 

4. Pouco importante 

5. Nada importante 

12
 
A.Trabalho 

12B. Família 

12C. Amigos 

12D. Tempo para lazer 

12E. Política 

12F. Religião 

 

13. Agora nós temos algumas questões a respeito de algumas figuras públicas. Gostaríamos 

de saber quanta informação sobre elas chega ao público pela televisão, por jornais e outros 

meios de comunicação. Vou citar alguns nomes para que você me diga que cargo essas 

pessoas ocupam atualmente. O primeiro nome é ... (LEIA UM NOME DE CADA VEZ). 

Você sabe qual cargo ele ocupa atualmente? 

 

13A. Aécio Neves: ANOTE:---------------------------------------------------------------- 

 

13B. Fernando Pimentel: ANOTE:--------------------------------------------------------- 

 

13C. Lula: ANOTE---------------------------------------------------------------------------- 

 

13D. José Alencar Gomes da Silva: ANOTE --------------------------------------------- 

 

13E. Marco Aurélio Mello: ANOTE -------------------------------------------------------- 

 

13F. Renan Calheiros: ANOTE -------------------------------------------------------------- 

 

13G. Kofi Annan: ANOTE--------------------------------------------------------------------- 

 

13H. George Bush: ANOTE ------------------------------------------------------------------- 

 

13I. Fidel Castro: ANOTE ---------------------------------------------------------------------- 
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14.Qual é o partido do......? 

 

14A. Governador Aécio Neves. ANOTE -------------------------------------------------------- 

 

14B. Prefeito Fernando Pimentel: ANOTE ------------------------------------------------------- 

 

14C. Presidente Lula: ANOTE ---------------------------------------------------------------------- 

 

14D. Senador Renan Calheiros: ANOTE----------------------------------------------------------- 

 

15. Em 2004 em quem você votou para prefeito de Belo Horizonte? ANOTE: --------------- 

 

16. E para vereador? Em quem você votou para vereador em 2004? ANOTE: ------------ 

 

17 . Em 2002 tivemos eleições gerais para presidente, governador, senador, deputado federal e 

deputado estadual. Nós sabemos que para muitos desses cargos muitos de nós não consegue 

se lembrar em quem votou. Vamos conferir como está a sua memória? Em quem você votou 

para presidente?  

 

ANOTE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Em quem você votou para governador de Minas? 

ANOTE:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

19. Em quem você votou para o  Senado?   

ANOTE (a primeira citação): -------------------------------------------------------------------- 

 

20. Em quem você votou para deputado federal?  

ANOTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Em quem você votou para deputado estadual?  

ANOTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. De quantos anos é o mandato do presidente da República? 

ANOTE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23. Antes de Lula, quem foi o presidente do Brasil?  

ANOTE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

24. De que partido é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso?  

ANOTE: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25. Agora vamos conversar um pouco sobre economia. Em sua  opinião, o desemprego no 

Brasil hoje no governo Lula é maior, igual ou menor do que era há 4 anos, durante o governo 

Fernando Henrique Cardoso? 

1. Maior  2. Igual   3. Menor  9. NS/NR 

26. Em sua opinião, daqui a quatro anos, o desemprego será maior, igual ou menor do que é 

hoje? 

1. Maior  2. Igual   3. Menor  9. NS/NR 
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27. Muitos acreditam que o desemprego é um grave problema deste país. Em sua opinião, o 

que explica o desemprego? (PROBE - INSISTA): Alguma coisa mais pode explicar o 

desemprego?) 

ANOTE: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

28. (ESTIMULADA. ANEXO 6) Aqui estão algumas frases que as pessoas usam, 

frequentemente, para explicar o desemprego. Vou ler uma a uma com você para que me diga 

se concorda totalmente, concorda, concorda mais ou menos, discorda ou discorda totalmente.  

 

1. Discorda totalmemte 

 2. Discorda 

3. Concorda mais ou menos 

4. Concorda 

5. Concorda completamente 

 

28A.A economia brasileira cresce menos do que a população. A oferta de novas vagas de 

trabalho é menor do que o número de pessoas que procuram emprego.  

 

28B-Os juros altos inibem o crescimento da economia. 

 

28C.A carga tributária (os impostos) no Brasil é alta e não estimula empresários a investir na 

produção. 

 

28D. A mão de obra não é qualificada 

 

28E. O dólar está baixo o que prejudicou as exportações. Os empresários tiveram de demitir. 

 

28F Os políticos roubam e por isso a economia não cresce. 

 

28G. Muitos que estão desempregados não se esforçam para conseguir um emprego nem se 

esforçam para mantê-lo. 

 

28H. O desemprego existe porque o Brasil não fez controle de natalidade 

 

29. (ESTIMULADA. ANEXO 6)  Olhando para esta mesma lista de afirmações, em sua 

opinião, qual delas é a melhor explicação para o desemprego?  

 

 Primeira melhor explicação:______________________________________________ 

 

30. (ESTIMULADA. ANEXO 6). Ainda olhando para esta mesma lista, qual delas é a pior 

explicação para o desemprego?  

A.Pior explicação: _______________________________________________________ 

31. Pensando nos problemas de segurança pública e de criminalidade, em sua opinião, a 

criminalidade em Minas Gerais no governo Aécio Neves aumentou, continua a mesma ou 

diminuiu em relação ao governo Itamar Franco? 

1. Aumentou  2. Continua a mesma  3. Diminuiu  9. NS/NR 

 

32. Em sua opinião, nos próximos quatro anos, a criminalidade em Minas Gerais vai 

aumentar, continuar a mesma ou diminuir? 

1. Aumentar  2. Continua a mesma  3. Diminuir  9. NS/NR 
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33. Considerando o Brasil, em sua opinião,  a criminalidade  no governo Lula  aumentou, 

continua a mesma ou diminuiu em relação ao governo Fernando Henrique Cardoso? 

