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I - A ausência do eleitor na produção científica brasileira

Apesar do debate teórico que vem sendo realizado há décadas, a Ciência Política não

logrou estabelecer um consenso acerca das interpretações sobre os elementos constitutivos

e produtores da ação política. Persistem controvérsias a respeito das seguintes questões:

como são realizados e quais sentidos são atribuídos aos atos e às condutas políticas? As

decisões políticas são resultantes das escolhas realizadas por indivíduos – sejam estes

egoístas ou solidários -, ou são os processos externos, tais como as instituições políticas e

sociais – que fornecem os parâmetros às preferências individuais?

No interior destas indagações, cabe ressaltar a presença de outra disputa teórica, que gira

em torno da existência de padrões prévios de racionalidade, que supostamente orientariam

tanto as condutas individuais e coletivas, quanto os processos de deliberações políticas.

Pode-se sustentar que a ação estratégico-racional carece de elementos exógenos aos

indivíduos – condições sociais e políticas, tais como igualdade e cultura política cívica -, ou

que a decisão produzida racionalmente necessita contar com aptidão argumentativa,

informações antecedentes ou sofisticação, por parte dos indivíduos. A discussão não

dispensa elementos normativos, abrigados em outros campos do saber, como a filosofia,

economia, sociologia, história, antropologia e, recentemente, a lingüística.

Estes temas podem ser localizados no cerne de enfoques distintos. De um lado, as teorias

agrupadas em torno do comportamentalismo; de outro, a abordagem institucionalista.

Basicamente, esta surgiu como reação aos comportamentalistas, apontados como

demasiadamente focados nas atitudes individuais. Por isso, argumentam que as instituições

são importantes no sentido de restringir as escolhas, logo, são categóricas para a produção

dos resultados políticos.

Na corrente neo-institucionalista, o eixo analítico se localiza no processo endógeno das

tomadas de decisão; os procedimentos de socialização e de constituição das preferências

não se constituem em objeto relevante - já que as preferências se encontram previamente

delimitadas. Assim, a hegemonia que esta abordagem adquiriu nos Estados Unidos e no

Brasil, produziu a escassez de estudos qualitativos ou quantitativos focalizados sobre o
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principal ator da democracia: o eleitor, o principal ausente da literatura da ciência política

brasileira.

Na década dos 40, a explicação para o comportamento eleitoral era dada a partir dos do

mundo rural, produtor de relações clientelistas e personalistas. A preocupação era a de

contraposição entre o rural e o moderno, em outros termos, do voto consciente e

autônomo – livre do controle dos coronéis – em contraposição ao moderno. Mas, nas

décadas seguintes, com a industrialização, a entrada dos operários exige outras explicações.

As hipóteses s passam a ter como corolário a teoria da modernização – que não se

distingue muito dos estudos anteriores, pois, nesta visão, também permanece o vínculo a

partidos como dependente da posição socioeconômica do indivíduo, ou seja, a associação

voto e classe social, inaugurando-se desta forma o uso de dados eleitorais agregados, com o

intuito de verificar a distribuição espacial do voto.

Uma das primeiras obras de cunho acadêmico lançadas no Brasil sobre o tema do

comportamento eleitoral, nos anos 60, foi coordenada por Temístocles Cavalcanti e Reisky

Dubnic. Publicado em 1964, pela Editora da Fundação Getúlio Vargas, propunha-se a

analisar o pleito para Governador de Estado, Assembléias Legislativas e Deputado Federal,

nas eleições de 1962, em alguns estados da federação - entre os quais Minas Gerais, Bahia e

Rio de Janeiro. Nela, os autores se valem de dados eleitorais agregados e apontam para uma

agenda de interpretações concentrada sobre as estratégias dos líderes partidários, a escolha

dos candidatos e seus atributos, as campanhas, as coligações partidárias. Os eleitores são

expectadores da competição, que se desenrola entre as elites políticas. Disputadas em um

contexto de polarização entre os comunistas e os grupos da direita, os capítulos, em geral,

concluem que o êxito dos grupos vencedores foi produto da ausência de ideologia por

parte dos candidatos e dos eleitores.

Todavia, o Golpe de 1964 demonstrou que a direção dos acontecimentos foi o oposto

destas interpretações e que os elementos ideológicos eram relevantes, naquele momento

político. Mas, as inferências da dinâmica local como personalista pouco ideológica e

clientelista persiste na literatura. Estas conclusões são aceitas sem o uso de pesquisas

empíricas mais sofisticadas e tendo como sustentação os mesmos referenciais teóricos para

a competição presidencial, notadamente a partir da bibliografia norte-americana, produzida

nos anos 50 e 60. Deve-se ressaltar que estas referências teóricas foram produzidas num

contexto de Guerra Fria, em um sistema bipartidário, com forte identidade partidária com
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os partidos republicano e democrata. Todavia, os elementos apresentados pela obra, sobre

a influência das campanhas e da publicidade foram inovadores, no contexto em que foram

produzidos.

Os estudos eleitorais o Brasil foram acentuados na década dos 70, destacando-se a

coletânea de Lamounier e Cardoso "Os partidos e as eleições no Brasil"; de Fábio

Wanderley Reis "Os partidos e o regime: a lógica do processo eleitoral brasileiro" e o livro

de Bolívar Lamounier "Voto de Desconfiança: eleições e mudanças políticas no Brasil 1970

- 1979". Em grande parte destes estudos, a identificação com os partidos emerge como um

importante preditor para o comportamento eleitoral; o MDB, percebido pelo eleitorado

como partido popular, ao contrário da Arena, agremiação dos mais ricos.

Em "Os partidos e o Regime", as deduções teóricas sobre o comportamento do eleitor

foram produzidas a partir de dados de surveys realizados em 1976, durante o regime

autoritário, em cidades de porte médio. Com forte influência da Escola de Michigan e em

interface com a sociologia eleitoral, o organizador se utilizou, sobretudo, do modelo de

"centralidade" - que envolve tanto a dimensão horizontal de dicotomia entre

centro/periferia, quanto a vertical - situação socioeconômica dos votantes-, para concluir

que "muito do jogo político futuro se decidirá na expansão e instrumentalidade que venha a

ter a aparelhagem educacional brasileira" (Reis, 1978: 303).

