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RESUMO 
 

A expansão do marketing político televisivo e a sua crescente influência no processo 

eleitoral têm despertado a atenção de cientistas políticos. Diante do processo de personalidade da 

política decorrente da exposição direta do candidato ao eleitor por meio da televisão, o meio 

acadêmico aponta para a necessidade de adequação dos modelos explicativos de decisão de voto 

existentes a esta nova realidade. Este trabalho tem por objetivo examinar como os eleitores 

processam as mensagens políticas divulgadas pelo Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral e 

como as utilizam na decisão do voto. 

O trabalho está baseado em uma investigação empírica realizada na ocasião da disputa 

presidencial de 1998, quando buscamos analisar o impacto persuasivo do Horário Eleitoral sobre 

o homem comum, este definido segundo critérios de baixa escolaridade, baixa renda e baixo 

interesse pela política. O trabalho valeu-se de pesquisas qualitativas, com entrevistas em 

profundidade e grupos de discussão, realizadas durante todo o período da disputa. 

Como resultado, verificamos que o homem comum tem a capacidade de suprir a escassez 

de conhecimentos sobre o jogo político e o funcionamento do governo com a sua ideologia 

política, a soma de estoques de conhecimentos e de valores extraídos de seu cotidiano e de 

noções fragmentadas recebidas pela mídia e a conversação. Os resultados obtidos apontaram 

que, a partir de sua ideologia política, o eleitor raciocina sobre os candidatos, os programas de 

governo e os temas relevantes da campanha ao decidir o seu voto. O Horário Eleitoral é visto 

como fonte importante de informação, na medida em que aumenta a exposição dos políticos na 

mídia e oferece informações mais assimiláveis. O eleitor seleciona e processa as mensagens 

veiculadas pelas propagandas com base em seu estoque de conhecimentos e de valores. O 

Horário Eleitoral oferece argumentos para o eleitor defender sua atitude sobre o voto nas 

conversas do dia-a-dia, onde, de acordo com os dados empíricos, as opiniões se cristalizam. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Qualquer discussão sobre o efeito da propaganda eleitoral na decisão do voto, no caso 

brasileiro, remete à campanha de Fernando Collor de Mello na eleição presidencial de 1989. A 

sua vitória foi um fenômeno significativo no processo eleitoral brasileiro. Collor era um político 

jovem com uma trajetória ascendente. Havia sido eleito prefeito de Maceió em 1982 e 

governador de Alagoas em 1986 pelo PMDB. Enquanto governador ficou conhecido como o 

caçador de marajás, tentando reduzir os supersalários dos funcionários públicos de seu estado. 

Embora tal prática política tenha tido alguma repercussão no cenário nacional, Collor era ainda 

pouco conhecido junto ao grande eleitorado brasileiro. Até que, em 1989, renuncia ao governo 

de Alagoas e se lança candidato à Presidência da República, filiando-se ao desconhecido Partido 

da Juventude (PJ), transformado em Partido da Reconstrução Nacional (PRN).  

Com o discurso de caçador de marajás e amparado em grandes recursos financeiros, a 

campanha de Fernando Collor de Mello soube usar com especial capacidade o marketing político 

e conseguiu rapidamente liderar as intenções de voto, desbancando tradicionais líderes políticos 

nacionais que disputavam o pleito. A trajetória de ascensão do candidato apresentou um 

problema eminentemente empírico para a Ciência Política brasileira: a necessidade de pensar a 

nova relação política e mídia e sua conseqüência para o processo de decisão do voto. 

 A eleição de Collor pode ser analisada a partir de um fenômeno internacional. Em 

diversos países democráticos, é possível verificar uma crescente influência da mídia eletrônica 

nos processos eleitorais e uma conseqüente personalização da política, na medida em que 

candidato e eleitor são colocados em relação direta. Com o crescimento dos investimentos no 

marketing político na televisão e os resultados que vem apresentando, os cientistas políticos 

passaram a temer o futuro das instituições partidárias e do debate político. 
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  O intuito da presente pesquisa é contribuir para o avanço desta discussão que envolve 

propaganda política e comportamento eleitoral. Por comportamento eleitoral, deve-se conceber 

uma série de recursos cognitivos, morais e estruturais que contribuem para a decisão do voto. O 

objetivo é, particularmente, estudar o processo cognitivo dos eleitores, analisar como os cidadãos 

comuns captam as mensagens estruturadas pelo mundo da política e pelo Horário Eleitoral, e 

como reagem a elas. Em outras palavras, a preocupação está em entender o que o eleitor comum 

“faz” com as mensagens que lhe são ofertadas e de que maneira as utilizam no processo de 

decisão do voto. O eleitor comum se caracteriza por critérios de baixa escolaridade, baixa renda, 

baixo associativismo e baixo interesse pela política.  

 O trabalho visa sanar uma lacuna nos estudos sobre comportamento eleitoral realizados 

pelos cientistas políticos brasileiros. A análise sobre os efeitos da propaganda política na decisão 

do voto constitui um campo de trabalho ainda a ser explorado no Brasil. Mauro Porto (1996) 

lembra que um levantamento da produção acadêmica brasileira sobre partidos, eleições e 

comportamento político realizado por Olavo Brasil Lima Jr. em 1992 (muito rico, chegando a 

abordar 225 títulos) não possuía sequer uma referência bibliográfica que tivesse como tema 

central os meios de comunicação de massa. A ausência do assunto na produção acadêmica 

brasileira confirma o diagnóstico já apresentado por diferentes autores (Skidmore, 1993; Avelar, 

1992; Rua, 1995) de que, a despeito de inestimáveis investimentos feitos por governos, partidos 

e candidatos na chamada propaganda eleitoral, a maior parte dos estudos disponíveis sobre o 

comportamento eleitoral se limita a admitir que a propaganda eleitoral através do rádio e da 

televisão contribui para informar a decisão do voto. 

 O impacto da mídia sobre a formação das preferências eleitorais deve contemplar a 

dimensão do emissor da mensagem e, principalmente, a dimensão do alvo da mensagem, o 

telespectador/eleitor. Na década de 90, alguns estudiosos envolvidos com os temas da 

comunicação e política passaram a dedicar-se ao assunto propaganda eleitoral. Lúcia Avelar em 

seu artigo As eleições na era da televisão (1992) foi uma das pioneiras no tratamento sobre a 
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importância do veículo no comportamento eleitoral brasileiro. A autora, ao estudar a eleição 

presidencial de 1989, argumenta sobre a inserção da televisão no centro das campanhas 

eleitorais, na medida em que o veículo se torna a principal fonte de informação política. 

 Pioneiro também foi o trabalho de Afonso Albuquerque (1996). Tese de doutoramento do 

autor, o trabalho consta de uma análise de como os candidatos utilizaram o Horário Eleitoral 

(HE) na campanha presidencial de 1989. A partir do estudo do objeto HE, Albuquerque elabora 

ainda um modelo geral de análise do Programa Eleitoral, com base em instrumental teórico e 

metodológico fornecido pela teoria da construção social da realidade e pela análise de 

enquadramentos. Afonso descreve um modelo brasileiro de propaganda eleitoral e o aplica na 

análise das candidaturas de Afif Domingos, Luis Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de 

Mello. 

 Na campanha eleitoral de 1992, Mauro Porto (1993) dedicou-se à compreensão do papel 

dos meios de comunicação em processos eleitorais municipais, através do estudo de caso da 

cidade de São Paulo. A análise foi desenvolvida a partir de um estudo de painel realizado com 90 

eleitores da capital paulista. Assim como Avelar, Porto aborda a centralidade da televisão. 

Ressalta que se trata de uma poderosa indústria de bens simbólicos, que se consolidou no 

período da ditadura militar, assumindo a primazia enquanto fonte de informação e 

entretenimento. Ao analisar o efeito de telenovelas, telejornais e dos programas do Horário 

Eleitoral junto aos participantes do painel, Porto concluiu que a televisão cumpriu um papel 

importante ao desqualificar a política e os políticos ao longo de sua programação, permitindo a 

Maluf (então candidato à prefeitura de São Paulo pelo PDS) ter sucesso com a estratégia de 

afirmar-se mais como um bom administrador do que como político. A TV foi fundamental 

também ao construir uma imagem profundamente negativa da administração do PT, dificultando 

a estratégia persuasiva do partido que não chegou a formar uma imagem diferente daquela 

veiculada pela mídia sobre o governo de Luiza Erundina (PT). 
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 Nas eleições de 1994, o número de trabalhos sobre a programação da mídia eletrônica e 

as eleições aumentou significativamente. Em sua tese de mestrado O Vôo das Notícias: o Jornal 

Nacional e as Eleições de 1994 (1995) apresentada a PUC/SP, Lílian Arruda faz uma análise 

sistemática das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional da Rede Globo no período de 25 de 

junho a 05 de outubro de 1994. Ao final do trabalho podemos concluir que, embora as notícias 

sobre eleições veiculadas pelo Jornal Nacional estivessem sendo controladas pela legislação 

eleitoral que impunha às emissoras um tratamento equânime a todos os candidatos, as notícias do 

Plano Real, implementado pelo então candidato Fernando Henrique, quando ainda Ministro da 

Fazenda, tiveram forte e positiva presença no telejornal. 

 Mauro Porto, no artigo Telenovelas e política: o CR-P da eleição presidencial de 1994 

(1995) realiza uma análise a partir do conceito de Cenário de Representação da Política – CR-P. 

Este conceito, elaborado por Venício de Lima designa o conjunto de valores e significados sobre 

a política, construídos na e pela mídia, no marco do qual se desenvolve o processo político e 

eleitoral. O objetivo de Porto foi identificar como as três novelas da Rede Globo (Renascer, Fera 

Ferida e Pátria Minha) influenciaram o resultado do pleito em 1994. A hipótese central era a de 

que o candidato que melhor se adaptasse ao CR-P tenderia a obter o êxito na eleição. O autor 

conclui ao final do artigo que, de fato, Fernando Henrique, o candidato eleito, foi aquele que 

melhor se adaptou às representações das novelas. 

A revista Comunicação & Política, publicação do Centro Brasileiro de Estudos Latino-

Americanos – CEBELA, dedicou um volume para o tema Eleições: mídia, cenários e atores no 

ano de 1995. Entre outros trabalhos, estavam o trabalho de Mauro Porto citado acima e o artigo 

de Maria das Graças Rua. Em seu artigo Mídia, informação e política: a eleição presidencial 

brasileira de 1994 (1995), Rua fecha o foco no impacto da informação televisiva no 

comportamento eleitoral. Para isso, a autora realiza trabalho de campo envolvendo dois painéis e 

um survey pré-eleitoral realizados no Distrito Federal em 1994. Neste trabalho, Rua apresenta 

uma série de dados sobre a exposição do eleitorado à informação política apresentada pelos 

 10



meios de comunicação. Entre eles, chamou a atenção para o desempenho da televisão: 91% dos 

eleitores disseram que sempre vêem televisão, 90 % dos eleitores disseram que confiam na 

televisão enquanto fonte de informação, 82% dos eleitores assistiram o Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), e 63% dos eleitores assistiram o HGPE na última semana de 

campanha eleitoral. Com este trabalho, Rua demonstra a intensa exposição dos eleitores às 

informações da mídia eletrônica e também do Horário Eleitoral. 

Apesar do empenho de acadêmicos para avaliar a relação dos meios de comunicação de 

massa com as eleições, ainda existem poucos trabalhos voltados especificamente para o Horário 

Eleitoral. Ainda a respeito da eleição de 1994, Vladimyr Lombardo Jorge (1995) se dedicou ao 

estudo da Propaganda Eleitoral Gratuita de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

Em Estratégias de persuasão em eleições majoritárias, Marcus Figueiredo et alii (1998) 

apresentam uma metodologia para o estudo de campanhas eleitorais para cargos majoritários. Os 

autores avaliaram as estratégias comunicativas das campanhas, os formatos e as técnicas de 

produção utilizados, os apelos, os objetivos das mensagens, as características pessoais e os 

principais temas abordados nas campanhas. Figueiredo et alii analisaram os comerciais eleitorais 

veiculados nas campanhas para as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro em 1996. 

Sobre as eleições de 1998, estes estudos aparecem em maior número. Luiz Ademir de 

Oliveira (1999) analisa as estratégias discursivas dos candidatos Fernando Henrique Cardoso e 

Luiz Inácio Lula da Silva no pleito de 1998. A partir da análise dos 19 programas eleitorais 

veiculados por cada candidato, o autor concluiu que os dois candidatos apostaram na construção 

de suas imagens, com um enfoque muito personalista. Os candidatos se diferenciaram na adoção 

do discurso sobre o Brasil do momento. Fernando Henrique passava a imagem de um país em 

pleno avanço, enquanto Lula enfatizava a imagem de um país marcado pela exclusão social. 

 Podemos observar que o tema Comunicação Política começou a atrair uma série de 

estudiosos a partir da década de 90. No entanto, até 1996, nenhum trabalho de cunho acadêmico 
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havia sido desenvolvido sobre o processamento das mensagens veiculadas pelo Horário 

Eleitoral. Entender como a propaganda política é capaz de influenciar a decisão do voto motivou 

a realização da minha dissertação de mestrado Propaganda Política e Voto: o estudo do efeito da 

persuasão do Horário Eleitoral – Estado do Rio de Janeiro, em 1994, 2º turno, orientada pelo 

Prof. Marcus Figueiredo e apresentada ao IUPERJ. O objetivo então era examinar como os 

eleitores selecionaram e processaram as informações políticas divulgadas através do Horário 

Eleitoral e como as utilizaram na elaboração da imagem de seus candidatos para decidir em 

quem votar. A maneira como o telespectador/eleitor selecionou e processou as mensagens 

veiculadas pelo Horário Eleitoral foi analisada com base em relatórios de pesquisas qualitativas 

com grupos de discussão – focus group – realizadas pelo instituto de pesquisa Vox Populi na 

ocasião da disputa. 1 

 Na dissertação, chego à conclusão de que os eleitores do Estado do Rio de Janeiro 

naquele pleito possuíam restrito conhecimento sobre a prática política e pouca disponibilidade 

em procurar informar-se sobre o assunto. Assim, buscavam notícias de fácil acesso que poderiam 

suprir essa escassez. Os eleitores utilizaram os discursos veiculados no horário do TRE para 

elaborar a sua intenção de voto, selecionando as mensagens de acordo com seus valores e 

conhecimentos prévios. A partir dessas informações, elaboravam narrativas a respeito dos 

candidatos a quem conduziriam suas intenções de voto (Veiga, 1996). 