1. Aumentou  2. Continua a mesma  3. Diminuiu  9. NS/NR 

 

34. Em sua opinião, nos próximos quatro anos, a criminalidade no Brasil vai aumentar, 

continuar a mesma ou diminuir? 

1. Aumentar  2. Continua a mesma  3. Diminuir  9. NS/NR 

 

35. Muitos acreditam que a criminalidade e a falta de segurança pública são um grave 

problema das grandes cidades. Em sua opinião, por que existe criminalidade em Belo 

Horizonte? (PROBE – INSISTA): Alguma outra razão pode explicar a criminalidade? 

 

ANOTE: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

36. Em sua opinião, quais destas instituições foram criadas especificamente para exercer a 

segurança pública? 

1. Sim  2. Não   9. NS/NR 

 

36A.O Congresso Nacional? 

36B. O Tribunal de Justiça? 

36C. A Polícia Militar? 

36D.A Polícia Civil? 

36E.A Polícia Federal? 

36F.A Imprensa? 

 

37. Em sua opinião a.... (LEIA ITEM A ITEM) está subordinada, é mantida e obedece 

diretamente ao governo federal, ao governo estadual ou ao governo municipal? 

 

1. Governo Federal        2. Governo Estadual   3. Governo Municipal     9. NS/NR 

37A. Polícia Federal 

37B. Polícia Militar 

37C. Polícia Civil 

38 (ESTIMULADA. ANEXO 7) Olhando para esta lista de funções das polícias,  quais delas 

você acredita que sejam obrigações da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil? 

(LEIA ITEM A ITEM) 

 

1. Fazer policiamento ostensivo nas ruas das cidades para evitar crimes de modo geral,  

contra as pessoas e contra o patrimônio 

2. Investigar crimes cometidos contra a vida e o patrimônio das pessoas, como assaltos e 

assassinatos 

3. Localizar e prender aqueles que praticaram crimes contra as pessoas e o patrimônio há 

algum tempo e estão soltos 

4. Prender aqueles que acabam de praticar um crime contra pessoas e o patrimônio, como 

assaltos e assassinatos (prender em flagrante) 

5. Combater o tráfico de drogas, fiscalizando as fronteiras para impedir a entrada de 

drogas no país  

 

38.1.Polícia Federal  38.1A|___|38.1B|___|38.1C|___|38.1D|___| 38.1E|___| 
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38.2. Polícia Militar  38.2A|___|38.2B|___|38.2C|___|38.2D|___| 38.2E|___| 

 

38.3. Polícia Civil  38.3A|___|38.3B|___|38.3C|___|38.3D|___| 38.3E|___| 

 

39. No geral, como você avalia o trabalho da ...(LEIA ITEM A ITEM)?Ele é ótimo, bom, 

regular, ruim ou péssimo?  

 

1. Ótimo  2. Bom  3. Regular  4. Ruim  5. Péssimo 

 

39A Polícia Federal  

39B. Policia Militar 

39C. Polícia Civil 

 

40. Você já precisou acionar a .... (LEIA UMA A UMA) ou teve algum tipo de contato direto 

ou já assistiu a atuação da polícia (LEIA UMA A UMA)? 

1. Sim    2. Não   .NS/NR 

40.A Polícia Federal 

40B. Polícia Militar 

40C. Polícia Civil 

 

41. Quando uma pessoa é presa por cometer algum crime ela é levada para uma cadeia 

pública ou para uma penitenciária? 

1. Cadeia pública   2. Penitenciária  9. NS/NR 

 

42. Depois que é julgada pelo crime que cometeu, a pessoa deve permanecer na cadeia ou 

deve ser levada para uma penitenciária? 

1. Cadeia pública   2. Penitenciária  9. NS/NR 

 

43. Em Minas Gerais, as pessoas julgadas por crimes sempre vão para as penitenciárias, às 

vezes permanecem nas cadeias públicas ou sempre permanecem nas cadeias públicas? 

1. Sempre vão para as penitenciárias  

2. Às vezes ficam nas cadeias 

3. Sempre ficam nas cadeias 

 

44. (ESTIMULADA. ANEXO 8 ) Aqui está uma lista de algumas situações que muitos 

pensam devam ser obrigações da Polícia Militar na chamada manutenção da ordem pública. 

De 1 a 10, em que 1 significa que você discorda totalmente e 10 que você concorda 

totalmente, que nota você dá para estas situações?   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DISCORDA TOTALMENTE    CONCORDA TOTALMENTE 

44A. Manter a ordem pública é fazer um policiamento permanente das ruas para evitar crimes 

em geral 

 

44B. Manter a ordem pública é reprimir movimentos sociais que invadem propriedades e 

prédios públicos 

 

44C. Manter a ordem pública é reprimir greves 
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44D. Manter a ordem pública é garantir ás pessoas o direito de ir e vir pelas ruas da cidade em 

segurança 

 

44E. Manter a ordem pública é garantir a sua propriedade contra a ação de criminosos 

 

44F. Manter a ordem pública é garantir nas ruas da cidade a moral e os bons costumes 

 

44G. Manter a ordem pública é garantir igualmente os direitos humanos de quem cometeu 

crimes e dos cidadãos que não cometeram crimes. 

 

45. (ESTIMULADA. ANEXO 9) Aqui estão algumas frases que as pessoas usam 

frequentemente para explicar a criminalidade. Vou ler uma a uma para que você me diga se 

concorda totalmente, concorda, nem concorda nem discorda, discorda ou discorda totalmente.  

1. Discorda totalmente 

2. Discorda 

3. Concorda mais ou menos 

4. Concorda 

5. Concorda completamente 

 

45A. O aumento do desemprego pode explicar o aumento da criminalidade 

 

45B. Não há relação entre desemprego e criminalidade: estar desempregado não significa que 

a pessoa está mais propensa a cometer um crime 

 

45C. Regiões da cidade desorganizadas, com espaços degradados e sem a presença do estado 

– como postos policiais, postos de saúde, escolas – geram oportunidade para o crime. 