A coletânea interpretou a lógica do comportamento eleitoral, sobretudo, a partir da

contraposição dos eleitores ao regime autoritário vigente, clivagem que esclarecia, em

grande medida, as posições assumidas pelos indivíduos, identificados com a Arena

(situação) e MDB (oposição).  A preferência partidária é explicada a partir dos efeitos da

acelerada urbanização, que produz resultados distintos nas atitudes e opiniões dos eleitores.

Nesta perspectiva, foram analisados grupos de eleitores a partir de cortes de identidade

partidária, ideológicas e social - inserção do indivíduo na estrutura econômica, produtora de

identidades e/ou consciência de classe. Nestes termos, a racionalidade do eleitor e a

“sofisticação” de suas escolhas são definidas, em muitos aspectos, pelo volume de

informações disponíveis, decorrentes, sobretudo da educação formal.

Mas, deve ser feito um esforço teórico e metodológico para "revisitar" estas conclusões,

produzidas em um específico cenário político e institucional autoritário. Atualmente, trata-
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se de um eleitor que decide o voto para prefeito no interior de um ambiente político, no

qual a atitude dos partidos é mais complexa que a do anterior sistema bipartidário

autoritário - que se encontrava regulado em termos de "apoio" ou "oposição" ao regime.

No processo de redemocratização, em relação à arena institucional, ocorreram significativas

mudanças, expressas em novas regras relativas às disputas, possibilidade de coligações, o

direito aos partidos para que se expressem livremente e o significativo crescimento de

legendas partidárias, o que resultou em aumento da competitividade do sistema partidário e

fragmentação política nas casas de representação, inclusive no plano local.

Inúmeras outras modificações ocorreram no próprio perfil do eleitorado brasileiro - que se

tornou mais experiente em participação eleitoral, mais escolarizado e mais “velho", e com

maior acesso às informações. Os eleitores puderam eleger um candidato filiado a um

partido mais próximo à tradição de esquerda para governar o país, e esta escolha no plano

federal pode ter gerado efeitos sobre os padrões de voto nos municípios. Ademais, a uma

“cultura paroquialista”, aparentemente presente nos anos 70, nos pequenos municípios rurais

- nos quais as lideranças políticas têm mais possibilidade de controle e influência-, ajuntou-

se uma prática mais associativa e participativa, que se disseminou nacionalmente, gerando

atitudes mais críticas em relação aos governos e seus administradores2. Importa destacar

ainda que estas alterações políticas foram concomitantes a novos padrões

socioeconômicos. A contradição urbano/rural foi atenuada, sobretudo pela popularização

do acesso aos meios de comunicação e pela simultaneidade das informações, oferecidas

durante os períodos de campanha.

Assim, seria prudente verificar se a lógica do eleitor no período pós-redemocratização foi

"congelada" - i.e, se sua decisão segue sendo baseada, sobretudo, em clivagens econômicas

e sociais, como previsto-, ou se outras conseqüências foram produzidas por este conjunto

de mudanças institucionais e econômicas. Consideramos proeminente a atualização dos

dados produzidos, agregando à análise do comportamento do eleitor no plano municipal,

outros achados heurísticos e teóricos acerca da "racionalidade", para interpretar a lógica do

eleitor. Trata-se de refletir sobre o comportamento eleitoral, atualizando as regras e

legislações que regulam as eleições/partidos; verificando as transformações

2 Elemento relevante é o de que a cultura mais participativa, não gerou maior adesão aos valores
democráticos ou mesmo valorização dos partidos e das demais instituições representativas. Simone Bohn
(2010) argumenta que a crítica as administrações municipais, na região Norte, aumenta a abstenção eleitoral
em eleições locais. Isso seria explicado na medida em que a avaliação negativa da administração reduz a
confiança no poder público e na democracia.
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socioeconômicas, que reduzem aparentemente as diferenças centro/periferia ou mundo

urbano/rural, em um sistema multipartidário e sob um governo mais contíguo à esquerda.

Em função destas novas configurações, os elementos conjunturais, ou de curto prazo,

podem auxiliar na explicação do voto em sociedades que produzem resultados eleitorais

mais instáveis, como pode ser observado, sobretudo, nas sociedades latino-americanas.

Nestas sociedades, em que a democracia muitas vezes ainda se encontra em processo de

consolidação e os partidos não são instituições fortemente institucionalizadas, é notável a

desconfiança dos eleitores nas organizações formais de representação política, tanto os

partidos isoladamente, como também as casas de representação política (câmaras de

deputados, senados, etc.). Em grande parte dos países latino-americanos, os índices de

desconfiança são maiores para com as instituições políticas do que para com a imprensa e

os meios de comunicação.3 Soma-se a isso a baixa identidade partidária e alta volatilidade

eleitoral, e podemos compreender como aumenta a importância das campanhas televisivas

nas estratégias dos partidos (Telles, Lourenço, Storni, 2009).

Recentemente, Marcelo Baquero e Dejalma Carmonese (2009) se propuseram a reduzir a

carência de estudos focalizados nos municípios. Organizaram uma coletânea que discute o

comportamento eleitoral, em grandes e médias cidades do Sul do país. A despeito deste

esforço e da introdução de novos elementos para a compreensão das eleições municipais –

como a abstenção, a cobertura midiática, o legislativo municipal -, as variáveis exógenas,

como as regras, a competitividade e o sistema partidário – são privilegiados, com menor

ênfase sobre a conduta do eleitor e suas motivações de voto.

Para ilustrar a lacuna de trabalhos que tratam do eleitor como unidade de análise,

examinamos os artigos divulgados em três publicações especializadas, nos últimos 10 anos

(1999- 2009): a Revista Brasileira de Ciências Sociais - RBCS, de São Paulo; a Revista

Dados, do Rio de Janeiro e a Revista Opinião Pública, de Campinas. Não se trata aqui de

uma amostra dos periódicos nacionais, por isso, não se podem fazer inferências globais.