Contudo, o efeito apresentou certas limitações. Percebemos que o eleitor/telespectador 

não é tão manipulável quanto o senso comum propõe. Primeiro, porque os eleitores, ao se 

exporem à propaganda política, não captam todas as informações que são divulgadas. Eles se 

comportam de maneira a selecioná-las de acordo com os seus conceitos sócio-culturais e com 

suas intenções de voto pré-estabelecidas. Segundo, porque as informações divulgadas pelo 

Horário Eleitoral não constituem todo o conhecimento de que o eleitor dispõe ao elaborar a sua 

                                                 
1 Este material foi gentilmente cedido por Marco Aurélio Alencar, coordenador da campanha do candidato ao 
Governo do Estado do Rio de Janeiro Marcello Alencar (PSDB) em 1994. 

 12



tomada de decisão sobre o voto. Ao processar tais informações, o eleitor/telespectador utiliza 

ainda os seus valores e conceitos prévios. 

Na ocasião ficou visível o limite imposto pela recepção seletiva da mensagem, na medida 

em que se constatou a dificuldade em reverter a preferência do eleitor que apresentava uma 

prévia intenção de voto. Por outro lado, o processo persuasivo demonstrou melhor resultado 

entre os eleitores indecisos. Na medida em que não possuíam qualquer inclinação partidária, as 

campanhas tentavam, através de seus discursos, ativar conceitos, valores e interesses latentes de 

maneira a que se manifestassem em preferência do voto. 

Uma vez constatado que a propaganda eleitoral através da TV contribui para formar a 

decisão de voto, parecia importante um estudo mais profundo que fosse capaz de revelar a 

extensão e a qualidade do processo de persuasão do horário do TRE. Outras perguntas surgiam e 

me causavam inquietação. Que valores e conhecimentos sobre a política os eleitores possuem e 

utilizam na elaboração do voto? Onde está a origem destes valores e conhecimentos? Que 

valores são passíveis de serem ativados pela propaganda de modo a estimular a formação da 

preferência eleitoral? A partir da demanda real de estudos na área de recepção de propaganda 

política e comportamento eleitoral e de tantas dúvidas individuais, esta pesquisa foi planejada e 

desenvolvida na eleição presidencial de 1998 sobre o comportamento dos eleitores de camada 

social mais baixa e os efeitos do Horário Eleitoral. 

 Este trabalho tem a pretensão de construir um modelo de processamento da propaganda 

política, através da fusão crítica de outras fontes teóricas, ligando-o às necessidades de 

explicação de um contexto concreto: as eleições presidenciais de 1998 na visão dos eleitores 

comuns, situados em Juiz de Fora, Minas Gerais. A intenção, então, é analisar a prática do 

comportamento do eleitor naquele pleito. 

 Para alcançar este objetivo, a pesquisa adotou um procedimento diverso. Ao contrário do 

que sugere um clássico roteiro de pesquisa, para este trabalho não foi elaborada uma abordagem 

teórica rigorosa, em um primeiro momento, que pudesse criar uma expectativa de que certos 
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eventos viessem a acontecer sob condições específicas, para depois verificar ou não a hipótese 

estimada. Ao contrário, no momento anterior à pesquisa de campo, existiam apenas orientações 

teóricas básicas sobre ideologia, persuasão e comportamento eleitoral. A adoção desta estratégia 

tinha por objetivo ir a campo para ouvir o que os homens comuns tinham a dizer, sem qualquer 

preocupação de enquadrar seus comportamentos e atitudes de maneira imediata às referências 

teóricas. Somente depois da investigação empírica, lançou-se mão dos modelos causais de 

maneira mais profunda, buscando selecioná-los, adaptá-los e conjugá-los de modo a construir 

uma teoria sobre o processamento do Horário Eleitoral. 

 O objetivo era identificar os seguintes pontos com a investigação empírica: 1) a ideologia 

do eleitor comum; 2) os mecanismos de processamento das mensagens veiculadas no Horário 

Eleitoral; 3) a importância da ideologia política e do processamento da propaganda eleitoral na 

decisão do voto. Foram utilizadas para isso, basicamente, duas técnicas de pesquisa qualitativa 

que estão detalhadas na discussão metodológica: entrevistas em profundidade a partir de roteiro 

semi-estruturado com dezoito pessoas ao longo do ano eleitoral e, durante o período de 

veiculação do Horário Eleitoral, grupos de discussão – focus group – com os eleitores que 

discutiam o voto e as mensagens da propaganda política da televisão. Vinte grupos de discussão 

foram realizados no Laboratório de Psicologia Cognitiva e Social da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, cobrindo toda a campanha presidencial de 1998. 

 Tenho a certeza de ter contribuído para o avanço das técnicas de investigação dos estudos 

políticos eleitorais no Brasil, na medida em que metodologias de análise qualitativa com imenso 

potencial explicativo foram conjugadas – as entrevistas em profundidade e os grupos de 

discussão estimulados com o Horário Eleitoral, e conectados a um conjunto de instrumentos 

teóricos/interpretativos da teoria social. 

O quadro teórico para tratar dos dados desta pesquisa foi relativamente amplo. Ao tratar 

do processo de persuasão para o voto foi necessário analisar as variáveis psicológicas e 

sociológicas da formação da preferência política. Este trabalho traz uma diversidade de conceitos 
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teóricos sobre fenomenologia, sociologia de pequenos grupos, sociologia das atitudes, psicologia 

cognitiva, psicologia social e ciência política, particularmente sobre comportamento eleitoral. 

Todas estas áreas de conhecimento contribuem para entender o processamento das mensagens e 

da conseqüente formação da preferência. No entanto, como lembra Campbell (1964), a utilização 

dos diversos conceitos da sociologia e da psicologia não deve obscurecer o caráter político da 

discussão, afinal o comportamento eleitoral tem um grande significado para o sistema político. O 

processo eleitoral traz conseqüências para a política como um todo. A escolha dos eleitores 

determina que indivíduos terão poder de decisão e influencia as ações destes depositários de 

poder. 

 A postura metodológica adotada neste trabalho baseia-se no pressuposto desenvolvido 

pelo sociólogo Theodore Mills (1968) de que a pesquisa do grupo pequeno é uma eficiente 

maneira de pensar sobre os sistemas sociais em geral. Para Mills (1968), os pequenos grupos não 

são microssistemas isolados, são essencialmente microcosmos de sociedades maiores. 

Apresentam em miniatura, características societárias: divisão do trabalho, código de ética, 

governo, meios de troca, classificações de prestígio, ideologias, etc. Por isso, através do exame 

cuidadoso desses microssistemas, pode-se construir modelos teóricos. Isso quer dizer claramente 

que, ao se tratar de um grupo de eleitores de Juiz de Fora, busca-se criar possibilidades para o 

entendimento do comportamento político de um eleitor generalizável para outros contextos; 

porém, essa generalização depende de estar ancorada ao novo contexto empírico de referência, 

que irá criticamente adaptá-lo. De acordo com Glase & Strauss (1967), a liberdade para conduzir 

tais adaptações possibilita a elaboração de teorias empíricas, teorias que não podem ser 

completamente refutadas ou substituídas na medida em que estão baseadas em dados, estando 

assim destinadas a durar ainda que venham a sofrer uma série de modificações e reformulações. 

 Para terminar esta introdução, faz-se necessário dizer como o trabalho está estruturado. 

Um pressuposto central desta tese é que a formação da preferência eleitoral acontece a partir do 

processamento de informações políticas, sobre as quais o eleitor raciocina e decide o seu voto, 
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sendo elementos fundamentais deste processo a predisposição dos indivíduos e o estímulo ao 

qual estão submetidos. O indivíduo tem o poder de selecionar o que assiste e o que ouve. Mas 

existe uma questão de visibilidade e este ponto nos remete à análise da propaganda política. Para 

dar conta do processo de formação da preferência abordando as variáveis predisposição e 

estímulo, o trabalho demandou três partes. 

 A primeira parte da tese se refere à variável predisposição e tem por objetivo conhecer a 

ideologia política do eleitor comum. Este item começa com a descrição do estereótipo do homem 

comum e com a apresentação dos homens e mulheres que participaram desta pesquisa. A seguir, 

temos a definição do conceito ideologia política a ser adotado. No segundo capítulo são 

analisadas as principais idéias políticas dos homens comuns pesquisados e a origem das mesmas 

em suas experiências de vida. Também interessa o conhecimento político que possuem sobre o 

funcionamento do governo e da prática política. 

 A segunda parte da tese se refere à variável estímulo e analisa os discursos de campanha 

veiculados pelo Horário Eleitoral de Propaganda Gratuita. Esta parte começa com uma discussão 

a respeito da importância e das particularidades do espaço gratuito na televisão enquanto canal 

para o debate político. O passo seguinte é analisar as estratégias eleitorais adotadas pelos três 

principais candidatos da disputa: Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro 

Gomes. O estudo das estratégias visa identificar como cada um dos candidatos: 1) descreveu o 

contexto político naquele momento de disputa, 2) construiu a sua imagem de presidenciável, 3) 

criou um mundo futuro possível caso eleito, e 4) buscou dar garantia da concretização do mundo 

futuro proposto. 

 A terceira parte se refere ao efeito do estímulo sobre a predisposição, ou seja, como o 

eleitor comum, a partir de sua ideologia política, processa os discursos da política veiculados 

pela propaganda eleitoral para avaliar o cenário político atual, os candidatos e partidos em 

disputa, a fim de tomar uma decisão sobre o voto. Nesta parte, busca-se construir um modelo de 

processamento da propaganda política. O modelo consta de duas etapas. A primeira fase está 
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centrada no processamento individual que o eleitor realiza diante da TV. A segunda etapa 

acontece quando o eleitor expõe o conhecimento resultante do processamento individual das 

mensagens políticas ao seu grupo. A exposição dos argumentos adotados no processamento 

individual para o grupo e a reação das pessoas aos mesmos têm relevante valor na aceitação ou 

não da mensagem. É neste momento que o processo persuasivo pode se concretizar. 

 Ainda nesta etapa, a intenção é descrever o raciocínio do eleitor comum ao elaborar a sua 

preferência sobre o voto e, particularmente, em que medida a propaganda eleitoral interfere neste 

processo de decisão. Percorridas todas as etapas, a expectativa é que a conclusão do trabalho 

responda de maneira clara como a propaganda eleitoral influencia o processo de decisão do voto. 

Por razões operacionais de transcrição, os membros dos grupos foram identificados por um 

código composto de uma letra e um número. A letra designa o grupo com uma data específica e 

o número, a posição do participante na mesa de debates em relação à debatedora. A data ao final 

das citações indica o dia e o mês de realização do grupo. A fim de garantir o anonimato dos 

participantes das entrevistas em profundidade, os mesmos tiveram seus nomes verdadeiros 

substituídos por outros fictícios. As citações das entrevistas em profundidade são identificadas 

apenas com os nomes fictícios dos participantes. 
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PARTE 1 - A IDEOLOGIA POLÍTICA DO HOMEM COMUM 

 

INTRODUÇÃO – O HOMEM COMUM 

 

 Se o objetivo é estudar a ideologia e o comportamento político do homem comum, 

comecemos por eles: pelos homens e mulheres comuns. Os homens comuns podem ser descritos 

estereotipadamente como aqueles indivíduos que acordam cedo, vão para o trabalho e, ao final 

do dia, retornam para casa onde encontram a família. As mulheres comuns são as donas-de-casa 

que permanecem no lar cuidando dos filhos, da família, ou ainda, as mulheres que trabalham fora 

e cumprem essa dupla tarefa. Todos os dias essas pessoas seguem trabalhando para que ao final 

do mês recebam um rendimento que varia de dois a cinco salários mínimos, com o qual pagam 

as compras e as contas da casa. Homens e mulheres, donas-de-casa ou não, gente comum 

pressionada entre os problemas do trabalho e os problemas da vida privada, isolados das 

preocupações e atividades extrafamiliares, com baixa disponibilidade para a política. São 

pessoas com baixo nível de escolaridade, que não ultrapassa oito anos de estudo, e que 

demonstram possuir um conhecimento funcional adquirido no dia-a-dia, como nas conversas 

com os colegas de trabalho na hora do almoço, nas conversas com a família e com os amigos, no 

portão de casa em um bate-papo com a vizinha. Assim, a vida social deve ser vista como uma 

contínua interação de conhecimento. 

O homem comum assim descrito é o objeto de análise desta pesquisa. Foram analisados 

218 homens e mulheres comuns. Duzentas pessoas participaram das discussões em grupo. Eram 

pedreiros, mecânicos, manicures, balconistas, vigilantes, motoristas, empregados domésticos, 

porteiros, telefonistas... Outras 18 pessoas comuns participaram de uma série de cinco 

entrevistas individuais (ver quadro 1). 
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Quadro 1 – Participantes das entrevistas em profundidade de acordo  

com idade, sexo e atividade 

Idade Homens Mulheres inseridas no 

mercado de trabalho 

Mulheres donas-de-

casa 

18 a 25 anos Pedro, vendedor 

RICARDO, servente de 

pedreiro 

CLAUDIA, empregada 

doméstica 

BEATRIZ, recepcionista  

ILDAMARA 

LUÍSA 

25 a 35 anos DIRCEU, operador de 

máquinas 

ANTÔNIO, confeiteiro 

VILMA, contato/atendimento

ALINE, balconista 

LAÍS 

MARCELA 

35 a 45 anos JÚLIO, pintor de paredes 

EDUARDO, carteiro 

CARMEM, copeira de 

hospital 

CONCEIÇÃO, cozinheira 

ANGÉLICA 

NAIR 

 

 Embora todos apresentassem limitações simbólicas e culturais, sendo assim facilmente 

classificáveis como homens comuns, era possível encontrar entre eles diferentes tipos analíticos. 

Entre os entrevistados, aqueles que não chegaram a cursar a quarta série possuíam um arsenal 

cognitivo diferente daquele que chegou à oitava série. A idade também influenciava muito a 

atitude dos entrevistados. 

 Desta maneira, é possível subdividir os participantes em três grupos. O primeiro seria 

composto pelos entrevistados que apresentavam maior conhecimento sobre os assuntos em geral 

e conseqüentemente a respeito da política. Estes mostravam muita desenvoltura durante as 

entrevistas e nas entrelinhas percebíamos que estávamos diante de pessoas com certo espírito de 

liderança entre os seus pares, possuíam capacidade de influenciar. Neste grupo podemos citar: 
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Eduardo, Dirceu, Antônio e Júlio. Estes entrevistados, dentro da limitação imposta pelo caráter 

do homem comum, mostraram-se mais universalistas.  

 Um segundo grupo era composto por participantes que apresentavam menor engajamento 

social e político, demonstrando atenção aos assuntos da política apenas no momento eleitoral. 

Em suas entrevistas, costumavam reproduzir trechos de conversas com amigos que gozavam de 

certa autoridade e de notícias de televisão como orientações da atitude. Este grupo era formado 

basicamente por mulheres: Nair, Conceição, Vilma, Claudia, Marcela, Luísa, Laís e o rapaz 

Pedro. O terceiro grupo de participantes era arredio à política, os entrevistados não tinham 

qualquer tipo de informação ou ação sobre o assunto. Apresentando pouquíssimos recursos 

cognitivos e baixíssimo engajamento político, a conversa com eles não desenvolvia, parecendo 

ser-lhes um verdadeiro enfado. Em seus depoimentos percebe-se muita hostilidade e indiferença. 