 

45D. Pessoas que andam sozinhas em locais desertos e perigosos se expõem mais ao crime  

45E. A criminalidade existe por causa da impunidade: a maioria dos criminosos não pagam 

por seus crimes. 

 

45F. A criminalidade existe porque a Polícia Militar não está preparada para prevenir o crime. 

 

46 (ESTIMULADA. ANEXO 9)Considerando todas estas afirmações, qual delas você acha 

que melhor explica a criminalidade?  

Primeira melhor explicação:____________________________________________ 

 

 

47 (ESTIMULADA. ANEXO 9) E qual destas afirmações é a pior explicação para a 

criminalidade? 

ANOTE:__________________________________________________________ 

 

48. (ESTIMULADA. ANEXO 10)  Pensando agora na política, você diria que está entre 

aqueles que tem muito interesse pela política, interesse pela política, mais ou menos interesse 

pela política, pouco interesse pela política ou nenhum interesse pela política ? 

1. Nenhum interesse 

2. Pouco interesse 

3. Mais ou menos 

 4. Interesse 

5. Muito interesse 
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49. Há várias formas de se manter informado sobre assuntos da política. Vou ler algumas das 

fontes de informação onde geralmente as pessoas têm notícia sobre os assuntos da política. Dê 

notas de 1
 
a 10 para cada uma dessas fontes, onde 1 significa que você obtém pouca 

informação desta fonte e 10 muita informação.  

 

49A. Jornais da televisão: ANOTE 

 

49B. Jornais impressos: ANOTE 

 

49C. Rádio: ANOTE 

 

49D. Internet: ANOTE 

 

49E. Familiares: ANOTE 

 

49.F. Amigos: ANOTE 

 

49G. Colegas de trabalho: ANOTE 

 

49H. Na igreja: ANOTE 

 

49I. Em associações de bairro, sindicatos ou associações de classe: ANOTE 

 

49J. Em conversas  rotineiras: compras, no ônibus: ANOTE 

 

49K. Algum partido político/políticos:ANOTE 

 

49L. Informações do governo sobre ações e programas: ANOTE 

 

50. Nós sabemos que em nossas vidas, depositamos muita confiança em algumas pessoas e 

instituições que nos dão informação sobre a política e pouca confiança em outras pessoas e 

outras instituições que nos dão informação sobre a política. Vou ler a mesma lista de situações 

onde as pessoas podem obter informações sobre a política para que você dê notas de 1 a 10, 

em que 1 significa que você não tem nenhuma confiança nesta fonte e 10 que tem muita 

confiança.  

50A. Jornais da televisão: ANOTE 

 

50B. Jornais impressos:ANOTE 

 

50C. Jornais do rádio: ANOTE 

 

50D. Sites de notícias da Internet: ANOTE 

 

50E. Familiares: ANOTE 

 

50.F. Amigos: ANOTE 

 

50G. Colegas de trabalho: ANOTE 
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50H. Na igreja: ANOTE 

 

50I. Em associações de bairro, sindicatos ou associações de classe: ANOTE 

 

50J. Em atividades rotineiras: compras, no ônibus: ANOTE 

 

50K. Algum partido político/políticos: ANOTE 

 

50L. Informações do governo sobre ações e programas: ANOTE 

 



 308 

51.Agora gostaríamos de saber o quanto você confia nas seguintes instituições. Pensando 

no....(LEIA OPÇÕES DE A até K, UMA DE CADA VEZ) você diria que confia sempre, 

confia na maior parte do tempo, confia poucas vezes, nunca confia ou não conhece o 

suficiente para dizer?  

  Confia 

sempre 

Confia 

na maior 

parte do 

tempo 

Confia 

poucas 

vezes 

Nunca 

confia 

Não 

conhoce o 

suficiente 

para dizer 

NS/NR 

51ANo Congresso Nacional . 1 2 3 4 5 9 

 

51B.Nos Partidos Políticos ... 

1 2 3 4 5 9 

 

51C.Na imprensa (rádio, 

jornal, TV)  

1 2 3 4 5 9 

 

51D Na Igreja Católica 

1 2 3 4 5 9 

 

51E. Nas Igrejas Evangélicas 

1 2 3 4 5 9 

 

51F.No Exército ... 

1 2 3 4 5 9 

 

51GNas empresas ..(Setor 

privado) 

1 2 3 4 5 9 

 

51H. Na Justiça (Poder 

Judiciário ). 

1 2 3 4 5 9 

 

51I. Na Polícia Militar... 

1 2 3 4 5 9 

 

51J. Na Polícia Civil. 

1 2 3 4 5 9 

 

51K Na economia brasileira 

1 2 3 4 5 9 

 

52. A partir deste 15 de agosto, os partidos e candidatos vão apresentar os seus programas de 

governo no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral. Você acredita que irá assistir o Horário 

Eleitoral com muita frequência, com frequência, mais ou menos frequentemente, com pouca 

frequência ou não irá assistir? 

1. Muita freqüência 

2. Com freqüência 

3. Mais ou menos 

4. Pouca freqüência 

5. Não irá assistir 

9. NS/NR 

 

53. No geral, você acha o Horário Eleitoral Gratuito muito importante, importante, mais ou 

menos importante,  pouco importante ou nada importante? 

1. Muito importante 

2. Importante 

3. Mais ou menos importante 

 4. Pouco importante 
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 5. Nada importante 

54.(ESTIMULADA. ANEXO11)  Vou ler algumas afirmações para que me diga se concorda  

totalmente, concorda, concorda mais ou menos, discorda ou discorda totalmente  (LEIA 

CADA FRASE).... 

 

1. Discorda totalmente 

2. Discorda 

3. Nem concorda nem discorda 

4. Concorda 

5. Concorda  totalmente 

 

54A. No Horário Eleitoral Gratuito podemos conhecer as propostas dos partidos e candidatos. 