Mas, em função da avaliação institucional positiva e da penetração deles no público

3 O Informe Latinobarómetro de 2008 indicou que somente 20% dos brasileiros possuem muita ou alguma
confiança nos partidos políticos e 34% no Congresso Nacional, enquanto 60% e 62% confiam muito ou algo
na TV e nos jornais, respectivamente. Esses valores foram próximos à média latino-americana. Em Belo
Horizonte, a nota média da confiança nos partidos foi de 3,5; na imprensa 5,1 e na Igreja 6,2, em uma escala
de 0 a 10, de acordo com Dados da Pesquisa "A decisão de voto em eleições municipais", do
IPESPE/UFMG.
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universitário, os artigos divulgados nestas revistas refletem, em alguma medida, os temas

das pesquisas desenvolvidas nas instituições. Ao mesmo tempo, a publicação regular de

artigos de uma mesma área temática colabora para aumentar a visibilidade das mesmas,

além de reforçar temas e categorias analíticas já consolidadas. Ainda com a ressalva

amostral, é interessante verificar o conteúdo publicado nestes periódicos selecionados:

Quadro 1: Artigos sobre comportamento eleitoral - RBCS (1999/2009)

Revista Brasileira de Ciências Sociais

Anos Analisados 1999-2009

Total de artigos 300

Comportamento Eleitoral 3 (1%)

Método

Quantitativo 3 (100%)

Qualitativo 0

Mistos 0

Teóricos 0

Fonte: Cálculo realizado através do acesso ao Scielo - www.scielo.br

Entre 1999 a 2009, a RBCS publicou 300 artigos, dos quais 1% versava sobre o

comportamento eleitoral e a totalidade (3) das pesquisas utilizou exclusivamente

metodologias quantitativas.
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Quadro 2: Artigos sobre comportamento eleitoral - Revista Dados (1999 – 2009)

Revista Dados

Anos Analisados 1999-2009

Total de artigos 256

Comportamento Eleitoral 5 (2%)

Método

Quantitativo 5 (100%)

Qualitativo 0

Mistos 0

Teóricos 0

Fonte: Cálculo realizado através do acesso ao Scielo - www.scielo.br

Nos últimos 10 anos foram divulgados na Revista Dados somente 5 artigos - 2% do total

da produção - cuja unidade de análise era o eleitor. Seguindo igual padrão encontrado na

da RBCS, todos se basearam em técnicas quantitativas.

Por último, apresentamos a Revista Opinião Pública, que se destaca das demais por ser

uma publicação especializada na reflexão sobre teorias, metodologias e análise de opinião

pública e porque se propõe a divulgar dados nacionais e internacionais em comportamento

político e social.
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Quadro 3: Artigos sobre comportamento eleitoral - Revista Opinião Pública (2000/2009)

Revista Opinião Pública

Anos Analisados 2000 - 2009

Total de artigos 130

Comportamento Eleitoral 34 (26%)

Método

Quantitativo 29 (85%)

Qualitativo 0

Mistos 0

Teóricos 5 (15%)

Fonte: Cálculo realizado através do acesso ao Scielo - www.scielo.br

Como esperado, foi o periódico com maior expressão no trato do comportamento

eleitoral. Ainda assim, apenas ¼ destes ou 26% dos 130 artigos, foi dedicado à análise do

eleitor. Entretanto, diferentemente das demais publicações, apesar de persistir uma ênfase

quantitativa (85%), observa-se que 15% destes artigos foram de reflexão teórica.

Gráfico 1: Artigos sobre comportamento eleitoral em revistas especializadas – 1999 - 2009

Fonte: Cálculo realizado através do acesso ao Scielo - www.scielo.br

Quando agrupamos os três periódicos, observa-se que os maiores picos de publicações

sobre o tema do comportamento eleitoral foram divulgados na Revista Opinião Pública, e
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representam artigos produzidos a partir dos dados do ESEB - Estudo Eleitoral Brasileiro,

nos anos de 2003 e 2007, período imediatamente posterior ao da realização das eleições

presidenciais e da pesquisa nacional do ESEB.4 As questões presentes nos questionários do

ESEB, principal pesquisa eleitoral no Brasil, abrem uma série de espaços para a análise do

comportamento político, pois, entre outras, permitem testar e comparar a hipótese

culturalista com outras explicações para a alienação eleitoral e para a participação, além de

verificar o comportamento do eleitor e os fatores que atuam sobre a decisão do voto. Mas,

a pesquisa é realizada a cada quatro anos, coincidindo com as eleições nacionais

presidenciais, tendo em vista a formação de uma série histórica de dados sobre

comportamento eleitoral e cultura política.

No total, foram analisados 686 artigos, de 3 periódicos, no período 1999/2009 e, destes,

42 tratavam do eleitor. Nota-se que há uma reduzida produção acadêmica sobre o

comportamento eleitoral e, ademais, as eleições municipais mereceram raras análises,

mesmo nos periódicos mais focados neste tema. Existe uma ênfase de pesquisas sobre o

pleito nacional – as presidenciais- e, além disso, os artigos teóricos, necessários para a

reflexão sobre o eleitor foram numericamente insignificantes; as metodologias qualitativas e

a interdisciplinaridade são inexistentes, o que se torna um problema, sobretudo porque os

métodos qualitativos podem explorar perspectivas ainda não esclarecidas pelas teorias que

foram produzidas para interpretar a decisão de voto para presidente.

II. Questões e lacunas: a ausência do eleitor

A partir destes dados - que demonstram a ausência do eleitor-, apresento alguns

interrogantes que considero relevantes para o debate sobre a produção brasileira no tema

do comportamento eleitoral, ainda que eu possua muito mais dúvidas que certezas

estabelecidas. As principais lacunas são apresentadas a seguir:

(i) a expectativa teórica de conexão entre o comportamento do eleitor no plano das eleições

locais e nacionais, isto é, explicações que supõe iguais padrões de motivações para o voto

no prefeito e no presidente;

4 O ESEB é uma pesquisa pós-eleitoral baseada em amostra probabilística da população brasileira, que segue
parcialmente o modelo do National Election Studies (NES), norte-americano. Os dados coletados são
característicos da ciência política e da sociologia: valores, percepções e visões de mundo relacionado com a
política e com as instituições sociais. O foco do ESEB é a identificação e o aprofundamento das múltiplas
explicações sobre o comportamento eleitoral
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(ii) o relativo descaso das com o papel exercido pela mídia e pelas campanhas políticas e

seus efeitos sobre a decisão do voto;

(iii) uma perspectiva bastante presente nos estudos, segundo a qual somente um eleitor

sofisticado, educado e bem informado é capaz de produzir escolhas racionais e boas

democracias;

(iv) algumas variáveis são sistematicamente selecionadas para os testes das hipóteses acerca

do comportamento eleitoral, ao passo que outras são previamente descartadas pelos

pesquisadores, sem maiores avaliações. Certamente, a mais polêmica delas é a dimensão

ideológica do voto, ora apressadamente aceita e mensurada através do auto-

posicionamento do eleitor na problemática escala esquerda-direita, ora rejeitada, em função

da crença no caráter pouco estruturado do eleitorado brasileiro;

(v) as metodologias, com pouco aprofundamento dos instrumentos quantitativos e o

escasso uso de técnicas qualitativas, que são capazes de explorar não somente os resultados

das ações, mas de detectar os sentidos das próprias condutas políticas. Ainda neste campo,

a carência de diálogo com outras áreas do conhecimento, sobretudo com a antropologia e a

história, que têm trazido importantes contribuições ao estudo das redes políticas - estudos

da memória, biografias, reconstrução da própria história política - a partir de novas fontes.