Este grupo era formado basicamente pelos entrevistados de recursos cognitivos mais escassos 

como: Aline, Ildamara, Ricardo, Bianca, Carmem e Angélica.  

 Contudo é importante frisar que, embora possam ser divididos em subgrupos, os 

participantes formam um conjunto socialmente delimitado. São pessoas que repartem 

experiências de vida comuns, como será possível verificar no terceiro capítulo. 

 Esta primeira parte do trabalho tem a função de analisar a ideologia política do homem 

comum, de modo a subsidiar com informações pertinentes a elaboração de um modelo de 

processamento de mensagens políticas e eleitorais, objetivo final desta tese. A primeira premissa 

do modelo que está sendo elaborado aponta que os homens comuns selecionam e processam as 

mensagens políticas e eleitorais a partir de sua ideologia política. 

 A parte I está subdividida em dois capítulos. No primeiro capítulo, a intenção é 

apresentar o conceito de ideologia política que será adotado nesta pesquisa. O segundo capítulo 

consta de uma análise das principais idéias políticas apresentadas pelos homens comuns ao longo 

das entrevistas em profundidade. Nesta introdução, o objetivo é apresentar os homens e mulheres 

comuns entrevistados, abordando aspectos da vida privada e idéias políticas. 
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 Vamos primeiramente apresentar as mulheres comuns. Angélica é dona-de-casa. Tem 

quarenta e cinco anos, um filho, uma filha e o marido, porteiro, então desempregado. Mora em 

uma casa pequena, de fundos, mas própria. Ela é filha de pai militar. A mãe morreu em 

decorrência de problemas de parto, quando ela e seus quatro irmãos ainda eram crianças. 

Estudou até a oitava série. Nesta ocasião, o pai dispensou a empregada para que a menina 

assumisse as responsabilidades do lar. A austeridade do pai é vista como algo a ser admirado, 

“homem que nunca casou de novo e criou todos os filhos”. Angélica ajudou na criação dos 

irmãos, se casou e cumpriu o destino que o pai lhe traçara na adolescência. É possível perceber 

ressentimento em relação aos limites que lhe foram impostos, mas existe também um sentimento 

de prazer, de realização em relação ao passado. 

 A trajetória de vida de Nair é muito parecida com a de Angélica. Nair tem 43 anos, um 

filho de 22 anos, uma filha de 14 anos e o marido, motorista de ônibus. O pai tinha uma 

carvoaria e a mãe era dona-de-casa. Parou de estudar ainda na quarta série. “Meu pai era daquele 

tipo que achava que mulher tinha que casar e fazer almoço, jantar, trabalhar em casa”. O 

relacionamento de Nair com seus pais é de rejeição. “A minha mãe era tão bobinha, coitadinha. 

Meu pai nunca se preocupou se a gente tinha roupa, se a gente tinha sapato. E o danado do velho 

era patrão, tinha empregado, então tinha dinheiro”. Hoje, Nair mora em uma casa pequena, de 

fundos, a qual denomina de “barraco”. Contudo, em curto prazo, o seu futuro parece ser mais 

promissor que o de Angélica. Com a ajuda do filho, também motorista de ônibus, Nair e o 

marido compraram um terreno e começaram a construir uma casa maior.  

 Pertencentes à mesma classe social e com trajetórias semelhantes, as duas mulheres são 

conservadoras em relação aos seus princípios. Quando o assunto era eleição, as duas 

manifestaram temer a desordem em um possível futuro governo de Lula. Contudo, apresentavam 

intenções de voto diferentes. À primeira vista, a decisão do voto das mulheres colocava em 
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xeque a teoria econômica satisfacionista do voto2. Angélica tem um marido desempregado e 

vota em Fernando Henrique. Nair acabou de comprar um terreno com o qual sempre sonhou e 

não vota em Fernando Henrique.  

                                                

 Marcela é a terceira dona-de-casa do grupo. Ela tem 32 anos, um filho de cinco anos, e é 

divorciada. Em seu último emprego, trabalhou em uma imobiliária. Contudo, há um ano tem se 

dedicado à criação do filho e à casa. Na ocasião, morava com o filho em um apartamento 

alugado. Mas seu ex-marido, funcionário público, deixou atrasar uma série de mensalidades da 

escola do menino. Sob pressão da direção do colégio, Marcela pediu que seu patrão a demitisse 

de modo que, com o dinheiro levantado, pudesse pagar o colégio. Assim o fez. O passo seguinte 

foi colocar o menino em uma escola pública, depois entregou o apartamento e voltou a morar 

com os pais. Hoje, acorda pela manhã, arruma a casa da mãe, cuida de seu filho, faz o almoço, 

leva a criança ao colégio. Seu sonho é voltar a trabalhar, mas não acredita que isso seja possível 

a curto ou médio prazo. Sua mãe não se dispõe a cuidar da criança e não permite que se contrate 

alguém para a empreitada porque não quer desconhecidos em sua casa. A soma do aluguel mais 

empregada e outros custos necessários para o seu retorno ao trabalho supera o possível futuro 

salário.  

 Marcela é emotiva, sonhadora, parece estar ainda à espera de um príncipe. Em relação à 

política, partilha da idéia de que político só faz para si mesmo. Contudo, acredita que Collor era 

um presidente bem intencionado e que foi vítima de um complô. Acha que o governo Fernando 

Henrique tem causado danos para a economia brasileira, dificultando inclusive o dia-a-dia das 

pessoas. No entanto, estava assistindo o Horário Eleitoral em busca de um candidato, quando 

ficou comovida ao ver Fernando Henrique falar àqueles que ainda não tinham se beneficiado 

com o Plano Real. “Eu gostei muito, parecia que estava falando para mim”. 

 
2 A teoria econômica satisfacionista do voto sugere a regra de decisão a partir do desempenho passado dos 
governantes. Os eleitores avaliam a situação econômica e social e então decidem pela permanência ou não dos 
governantes. Quando a avaliação é positiva, o eleitor vota no candidato do governo. Quando a avaliação é negativa, 
o eleitor vota na oposição. (Kramer, 1971) 
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 Laís tem 28 anos e dois filhos, de 6 e 8 anos, e vive com o marido, vendedor. Laís perdeu 

o pai ainda muito criança, vítima de um erro médico. A mãe era do lar e sempre fez questão que 

a única filha estudasse para ter uma vida melhor. Mas Laís interrompeu os estudos na oitava 

série, preferiu trabalhar e ganhar dinheiro logo. Era vendedora de uma loja de roupas até 

engravidar e se casar. Como todas as demais donas-de-casa entrevistadas, Laís demonstra-se 

insatisfeita com sua rotina voltada para casa. Mas acredita que este seja um estágio temporário e 

que logo, com seus filhos já maiores, possa retomar o trabalho. Planeja fazer um curso no SESC 

de organização de festas infantis e trabalhar em casa mesmo, porque ainda precisa estar com os 

filhos.  

 Em relação à política, Laís defende uma redistribuição de renda que seja feita por 

instituições não-governamentais, para evitar a corrupção. Também fazendo ressalvas, defende os 

sindicatos que devem reivindicar, desde que sem bagunça. Acredita que o que vivemos não é um 

momento de liberdade, mas de libertinagem. Vota e gosta de Fernando Henrique, “presidente 

seguro que não se atém a detalhes fúteis de aparência, usa inclusive meia furada”.  

 Luísa tem 25 anos, um filho de dois anos, e é casada. O marido trabalha com a mãe em 

uma pequena empresa familiar de refeições. Luísa é filha de pai ferroviário e mãe dona-de-casa. 

Assim como Laís e tantas outras de sua idade, estudou até a oitava série, parou para trabalhar no 

comércio – era vendedora em uma loja de bicicletas –, começou a namorar, engravidou e casou. 

“Namorava, me engravidei, graças a Deus meu marido assumiu a criança, e vim ser dona-de-

casa, este lindo papel”. Tem gratidão pelo marido, amor ao filho e uma saudade grande do tempo 

em que sua vida se resumia a ganhar dinheiro na loja e gastar no salão de beleza, na academia de 

ginástica e com lingeries. Para o futuro, Luísa pensa em colocar o filho no colégio, voltar a 

trabalhar e a estudar.  

 Assim, como todas as demais mães, Luísa se orgulha da boa alimentação que pode 

oferecer a seu filho. Acha muito bom poder oferecer iogurte, gelatina e carne à criança. Remete 

parte deste êxito ao Plano Real. Luísa vota em Fernando Henrique e condena Lula por “falar 
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mal” do presidente, a “autoridade do nosso país”. Conclui ainda que isso só acontece porque o 

“nosso país é liberal demais”.  

 Ildamara tem 23 anos, uma filha de um ano, e o marido é funcionário público. A moça é 

filha de pai vigia e de mãe dona-de-casa. Esta família ocupa o limite entre o que Darcy Ribeiro 

(1995) chama de classe subalterna e classe oprimida, marginal. A renda familiar é de dois 

salários mínimos, tendo ainda que descontar o INSS. Não recebe qualquer ajuda dos pais porque 

estes já criam um sobrinho, filho de uma irmã que se encontra escondida do ex-marido, 

presidiário que já tentou matá-la. Ildamara era empregada doméstica até engravidar, agora quer 

colocar a filha em uma creche para voltar a trabalhar. “Só o Willian (o marido) trabalhando não 

dá para comprar o que precisa, um guarda-roupa, um fogão melhor”.  

 A moça acha que o governo tinha que cobrar mais impostos dos ricos para ajudar os mais 

pobres. Acredita que a classe trabalhadora é aquela que trabalha muito e não tem valor. “Você dá 

ali um duro, acorda cedo, vai trabalhar, chega em casa cansado e não tem valor. Ganha pouco”. 

Ildamara gosta de assistir o Horário Eleitoral, gosta muito do programa do Lula, identificando-o 

como um representante dos interesses dos mais pobres. Contudo, vai seguir o voto do marido, 

optando por Fernando Henrique.  

 Apresentando muitas semelhanças com Ildamara no que se refere à posição sócio-

econômica e à percepção da política, aparece Carmem, 44 anos, copeira da Santa Casa de 

Misericórdia da cidade. A renda familiar de Carmem é a soma do salário mínimo que recebe com 

a pensão do marido do mesmo valor. O marido é afastado por invalidez, pois sofreu um sério 

acidente no frigorífico em que trabalhava. Carmem tem três filhos e uma neta que moram com 

ela em uma casa muito humilde. As entrevistas foram realizadas no hospital a pedido de 

Carmem, que não se sentia à vontade (por vergonha) de ser entrevistada em sua casa. Carmem 

temia que sua filha mais velha engravidasse ainda menina, o que aconteceu. Agora teme que seu 

filho, que não estuda e não consegue arrumar emprego, caia “na rua, onde só tem coisa ruim”. 
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  Carmem acredita que os pobres são de fato muito pouco valorizados. “É, tem aqueles que 

faz pouco caso, que passam perto da gente e nem falam oi, nem bom dia, parece que estão 

passando perto de um pedaço de pedra”. Gosta e confia em Lula, acredita que é um candidato 

que olha para os mais pobres. Acha que o governo atual não ajuda os mais precisados. “Eu não 

sei, tudo o Governo desconta. Igual INPS, pra eles descontarem tem que dar mais coisas pra 

gente, não é?” 

 Conceição quando deixa sua casa rumo ao trabalho, leva com ela as mesmas 

preocupações que Carmem possui em relação aos filhos. Os dois adolescentes freqüentam a 

escola, mas não demonstram grande interesse pelo estudo. Ela fica incomodada com os filhos na 

rua. Sente não acompanhá-los e controlá-los melhor. O seu marido era pedreiro, mas agora “com 

esta modernização e exigência na hora de arrumar trabalho” só consegue arrumar função de 

servente de pedreiro. Contudo, na avaliação de Conceição, a sua vida vai bem. Recorda os 

tempos difíceis em que vivia na roça e só comia o que plantava. “Lembro da minha mãe dando 

manga para gente para matar a fome”. Ao contrário de Angélica e Nair, Conceição não foi 

formada para o casamento, ainda criança começou a trabalhar para ajudar a família. “Com oito 

anos a gente foi trabalhar fora e o dinheiro que a gente recebia nem punha a mão. A minha mãe 

pegava e comprava o que precisava”. 

 Conceição até a última entrevista não sabia em quem votar. “O Fernando Henrique está 

tirando a prioridade do povo. Eu prefiro o Lula, pelo menos é gente da minha gente. Aí eu tenho 

dois pensamentos, eu penso que quem sabe uma gente humilde poderia resolver alguma coisa e 

pensando do outro lado será que ele tem instrução, não é?” 

 Vilma tem 34 anos e é contato de uma fábrica de etiquetas. Ela é solteira e sem filhos. 

Experimenta uma trajetória de ascensão profissional. “Eu na verdade sempre trabalhei com coisa 

muito bruta, sabe? Trabalhei quase dez anos na Facit (antiga indústria de máquinas de escrever e 

calculadoras) na montagem de máquinas de escritório, depois entrei aqui na fábrica e trabalhei 

seis anos na impressão de etiquetas, serviço superpesado. Tinha dia que eu chorava, menina, é 
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um serviço de homem, não tinha mulher que fizesse aquilo, minha mão fedia de gasolina por 

mais que eu lavasse, minhas unhas eram pretas. Eu parecia mecânico... Depois me deram 

oportunidade e fui para o atendimento a clientes. Eu adorei a idéia de trabalhar mais limpa e 

poder conversar com mais gente.” 

 No campo da política, Vilma diz ser a favor do fechamento do Congresso, o que 

“representaria uma grande economia para o país”. Sobre a intenção de voto, decidiu votar em 

Lula, argumenta já ter a princípio uma grande simpatia pelo PT, “partido que pensa no 

trabalhador”. 

  Aline tem 32 anos, é divorciada e mora com a filha de nove anos na casa da mãe. Ela é 

gerente de uma papelaria pequena que fica no bairro onde mora. Aline estava pensando em votar 

em Lula, por eliminação. Descartava Fernando Henrique porque estava insatisfeita com sua 

gestão, descartava Ciro e os demais candidatos porque “coitados, estes não chegam lá”.Queria 

mesmo era votar no Mário Covas porque recentemente viu pela televisão que o governador 

estava entregando centenas de casas à população carente. Ela, que sente muito não ter uma casa 

sua para morar, disse ter ficado emocionada com a alegria das pessoas ao receberem as chaves.  