 

54B. No Horário Eleitoral Gratuito candidatos mentem muito para conquistar os votos. 

 

54C. Apesar de candidatos mentirem muito, o Horário Eleitoral Gratuito é importante porque 

podemos conhecer mais sobre as propostas dos partidos e candidatos. 

 

55. No geral, você acredita que as informações que obtém no Horário Eleitoral Gratuito são  

muito  confiáveis, confiáveis, mais ou menos confiáveis, pouco confiáveis ou nada  

confiáveis? 

 

1. Muito confiáveis 

2. Confiáveis 

3. Mais ou menos 

4. Pouco confiáveis 

5. Nada confiáveis 

 

56. Numa escala de 1 a 10, em que 1 significa nenhuma confiança e 10 muita confiança, 

que confiança você deposita nas informações prestadas por partidos políticos e  

candidatos no  Horário  Gratuito de Propaganda Eleitoral ?ANOTE: --------------- 

 

57. Eu vou ler uma lista de programas de televisão e gostaria de saber quais você gosta de 

assistir. (LER OPÇÕES A a I)  

   GOSTA  

  DE ASSISTIR NÃO GOSTA NS/NR 

57ANovelas 1 2 9 

 

57B.Programas de variedades (Fantástico, 1 2 9 

Faustão, Hebe, Gugu, Ana Maria Braga etc) 

 

57C.Programas sobre esportes e 1 2 9 

transmissões esportivas 

 

57D.Filmes que passam na tv 1 2 9 

 

57E. Jornais 1 2 9 

 

57F. Documentários ou entrevistas 1 2 9 

57G. Programas religiosos  1 2 9 
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57H.Programas humorísticos  1 2 9 

 

57I. Programas de música  1 2 

 

58  Quantos dias, na semana passada, você assistiu a um jornal de notícias na televisão? 

ANOTE: -----------------   0. Nenhum dia  9. Não sabe dizer 

 VÁ PARA A  

   QUESTÃO 60 
59 (ESTIMULADA. ANEXO 12) Quando assistiu aos jornais de notícias na televisão, você  

prestou muita atenção, prestou atenção,  prestou mais ou menos atenção, prestou pouca 

atenção ou não prestou atenção nenhuma às notícias relacionadas às eleições para presidente 

da República sobre os candidatos  e a campanha  presidencial em geral? 

 

1. Nenhuma atenção   

2. Pouca atenção 

3. Mais ou menos 

4. Atenção 

5. Muita atenção  

 

60.Quantos dias na semana passada você leu um jornal diário? 

 

ANOTE: --------------   0. Nenhum dia 9. Não sabe dizer VÁ PARA A Q. 62 

 

61. Você leu sobre as eleições para presidente da República, a campanha eleitoral e 

candidatos a  presidente da República algum dia na semana passada? 

1. Sim    2. Não  VÁ PARA A QUESTÃO 63 

 

62. (ESTIMULADA. ANEXO 12) Ao ler sobre os candidatos a presidente da República e 

sobre campanha eleitoral presidencial em jornais, você  prestou muita atenção no que leu, 

prestou atenção, prestou mais ou menos atenção, prestou pouca atenção ou não prestou 

atenção nenhuma? 

1. Nenhuma atenção 

2. Pouca atenção 

3. Mais ou menos 

4. Atenção 

5. Muita atenção  

 

63.  Quantos dias na semana passada você acessou a um site de notícias na internet? 

 

ANOTE: -----------------  0. Nenhum dia 9. Não sabe dizer VÁ PARA A Q. 66 

 

64. Você leu na internet sobre as eleições para presidente da República, a campanha eleitoral 

e candidatos a  presidente da República? 

1. Sim    2. Não  VÁ PARA A QUESTÃO 66 
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65. (ESTIMULADA. ANEXO 12) Ao ler sobre os candidatos a presidente da República e 

sobre campanha eleitoral presidencial em sites de notícias da internet, você  prestou muita 

atenção ao que leu, prestou atenção, prestou mais ou menos atenção, prestou pouca atenção ou 

não prestou atenção nenhuma ao que leu? 

1. Nenhuma atenção 

2. Pouca atenção 

3. Mais ou menos 

4. Atenção 

5. Muita atenção  

 

66. E as revistas semanais? Na semana passada, você leu sobre as eleições presidenciais, 

sobre  candidatos a presidente da República ou sobre a  campanha presidencial para 

Presidente da República em alguma revista semanal?  

1. Sim    2. Não  VÁ PARA A QUESTÃO 68 

 

67. (ESTIMULADA. ANEXO 12) Ao ler sobre os candidatos a presidente e sobre a 

campanha eleitoral presidencial em revistas semanais, você  prestou muita atenção no que leu, 

prestou atenção, prestou mais ou menos atenção, prestou pouca atenção ou não prestou 

atenção nenhuma? 

1. Nenhuma atenção 

2. Pouca atenção 

3. Mais ou menos 

4. Atenção 

5. Muita atenção  

 

68. Na semana passada você ouviu sobre as eleições presidenciais, candidatos a presidente ou 

campanha eleitoral presidencial  no rádio?  

1. Sim   2. NãoVÁ PARA A QUESTÃO 70 

 

69. Em relação às eleições presidenciais e candidatos no rádio, você diria que ouviu muitas 

vezes, algumas vezes ou poucas vezes? 

1. Poucas vezes  2. Algumas vezes 3. Muitas vezes  9. NS/NR 

 

70. Você se lembra de ter visto até este momento alguma propaganda política na televisão 

sobre as eleições  presidenciais? 

1. Sim   2. Não 

 

71. No geral, você diria que conversou sobre as eleições presidenciais com muita frequência, 

mais ou menos frequentemente com pouca freqüência ou não conversa sobre eleições 

presidenciais? 