Finalmente, mas não menos importante,

(vi) a escassez de estudos comparativos com a realidade latino-americana, cujos sistemas

partidários e história política são mais similares à brasileira do que aos padrões dos norte-

americanos. Em outros termos, a insistência na perspectiva comparativa e teleológica, que

trata menos de uma questão científica e mais de um problema de valor - o que deveria ser o

nosso eleitor brasileiro e como ele deveria se comportar, a partir do que é o eleitor norte-americano.

Apresento a seguir uma dimensão ausente nos estudos eleitorais, lacuna esta que supõe um

padrão único de comportamento, a saber: (i) uma questão de ordem teórico-metodológico,

na aferição das atitudes, que parte da suposição segundo a qual os eleitores entendem a

dimensão municipal tal qual a nacional.

II. 2. O padrão do comportamento eleitoral: articulação das esferas?
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Uma lacuna teórica bastante pertinente é o de indagar se é de se esperar que a decisão de voto no

plano das municipais repita o mesmo padrão das nacionais? Na literatura brasileira atual, as

presidenciais se constituem como o principal foco para a análise do comportamento

eleitoral Entretanto, escassas pesquisas se debruçam sobre a lógica do eleitor nas

municipais. A conexão local/nacional justifica a relevância de estudos sobre a

territorialidade do voto e sua expressão em eleições municipais.  Embora se possa contra-

argumentar que não há sentido em se compreender o eleitor como se este dispusesse de

racionalidades distintas para cada esfera de eleição, pode-se ponderar, por outro lado, que

as motivações para o voto podem variar dependendo destes planos - municipal e/ou

federal, sem que tal variante seja resultante de uma conduta não-racional.

A conexão local versus nacional: assimetrias

Apresentaremos alguns dados para comparar as duas lógicas, a partir da apresentação do

caso de algumas capitais, utilizando-se dados de pesquisas do Instituto Datafolha,

realizadas nas eleições de 2008. Utilizaremos variáveis estruturais e conjunturais, retiradas

dos paradigmas marco e micro-processuais, como a preferência por partido, a avaliação dos

governantes e o acompanhamento das campanhas, a fim de verificar se os padrões

nacional/local estão associados. Em seguida, trato de uma questão pouco usual: os

indecisos. As campanhas se dirigem para este tipo de eleitor, mas há muitas afirmações

acerca da influência das classes médias sobre outros segmentos de eleitores, sobretudo

sobre os “menos sofisticados”. Todavia, poucos estudos abordam as condutas deste grupo.

Para a comparação, foram utilizados as bases de dados dos questionários do instituto

Datafolha para se criar um padrão, pois esses questionários foram aplicados nos mesmos

períodos nas capitais e somente eles possuíam, ao mesmo tempo, as variáveis de partido,

acompanhamento do HGPE, avaliação de governo e outros.
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Tabela1. Identidade Partidária entre os níveis Nacional e Local nas capitais selecionadas – Eleições de
2008 (%).

Nacional
(ESEB20025

)*

Capitais
(DataFolha2008)**

Brasil São Paulo BH Rio Curitiba POA Recife Salvador

PT 25,6% 22,9% 21% 14,8% 13% 19,2% 34,5% 26%

PMDB 7,2% 2,7% 5% 3,3% 3,8% 7,6% 4,1% 4,3%

PSDB 4,5% 10,8% 6,6% 1,8% 6,9% 1,2% 1,1% 0,5%

PFL/DE
M

3,4% 0,6% 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 2% 4,5%

PDT 0,9% 0,1% 0,3% 4,2% 0,5% 3,1% 0,1% 0,3%

Outros 2,9% 3,1% 2,5% 6,5% 3,5% 4,6% 3,5% 2,5%

Nomes e
Refs

3,1% 8% 2,5% 4,2% 3,2% 1,5% 9,1% 11,7%

NS/NR 52,4% 51,8% 61,9% 64,9% 68,8% 62,6% 45,6% 50,2%

Total (n) (2513) (1954) (1845) (2267) (1786) (1847) (1836) (1848)

Data 31/10a3/12 29e30/9 03e04/10 03e04/10 03e04/10 03e04/10 03e04/10 03e04/10
*Variável q68 - a primeira menção do “partido de que mais gosta”.  **Variável P2 - “Qual é o seu partido político de preferência?”.

Podem-se destacar diferenças substantivas entre a preferência pelo PT no plano nacional,

que alcança 26% e as capitais dos estados. Observa-se que, a despeito de sua representação

política no Congresso Nacional seja originada, sobretudo nas regiões mais ricas e

desenvolvidas,  são nas capitais nordestinas – Salvador e Recife – que o petismo alcança

maior preferência. O eleitorado do PT tem apresentado outro perfil e o petismo parece

avançar em direção às áreas mais pobres do país, deixando o eixo mais industrializado e

invadindo regiões menos desenvolvidas.

Este fenômeno encontrado nas capitais nordestinas - Salvador, governada pelo PMDB e

Recife, governada pelo PT – pode ser decorrente do impacto dos programas sociais e dos

investimentos do governo federal, que inverteu a lógica de alocação de recursos e

direcionou parcelas significativas para a Bahia – cujo governador Jacques Wagner é do PT -

e Pernambuco, administrado por partido da base aliada (PSB). Assim, a posição do

governador, em capitais mais dependentes dos recursos estaduais, pode ser um fator que

explique o crescimento de investimentos públicos e, conseqüentemente, a predisposição do

eleitorado em se alinhar ao partido do governador.