 Claudia tem 18 anos e um namorado com quem pretende se casar. Há dois anos é 

empregada doméstica; antes trabalhava em uma fábrica de sapatos. Além de trabalhar, ela estuda 

à noite. Está terminando o primeiro grau. Tem muitos planos para o futuro. Pretende fazer um 

curso de enfermagem e trabalhar em um hospital. Claudia avalia os candidatos a partir dos 

valores que recebeu da mãe. “Eu não sei, porque lá em casa a minha mãe ensinou a gente a ser 

de muita educação e respeito. Um homem como o presidente chamar os aposentados de 

vagabundos, ele magoa as pessoas assim”.A partir do mesmo princípio descarta Lula, cuja 

imagem foi vinculada aos saques aos supermercados da região Nordeste naquele período de seca. 

Assim, Claudia acabou envolvida pelo discurso da ética na política apresentado por Ciro Gomes.  

 O discurso pela ética na política também fez com que Beatriz mudasse sua intenção de 

voto. Ela a princípio votaria em Fernando Henrique, mas decidiu por Ciro Gomes. Beatriz tem 
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21 anos, estudou até a oitava série e foi trabalhar em uma loja de roupas. Recentemente fez um 

curso de telefonista no Senai e agora espera ser convocada para uma empresa. Beatriz mora com 

os pais e um irmão na casa da avó paterna desde que sua mãe perdeu o emprego e não tiveram 

condições de pagar mais o aluguel. Beatriz não faz planos para o futuro.  

 Pedro é um rapaz de 21 anos, solteiro e sem filhos. Mora com os pais e trabalha com o 

irmão mais velho, alugando caixas de som para festas. Porque não gostava de estudar, 

interrompeu os estudos sem terminar o primeiro grau. Acha que, de modo geral, o estudo faz 

falta, mas acredita que vai conseguir vencer sem ele. Demonstra-se realizado com a sua profissão 

e planeja a longo prazo poder construir uma casa para morar com sua futura mulher e filhos.  

 Pedro não gosta do PT. Acha as invasões de terra promovidas pelo MST um desrespeito à 

propriedade alheia. A princípio, sempre vota nos partidos PSDB e PFL. Mas desta vez o seu voto 

para presidente vai para Ciro Gomes, pelo mesmo motivo manifestado por Beatriz e Claudia. 

 Ricardo tem 18 anos e é servente de pedreiro, profissão que foi escolhida a partir do 

exemplo do pai. Ricardo mora com a mãe e o irmão mais novo em uma casa recém-construída, 

em um bairro considerado violento na cidade. Tem uma namorada com quem gosta de sair nos 

fins de semana para tomar uma cerveja ou para dançar nos bailes. Gosta de comprar tênis de 

marca, calças com muitos e grandes bolsos e bonés. Rapaz tímido, calado, mas bem humorado. 

Por vezes fazia um comentário sagaz, principalmente quando o assunto era política.  

 Ricardo não gosta de política, acredita que todo político seja corrupto. Não pretende 

votar em Lula, pois não gosta do candidato e nem de seu partido. Acha que Fernando Henrique 

fez um bom governo, mas não o bastante que justifique sua reeleição. Por fim, decidiu votar em 

Enéas. Sabe que ele não vai ganhar, então é uma maneira de não se comprometer. 

 Antônio tem 42 anos, é casado e tem dois filhos adolescentes. A mulher é seu braço 

direito na fabricação de tortas e salgados para festas. Antônio é um sujeito de bem com a vida. 

Conta que já trabalhou como servente de pedreiro e que certa vez causou espanto ao dono de 
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uma obra que o viu cantando enquanto quebrava pedras. Antônio conta ainda que teve sérios 

problemas de relacionamento com seus pais e por isso dedica-se muito aos filhos. 

 Com esta postura positiva em relação à vida, acha que tudo de ruim é temporário. 

Acredita que o quadro político brasileiro é marcado pela corrupção e pela ineficiência devido à 

falta de consciência dos políticos e dos eleitores. Contudo, este problema começa a ser 

solucionado na medida em que o povo está ficando mais educado. Acha também que o 

desemprego é um remédio amargo que estamos tomando para a estabilização da moeda, mas 

logo vai acabar e a economia retomará o seu crescimento. Antônio rejeita Lula e o PT, Brizola e 

o PDT, e admira a seriedade e competência que vê em Fernando Henrique. 

 Dirceu tem 34 anos, é casado e tem um filho de quatro anos. Há 14 anos é operador de 

máquinas de uma empresa de pavimentação que presta serviços à prefeitura. Entrou no trabalho 

indicado pelo seu tio que também era operador de máquinas. Conta que ficou constrangido 

quando saiu para a rua com a máquina de distribuir asfalto, mas precisava trabalhar. Achou que 

seria temporário e está lá até hoje.  

 Dirceu não se conformava com a idéia de que o PMDB, um partido tão grande, não 

tivesse lançado candidato à presidência da república. Estava inconformado ainda com os 

deputados que aprovaram o projeto que permitia a reeleição de Fernando Henrique, um projeto 

que, segundo sua avaliação, em nada representava o interesse do povo. Dizia-se indeciso sobre o 

voto. Dirceu não confiava em Lula, considerava-o despreparado para a função de presidente. 

Também não confiava em Ciro Gomes, que de certa maneira lembrava o Collor. Para presidente, 

queria mesmo era poder votar em seu conterrâneo Itamar Franco, cuja candidatura foi vetada 

pelo seu partido PMDB. 

 Júlio está com 45 anos, é separado e tem um filho. Mora em uma casa que foi construída 

por ele no mesmo terreno em que mora quase toda a família. Assim também é a casa de muitos 

outros entrevistados. Júlio é pintor de paredes. Nas horas de descanso, gosta de ficar 

conversando e bebendo no bar perto de casa.  
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 Júlio acredita que a pobreza em nosso país somente se justifica pela falta de políticas 

sociais sérias. Aposta no estado intervencionista – ele e quase todos –, que deve incentivar as 

pequenas e médias empresas via política fiscal. Acredita que somente desta maneira o governo 

pode incentivar a geração de emprego para os mais pobres. Teme o desemprego que pode 

ocorrer com as privatizações das estatais. Apesar de sérias críticas à política econômica do 

governo Fernando Henrique, vota no presidente. Acredita que o Plano Real também teve um 

lado bom. Hoje ele tem casa, “que antes só rico tinha”.  

 Eduardo está com 43 anos. Ele é carteiro e sua mulher, Maria, é lavadeira. Têm duas 

filhas. A filha mais velha tem 17 anos e está terminando o segundo grau. Ela quer fazer 

faculdade de Educação Física. A outra menina tem 14 anos e quer ser advogada. Eduardo 

incentiva as filhas e segue o exemplo dos pais que o apoiaram quando decidiu deixar a vida rural 

para buscar oportunidade na cidade. O primeiro emprego foi como vigia. A família mora em uma 

casa grande e confortável, ainda em construção, em um bairro afastado do centro da cidade.  

 Eduardo, assim como Dirceu, Antônio e Júlio, está entre aqueles entrevistados mais bem 

informados sobre política. Eduardo não defende o fechamento, mas sim uma reforma no 

Congresso Nacional. “Deputado devia ser igual senador. Não existe um senador só para cada 

estado? Então, poucos deputados. Porque aquilo é um cabide de emprego, onde as pessoas 

ganham rios de dinheiro e fazem pouco. Quando fazem, ainda fazem cachorrada, porque coisa 

que é séria vira brincadeira”. Seriedade é característica chave para um político na avaliação de 

Eduardo. Ele não encontra tal característica em Lula, acredita que ele tenha passado por um 

processo de desvirtuamento desde a época das greves do ABC até hoje. Reclama que Fernando 

Henrique não aprovou o aumento aos funcionários públicos e, assim, o seu salário está hoje 

muito defasado. Contudo, vai votar no presidente. “A mim ele não ajudou, até atrapalhou, mas 

ele trouxe a classe pobre para o consumo”. 
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 Esta etapa teve a intenção de descrever os homens comuns e apresentar ao leitor alguns 

aspectos da postura política dos mesmos, destacando inclusive algumas incongruências. A 

seguir, o objetivo será apresentar o conceito de ideologia a ser adotado nesta tese.  
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CAPÍTULO 1 – O CONCEITO DE IDEOLOGIA POLÍTICA 

 

 O intuito deste capítulo não é abordar todo o debate intelectual que envolve o tema 

ideologia, mas recuperar uma faceta específica do conceito, que seja útil para a interpretação do 

comportamento dos homens e mulheres comuns analisados. Para isso, foram selecionados alguns 

autores que podem trazer contribuições para uma definição de ideologia que atenda aos 

propósitos deste trabalho. 

 Ao definir o conceito de ideologia política a ser adotado nesta pesquisa, faz-se necessário 

afastar um importante aspecto da tradição marxista, que pode conduzir a equívocos quanto ao 

presente trabalho. A interpretação do conceito que cabe afastar é a noção de ideologia como 

falsa consciência, ou seja, a produção de uma teia de idéias que impedem os indivíduos de 

enxergarem a realidade de dominação na qual eles se encontram. Essa perspectiva vê a ideologia 

como algo que obscurece avaliações objetivas da realidade, envolvendo debates insolúveis sobre 

a definição do que é a realidade, que está sendo ocultada pela ideologia. Esse é também 

conhecido como o significado forte do conceito de ideologia (Stoppino, 1986). Não interessa 

fazer aqui qualquer julgamento sobre a realidade fundamental não percebida pelos eleitores 

estudados. Ao contrário, o objetivo do capítulo é precisamente identificar como eles constroem a 

realidade política. 

 Na década de 60, desvendar a ideologia política dos eleitores despertou a atenção de uma 

série de autores norte-americanos, gerando verdadeiros clássicos para a literatura sobre 

comportamento eleitoral. Todo este interesse se justificava pela adoção de certos pressupostos 

como aquele descrito por Hyman, de que a imagem que os eleitores possuem do mundo político 

é a matéria-prima da política (Campbell, 1964). Desta forma, analisar esta imagem passava a ser 

considerado a chave para o entendimento do comportamento político do eleitor.  
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Data desta época uma obra de Robert Lane que influenciou muito a presente tese: 

Political ideology(1962). Neste estudo, Lane investigou precisamente os tipos de crenças e 

atitudes que o homem comum apresentava frente à vida política da nação. Seu método foi 

marcadamente qualitativo. Entrevistou em profundidade 15 americanos, homens comuns, de uma 

cidade de 100 mil habitantes, Eastport (EUA). Para o autor, ideologias são sistemas de crenças 

que justificam o exercício do poder, explicam e julgam os acontecimentos históricos, definem as 

relações entre a política e outros campos de atividade e fornecem uma orientação para a ação 

política. 

Lane argumenta que as ideologias são adquiridas por identificação com os grupos sociais 

e que apresentam forte relação com o contexto no qual é interpretada pelos eleitores. Questões 

gerais da política só podem ser pensadas a partir de exemplos e problemas vividos pelo eleitor. 

Desta forma, Lane avança na discussão e defende que não se pode dizer que o homem comum 

seja distante ou passivo tal como proposto por Schumpeter (1957) e outros autores elitistas 

(sobre o eleitor do regime democrático na obra de Schumpeter, ver capítulo 4). Ele é ativo nas 

esferas que respondem às suas demandas. Assim, as suas relações políticas são mais ativas para 

mobilizar os usos dos recursos do poder público em suas necessidades imediatas, do que em um 

momento eleitoral, no qual o uso da política representativa lhe parece desconectado do seu 

mundo. 

Vou demonstrar mais tarde, ao analisar o material empírico, que o homem comum 

analisado neste trabalho também é significativamente ativo nas esferas da política que aparecem 

vinculadas às muitas demandas que o mesmo apresenta em relação ao serviço público; no 

entanto, dada a relação que possui com os políticos, distante, a política representativa não lhe 

parece em nada conectada do seu mundo. 

Desde a década de 60, o estudo do sistema de crenças políticas tem se mostrado muito 

importante para a pesquisa em ciência social. A corrente psicossociológica veio sanar as 

limitações impostas pela corrente sociológica de explicação dos comportamentos políticos e 
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eleitorais. A corrente psicossociológica propõe a abordagem baseada na atitude política dos 

eleitores e critica as limitações das explicações sobre as decisões políticas baseadas apenas em 

análises dos meios sociais. Embora reconheçam que os estudos sociológicos possuem grande 

valor prognóstico, os autores da corrente psicossociológica chamam a atenção para a 

impossibilidade da corrente sociológica explicar por que em determinados momentos os 

indivíduos contrariam as regras determinadas pelo seu meio. Acreditam que a análise puramente 

externa tende também a negligenciar o raciocínio desenvolvido pelo indivíduo em uma tomada 

de decisão, podendo presumir que duas pessoas, ao adotarem o mesmo comportamento em uma 

dada situação, estejam respondendo identicamente. Porém, do ponto de vista dos indivíduos, as 

forças que os motivam podem não ser similares. Por exemplo, Lane (1965) mostra que pessoas 

identificadas como autoritárias em uma escala de atitudes comparecem às eleições na mesma 

proporção que aquelas identificadas como igualitárias. As igualitárias respondem a um senso de 

dever cívico, enquanto as autoritárias respondem a uma pressão do grupo social que valoriza o 

comparecimento às urnas e, possivelmente, ao desejo do exercício de um pequeno grau de poder 

político. 

 Assim, somente quando a variável psicológica é explorada e introduzida na análise, 

alguns problemas podem ser controlados. Por isso, aqui, como em Political ideology, procurar-

se-á analisar os modelos de persuasão da mensagem política a partir do indivíduo em seu 

contexto social e cultural, reconhecendo ser a comunicação um processo interativo em que os 

significados das mensagens variam dependendo da predisposição e experiência dos membros da 

audiência. 

 Converse e Campbell foram uns dos fundadores da corrente psicossociológica que estuda 

o comportamento eleitoral. Converse (1964) elaborou o seu clássico modelo dos sistemas de 

crenças de massa, nome que deu ao conjunto de conhecimentos e opiniões sobre política dos 

eleitores.Converse(1964) preferiu não adotar o termo "ideologia", este considerado muito 

ambíguo pelo autor. Em The nature of belief systems in mass publics, definiu sistema de crenças 
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como uma configuração de idéias e posturas na qual os elementos estariam amarrados através de 

alguma forma de constrangimento ou interdependência funcional. Este constrangimento em um 

sistema de crenças poderia ser mensurado, variando de acordo com o grau de sucesso em 

predizer outras idéias e comportamentos de um indivíduo a partir do conhecimento de uma 

postura inicial. Para ilustrar, Converse cita o caso de uma pessoa que se manifesta oposta à 

expansão da seguridade social: muito provavelmente trata-se de um indivíduo conservador e 

também oposto a qualquer nacionalização de indústrias privadas. 

Para Campbell (1964), o comportamento do eleitor é coerente com a maneira como 

percebe o mundo da política, embora ele possa parecer em alguns momentos mal informado. 