1. Não conversa 

2. Pouca freqüência 

3. Mais ou menos frequentemente 

4. Muita frequência 
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72. (ESTIMULADA. ANEXO 13) Normalmente, há várias situações em nossas vidas em 

que podemos conversar sobre assuntos como as eleições presidenciais. Na última semana 

você trocou idéias sobre isso com -----(LEIA) com frequência, mais ou menos 

frequentemente com pouca frequência  ou não conversou sobre as eleições com ----(LEIA)? 

 1. POUCA 

FREQUÊN

CIA 

2.MAIS OU 

MENOS 

FREQUENTE 

3.COM 

FREQUÊNCI

A  

8. NÃO 

CONVERS

OU 

9. NÃO 

SE 

LEMBRA 

72A. Familiares      

72B. Amigos      

72C. Vizinhos      

72D. Colegas de trabalho      

72E. Em atividades do dia a dia, 

como nas compras, no ônibus 

     

72F. Em alguma associação de 

bairro, de moradores ou 

sindicatos 

     

72G. Na igreja      

 

73. (ESPONTÂNEA) Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente da 

República?  

ANOTE:-----------------------------------------------------------------------------------9.NS/NR 

 

74. (ESTIMULADA. ANEXO 14) Esta é uma lista de candidatos que disputam as eleições 

presidenciais. Se as eleições fossem hoje, em qual deles você votaria para Presidente da 

República? 

1. Lula (PT) 

2.  Geraldo Alckmin (PSDB) 

3.  Cristovam Buarque (PDT) 

4. Heloísa Helena (PSOL) 

5. José Maria Eymael (PSDC)  

6. . Rui Pimenta (PCO)  

7. Luciano Bivar (PSL)   

8.Nulo/branco/não irá votar 

9. Não sabe/não respondeu 

 

75. (ESTIMULADA. ANEXO 14)  Desta lista de candidatos, quem você acha que será eleito 

Presidente da República em outubro?  

1. Lula (PT) 

2.  Geraldo Alckmin (PSDB) 

3.  Cristovam Buarque (PDT) 

4. Heloísa Helena (PSOL) 

5. José Maria Eymael (PSDC)  

6. . Rui Pimenta (PCO)  

7. Luciano Bivar (PSL)   

8.Nulo/branco/não irá votar 

9. Não sabe/não respondeu 
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76.  Você está muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito ou nada satisfeito com as opções de 

escolha que terá entre os candidatos que disputam a Presidência da República? 

1. Muito satisfeito 

2. Satisfeito 

3. Pouco satisfeito 

4. Nada satisfeito  

 

77.(ESTIMULADA – TERMÔMETRO. ANEXO 15) Gostaria agora de entender os seus 

sentimentos em relação a alguns  candidatos que estão disputando as eleições para presidente 

da República. Eu vou ler o nome do candidato e você vai dar uma nota de 0 a 100 para ele, 

com base neste termômetro de sentimentos. Se você der notas entre 51 e 100, significa que 

gosta e se sente bem e favorável em relação ao candidato. Quanto maior a nota, mais você 

gosta do candidato. Se você der notas de 0 a 49, significa que você não gosta e não se sente 

favorável àquele candidato. Quanto menor a nota, menos você gosta dele. Se você se sentir 

indiferente em relação ao candidato, nem favorável nem contrário, você poderá marcar 50 

no termômetro. E se você não conhecer alguns dos nomes, basta me dizer que passaremos ao 

próximo.  

 

O primeiro candidato é o -------- (LEIA O NOME). Olhando para este termômetro, como 

você se sente em relação ao ------------------------(LEIA O NOME). (SE RESPONDER NÃO 

SABE, INDAGUE) : Quando você diz que não sabe, você quer dizer que não saberia avaliar 

os seus sentimentos em relação a pessoa ou não conhece a pessoa? 

 

 SCORE NÃO 

SABE. 

(PROBE) 

NÃO 

RECONHECE 

O NOME.  

997 

NÃO SABE 

JULGAR O 

SENTIMENTO. 

998 

77A. Lula     

77B . Geraldo 

Alckmin 

    

77C. Cristovan 

Buarque 

    

77D.Heloísa 

Helena 

    

 

78. (ESTIMULADA. ANEXO 16) Esta é a lista dos principais partidos políticos. Olhando 

para estes partidos, de qual deles você gosta mais, com qual deles você se identifica mais? 

1. PMDB 

2. PTB  

3. PDT 

4..PT 

5  PFL 

6.PL 

7.  PCdoB 

8. PSB 

9.PSDB 

10. PPS 

11 PV 

2. PP 

13. PSTU 
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14  PSOL 

87. Não gosta de nenhum  88. Gosta todos99. NS/NR  VÁ PARA Q. 80 

 

79. (ESTIMULADA. ANEXO 16). Ainda olhando para esta mesma lista de partidos, com 

qual deles você menos se identifica, de qual deles você menos gosta? 

1. PMDB 

2. PTB  

3. PDT 

4..PT 

5  PFL 

6.PL 

7.  PCdoB 

8. PSB 

9.PSDB 

10. PPS 

11 PV 

2. PP 

13. PSTU 

14  PSOL 

87. Não gosta de nenhum 99. NS/NR VÁ PARA Q. 49 

 

80.(ESTIMULADA. ANEXO 17) Em tempos de política fala-se muito em candidatos de 

direita, de centro e de esquerda. Esta é uma escala de um a cinco pontos na qual as visões 

políticas de esquerda das pessoas podem ser ordenadas da extrema direita à extrema esquerda. 

Veja a escala: Onde você se situaria nesta escala ou você não pensou muito nesse assunto? 
1--------------------------2-------------------------3-----------------------4---------------------------5 

Extrema   Centro  Centro   Centro                Extrema 

Direita   Direita     Esquerda            Esquerda 

 

ANOTE: ---------------------- 8. Não pensou no assunto 9. Não saberia dizer 

81. (ESTIMULADA ANEXO 17) Veja esta lista com nomes de alguns políticos e de alguns 

partidos políticos. Onde você  situaria  o (LEIA UM POR UM)  nesta escala que vai da 

extrema direita à extrema esquerda ou você não pensou muito sobre esse assunto? 