5 O ESEB 2002 é uma pesquisa nacional baseada em uma amostra probabilística, com entrevistas domiciliares
planejadas a partir de seis estratos geográficos.
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Todavia, uma análise mais atenta dos dados demonstra, ainda, que não há associação entre

petismo e cidades governadas pelo PT. Em Belo Horizonte e Porto Alegre – capitais

administradas em longo período pelo partido - a identidade com o PT é menor do que a

média nacional. Isso poderia indicar que a posição do prefeito pode apontar dois caminhos

inversos: aumento da preferência pelo partido, como no caso do Recife e Salvador, na

condição em que os prefeitos e governadores sejam aliados; decréscimo ou mesmo

estabilidade da identidade com o PT, quando prefeito e governador são de partidos

adversários – condição que caracteriza Belo Horizonte e Porto Alegre. A presença de

oposição governo estadual versus prefeitura parece desgastar a administração local, ao

expor as suas fragilidades e reter recursos políticos e financeiros.

Esta hipótese de alinhamento governador e prefeito como condição para a identidade com

os partidos se torna ainda mais consistente ao observamos o caso de São Paulo e Belo

Horizonte, ambas situadas em estados em que o PT elegeu prefeitos em oposição ao

governador. Nestas capitais, é notória a polarização entre os eleitores do PT e do PSDB.

Há afinidade com o PSDB em São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte. Já o PDT, possuiu

destaque somente no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. O DEM tem destaque somente em

Salvador. Enquanto isso, o PMDB não possui variação pronunciada entre as capitais. O PT

aparece como o partido de maior preferência nacional, tendo na comparação, maior

destaque em Recife, e sendo menor em Curitiba.

É interessante ainda ressaltar que o maior número de referência a lideranças políticas foi

citada em Recife, Salvador e São Paulo, o que pode se relacionar com um caráter mais

personalista e simbólico na ligação do eleitor com os partidos políticos.

A análise da evolução do petismo seria mais bem elaborada a partir da sua dinâmica

temporal, mas aqui somente veremos a sua comparação com os níveis de renda, dado pela

tabela 2.
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Tabela2. Preferência pelo PT e renda nas capitais selecionadas – Eleições de 2008 (%).
PT Não PT

São Paulo Renda até 2sm 31,5% 25,3 %

Renda maior que 2sm 68,5% 74,7%

Total (n) 100%(444) 100%(1461)

BH. Renda até 2sm 21,7% 32,4%

Renda maior que 2sm 78,3% 67,6%

Total (n) 100%(203) 100%(791)

Rio de Janeiro Renda até 2sm 24,6% 26,8%

Renda maior que 2sm 75,4% 73,2%

Total (n) 100%(224) 100%(1045)

Curitiba Renda até 2sm 17,7% 20,2%

Renda maior que 2sm 82,3% 79,8%

Total (n) 100%(147) 100%(888)

POA Renda até 2sm 26,2% 27,4%

Renda maior que 2sm 73,8% 72,6%

Total (n) 100%(214) 100%(791)

Recife Renda até 2sm 55,0% 54,8%

Renda maior que 2sm 45,0% 45,2%

Total (n) 100%(353) 100%(673)

Salvador Renda até 2sm 36,4% 47,9%

Renda maior que 2sm 63,6% 52,1%

Total (n) 100%(217) 100%(725)
Obs1: o salário mínimo considerado nas opções do datafolha se refere ao valor de 415 reais.
Obs2: foram considerados missings aqueles que se recusaram a indicar a renda (97, DF) ou não responderam sobre ela (99
DF).
Obs3: “não petistas” foram aqui classificados como os que não possuíam preferência pelo PT (NS, NR, Nenhum,
Outros, Nomes e Referências)
Fonte: Datafolha aplicados, todos, em 29 e 30/09/2008.

Nota-se pelos dados nacionais, o crescimento do petismo em regiões mais pobres.  Pode-se

desagregar as capitais por níveis de renda, a fim de verificar se este padrão mantém estável.

Na comparação entre petistas e não petistas, a adesão ao PT é mais acentuada entre os

eleitores de mais baixa renda em São Paulo, 31,5 contra 25,3%, capitais com estruturas

socioeconômicas bastante distintas. Já o oposto ocorre em Belo Horizonte e Salvador,

locais em que não há uma polarização de renda, e o petismo penetra de modo similar entre

os mais ricos e mais pobres. .

Nos casos do Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Recife, ressaltamos níveis de renda

pouco diferenciados entre aqueles que possuem preferência pelo PT e os demais eleitores.

Talvez fosse encontrado maior diferenciação se a renda estivesse mais desagregada. A

PNAD de 2007 mostra uma faixa bastante significativa da população que recebe até meio
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salário mínino por domicílio, principalmente nas regiões metropolitanas de Recife e

Salvador, mas o questionário eleitoral tinha como primeira faixa de renda familiar 830 reais

(dois salários mínimos à época). Neste sentido, parece ser mais forte a hipótese de

crescimento do petismo em função do alinhamento prefeito e governador do estado,

do que as variáveis socioeconômicas, como renda.

Outro argumento que pode explicar a identidade do eleitor com os partidos é a avaliação

do prefeito. A avaliação de governo é uma importante variável para os estudos do

comportamento eleitoral, pois guarda uma relação entre a análise retrospectiva e as

informações que essa traz ao eleitor para auxiliá-lo na comparação entre os candidatos que

se apresentarão na disputa. A seguir são mostradas a avaliações dos prefeitos em 2008 e do

presidente - Fernando Henrique Cardoso-, em 2002.

Tabela3. Avaliação do presidente (2002) e prefeitos nas eleições de 2008(%)
Nacional
(ESEB2

002*)

Capitais
(DataFolha2008**)

Brasil São Paulo BH. Rio Curitiba POA. Recife Salvador

Ótimo/Bom 40% 49,3% 77,4% 23,1% 80,5% 47,1% 54,8% 24,4%

Regular 14% 35,7% 17% 38,8% 15,8% 31,5% 33,4% 48,9%

Péss./Ruim 44,3% 13,1% 3,3% 36,1% 3% 18,9% 10,7% 24,7%
NS/NR 1,8% 2% 2,4% 2% 0,7% 2,5% 1,3% 50,2%
Total (n) (2513) (1954) (1056) (1311) (1056) (832) (1040) (992)
Data 31/10a3

/12 29e30/9 29e30/9 29e30/9 29e30/9 04e05/9 29e30/9 29e30/9
*Variável q45 sobre a “avaliação do governo Fernando Henrique nos últimos 4 anos”.
**Variável p11 - “O prefeito (nome) vai completar três anos e nove meses de governo. Em sua opinião ele está fazendo
um governo...”.

O presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu último ano de mandato, em 2002,

possui proporção de avaliações negativas - péssima e ruim -, que superam as positivas boa e

ótima. No caso dos prefeitos, ocorre padrão inverso em Belo Horizonte, Curitiba, Recife e

São Paulo, cujos mandatários ou conseguiram se eleger ou elegeram o seu sucessor. A

avaliação mais negativa é mais acentuada em Porto Alegre (PMDB) e Salvador (PMDB),

cujos prefeitos também conseguiram novo mandato. No Rio de Janeiro, o prefeito não

consegue eleger o seu sucessor e Eduardo Paes (PMDB), de oposição, consegui se eleger

com o apoio do governador do estado, Sérgio Cabral, também do PMDB.

Nota-se que nos casos apresentados, avaliações mais positivas possibilitaram reeleição do

prefeito, mas dificultaram a eleição de um sucessor indicado pelo mesmo prefeito. .

Contudo as avaliações, isoladamente, não são suficientes para indicar tendências eleitorais
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se não forem comparadas com as avaliações dos outros níveis de governo, que como dito,

também podem influenciar o resultados das eleições municipais.

Na tabela 4, temos a avaliação dos diferentes níveis de governo, obtida pela nota média

dada ao desempenho de cada governante numa escala que varia entre 0 a 10.

Tabela 4. Avaliação do desempenho dos governantes (nota média de uma escala de 0 a 10).

POA São Paulo Rio Curitiba BH Salvador Recife

Presidente Lula 5,9 6,5 6,7 6,7 7,1 7,5 7,8

Governador 4,0 5,8 5,4 5,7 8,1 5,7 6,4
Prefeito 5,9 5,7 4,6 8,1 7,6 5,3 7,3
Resultado do
Pleito p/ a
prefeitura

Reeleito “Reeleito”
(pref. desde

2006)

Eleito c/
apoio do

governador

Reeleito Eleito c/
apoio do
prefeito

Reeleito Eleito c/
apoio do

pref.
Pergunta: “De zero a dez que nota você dá para o desempenho do prefeito/governador/presidente (nome)?”(p12).
Fonte: Datafolha 04 e 05/9/2008 (cálculos da autora).

Observamos que os prefeitos reeleitos tiveram nota média acima de 5, com maior destaque

para o caso de Curitiba, em que o prefeito apresentou avaliação de desempenho bastante

superior à do presidente e à do governador (8,1). No caso de Belo Horizonte, capital em

que ocorreu uma disputa bastante polarizada entre PSB/PT e o PMDB, o vencedor contou

com um apoio de grande significância, dado pelo prefeito petista e pelo governador tucano,

que eram muito bem avaliados. Pela primeira vez, desde 1992, prefeito e governador

estavam alinhados, nesta capital.

O caso de Salvador também é importante, pois os candidatos que foram para o segundo

turno - o prefeito do PMDB e o candidato petista -, iniciaram a campanha mal

posicionados nas pesquisas de opinião. Mas, conseguiram crescer sem representar uma

oposição aos governos federal e estadual, diferentemente dos candidatos do PSDB e DEM.

No Rio de janeiro, a vitória também foi a do candidato mais alinhado com o governo

federal e estadual. E, em Recife, um candidato desconhecido, venceu com o apoio do atual

prefeito, que era alinho com o governo federal, muito bem avaliado na cidade. Destaca-se a

boa avaliação do presidente Lula em Salvador e Recife, principalmente.

A campanha nos veículos de comunicação de massa tem se mostrado uma ferramenta de

grande relevância e com capacidade de influência na decisão do voto, principalmente para a

escolha para o executivo em grandes cidades. A televisão tem se apresentado como uma
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instituição que apresenta um alto nível de confiança, por parte do eleitorado. Através da

TV, são praticadas estratégias para atrair eleitores com ênfase na imagem e na forma de

comunicação do candidato. Por isso, torna-se importante destacar os dados do Horário

Gratuito de Propaganda Eleitoral – HGPE.

Na tabela 5, temos a freqüência de acompanhamento do horário eleitoral gratuito

reportado após as majoritárias de 2002. Apesar da alta incidência dos que não se lembram e

não responderam, podemos destacar que entre as respostas válidas, é elevado o

acompanhamento do horário eleitoral gratuito na TV, já indicando a importância do apelo,

neste veiculo, para a definição do voto.

Tabela 5: Freqüência com que assistiu o horário eleitoral gratuito na TV (ESEB2002).
Freqüência %

Não assistiu 235 9,4

Um dia por semana 204 8,1

Dois ou três dias por semana 447 17,8

Quatro dias por semana ou mais 363 14,4

Não lembra/NS/NA/NR 1264 50,3

Total 2513 100,0

Na tabela 6, apresentamos a freqüência com o que o eleitor acompanha o horário eleitoral

gratuito, nas eleições de 2008. Ela mostra a grande importância desse instrumento também

no nível local das eleições, nas capitais consideradas. Observa-se a alta incidência de

respostas afirmativas, ainda faltando duas semanas para o 1º turno. Mas, a variação não é

tão significativa, estando entre 59 e 69%.

Tabela 6. Acompanhamento do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral na TV, 2008
Capitais

(DataFolha2008)
São Paulo BH Rio Curitiba POA Recife Salvador

Sim, assistiu 62,6 59,0 63,6 69,2 68,6 60,8 66,0
Não, não
assistiu

37,4 41,0 36,4 30,8 31,4 39,2 34,0

Total (n) (1658) (862) (1184) (816) (1039) (832) (1008)
Data 17e18/9 17e18/9 17e18/9 17e18/9 17e18/9 17e18/9 17e18/9
Pergunta: “No dia 19 de agosto teve início o horário eleitoral gratuito na TV, que é exibido no período da tarde, entre
uma e uma e meia (13h00 e 13h30), e à noite, entre oito e meia e nove horas (20h30 e 21h00). Você assistiu algum dia pela
TV à propaganda de algum dos candidatos a prefeito no horário eleitoral gratuito?” (p40).
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Diferentemente dos eleitores com decisão cristalizadas – que já definiram o se seu voto e

são bases sólidas de cada candidato – procura-se estudar também os indecisos, segmentos

fundamentais para as campanhas eleitorais. Para fins empíricos, são considerados indecisos

aqueles que não souberam responder quanto à sua intenção de voto estimulada um mês

antes das eleições do primeiro turno. Caso contrário, são considerados como decididos.