Campbell apontou para a necessidade de considerar o esforço individual dos eleitores para dar 

ordem e coerência a imagem que fazem da política. Ao misto de cognição e valores a partir do 

qual os eleitores elaboram suas decisões sobre a política, Campbell denominou de mapa 

cognitivo e afetivo da política. Na obra de Campbell, o termo ideologia difere do conceito de 

mapa cognitivo e afetivo da política, na medida em que se refere ao abstrato contínuo que parte 

da esquerda para a direita no espectro político. 

 Os autores adeptos da corrente psicossociológica acentuam que as lealdades partidárias e 

também as imagens e percepções que se formam dos partidos e candidatos são determinantes na 

decisão do voto. Contudo, ao longo dos anos, esta mesma equipe de pesquisadores deparou com 

um problema. Os resultados a que chegaram mostravam que a identificação ideológica/partidária 

de fato guardava uma forte correlação com o voto; no entanto, era irrelevante a relação 

encontrada entre identificação ideológica/partidária e as percepções e avaliações dos partidos, 

candidatos e temas políticos. 

 O trabalho de Converse (1964) já indicava a existência de apenas uma ligeira relação 

entre as várias atitudes políticas sustentadas pelo público em geral. Algumas pessoas podem ter 

pontos de vista liberais numa questão econômica e não os ter em uma outra questão econômica, 

o que apontava para uma baixa estruturação ideológica. Assim, uma questão estava presente: Em 
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que extensão as atitudes políticas estão significativamente estruturadas de maneira que o 

conhecimento de uma preferência permita predizer com sucesso outras preferências e poderá ser 

esta predição realmente realizada a partir de alguma ideologia política? A solução para o 

problema foi encontrada pela própria escola psicossociológica com a elaboração do modelo de 

centralidade. Em suma, o modelo propõe que aquele ator que ocupa uma posição mais central em 

termos de experiência urbana; em termos da situação sócio-econômica ou de classe (medida por 

variáveis como renda, profissão, grau de escolaridade, de consumo), e em termos mais subjetivos 

e psicológicos (a percepção de estar no centro dos acontecimentos, o crescimento do horizonte 

intelectual-psicológico resultante da maior exposição a informação de todo tipo) apresenta um 

maior grau de “estruturação ideológica”. Estruturação ideológica deve ser entendida como a 

relação que o eleitor faz entre as opiniões sobre as diversas questões em discussão na arena 

política e a decisão do voto. 3 

 André Singer em seu livro Direita e esquerda no eleitorado brasileiro (2000) chama a 

atenção para a grande influência do quadro teórico estabelecido pela escola de Michigan na 

década de 60, o qual enfatiza a desestruturação cognitiva do eleitorado, na Ciência Política 

brasileira, onde ainda de acordo com o autor predomina uma certa mitologia de que o povo, 

particularmente os mais pobres, seria uma vítima constante de demagogos e carreiristas políticos, 

independentemente do seu partido e da sua ideologia. Utilizando-se do conceito clássico de 

ideologia, Singer se empenha em identificar uma lógica cognitiva no raciocínio do eleitor. De 

acordo com o autor, o eleitor possui uma identidade ideológica partidária, que deve ser vista 

como um dos componentes na orientação do sufrágio. 

 Em seu livro Os brasileiros e a democracia (1995), José Álvaro Moisés busca se 

desvencilhar deste mito e propõe que as imagens que de modo geral traduzem a cultura política – 

clientelismo, populismo, manipulação, apatia política, antipartidarismo e antiinstitucionalismo – 

                                                 
3 Pesquisas realizadas no Brasil na década de 1970 corroboraram os resultados apresentados pela Escola de 

Michigan (ver discussão sobre persuasão eleitoral na Parte 3).  
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não estariam imunes às transformações econômicas, sociais e políticas verificadas nas décadas 

de 70, 80 e 90. Para isso, Moisés utiliza-se de questionários aplicados em 1989, 1990 e 1993 

para analisar a adesão aos valores democráticos, a avaliação de governos e instituições, os 

modos de participação política e os alinhamentos partidários. Os resultados apontam para a 

formação de uma opinião pública mais atenta aos processos políticos e evidenciam a adesão dos 

públicos de massa à democracia. 

 Paralelamente ao desenvolvimento da corrente psicossociológica de explicação do 

comportamento eleitoral ocorria o surgimento da corrente da escolha racional do comportamento 

político. Downs (1957) com base em sua teoria individualista e racional trabalha com o caráter 

utilitário da ideologia. Para Downs, as ideologias, as identidades políticas e culturais e de valores 

são reduzidos a sistemas de interesses codificados com a função instrumental de simplificar a 

aquisição e o processamento das informações a serem utilizadas na decisão do voto.  

 A pesquisa apresentada neste trabalho recupera o ponto colocado por Campbell (1964), já 

mencionado acima, de que é preciso considerar o esforço individual dos eleitores para dar ordem 

e coerência à imagem que fazem da política. Desta forma, embora reconheça e até mesmo 

comprove as limitações cognitivas dos homens comuns, o trabalho tem por objetivo constatar e 

identificar este “esforço” que os eleitores fazem ao processar a propaganda política e então 

decidir sobre o voto. 

 O trabalho busca mostrar que homens comuns apresentam uma inter-relação lógica entre 

suas idéias e atitudes políticas que compõem seu sistema de crenças. O processo do raciocínio é 

lógico, porém o pensamento é realizado a partir de poucos conhecimentos, assim como 

argumenta Popkin (1991). Popkin descreve um eleitor que utiliza as informações recebidas 

através da mídia e das suas experiências cotidianas para, através de um raciocínio prático 

baseado em informações fragmentadas, avaliar o mundo da política e tomar a decisão do voto. 
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 Silveira (1998), ao fazer uma revisão crítica da literatura sobre comportamento eleitoral 

nega a versão de racionalidade a partir de pouca informação desenvolvida por Popkin. Na 

construção de seu argumento, Silveira apoia-se em Schumpeter (1957) que acredita que para o 

eleitor ser considerado racional deve ser capaz de interpretar corretamente os fatos, selecionar 

criticamente as informações, relacioná-las com pontos de vista e vontades politicamente 

definidas e alcançar conclusões claras, utilizando-se de inferências lógicas. Silveira defende 

ainda que o homem comum adota um caráter associativo e afetivo quando aborda os assuntos da 

política. 

 Este debate que envolve ideologia e ação racional foi profundamente abordado por 

Raymond Boudon, em A Ideologia: a origem das idéias recebidas (1989). O autor discute os 

fundamentos de uma decisão racional que baseia-se em idéias falsas ou duvidosas. Boudon 

resiste à postura demonstrada por Schumpeter e Silveira de atribuir aos homens comuns atitudes 

que, por se fundarem em crenças e imagens fragmentadas da realidade, seriam chamadas de 

irracionais. Seguindo Weber, Boudon argumenta que compreender um processo social é dar 

razões adequadas que expliquem as ações envolvidas em um campo de análise. 

 O grande esforço de Boudon consiste no empenho em mostrar que explicações que a 

princípio levam a uma visão irracional de uma atitude, podem na verdade, encobrir 

comportamentos compreensíveis e racionais. Boudon argumenta que os comportamentos 

individuais não são fruto de indivíduos desencarnados ou de raciocínios abstratos, mas de 

indivíduos encontrados socialmente, membros de uma família e de outros grupos sociais, 

dispondo de recursos econômicos e culturais. Para Boudon, é necessário reconstruir o 

comportamento individual, tornando-o compreensível e somente em último caso interpretá-lo 

como efeito de forças irracionais.  

 Para Boudon, ideologia é uma rede de idéias que funcionam para orientar perspectivas de 

escolha racional e, no entanto, podem operar a partir de premissas falsas ou duvidosas. Ao 

elaborar o conceito de ideologia adequado aos conhecimentos e crenças demonstrados pelos 
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homens comuns, parece importante adotar a idéia de que muitas das escolhas realizadas pelos 

mesmos são fundamentadas em premissas falsas e duvidosas. As idéias recebidas que entram na 

composição das ideologias podem emergir normalmente em seu espírito sem que sejam fruto de 

insensatez ou de forças obscuras. Com muita freqüência, a adesão às idéias recebidas pode ser 

explicada como um ato compreensível.  

 Assim, Boudon sustenta que quando um comportamento estranho nos provoca espanto é 

porque o abordamos com disposições que tornam este comportamento ininteligível para nós. 

Neste caso, diz ser preciso tomar consciência daquilo em nós mesmos que impede a 

compreensão do outro. Para Boudon, o estágio de pré-saber do pesquisador pode conduzir a 

respostas errôneas, mesmo no que tange a questões extremamente elementares sobre o seu objeto 

de pesquisa. 

 Ao elaborar sua teoria sobre ideologia, Boudon chama atenção para três diferentes efeitos 

que devem ser considerados no estudo de fenômenos ideológicos. O primeiro efeito ele 

denomina de efeito de posição e disposição ou efeito de situação. A resultante de tal efeito 

implica que o ator social tende a perceber a realidade não como ela é, mas de maneira parcial. A 

partir de sua localização social o homem elabora a sua percepção dos fatos. Este efeito de 

situação é importante por ser capaz de explicar em muitas situações por que um ator aderiu a 

uma idéia falsa ou duvidosa. 

Deste modo, um banqueiro tem possibilidade de perceber os fenômenos monetários de maneira 
distinta de um professor de grego e os interpretará sem dúvida diferentemente caso tenha estado 
ou não exposto às idéias de Keynes (Boudon, 1989, pp95-96) 
 

Os efeitos de comunicação representam uma segunda categoria de efeitos essencial para a 

analise dos fenômenos ideológicos. Boudon argumenta parecer racional que aquele que não seja 

físico deva tratar as idéias da física como caixas pretas que serão consideradas como verdadeiras 

ou falsas, não porque reproduziu em si mesmo os procedimentos que permitem julgá-las 

verdadeiras ou falsas, mas porque as pessoas competentes neste domínio as têm por verdadeiras 

ou falsas. Desta maneira, Boudon propõe que, segundo a posição que ocupamos no espaço 
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social, trataremos certas idéias como caixas brancas ou caixas pretas. É claro que poderíamos, 

em vez de ouvir o especialista, nos dedicar a qualquer assunto de nosso desconhecimento para 

chegar à caixa branca, mas tal atitude não seria racional. Talvez seria se a assimilação do 

conhecimento fosse um processo de rapidez infinita, o que não é real. Desta forma, Boudon 

conclui que em todos os casos em que aparece uma relação de comunicação de mão única entre 

uma idéia e um público, e em que o público em questão não dispõe de recursos de forma 

oportuna e competente para tratar a teoria como uma caixa branca, um efeito de autoridade se 

desenvolverá normalmente. 

Em resumo, podemos endossar uma teoria assim como escolhemos um eletrodoméstico. Para 
comprar um aparelho de televisão, nenhum consumidor teria a idéia de sondá-lo para verificar se 
as peças são de boa qualidade e se estão corretamente montadas. É mais provável que se contente 
em verificar se a imagem é boa.Talvez também interprete a marca como sendo uma garantia de 
qualidade. Evidentemente, estas verificações e garantia não bastam para lhe dar a certeza de que o 
aparelho funcionará segundo o seu desejo, durante longos anos. Mas uma verificação mais 
cuidadosa e metódica não somente seria muito cara, mas suporia um saber que o consumidor 
muito provavelmente não domina. (Boudon, 1989, p.110) 
 

A abordagem que Boudon faz do efeito de comunicação remete à obra de Schutz (1974). 

Para Schutz e para toda a fenomenologia, o mundo social é criado e reproduzido pela repetição 

dos cursos de ação, que se sedimentam através da rotinização. Nas experiências cotidianas 

vividas e transmitidas pelo e para os agentes sociais se forma o estoque de conhecimentos. Este é 

o conhecimento que cada um dispõe para compreender o mundo e dirigir suas escolhas. No 

entanto, existem situações nas quais o estoque de conhecimento é incapaz de decodificar a 

situação, mas a vida social se desenvolve na crença de que se o conhecimento falhar, existe 

sempre outro agente capaz de interpretar e lidar com o problema. Neste momento, o ator social 

lança mão do recurso ao especialista. Trata-se de um procedimento usual para enquadrar 

fenômenos estranhos ao nosso quadro cognitivo. Desta forma, a rotina opera de forma a 

minimizar os custos da ação. 

A proposição principal dessa vertente é que a atitude natural é o elemento que rege todos 

os procedimentos cognitivos dos agentes. Isso significa que os agentes sociais procuram sempre 

enquadrar os fenômenos do mundo ao seu universo de experiências rotinizadas. Caso isso não 
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seja possível, o agente procurará resolver a explicação dos fatos recorrentes à experiência de 

outro agente ou rejeitando o fenômeno.Ao evocar os efeitos de posição e disposição, assim como 

os efeitos de comunicação, Boudon cria um tipo de ator social que pode ser resumido na noção 

de racionalidade situada. 

Para concluir a sua teoria de ideologia restrita, Boudon trata ainda de um terceiro efeito 

que denomina de efeito epistemológico. Diferente dos dois primeiros que estão voltados para os 

receptores das idéias recebidas, este efeito está centrado nos produtores das idéias. 

A partir dos três efeitos descritos acima, Boudon elabora um esquema a fim de explicar 

porque idéias falsas ou duvidosas podem ser produto de comportamentos racionais Em sua teoria 

de ideologia restrita, Boudon propõe que a relação do produtor de idéias em matéria econômica e 

social com a realidade é uma relação de observação, estando sujeita à aparição de efeitos 

epistemológicos, efeitos de posição e disposição. Já a relação do público com a realidade é uma 

relação de observação estando submetida a efeitos de posição e disposição. A relação do 

produtor e do público das idéias é uma relação de comunicação, portanto sujeita ao efeito de 

autoridade, mas também a efeitos de situação.O autor lembra que os efeitos apresentados não 

dizem respeito a fenômenos sociais excepcionais, mas a fenômenos corriqueiros da vida 

cotidiana. 

 Ao longo da apresentação dos conceitos de ideologia que parecem contribuir para a 

análise deste estudo, tenho proposto um momento inicial microscópico da análise, buscando 

identificar as lógicas individuais do comportamento, que em um segundo momento devem ser 

agregadas no nível macroscópico. 

 Quando adoto o conceito de ideologia política neste trabalho, me refiro a conjuntos de 

noções, crenças e conhecimentos, que possuem um caráter utilitário na medida em que 

possibilitam o processamento do mundo da política pelos homens comuns. Adoto a idéia de que 

tais conjuntos são a matéria-prima que o homem comum utiliza para processar as informações 

sobre a disputa eleitoral e decidir o voto. A origem de tal ideologia está vinculada a duas fontes. 
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As idéias que integram o conjunto podem ser criadas pelo homem comum ao observar, decifrar e 

viver a realidade a partir de seu próprio espírito. A vida cotidiana deve ser vista como a âncora 

da realidade. As idéias podem ainda ser recebidas de outros atores – seja dos integrantes do seu 

grupo social, mídia, propaganda política –, estando submetidas aos efeitos de comunicação e aos 

efeitos de situação, tal como descrito por Boudon. 