 1 

EXTREMA 

DIREITA 

2 

DIREITA 

3 

CENTRO 

4 

ESQUERDA 

5 

EXTREMA 

ESQUERDA 

NÃO 

SABE 

81 A PT       

81B. PSDB       

81C. PDT       

81D. PSOL       

81E. PMDB       

81F.PFL       

81G.PC DO B       

81H. Lula       

81I.Geraldo 

Alckmin 

      

81J.Cristóvan 

Buarque 

      

81K.Heloísa Helena       
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82A. (ESTIMULADA. ANEXO 18). Gostaria agora de saber a sua opinião em relação a 

algumas questões. Vou apresentar-lhe escalas de 1 a 10, em que você poderá concordar ou 

discordar completamente ou se posicionar no meio da escala. Veja esta escala.. No ponto 1  

estão as pessoas que acham que o governo deve ter programas específicos para promover o 

emprego e qualidade de vida para todos. Do outro lado da escala, no ponto 10, estão aqueles 

que pensam que cada um deve cuidar da própria vida e se virar sozinho. Onde você se 

colocaria nesta escala de 1 a 10 pontos ou você não pensou muito sobre este assunto? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                 

 

 

 

 

 

82. ANOTE: ---------------------- 8. Não pensou no assunto  9. Não saberia dizer 

 

82
 
B. (ESTIMULADA. ANEXO 19) No ponto 1 da escala, estão aqueles que acreditam que 

deve haver grandes diferenças de renda entre as famílias, segundo o esforço individual de 

cada uma. No ponto 10 da escala estão as pessoas que acreditam que a renda das famílias em 

nossa sociedade deveria ser igual. Você pode se posicionar nos extremos da escala ou nos 

pontos intermediários. Onde você se colocaria nesta escala, ou você não pensou muito sobre 

esse assunto? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

82B. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto 99. Não saberia dizer 

 

82 C. (ESTIMULADA. ANEXO 20) Nesta outra escala, no ponto 1 estão aqueles que 

acreditam que os indivíduos devem assumir inteiramente a responsabilidade por suas 

necessidades. No ponto 10 estão aqueles que acreditam que o governo deve assumir a 

responsabilidade de garantir a todos o atendimento das necessidades básicas. Outras pessoas 

se posicionam entre os dois extremos. Onde você se colocaria nesta escala, ou você não 

pensou muito sobre esse assunto? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

82C. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

82D. (ESTIMULADA. ANEXO 21) No ponto 1 desta escala estão as pessoas que acreditam 

que os desempregados devem ter o direito de recusar um trabalho que não querem realizar. 

No ponto 10 da escala estão aqueles que acreditam que as pessoas que estão desempregadas, 

devem aceitar qualquer trabalho disponível ou perder o seguro-desemprego Outras pessoas se 

posicionam entre os dois extremos. Onde você se colocaria nesta escala, ou você não pensou 

muito sobre esse assunto? 

Cada um deve 

cuidar da própria 

vida 

Governo deve 

trabalhar para que 

todos tenham emprego 

e melhorem  qualidade 
de  vida 

 

A renda entre as 

famílias deve ser igual. 

Deve haver grande 
diferença de renda 

entre as famílias, 

segundo o esforço 
individual 

O governo deve 

assumir a 

responsabilidade de 
garantir a todos o 

atendimento de 

necessidades básicas.  

Os indivíduos devem 

assumir inteiramente a 

responsabilidade por 

suas necessidades.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

82D. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

82E. (ESTIMULADA. ANEXO 22) As pessoas no ponto da 1 da escala acreditam que a 

competição é boa porque estimula as pessoas a trabalharem muito e a desenvolverem novas 

idéias. No ponto 10 da escala estão aqueles que acreditam que a competição é prejudicial 

porque estimula o que há de pior nas pessoas. Outras pessoas se posicionam entre os dois 

extremos.  Onde você se colocaria nesta escala, ou você não pensou muito sobre esse assunto? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

82E. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

82F. (ESTIMULADA. ANEXO 23) No ponto 1 da escala estão as pessoas que acreditam 

que trabalhar duro geralmente não traz sucesso, pois o sucesso é mais uma questão de sorte e 

de boas relações.  No ponto 10 da escala estão as pessoas que acreditam que no longo prazo, 

trabalhar duro geralmente leva a uma vida melhor.  Outras pessoas se posicionam entre os 

dois extremos. Onde você se colocaria nesta escala, ou você não pensou muito sobre esse 

assunto? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

82F. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

82G.(ESTIMULADA. ANEXO 24) No ponto 1 da escala estão aquelas pessoas que 

acreditam que é mais importante corrigir os problemas de pobreza e desemprego que geram a 

violência urbana. No ponto 10 da escala estão aqueles que acreditam que a forma de lidar com 

a violência urbana – assaltos, sequestros relâmpagos – é empregando força para manter a lei e 

a ordem, não importa a que custo.  Outras pessoas se posicionam entre os dois extremos. 

Onde você se colocaria nesta escala, ou você não pensou muito sobre esse assunto? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

A competição é boa 
porque estimula as 

pessoas a trabalharem 

muito e a 
desenvolverem novas 

idéias.  

A competição é 

prejudicial porque 
estimula o que há de 

pior nas pessoas. 

Trabalhar duro 

geralmente não traz 

sucesso, pois o sucesso 
é mais uma questão de 

sorte e de boas 

relações. 
 

Trabalhar duro, no 

longo prazo, 

geralmente leva a uma 
vida melhor.  

 

Para lidar com a 

violência urbana é 

preciso primeiro 
corrigir os problemas 

de pobreza e 

desemprego. 
 

As pessoas que estão 

desempregadas devem 

ter o direito de recusar 
um trabalho que não 

querem realizar.  