Na tabela 7, notamos uma significativa variação entre os que não souberam responder

sobre sua intenção de voto6. Procuraremos identificar o perfil desses indecisos, por gênero,

preferência por partido e avaliações de governo.

Tabela 7. Indecisos em relação à intenção de voto – 1. Turno, 2008 (%).
São Paulo BH Rio Curitiba POA Recife Salvador

Decididos 96,4% 87,7% 94,3% 94,5% 89,7% 94,6% 94,7%

Indecisos 3,6% 12,3% 5,7% 5,5% 10,3% 5,4% 5,3%

Total (n) (1091) (845) (944) (831) (832) (816) (879)

Data 04e05/9 04e05/9 04e05/9 04e05/9 04e05/9 04e05/9 04e05/9
Obs1: São considerados indecisos aqueles que não souberam responder quanto à sua intenção de voto estimulada um mês
antes das eleições do primeiro turno. Caso contrário, são considerados como decididos.

Observa-se uma decisão de voto mais cristalizada em São Paulo e indecisão maior em Belo

Horizonte – cidade em que o PT e o PSDB se alinharam ainda na pré-campanha. Em

Porto Alegre os valores também são elevados, comparativamente às demais capitais.

Nota-se ainda que, recorrentemente, as mulheres se destacam como mais indecisas. Chama

a atenção o caso de Salvador, seguido por Recife e depois São Paulo.

6 Contudo devemos ainda considerar a dificuldade de captar os verdadeiros indecisos, já que muitos que
reportam sua intenção de voto e se dizem decididos, por vezes, mudam de intenção ao longo da campanha.
Apesar de aqui analisarmos os indecisos de forma indireta, ou seja, como os que não declararam sua intenção,
outra forma de estudar a condição de indecisão poderia ser dada mais diretamente através da variável de
decisão do voto.
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Tabela 8. Decisão de Voto e Gênero.
Decididos Indecisos

São Paulo Homem 47,2% 33,3%

Mulher 52,8% 66,7%

Total 100% 100%

BH Homem 47,1% 39,4%

Mulher 52,9% 60,6%

Total 100% 100%

Rio Homem 46,9% 37,0%

Mulher 53,1% 63,0%

Total 100% 100%

Curitiba Homem 47,3% 41,3%

Mulher 52,7% 58,7%

Total 100% 100%

POA Homem 46,5% 37,2%

Mulher 53,5% 62,8%

Total 100% 100%

Recife Homem 46,8% 29,5%

Mulher 53,2% 70,5%

Total 100% 100%

Salvador Homem 47,5% 21,3%

Mulher 52,5% 78,7%

Total 100% 100%
Fonte: Datafolha de 04 e 05/09.

A tabela 9 confirma as teorias clássicas sobre o comportamento eleitoral. Entre os

indecisos encontra-se a maior parcela de eleitores sem identidade partidária. As diferenças

entre decididos e indecisos foram mais acentuadas nas cidades de São Paulo, Rio de

Janeiro, Recife e Salvador.
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Tabela 9. Decisão de Voto e Preferência por Partido
Decididos Indecisos

São Paulo Preferência por
Partido

PT 25,8% 10,3%

Outros e Refs 26,5% 7,7%

Não tem/Nenhum 47,7% 82,1%

Total 100% 100%

BH. Preferência por
Partido

PT 22,0% 13,5%

Outros e Refs 19,3% 10,5%

NS/Nenhum 58,7% 76%

Total 100% 100%

Rio. Preferência por
Partido

PT 19,3% 5,6%

Outros e Refs 23,4% 11,1%

NS/Nenhum 57,3% 83,3%

Total 100% 100%

Curitiba Preferência por
Partido

PT 13,1% 13,0%

Outros e Refs 25,6% 10,9%

NS/Nenhum 61,3% 76,1%

Total 100% 100%

POA. Preferência por
Partido

PT 13,4% 9,5%

Outros e Refs 22,9% 11,9%

NS/Nenhum 63,7% 78,6%

Total 100% 100%

Recife Preferência por
Partido

PT 36,1% 11,4%

Outros e Refs 20,2% 20,4%

NS/Nenhum 43,7% 68,2%

Total 100% 100%

Salvador Preferência por
Partido

PT 25,1% 12,8%

Outros e Refs 28,0% 6,3%

NS/Nenhum 46,9% 80,9%

Total 100% 100%

Fonte: datafolha de 04 e 05/09.

Na análise comparativa da decisão do voto e avaliação dos prefeitos, notamos que os

indecisos tenderam a avaliar pior o mandatário local, exceto em São Paulo, que apresentou

o mais percentual de indecisos (3,5%, tabela 7).
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Tabela 10. Decisão de Voto e Avaliação dos Mandatários Locais.
Decididos Indecisos

São Paulo Avaliação do
Prefeito Kassab

(DEM)

Ótimo/Bom 45,4% 51,4%

Regular 30,7% 37,1%

Péssimo/Ruim 23,9% 11,4%

Total 100% 100%

BH Avaliação do
Prefeito Pimentel

(PT)

Ótimo/Bom 77,6% 73%

Regular 17,3% 19%

Péssimo/Ruim 5,1% 7,9%

Total 100% 100%

Rio Avaliação do
Prefeito C. Maia

(DEM)

Ótimo/Bom 27,2% 16,3%

Regular 32% 36,7%

Péssimo/Ruim 40,8% 46,9%

Total 100% 100%

Curitiba Avaliação do
Prefeito Richa

(PSDB)

Ótimo/Bom 86% 74,4%

Regular 9,9% 20,9%

Péssimo/Ruim 4,1% 4,7%

Total 100% 100%

POA Avaliação do
Prefeito Fogaça

(PMDB)

Ótimo/Bom 49,2% 40,5%

Regular 31,8% 36,7%

Péssimo/Ruim 19% 22,8%

Total 100% 100%

Recife Avaliação do
Prefeito J. Paulo

(PT)

Ótimo/Bom 64,4% 59,5%

Regular 22,8% 31%

Péssimo/Ruim 12,8% 9,5%

Total 100% 100%

Salvador Avaliação do
Prefeito J. Henrique

(PMDB)

Ótimo/Bom 30% 16,7%

Regular 39,6% 59,5%

Péssimo/Ruim 30,4% 23,8%

Total 100% 100%
Obs1: foram consideradas missings os que não responderam ou não sabiam responder sobre a avaliação do mandatário
local.
Fonte: datafolha de 04 e 05/09.