 Antes de passar à análise do material empírico, que se encontra no capítulo seguinte, 

gostaria de abordar ainda um conceito que tem interface com as idéias de disposição (Boudon, 

1989) e de estoque de conhecimento (Schutz, 1974). Trata-se do conceito de habitus 

desenvolvido por Bourdieu em sua obra Economia das trocas simbólicas (1992). Bourdieu usa 

as mesmas noções de Boudon de posição (posição de classe) e disposição ( a definição de um 

modo de vida simbólico, vale dizer, de um modo de falar e agir). O habitus é sobretudo a 

disposição para estabelecer um campo de diferenças, por meio de uma linguagem que reconstrói 

a distinção social, que é estruturadora dos bens simbólicos. 

 Bourdieu, no entanto, deve ser adotado com ressalvas neste trabalho, na medida em que o 

autor aposta na preponderância da estrutura sobre os agentes. A postura metodológica adotada 

neste trabalho é diferente. Embora reconheça que a racionalidade e a liberdade do homem 

comum são contingenciadas por inúmeras estruturas que tolhem as escolhas, considero que tais 

problemas são instrumentos de uma racionalidade e não de seus supressores. 
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CAPÍTULO 2 – A CONSTRUÇÃO DA IDEOLOGIA POLÍTICA DO HOMEM COMUM. 

 

Este capítulo está baseado nos depoimentos dos participantes das entrevistas em 

profundidade. Ao longo de cinco meses, os 18 homens e mulheres comuns se dispuseram a falar 

sobre suas idéias políticas. Falaram sobre democracia, igualdade, liberdade, justiça e governo. 

Utilizaram nas suas respostas o conhecimento político que possuíam sobre o funcionamento do 

governo e a prática da política. 

 As entrevistas foram realizadas a partir de questionários semiestruturados de modo a 

assegurar liberdade de resposta ao entrevistado e ao mesmo tempo garantir que a conversa não 

perdesse o rumo (ver anexo 2). As perguntas abordadas nas entrevistas foram tiradas de dois 

outros questionários, utilizados em trabalhos anteriores. Do trabalho de Robert Lane (1962), 

Political ideology, utilizamos questões capazes de abordar o conjunto de idéias e valores que 

orienta o comportamento político do homem comum. As perguntas se referiam: 1) às qualidades 

pessoais do indivíduo (a imagem que faz de si, como comporta-se em determinadas situações 

concretas, quais são seus valores pessoais, como se relaciona socialmente); 2) à sua história e às 

suas experiências de vida (a família, a escola, a profissão, o dinheiro); 3) às suas idéias políticas 

(o que é democracia, igualdade, liberdade, justiça social, governo). 

Utilizamos ainda algumas perguntas do questionário para survey elaborado por Angus 

Campbell para o trabalho American voter(1964). O questionário sofreu algumas alterações para 

se adequar ao método qualitativo. Neste momento interessava abordar a visão que o homem 

comum possui dos candidatos, dos partidos e dos temas da disputa. Para isso, foi necessário 

sondar: 1) o nível de exposição do indivíduo à mídia; 2) as pressões políticas às quais está 

submetido; 3) o conhecimento político que possui sobre o funcionamento do governo e a prática 

da política, e sobre os acontecimentos políticos. 

 42



A aplicação da técnica de entrevista em profundidade resultou em um material empírico 

muito rico: noventa entrevistas, 140 horas de gravações em fitas cassetes e mais de 1000 folhas 

de transcrições dos encontros. O primeiro passo foi categorizar todo o material empírico.  

Ao categorizar o material empírico, foi possível constatar a proposição de Schutz (1974) 

segundo a qual os agentes sociais procuram sempre encaixar os fenômenos do mundo ao seu 

universo de experiências rotinizadas. Os temas abordados nas entrevistas relacionados com 

valores pessoais, experiências de vida, relação com a mídia e com o seu grupo social foram 

muito desenvolvidos ao longo dos encontros. Os entrevistados não demonstraram o mesmo 

desempenho ao tratarem das regras de funcionamento do governo e da prática política. Mas isso 

não implica que tenham tido um desempenho ruim, pelo contrário, o material levantado aponta 

que o homem comum possui um significativo estoque de conhecimento sobre os assuntos da 

política e uma grande habilidade de vincular o tema ao seu cotidiano. 

Assim como Lane (1962) verificou entre os depoimentos dos moradores de Eastport, as 

respostas dos homens e mulheres pesquisados sobre os temas da política apresentaram forte 

relação com o contexto dos eleitores. Questões gerais da política só podem ser pensadas a partir 

de exemplos e problemas vividos pelo eleitor. Desta forma, Lane defende que não se pode dizer 

que o homem comum seja distante ou passivo. Ele é ativo nas esferas que respondem às suas 

demandas. Assim, as suas relações políticas são mais ativas para mobilizar os usos dos recursos 

do poder público em suas necessidades imediatas, do que em um momento eleitoral, no qual o 

uso da política representativa lhe parece desconectado do seu mundo. 

 Parece importante ressaltar que, neste trabalho, a teoria é tomada como um processo, uma 

matéria em desenvolvimento que, gradativamente, vai tornando-se mais rica, complexa, 

mostrando-se cada vez mais fácil de ser compreendida. Partindo deste princípio, a intenção é 

adotar o processo de verificação das explicações existentes e, no caso de incompatibilidade entre 

dados e teorias, adaptar as segundas de maneira a explicar o processo de recepção e 

processamento verificado. Assim, será evitado o esforço de enquadrar os dados em categorias 
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preconcebidas e inadequadas de explicação. A liberdade para conduzir tal adaptação possibilita a 

elaboração de teorias empíricas, teorias que geralmente não podem ser completamente refutadas 

ou substituídas pois estão intimamente ligadas a dados, estando assim destinadas a durar a 

despeito de suas inevitáveis modificações e reformulações(Glaser & Strauss, 1967). 

 Desta forma, manuseamos os dados empíricos buscando as explicações para o 

comportamento político dos homens comuns. A partir da análise das respostas dos participantes, 

buscamos enumerar as questões capazes de explicar as atitudes políticas e aquelas que ganharam 

relevância nas conversas. Categorias que foram razoavelmente preestabelecidas na elaboração do 

questionário ganharam relevância ou perderam a importância a partir do desenvolvimento da 

pesquisa de campo. Entre os temas que ganharam relevância ao longo da realização das 

entrevistas estão: liberdade, igualdade, democracia, partidos políticos, Congresso Nacional, o 

governo ideal e o governo real. No entanto, quando as perguntas abordavam questões sobre 

procedimentos políticos, a falta de conhecimento dos homens comuns impedia que o assunto 

avançasse. Poucos quiseram dizer qual parte do governo consideravam a mais importante: o 

Presidente, o Congresso ou o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, sentiam dificuldade 

em falar sobre o papel dos diferentes poderes (Quadro 2). O resultado da análise das entrevistas 

em profundidades está no item seguinte. 
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Quadro 2 – Temas abordados: importância e consenso 

 

Importância 

Muita  Pouca 

Igualdade Poder Judiciário 

Congresso Nacional: 

Práticas dos deputados 

 

 

 

Consenso 

O governo ideal 

Ideologia política 

(direita e esquerda) 

Liberdade Privatização de estatais 

Democracia 

Partidos políticos 

 

 

Divergências  

O governo real 

Poder Legislativo: 

Função do deputado 

 

 

2.1  Liberdade: o povo é pouco ouvido, mas pode falar 

 

Para os entrevistados a palavra liberdade está diretamente relacionada a três conceitos 

específicos: liberdade enquanto licença para a desordem, obtendo uma conotação negativa; 

liberdade associada à idéia de possibilidade de realização econômica e liberdade enquanto 

possibilidade de comunicação e expressão. 

O primeiro grupo de entrevistados demonstrou grande apego à ordem. A liberdade 

existente é vista como excessiva, um fio condutor para a desordem da sociedade. Estes 

participantes gostariam de ver o Estado regulando e administrando amplamente a vida privada de 

modo a zelar pela ordem social. Quando aparece este tipo de argumento, com freqüência é 

solicitada uma maior participação do Exército, visto como um potencial agente moralizador. 
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Ao abordar o conceito, o homem comum aponta para uma hierarquia de valores que 

possui e serve para a orientação de suas opiniões. Quando os homens e mulheres comuns 

entendem a liberdade que possuem como a licença para a desordem, apontam como a forma de 

governo reflete no dia-a-dia do seu microcosmo. Reclamam o estrito controle das instituições 

políticas sobre aqueles que demonstram um comportamento, em sua avaliação, desordeiro. O 

excesso de liberdade causa preocupação nas mães, responsáveis pela socialização de seus filhos. 

 
Laís: Eu acho que o que temos hoje não é liberdade, é libertinagem. As pessoas não estão sabendo 
ver as regras, até onde podem ir. Você vê meninas com 15 anos grávidas, experimentando droga e 
sexo cedo demais. 
 

 No depoimento acima é possível perceber como os valores morais têm significativa 

centralidade na vida das mulheres comuns. Os argumentos levantados são baseados em 

princípios morais. O psicólogo social Krüger (1996) analisou a formação de atitude a partir de 

aspectos morais. De acordo com o autor, qualquer atitude moral tem suporte em determinados 

sentimentos tais como a preocupação, medo, gratidão, piedade, amizade. Assim, as experiências 

afetivas desempenham função motivadora em nossa conduta moral, que influencia a nossa 

percepção e em última instância a nossa tomada de decisão. Aplicando o conhecimento de 

Kruger ao caso específico, podemos dizer que o namoro e as drogas são ameaças que tiram a 

tranqüilidade destas mulheres uma vez que seus filhos convivem com a realidade da rua dos 

bairros da periferia e todos os riscos que esta oferece. A preocupação e o medo das mães movem 

tais depoimentos, que não conseguem identificar qualquer controle sobre os comportamentos 

desviantes da sociedade. 

Krüger (1996) aponta ainda que a conduta moral sucede à percepção objetiva da 

realidade em que nos encontramos, acompanhada da interpretação que fazemos de nosso 

possível ou até necessário papel nela, de nossos compromissos e deveres. Assim, as mulheres em 

seus depoimentos se comportaram como mães, cientes de seu papel e dever de controle da 

socialização dos filhos ainda crianças ou já adolescentes. Dificilmente um rapaz sem filhos 

 46



apresentaria argumento como o que vem a seguir, ainda que repartisse da mesma realidade da 

rua. 

 
Nair: Eu acho que essas liberdades aí estão demais. Tem uma escurinha que trabalha no Bretas 
(supermercado) que está esperando neném, e mostra aquele barrigão todo do lado de fora, isso é 
uma falta de respeito danada. A criança dentro da barriga da gente é coisa muito sagrada. É muita 
liberdade para mim, eu não concordo com isso, não. A primeira coisa que deveria fazer é ter uma 
lei para cortar isso. Antigamente eu sentava ali para conversar com as vizinhas. Agora elas 
reclamam que eu sumi. Mas aqui está uma pouca vergonha. Para qualquer lado que você olha tem 
dois grudados. Porque um casal de namorados pode abraçar, beijar, mas tem que respeitar os 
outros. No meu tempo não tinha isso, não.  
 

Krüger (1996) chama a atenção por fim para o importante papel da memória enquanto 

elemento necessário para a conduta moral. Cabe à memória fornecer as normas prescritivas que 

fundamentam a postura moral e que devem estar de alguma forma disponíveis à evocação. 

Quando Nair lembra que no seu tempo de mocidade os namorados apenas davam as mãos, ela 

faz um paralelo entre o que hoje repudia e o registro de sua experiência passada. Eduardo agiu 

de modo parecido ao lembrar do regime militar e do sistema de segurança daquele tempo. 

 
Eduardo: Acho que deveria ter menos liberdade. Hoje eles liberaram demais. Antigamente, na 
época do militarismo, o povo respeitava mais. Existia menos esse negócio de seqüestro. Isso tudo 
foi conseqüência da liberdade, porque, antigamente se você tivesse uma arma na sua casa, virava 
e mexia descobriam que você tinha uma arma. Os militares ficavam em cima. Então abriu, 
liberou, agora um menino de 12 anos tem arma, escopeta porque a liberdade é geral. Todo mundo 
pode comprar. 
 

O sentimento moral que suporta o depoimento de Eduardo é o respeito. O processo que 

conduz a conduta moral foi analisado a partir dos depoimentos de Nair, Laís e Eduardo. Quais as 

conseqüências das atitudes morais na decisão política dos entrevistados? O respeito, sentimento 

moral que esteve presente no depoimento de Eduardo, foi capaz de levar Luísa e Claudia a 

diferentes inferências sobre os candidatos e a diferentes intenções de voto. Na introdução, foi 

possível verificar a rejeição de Luísa em relação a Lula porque ele não reconhecia e não 

respeitava a autoridade do presidente. Ainda foi possível verificar a aversão de Claudia ao 

presidente Fernando Henrique porque este teria faltado com respeito aos aposentados ao chamá-

los de vagabundos. 
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A partir do conceito de liberdade que os homens e mulheres comuns adotaram 

espontaneamente é possível classificá-los em eleitores de esquerda e de direita, embora como já 

foi dito este não seja o objetivo deste trabalho, que se preocupa prioritariamente em apenas 

conhecer o conjunto de crenças dos eleitores. Mas é válido ressaltar que os eleitores que 

adotaram o primeiro conceito de liberdade são pessoas mais conservadoras, que tendem a ocupar 

o espectro ideológico mais à direita. Já os eleitores que associaram liberdade à idéia de 

possibilidade de realização econômica mostraram possuir um perfil mais igualitário, 

característico dos eleitores de ideologia mais à esquerda. 

Para realizar esta classificação, foram utilizados alguns conceitos desenvolvidos por 

Singer (2000). Este autor aponta que o principal corte entre o eleitorado de esquerda e de direita 

no Brasil não é o mesmo que nos países capitalistas centrais, onde, enquanto a esquerda propõe 

mudanças para atingir um maior grau de igualdade, os cidadãos à direita procuram freá-las. Aqui 

não é a igualdade em si, porém o modo de atingir a igualdade que divide o eleitorado em 

esquerda e direita. Enquanto a localização à direita está associada à idéia de reforço da 

autoridade do Estado para promover as mudanças igualitárias, de modo que elas ocorram sem 

prejuízo da ordem, a localização à esquerda está associada à imagem das mudanças por meio da 

mobilização social. 