 

As pessoas que estão 
desempregadas devem 

aceitar qualquer 

trabalho disponível ou 
perder o seguro-

desemprego 

A forma de lidar com a 
violência urbana – 

assaltos e sequestros 

relâmpagos – é 
empregando a força 

para manter a lei e a 

ordem. 
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82G. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

82H. (ESTIMULADA. ANEXO 25) No ponto 1 desta escala estão as pessoas que acreditam 

que a democracia é uma boa forma de governo porque ela ajuda a promover a igualdade 

social com a liberdade de manifestação. No ponto 10 desta escala estão as pessoas que 

acreditam que a democracia traz liberdade mas não é eficiente para promover igualdade 

social. Só mesmo um governo forte ou uma ditadura poderá trazer igualdade social.  Outras 

pessoas se posicionam entre os dois extremos. Onde você se colocaria nesta escala, ou você 

não pensou muito sobre esse assunto? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

-  

-  

- A de 

- A democracia  

 

 

82H. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

82I. (ESTIMULADA. ANEXO 26)  No ponto 1 desta escala estão aqueles que acreditam 

que só mesmo com a mobilização e muitas manifestações, os movimentos sociais como os 

sem-terra conquistarão terra e a reforma agrária. No ponto 10 desta escala estão as pessoas 

que pensam que os movimentos sociais do tipo sem-terra trazem desordem e por isso devem 

ser reprimidos pelo estado. Outras pessoas se posicionam entre os dois extremos. Onde você 

se colocaria nesta escala, ou você não pensou muito sobre esse assunto? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

82I. ANOTE: ---------------------- 88. Não pensou no assunto  99. Não saberia dizer 

 

83 (ESTIMULADA. ANEXO 27) Com qual destas três afirmações você concorda mais? 

 

1. A forma como a nossa sociedade está organizada deve ser mudada radicalmente por meio 

de uma ação revolucionária 

 

2. A nossa sociedade deve ser gradualmente aperfeiçoada por reformas 

 

3. A nossa sociedade deve ser fortemente defendida contra qualquer tipo de força subversiva 

 

  

A democracia é uma boa 

forma de governo pois 

ajuda a promover a 
igualdade entre os cidadãos 

com liberdade de 

manifestação 

A democracia traz 

liberdade mas não é 
eficiente para promover 

igualdade social. Só 

mesmo um governo forte 
ou uma ditadura pode fazê-

lo. 

So mesmo com a 
mobilização e muitas 

manifestações – 

movimentos sociais como 
os sem-terrra – 

conquistarão  terra e a 

reforma agrária 

Os movimentos sociais do 
tipo sem-terra trazem 

desordem e por isso devem 

ser reprimidos pelo 

governo.  
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84. (ESTIMULADA. ANEXO 28) Para os próximos 10 anos,  muitos objetivos podem ser 

conquistados neste pais. Vou ler alguns possíveis objetivos para que me diga se considera 

importante, mais ou menos importante ou nada importante 

 

1. Muito importante 

2. Mais ou menos importante  

3. Nada importante 

9. NS/NR 

 

84A.Manter um alto nível de crescimento econômico 

 

84B.Assegurar que o país tenha um exército forte que guarde as fronteiras com segurança 

 

84C. Assegurar que as pessoas tenham uma maior participação nas decisões em seus 

ambientes de trabalho e em suas comunidades 

 

84D.Tentar tornar as nossas cidades e o país mais bonitos 

 

84E. Manter a ordem no país 

84F.Aumentar a participação popular nas decisões do governo 

 

84G.Lutar contra a inflação 

 

84H.Proteger a liberdade de expressão e de manifestação 

 

85 Vou ler algumas diferentes formas de ação política que as pessoas podem adotar. Gostaria 

que você dissesse se já fez alguma dessas ações, se você poderia fazê-las, ou se nunca, em 

nenhuma circunstância, o faria. 

 JÁ FEZ PODERIA 

FAZER 

NUNCA 

FARIA 

NS/NR 

85A. Participar de uma reunião na 

sua comunidade para discutir 

assuntos de interesse comum. 

1 2 3 9 

85B Assinar um manifesto (abaixo 

assinado). 

1 2 3 9 

85C. Participar de campanha para 

arrecadação de dinheiro para alguma 

causa. 

1 2 3 9 

85D. Participar de boicote (por ex., 

deixar de comprar produto de 

determinada marca como forma de 

protesto). 

1 2 3 9 

85E.Participar de manifestações ou  

passeatas 

1 2 3 9 

85F. Participar de greves. 1 2 3 9 

85G. Ocupar prédios, fábricas, lotes,  

escolas. 

 

1 2 3 9 
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86. Em geral, você está muito satisfeito,  satisfeito, nem satisfeito nem insatisfeito,  

insatisfeito, muito insatisfeito com a maneira como a democracia está se desenvolvendo no 

Brasil? 

1. Muito satisfeito 

2. Satisfeito 

3. Nem satisfeito nem insatisfeito 

4. Insatisfeito 

5. Muito insatisfeito 

 

87. Pensando agora na administração federal do governo Lula. No geral, você diria que 

aprova ou não aprova a administração federal do governo Lula? 

1. Aprova   2. Não aprova   9. NS/NR  

 

88. Em sua opinião, o governo Lula é ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?  

 

1. Ótimo  2. Bom  3. Regular  4. Ruim  5. Péssimo 

 

89. (ESPONTÂNEA) Nós sabemos que todas as sociedades, nos diversos países, enfrentam 

tipos diferentes de problemas. Em sua opinião, qual é o principal problema que precisa ser 

resolvido com urgência e absoluta prioridade  pelo governo brasileiro? 