Conclusões preliminares

Uma questão que nos parece pouco debatida é a de saber se o eleitor utilizaria padrões

diferenciados para votar em cada uma destas esferas, seja porque a sua identidade com

partidos seja suficientemente intensa para um nível, mas não faça sentido em outro, seja

porque questões conjunturais possam ser mais consideradas para o cálculo do voto em uma

esfera que em outra; ou simplesmente porque, apesar da sofisticação, ideologia ou
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racionalidade, o eleitor teria motivações justificadas para ser levado a utilizar de distintas

informações para se decidir em cada um dos níveis das eleições: local, estadual e nacional.

Estas articulações não nos parecem sejam simples e banais; a presunção da existência de

semelhantes padrões de comportamento, segundo a qual a lógica para as presidenciais

corresponderia ao mesmo arquétipo da decisão nas municipais ou nas legislativas, exige

maior tratamento e testes empíricos. Trata-se, portanto de, antes de atribuir irracionalidade

a uma conduta, explorar este eleitor-comum, que se prepara para votar no prefeito de sua

cidade, carregando para a urna a sua a família e amigos, as suas identidades, uma cultura

política ou informações adquiridas na mídia ou em outras fontes as quais ele atribui crédito.

Observa-se a escassa produção de pesquisas, no Brasil, que articulem a interpretação do

voto para prefeito com o voto para presidente. Uma agenda de pesquisas sobre eleitor e

voto passa, necessariamente, pelo esclarecimento das possíveis conexões e padrões de

comportamento ou assimetrias entre o plano local e nacional.

Ainda que os dados apresentados sejam descritivos, algumas observações importantes

parecem emergir. Em primeiro lugar, certa diferenciação entre as eleições nas capitais. A

conduta do eleitor parece revelar não apenas uma dimensão ideológica ou normativa, mas

também uma posição que reflete, em alguma medida, os acordos e as estratégias que

podem ser estabelecidas entre a administração municipal e o governo.

Em algumas cidades, a conexão governador/prefeito parece não se impor sobre o eleitor.

Nota-se claramente esta dissociação em Curitiba, cidade em que o candidato do governador

Requião (PMDB), não atingiu dois dígitos, ao final do primeiro turno. Também em

Goiânia, caso aqui não citado (Paiva et al; 2010), nota-se a força dos elementos e temas

locais sobre o estadual. De modo similar, nesta capital, a avaliação positiva do governador

não alterou a posição do seu candidato, que teve vida curta, sendo derrotado ainda no

primeiro turno, por Irís Resende. Esta dissociação pode estar relacionada a padrões

socioeconômicos: cidades mais ricas tendem a ser mais ativas e menos dependentes dos

recursos políticos e financeiros do governados e, nestes casos, o tema da cidade e as

realizações do prefeito tendem a dominar a agenda da campanha e a ser um elemento

importante para a decisão do voto. Assim, vale mais a pena investir em um voto do tipo

retrospectivo, mas considerando a avaliação do prefeito, independentemente da posição de
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alinhamento deste ao governador. Em cidades de regiões mais pobres, portanto menos

autônomas em relação aos governos estadual e federal, o apoio dos governantes situados

em outras esferas pode um elemento muito considerado no cálculo dos eleitores. Neste

sentido, ser candidato apoiado pelo governador ou pelo do presidente pode fazer diferença

na decisão do voto para prefeito.

Outro padrão comporta uma eleição mais federalizada, no qual as agendas das campanhas e

das estratégias partidárias são atravessadas pelo cenário nacional – como parece ser o caso

de Belo Horizonte e de São Paulo. Em tais cidades, o fato de ambos os governadores

serem quadros do PSDB e, o petismo e anti-petismo serem componentes importantes,

marcam o projeto eleitoral dos partidos e a agenda das campanhas, que se apresentaram

mais nacionalizadas e articuladas com distanciamento do plano local. Mas, ao contrário do

esperado, a federalização dos discursos nestas capitais não implicou em uma campanha

com nuances ideológicas, mas com elementos personalistas e concentrados sobre os

atributos funcionais ou simbólicos dos candidatos a prefeito, apoiados pelos governadores

de seus respectivos estados.

Estes três padrões – dependência dos candidatos do governador; agenda local e campanha

federalizada – são ambientes nos quais se desenvolve a decisão do voto, no município. A

mera existência de distintos ambientes políticos, per si, insere como necessário a realização

de novas pesquisas e interpretações para o voto para prefeito. Em cenários distintos, não se

pode ter a expectativa de semelhantes motivos para a decisão de voto no prefeito. .

Estas conclusões exigem testes estatísticos e pesquisas qualitativas mais robustos. Mas,

podem-se apontar alguns elementos que merecem reflexão. Primeiro, o fato de que a

avaliação do prefeito – seja esta positiva ou negativa – não é elemento que isoladamente

define a vitória de um candidato. Prefeitos bem avaliados, como Fernando Pimentel, em

Belo Horizonte, conseguiram fazer seu sucessor, mas as curvas de intenção de voto

caminharam de modo instável, durante toda a campanha, ao passo que em Salvador, a

campanha foi elemento fundamental para alterar a avaliação do mandatário e reverter de

modo significativo o cenário negativo, que se apresentava no início da campanha, antes do

HGPE, Em segundo lugar, ser governo pode significar identidade com o partido do

governante ou, ao contrário, rejeição a este partido. Por último, o segmento dos indecisos
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merece análises exaustivas. Elemento fundamental par a campanha, esse público não

mereceu interpretações teóricas mais consistentes.

O que temos apresentados neste artigo são apenas dados descritivos, que revelam que este

eleitor indeciso, em geral, não possui preferência partidária e se encontra nas camadas mais

pobres e com menos anos de estudos, além de pertencerem às classes sociais de extratos

mais baixos. Mas, não se sabe estes indecisos seguem seus mesmos grupos primários e

secundários, como esperado pela teoria sociológica, ou se votam seguindo a maioria dos

decididos e, portanto, seriam mais influenciados pelas camadas médias da população ou se

seriam mais afeitos à acompanhar a campanha e utilizar a televisão como a principal fonte

de informação.
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