Assim o resultado da presente pesquisa aponta que aqueles participantes que 

demonstraram grande apego a valores morais e à ordem tendem a votar em candidatos que 

ocupam no espectro ideológico o espaço centro/direita. Pedro em vários momentos da entrevista 

reitera o seu apego e respeito à propriedade privada. O rapaz tende a votar no PSDB e no PFL4. 

 É preciso chamar atenção para um sentimento moral específico que é capaz de inverter a 

expectativa sobre a intenção de voto. Quando o também princípio moral da igualdade ganha 

                                                 
4 Contrariando os dados deste trabalho, uma pesquisa realizada por Maria Teresa Gonzaga Alves (1995), sobre os 

Conteúdos Ideológicos da Nova Direita no Município de São Paulo, conclui que as clivagens relacionadas a temas 

morais não apresentaram associações significativas com a variável ideologia partidária.  
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centralidade, em detrimento de todos os demais vinculados à manutenção da ordem, ao respeito à 

autoridade, a expectativa é que o eleitor demonstre tendência em votar nos candidatos de 

centro/esquerda.Esse perfil será analisado posteriormente. 

 O segundo significado apresentado espontaneamente pelos participantes refere-se à 

liberdade enquanto possibilidade de concretização de expectativas de caráter financeiro. Para 

este grupo, a liberdade ainda parece restrita na medida em que não reconhecem na sociedade 

oportunidades de crescimento e realização sócio-econômicas.5 

 
Vilma: Você não tem liberdade. Por exemplo, hoje é tudo muito democrático. Você fala o que 
você quer, você escuta o que você quer, escuta o que não quer também. Agora, liberdade 
financeira não tem, não. Liberdade para estudar, para escolher a faculdade, para fazer algo mais, 
aí você esbarra em alguma coisa. 
 

 Beatriz também citou este conceito quando falamos de liberdade. Ela gostaria de estudar 

e fazer uma faculdade, contudo não vê como fazê-lo diante das dificuldades financeiras. Beatriz 

se mostra ressentida com a impossibilidade de concretização de seu sonho. 

Embora apenas parte do grupo tenha mencionado as limitações financeiras quando se 

referiu ao conceito de liberdade, é importante ressaltar que tais restrições são percebidas também 

pelos demais integrantes. Durante as entrevistas, com freqüência as pessoas diziam não gostar de 

trabalhar no que trabalhavam e não gostar de viver como viviam. Contudo, dadas as 

possibilidades da vida, era o que haviam conseguido. Para exemplificar, podemos lembrar de 

Angélica que não acha graça em ser dona-de-casa e gostaria de “sair toda manhã arrumadinha de 

casa para trabalhar fora”. Marcela também mencionou a sua dificuldade de sair de casa para 

trabalhar, tendo um filho pequeno e morando com a mãe. Diz sentir-se presa. São muitas as 

insatisfações. 

Dirceu: Eu não esperava estar numa profissão dessa. Em 1983, estava uma crise de desemprego e 
não conseguíamos arrumar emprego então entrei para operar as máquinas. Eu sempre trabalhei 
em locais fechados e depois passamos a trabalhar na rua e aí estranhamos um pouco. Mas a 

                                                 
5 Esta percepção de limitação em relação aos benefícios econômicos foi identificada entre os moradores de Eastport 

(EUA), analisados por Lane (1962). 
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necessidade de ajudar em casa, eu tinha que ajudar minha mãe, meu pai e aí encaramos esse 
trabalho sempre achando que poderia passar para um outro e já fazem 13, 14 anos. 
 

 É importante ressaltar o caráter subjetivo de todas as queixas. Dirceu teme a 

discriminação da sociedade de maneira geral ao se expor nas ruas, operando máquina e usando 

uniforme no meio de uma turma de trabalhadores. Conformadas ou não com a vida que possuem, 

estas pessoas acreditam ser muito difícil melhorar de vida. Ao serem perguntadas se é fácil 

mudar de uma classe para outra, responderam que não. 

 
Dirceu: Mudar de classe muda, mas não é fácil, não. Vamos supor classe média ou classe pobre, 
joga na loteria ganha muito dinheiro, fica milionário ou fica rico. (...) Através do trabalho também 
pode mudar de classe, mas é um processo mais difícil e mais longo. Pode acontecer, mas é difícil. 
  
Vilma: É fácil mudar de classe social para quem é cara-de-pau. Tem gente que muda do dia para a 
noite. Uma colega minha de trabalho tem 20 anos e arrumou um velho de 45 anos. Porque o 
homem tem um pouquinho de dinheiro foi morar com o homem. Agora tudo dela é chique. A 
mim ela não convence. 
 
Angélica: Para ser rico, só tendo herança. 
 

 Esses argumentos reproduzem um antigo ditado popular que diz haver três chances de 

uma pessoa vencer na vida: ganhar na loteria, casar com mulher/homem rico ou nascer rico. Ana 

acha que só o recebimento de uma herança pode fazer uma pessoa subir na vida. Vilma cita o 

caso da amiga alpinista social. Já Dirceu aposta no jogo, na sorte. Outros argumentos 

semelhantes apareceram de modo a reafirmar uma pesquisa quantitativa realizada pela Cepac-

Ibope, em 1991, com o objetivo de mensurar, na opinião dos brasileiros, quais os fatores 

determinantes na obtenção do sucesso ou quais os ingredientes mais importantes para que 

alguém suba na vida. De acordo com o resultado, à medida em que se diminui o nível de 

instrução, os brasileiros tendem a acreditar mais na sorte e na desonestidade como fatores de 

sucesso pessoal. Na avaliação de Rubens Figueiredo (1992), entre os menos instruídos existe 

uma espécie de “cultura da loteria”, uma vez que nada menos que 80% dos entrevistados desse 

segmento responderam concordar que a sorte é fator importante para vencer na vida. 
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 A atitude do homem comum que Rubens Figueiredo (1992) classifica como “cultura da 

loteria” pode ser explicada a partir da percepção que aquele possui da sociedade. As pessoas 

comuns acreditam ser muito difícil subir na vida através do trabalho. Reclamam que não lhes são 

oferecidas oportunidades para a ascensão social. 

 
Pedro: É difícil mudar de classe porque para a classe baixa poder subir ela tem que procurar 
montar alguma coisa para ela, para ela ganhar um dinheiro legal, e eu acho isso muito difícil 
porque ela tem que trabalhar para sustentar a família dela, comprar as coisas, um remédio quando 
adoecer... Tentar subir na vida é muito difícil. 
 
Júlio: Falta oportunidade para a classe operária, entendeu? O que ela ganha é muito pouco para 
ela guardar. Ele querer mais tarde comprar uma coisa para ele movimentar, porque se ele guardar, 
ele não vai comer, não vai vestir. No caso de acontecer uma doença, não vai poder comprar um 
remédio. Eu acho difícil. Assim, trabalhar honestamente é difícil. 
 

Sem capacitação profissional que os permita se lançar em busca de maiores salários, 

diante dos baixos rendimentos que impossibilitam a poupança para o investimento no negócio 

próprio, estes homens se deparam com a impossibilidade de ascensão social através do trabalho. 

Parece importante ressaltar neste ponto como a estrutura social limita o comportamento do 

indivíduo. Assim, apesar de acreditarmos no papel de agente do indivíduo, é preciso reconhecer 

que este grupo de pessoas como nenhum outro na sociedade sente o peso dos constrangimentos 

sociais. Voltaremos a este ponto ao analisarmos o processo de socialização dos homens comuns. 

Resta assim investir na educação dos filhos, pois para estes a sorte ainda está por ser 

lançada. Os participantes acreditam que, através dos estudos, os seus filhos podem vir a superar 

a barreira da herança social que lhes foi imposta. Desejam que seus filhos se dediquem aos 

estudos de modo a obter maior capacitação profissional e, assim, encontrar maior facilidade no 

mercado de trabalho, maior salário e maior prestígio. Este é um dos grandes objetivos desta 

classe. Assim, não demonstram preocupação em mudar a estrutura de classes. Na verdade, focam 

sua preocupação em mudar a sua posição particular na sociedade. 

Darcy Ribeiro (1985) antecipa esta idéia ao afirmar que esta classe que ele chama de 

subalterna, referindo-se aos operários fabris e de serviço, exatamente o caso aqui tratado, e ainda 

o campesinato, já está integrada regularmente na vida social, no sistema produtivo e no corpo de 
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consumidores, sendo o seu pendor muito mais para defender o que já tem e obter mais, do que 

para transformar a sociedade. Desta forma, despertam interesse entre estes homens comuns 

aqueles projetos políticos que visam aumentar a sua possibilidade de ascensão social, seja 

através de apoio financeiro que possibilite a abertura de pequenos negócios, ou através da 

garantia de bom ensino público que possibilite a capacitação das crianças e dos adolescentes 

para o mercado de trabalho. 

 
Angélica: Hoje meus filhos gostam muito de estudar, eles falam que vão ser alguém, tem que ter 
estudo para isso. 
 
Claudia: Para você mudar de classe, você tem que deixar certas coisas para conseguir outras. Mas 
se estudar muito, consegue. 
 

Contudo, há discordância dentro do grupo se a educação pública oferecida pelo estado 

prepara as crianças para tal escalada. A questão é se o atual sistema educacional de fato reduz a 

desigualdade de oportunidades de modo a enfraquecer a herança social, elevando o nível médio 

destas classes inferiores em relação às classes média e alta. 

 
Nair: Já aconteceu de filho de lavadeira virar médico, hoje isso não acontece mais, não. 
 

Para um grupo de mães entrevistadas, existe uma intenção do governo em não preparar os 

filhos das pessoas mais pobres para competir com os filhos dos mais ricos. Trata-se da 

reprodução do discurso presente na sociologia da educação, e que em um momento histórico 

recente foi amplamente utilizado, que afirma que a instituição escolar tem por função primeira 

selecionar os indivíduos de modo a garantir correspondência tão estreita quanto possível entre 

suas capacidades e as capacidades exigidas pelos diversos empregos e posições da estrutura 

sócio-profissional (Boudon, 1989). 

Nair acredita que as reformas educacionais pelas quais passam o país servem exatamente 

para intensificar a herança social do pobre. A escola pública vem perdendo qualidade de modo a 

impossibilitar tal escalada. Fica difícil saber se tal avaliação é causa ou conseqüência de uma 

outra avaliação que faz em relação ao PSDB, partido governista, como sendo um partido de 
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“engravatadinhos”, voltado apenas para os interesses dos mais ricos. É certo, no entanto, que a 

sua avaliação parte de sua experiência doméstica. Nair tem um filho de 22 anos que não estudou 

e seguiu a profissão do pai, motorista. A filha de 14 anos está na oitava série. A mãe não acredita 

que o estudo público vá garantir à filha um bom futuro profissional. De acordo com sua 

avaliação, tendo apenas a quarta série sabe mais que a menina que está na oitava. 

 Em sua terceira versão, a idéia de liberdade aparece vinculada ao direito de expressão. De 

modo geral, os participantes acreditam que as pessoas têm liberdade de expressão, no entanto, 

para parte do grupo a aplicação de tal direito é restrita a determinados grupos sociais. Para Luísa 

e Vilma, as pessoas mais humildes podem se expressar, mas não existe qualquer compromisso da 

sociedade em ouvi-las. Tal percepção pode ser explicada pelo sentimento de discriminação 

social que o homem comum possui e que será desenvolvido no capítulo seguinte. As pessoas 

acreditam que são discriminadas pela sociedade, o que conduz a uma postura de inibição diante 

do mundo. Por que falar se não tem certeza se pode e deve fazê-lo? Por que correr o risco se não 

sabe se será ouvido? 

 
Vilma: Eu acho que as pessoas mesmo se trancam, se prendem. As pessoas não aproveitam a 
liberdade que têm. Agora, liberdade de comunicação tem, ninguém liga muito para o que os 
outros falam mesmo. 
 
Luísa: – Principalmente, o povo, a classe baixa não pode falar, não, não tem condições de falar, 
você entendeu? Não pode, não tem. 
– O que o impede de falar? 
– A situação, a circunstância. 
 

Para um segundo grupo que percebe a liberdade como possibilidade de expressão, existe 

liberdade suficiente para reclamar e reivindicar. Estes homens e mulheres comuns prezam o 

direito de criticar os políticos e reclamar de seu governo. Trata-se do “direito do desabafo do 

povo”, citando Dirceu. Como Moisés (1995) argumenta, os constrangimentos políticos e legais à 

atividade política e as perseguições a indivíduos acabaram por chamar a atenção de amplos 

segmentos da sociedade para as virtudes da democracia. Os entrevistados mais velhos lembram 

dos tempos da ditadura, da perseguição política e do uso da violência pelo Estado. 
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Júlio: Eu acho boa a democracia, sim. Não tem nada que atrapalhe. Você pode falar abertamente. 
Agora, se terminasse, ia voltar o que era antes, todo mundo sendo preso, espancado, perseguido. 
 
Dirceu: É o direito do povo de ir e vir, falar, ter liberdade. O povo tem que ter liberdade. Não é 
como na época militar que o povo tinha que ficar de boca fechada, ver as coisas erradas e ficar 
quieto. Hoje a gente pode reclamar, ainda que não adiante, mas nós desabafamos, falamos o que a 
gente acha. Se acabasse a democracia, ia ser muito ruim. Porque eles não te ouvem, mas falando 
através da imprensa acaba chegando até eles, mesmo sem agir ficam apreensivos com aquilo ali, 
que ficam sabendo que o povo está de olho. 
 

O homem comum defende, ainda, a liberdade de imprensa como um meio de melhorar a 

sociedade e o sistema político. Dirceu acredita que os políticos ficam coagidos com o papel da 

imprensa. Laís acha que o Jornal Nacional da TV Globo presta um grande serviço para o público 

ao denunciar os absurdos praticados pelo Sistema Único de Saúde. Ela chama atenção para o fato 

de que uma vez que um evento foi denunciado, rapidamente o Ministro responde à população. A 

liberdade de imprensa aparece como um elemento fundamental para o processo democrático. 

Desta forma, para o homem comum, a imprensa possui dois papéis dentro do regime. O 

primeiro compromisso da imprensa é, como foi dito por Laís e Dirceu, levar às instâncias do 

poder as demandas da população “sem voz”. O meio mais eficiente da massa se fazer ouvir é a 

imprensa. O segundo compromisso da imprensa é informar à massa o que os políticos estão 

fazendo em seus governos. Esta informação ganha maior relevância no período eleitoral, na 

medida em que o homem comum utiliza-se dela para elaborar sua atitude sobre os candidatos em 

disputa pelo voto. 