 

ANOTE: --------------------------------------------------------------------------------99.NS/NR 

 

90. (ESTIMULADA. ANEXO 29). Esta é uma lista de problemas que muitos consideram 

que precisam ser enfrentados pelo governo brasileiro. Qual deles você acredita ser o mais 

importante, que deve ser enfrentado com prioridade pelo próximo presidente da República e 

que afeta muito diretamente a sua vida?(DEPOIS QUE RESPONDER, INSISTIR): Qual é 

o segundo problema mais importante e que mais afeta a sua vida, que em sua opinião precisa 

ser resolvido? 

1. Atendimento público de saúde precário 

2. Pobreza/Fome 

3. Desemprego 

4. Problemas ambientais (Poluição/desmatamento) 

6. Criminalidade/Segurança Pública 

7. Tráfico de drogas 

8. Educação pública precária 

9. Falta de esgoto sanitário 

10. Falta de água tratada 

11. Estradas precárias 

12. Corrupção 

13. Endividamento do país 

99. NS/NR 
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91. (ESTIMULADA. ANEXO 30) Olhando para esta lista dos principais candidatos à  

Presidência da República e para esta lista de problemas. Em sua opinião, qual dos candidatos 

está mais preparado para resolver o problema do (a) -----(LEIA NA SEQUÊNCIA 

ABAIXO) ou você não pensou muito sobre esse assunto? 

 

1. Lula (PT) 

 2. Geraldo Alckmin (PSDB) 

 3. Cristóvam Buarque (PDT) 

 4. Heloísa Helena (PSOL) 

 9NS/NR 

 

91A. Atendimento público de saúde precário 

91B. Pobreza 

91C. Fome 

91D. Desemprego 

91E. Problemas ambientais (Poluição/desmatamento) 

91F. Criminalidade/Segurança Pública 

91G. Tráfico de drogas 

91H. Educação pública precária 

91I. Falta de esgoto sanitário 

91J. Falta de água tratada 

91K. Estradas precárias 

91L. Corrupção 

91M. Endividamento do país 

 

92. ANOTE SEXO:   1. Masculino  2. Feminino 

 

93. Quantos anos você tem?  ANOTE IDADE: ----------------------------- 

 

94. Qual foi o último ano que você cursou (ou está em curso) em sua vida  na escola ou na 

universidade? 

ANOTE: -----------------------------------  

 

95. Qual é a sua renda familiar? ANOTE :-------------------------------------- 99. NS/NR 

 

96. Qual é a sua religião?  

Codifique depois.  

1. Católica 

2. Evangélica 

3. Bastista 

4. Afro-Brasileira 

5. Espírita  

6. Outra 

8. Não tem religião 

9. Não respondeu 
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97. No momento você está (é)..... 

1. Empregado com carteira de trabalho 

2. Empregado sem carteira trabalho 

3. Trabalhador autônomo com previdência social 

4. Trabalhador autônomo sem previdência social 

5. Aposentado/pensionista 

6. Dona de casa 

7. Só estuda  

8. Está desempregado e procura emprego 

9. Está desempregado e não procura emprego  
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PAINEL DE ELEITORES 
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Diana 19 3º médio R$ 1,45 

mil 

Estudante Alto acesso à mídia;  

Alto interesse por política;  

4 1 º :02.08.2006 

2 º:16.09.2006 

3 º:15.10.2006 

4 º:06.11.2006 

José Carlos 24 8ª série R$ 1 mil Montador 

móveis 

Alto acesso à mídia; 

Alto interesse por política;  

3 1 º :04.08.2006 

2 º:14.09.2006 

3 º:07.11.2006 

Ana Maria 26 Médio 

completo 

R$ 600 Estudante/ 

Curso técnico 

Alto acesso à mídia;  

Alto interesse por política;  

4 1 º :05.08.2006 

2 º:18.09.2006 

3 º:14.10.2006 

4 º:07.11.2006 

Selene 33 4ª série R$ 350 Desempregad

a (faxineira) 

Baixo acesso à mídia; Alto 

interesse por política; 

Autolocalização ausente 

1 

 

1 º :06.08.2006 

Edson 

Santos 

52 Médio 

completo 

R$ 1,75 

mil 

Desempre-

gado 

(motorista) 

Baixo acesso à mídia;  

Alto interesse;  

2 

 

1 º :03.08.2006 

2 º:05.11.2006 

 

Ângela 31 6ª série R$ 350 Diarista Baixo acesso à mídia;  

Alto interesse por política;  

4 1 º :06.08.2006 

2 º:15.09.2006 

3 º:12.10.2006 

4 º: 09.11.2006 

Emerson 30 Médio 

completo 

R$ 650 Porteiro/ 

bicos 

Alto Acesso à mídia; Baixo 

interesse por política; 

Autolocalização ausente 

4 1 º :06.08.2006 

2 º:16.09.2006 

3 º:14.10.2006 

4 º: 10.11.2006 

Jane 56 Superior 

Completo 

R$ 950 Professora 

estadual 

aposentada 

 

Alto acesso à mídia;  

Baixo interesse por política;  

 

4 1 º :07.08.2006 

2 º:17.09.2006 

3 º:13.10.2010 

4 º:08.11.2010 

Antônio 

Carlos 

47 Ensino 

médio 

completo 

R$ 3 mil Borracheiro 

(autônomo) 

Alto acesso à mídia;  

Baixo interesse por política;  

4 1 º :08.08.2006 

2 º:19.09.2006 

3 º:14.10.2006 

4 º:10.11.2006 

Léa 40 Ensino 

médio 

completo 

R$ 550 Atendente de 

saúde 

Baixo acesso à mídia;  

Baixo interesse por política;  

4 1 º : 1 º .08.2006 

2 º:18.09.2006 

3 º: 16.10.2006 

4 º: 07.11.2006 

 

Wesley 25 Ensino 

médio 

completo 

R$ 450 Administrativ

o hospital 

Baixo acesso à mídia;  

Baixo interesse por política;  

4 1 º : 04.08.2006 

2 º:17.09.2006 

3 º:18.10.2006 

4 º: 04.11.2006 

 