Os depoimentos corroboram o que foi dito no início deste item, ou seja, que a maneira 

como os eleitores hierarquizam os princípios morais tem estreita relação com o conceito de 

liberdade que apresentam. Os participantes que possuem um perfil mais autoritário, 

demonstrando maior apego à ordem, identificaram a noção de liberdade com a permissão para a 

baderna e a imoralidade. As pessoas que se demonstraram mais adeptos aos apelos igualitários, 

construíram sua avaliação de liberdade a partir da percepção dos limites estruturais que esbarram 

no dia-a-dia. É a partir de tais limitações que reclamam a falta de oportunidade econômica para a 

realização seus anseios e sonhos.  
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Os entrevistados que associaram a idéia de liberdade à possibilidade de comunicação 

podem ser divididos em dois subgrupos. O primeiro consiste naqueles homens e mulheres 

comuns que acreditam não existir liberdade de expressão para as pessoas que ocupam a classe 

menos privilegiada da sociedade. A maior parte dos participantes que manifestaram tal postura já 

havia apontado, anteriormente, para o significado de liberdade enquanto falta de oportunidade de 

realização econômica. São aqueles que mais se sentem vítimas da discriminação social. Para este 

grupo, a liberdade que possuem é restrita na medida em que percebem a inviabilidade da 

realização de seus planos de vida, dadas as restrições econômicas, e ainda a falta de atenção das 

autoridades públicas em buscar soluções para os seus problemas enquanto cidadãos, ainda que 

reclamem por direito. Tal ressentimento é agravado diante da constatação que para uma outra 

parte da sociedade, há possibilidade de realização de sonhos e preocupação por parte dos 

políticos em atender as suas demandas. 

Diante de tais constatações, esta parcela dos entrevistados reivindica uma sociedade livre, 

onde ao cidadão seja oferecida a oportunidade de crescimento pessoal e ascensão social e onde 

as suas demandas sejam ouvidas e atendidas. 

O segundo subgrupo, composto por pessoas que acreditam que o direito de expressão é 

real e tem importante papel no aperfeiçoamento da política, é formado por aqueles que adotam 

uma postura muito positiva em relação à política: Antônio, Laís e Júlio. 

 

2.2  Igualdade e o ressentimento diante da distinção social 

 

Entender como os homens comuns se inserem dentro do ambiente social é de grande 

importância para a análise da avaliação que fazem do mundo da política. Os efeitos de posição e 

disposição (Bourdieu, 1992) nos sistemas de crença do homem comum agem de maneira 

determinante sobre a avaliação que fazem da política. Veremos que esses efeitos de perspectiva 
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vão gerar um quadro de referências limitado para o eleitor e particularmente para a interpretação 

do discurso político. 

A falta de respeito com que os homens de classe social mais baixa são tratados por 

vendedores e funcionários públicos, e a indisposição da classe média em reconhecer suas 

contribuições econômicas e capacidades pessoais contribuem indubitavelmente para o 

descontentamento com seu status quo. Na verdade, o baixo prestígio social somado à baixa renda 

e o alto prestígio adicionado à elevada renda, conjugados, contribui para reforçar um sentimento 

de insatisfação e injustiça entre os entrevistados. 

 
Pedro: Quem tem mais dinheiro é tratado diferente. Lá no meu bairro mesmo tem muita gente que 
tem dinheiro, aí a pessoa tem mais chance, não é? Se o cara tem dinheiro ele pode comprar o que 
quiser, eu não posso fazer isso. 
 

 
Vilma: A sociedade trata as pessoas diferentes como se elas fossem diferentes. Pode ter um 
pedreiro e um ator. O pedreiro, se ele falar, “eu sou pedreiro” é capaz de ninguém olhar na cara 
dele. Já o ator, todo mundo vai querer um autógrafo. 
– Você percebe esta diferença no seu dia-a-dia? 
– Em toda hora e em todo lugar. Acho que essa diferença já entrou até dentro de nós mesmos. 
Você entra em uma festa e está tocando uma ópera, você fica meio assim: “Que lugar é esse?”. 
Logo já sente a diferença, as pessoas já te olham e te tratam diferente. Parece que está estampado 
na sua cara que você não nasceu para isso, você é pobre. 
 
 

 O depoimento acima nos remete a Bourdieu e a sua teoria sobre os efeitos de posição, 

entendido como posição de classe, e disposição, entendido como a definição de um modo de vida 

simbólico, vale dizer, de falar e agir, gerado e gerador de distinção. Para Vilma, a sociedade é 

bem fragmentada em campos marcados por diferenças não apenas em relação às estruturas 

sociais (posições), mas também às estruturas culturais/cognitivas (disposições). Ela não é rica, é 

pobre. A ópera não pertence ao seu mundo. O seu mundo, como define depois, é o do pagode. 

 Esta distinção social estrutura os bens simbólicos que os indivíduos vão administrar ao 

produzir suas definições sobre o mundo em geral e, em particular, o da política. A idéia de 

disposição está presente no depoimento de Marcela e determina a leitura que faz do atendimento 

do serviço público e, em última instância, determina também a sua ação. 
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Marcela: Eu acho que os funcionários dos postos de saúde atendem a gente mal, com deboche, 
por que ganham pouco e também porque atendem gente humilde. Porque o tratamento com as 
pessoas pobres e com as pessoas ricas é completamente diferente, você pode prestar atenção. 
Pessoa humilde é tratada diferente, tem discriminação, tem preconceito. 
– E por que as pessoas não reclamam quando são mal atendidas? 
– Não reclamam porque são pessoas humildes e se sentem culpadas por aquela situação. Não 
reclamam também por medo. Eles têm muito medo de reclamar. Medo de estar errado. Elas ficam 
inseguras, se sentindo inferiores. Eu mesma não reclamo, fico constrangida. 
 

Parece importante demonstrar que tal percepção está ancorada em situações reais e 

necessidades objetivas. Ainda em relação ao ponto mencionado por Marcela, o atendimento na 

saúde pública, Vilma conta um caso concreto pelo qual passou. Dois dias antes de uma de suas 

entrevistas, Vilma havia percorrido nada menos que três diferentes hospitais para que sua amiga 

conseguisse ser atendida pelo SUS por um ortopedista e não conseguiu. 

Como um reflexo do que acontece no dia-a-dia, a discriminação social chega à instituição 

da justiça. O homem comum acredita que a justiça brasileira é injusta porque ela discrimina as 

pessoas mais pobres. Diferentemente, a justiça concede uma série de privilégios aos homens 

mais bem posicionados na sociedade. Angélica acredita que os ricos são mais bem tratados do 

que os pobres. Eduardo conta que certa vez presenciou um explícito caso de distinção social. 

Conta que estava em um clube, quando começou uma briga entre rapazes. A polícia identificou 

cinco rapazes como os responsáveis pela confusão; no entanto, apenas quatro rapazes foram 

levados no camburão. O quinto rapaz, por ser filho de um major do exército, se livrou da 

punição. 

 
João Marcelo: Se os outros rapazes foram, ele também tinha que ter ido. Ele também estava no 
meio da confusão. Assim você vê que já começa por aí a desigualdade. A gente vê que todos 
deveriam ser iguais perante a lei, mas na hora de cumprir a lei não são todos iguais. Na hora de 
cumprir, alguns são favorecidos. 
 

Nair entende o que Eduardo está dizendo. E trata-se de um assunto que lhe traz grande 

preocupação. Conta que seu filho certa vez foi maltratado pela polícia. Estava em um ônibus 

indo para uma festa promovida pela Prefeitura quando foi parado pela polícia, de quem recebeu 

uma pisada no pé que lhe custou alguns dias de repouso. Na ocasião, Nair foi até o Batalhão da 
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Polícia Militar para reclamar, mas sequer foi atendida. De onde concluiu que “Nosso Deus, o 

rico pode estar errado, que ele ganha razão na justiça. Agora o pobre, o pobre nunca tem razão 

nessas leis”. 

 
Ricardo: O deputado fica preso igual uma pessoa comum numa cadeia superlotada? Ele pega 
quatro, cinco estrelas. Eles e os que têm muito dinheiro. 

 
Júlio: Basta ser o indivíduo melhor financeiramente que ele é beneficiado. Ele leva vantagem 
porque se for o caso de ele ser detido ou encarcerado, com o dinheiro que ele tem, ele consegue 
advogado para cumprir pena fora do cárcere, entendeu? O dinheiro já comprou a liberdade dele, 
entendeu? 
 

Sintetizando, quando o assunto era discriminação social, todos possuíam um depoimento 

para dar, um caso para contar. Histórias que haviam acontecido com eles, com seus filhos, com 

parentes próximos. Experiências do dia-a-dia que apontavam para uma sociedade dividida entre 

os “fortes” e os “fracos”. Nesta divisão, ocupavam a parte mais frágil, sendo vítimas de uma 

série de injustiças. Sobre a desigualdade social, não existem divergências no grupo de 

entrevistados. A percepção que possuem da sociedade é semelhante, pois está baseada em uma 

realidade concreta, que repartem. Diante desta percepção da realidade, o homem comum imagina 

que em um mundo ideal, utópico, haveria um critério de justiça social na distribuição de renda. 

Neste mundo, não haveria discrepância entre o salário dos mais ricos e o salário dos mais pobres. 

E caberia ao Estado definir os critérios de distribuição de renda. 

 A seguir será possível verificar como a percepção de desigualdade e de discriminação 

social afeta a relação do homem comum com os governantes. O homem comum demanda com 

urgência um Estado que lhe assegure bem-estar social e lhe garanta oportunidades de obter o que 

considera uma vida digna. Na medida em que percebe que as suas demandas não são atendidas, o 

homem comum considera-se excluído dos benefícios materiais da ação política democrática, 

como será visto a seguir.  

 

 

2.3 Democracia e o obstáculo da alienação política 
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 Estudar os obstáculos presentes na cultura política brasileira para o incipiente sistema 

democrático foi motivo de estudo de Moisés (1995). Naquele momento, Moisés buscava 

descartar o pressuposto de que a herança ibérica com seus valores autoritários e hierárquicos 

viesse a sobreviver às transformações provocadas pela passagem do tempo ou que o legado 

varguista dos anos 30, relativo às relações entre estado e sociedade civil fosse imune às 

transformações econômicas, políticas e sociais das últimas décadas. A presente pesquisa aponta 

para mudanças e continuidades no sistema de crenças políticas do homem comum em relação ao 

sistema democrático. O objetivo é fechar o foco sobre a presença forte da alienação política no 

comportamento do eleitor e as suas conseqüências para a democracia. No item 2.4, o objetivo 

será demonstrar que os partidos políticos têm significativa relevância na ideologia política dos 

homens comuns pesquisados. Enquanto o item 2.4 aponta para as mudanças, no item seguinte 

temos sinais de continuidade. Na etapa 2.5, será possível constatar que, na percepção do homem 

comum, o sistema político está centrado no Poder Executivo, negligenciando o Poder 

Legislativo.  

Embora a sociedade brasileira tenha mudado ao longo dos anos, concentrando as 

populações em cidades de grande e médio porte, a prática de troca de favores por voto ainda é 

uma realidade no processo eleitoral. A entrevistada Ildamara conta que o seu marido votou em 

um vereador do PMDB, que prometera um caminhão de saibro para o muro de arrimo. No 

entanto, a promessa ainda não havia sido cumprida. Embora persista, tal prática vem perdendo a 

primazia no processo eleitoral. Com a realização das entrevistas, ficava evidente que uma 

parcela significativa destas pessoas comuns parecia estar órfã de seus padrinhos. Apresentava-se 

sem padrinhos e sem conhecer os seus direitos de cidadão. 

  Por outro lado, podemos identificar um homem comum que demonstra possuir maiores 

demandas em relação ao papel do poder público. O comportamento de Vilma ilustra tal 

mudança. Vilma reprova atitudes semelhantes àquela adotada pelo marido de Ildamara. 
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Vilma: Política para a pessoa que vende voto é assim, aonde o vento levar ela vai e não está 
preocupada com a situação do país, com a situação dos demais. Então, quer dizer, um saco de 
cimento hoje já dá para rebocar a casa dela. São pessoas desligadas, desinformadas, não vêem o 
que está acontecendo em volta. 
 

 Quando Vilma justifica o comportamento de eleitores como William a partir da falta de 

informação e da falta de interesse pelo mundo em que está inserido, ela nos remete a Converse 

(1967) para quem o comportamento eleitoral de um indivíduo varia de acordo com seu 

conhecimento e com seu engajamento. Ainda de acordo com a sua Teoria da Centralidade, 

qualquer que seja o ambiente social de um indivíduo, este se relaciona com o mundo da política 

segundo o nível de conceitualização que é capaz de elaborar. Contudo, ele chama atenção para o 

fato de que não apenas as atitudes frente ao mundo, mas também as motivações embutidas no 

engajamento político são necessárias para explicar o comportamento eleitoral. 

 Os dados levantados nas entrevistas corroboram Converse. Não apenas a falta de recursos 

cognitivos explica o comportamento do eleitor comum, mas principalmente a sua alienação 

política. 

 De acordo com Lane (1962), a alienação é motivada por um estranhamento entre 

governantes e governados em uma sociedade. As pessoas não identificam em seu governante um 

representante de seus interesses. Assim, os eleitores tendem a rejeitar o sistema político como 

um todo. Na medida em que os eleitores não percebem qualquer possibilidade de mudança no 

sistema através de seu esforço, optam pela apatia. Esta motivação pode ser identificada entre os 

eleitores pesquisados. 

 No entanto, Lane aponta ainda uma segunda motivação para a alienação política. A 

alienação acontece ainda quando o eleitor percebe os problemas públicos como sendo alheios. 

De modo geral, as pessoas entrevistadas têm uma noção de como as decisões do governo afetam 

a sua vida. Queixam-se, porém do fato de se perceberem muito mais como objeto que como 

sujeito da vida política. Freqüentemente, lamentavam a falta de influência e a não participação 

na tomada de decisão de pontos que afetam suas vidas. 
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Luísa: Infelizmente o nosso país é assim, é um país que o povo tem o direito de votar, mas votou, 
pronto, acabou. A gente não tem o direito de participar, cobrar os resultados. A gente precisava 
ter esse direito. 
 

 Este sentimento dos indivíduos de que não podem ou não têm capacidade de influir em 

aspectos essenciais da vida pública é designado como “ineficácia política subjetiva” por Almond 

e Verba (1963). Moisés (1995) chamou atenção para tal sentimento. O resultado de sua pesquisa 

aponta que, em setembro de 1989, 60% de sua amostra não considerava ter nenhuma influência 

sobre a política.  

Mas os eleitores sentem falta de um maior envolvimento e mesmo compromisso entre 

políticos e eleitores, particularmente no período que sucede a “época da política”, como 

denominam o período eleitoral. Sentem falta de maiores esclarecimentos, de satisfação do 

Presidente da República sobre suas decisões de rotina. 

 
Marcela: Eu acho que o Fernando Henrique tem que fazer alguma coisa. A moeda sumiu, o 
dinheiro sumiu. Eu não sei o que está acontecendo. Eles não dão satisfação ao povo. 
Aline: Igual eu vi numa reportagem, o Presidente pegando o dinheiro lá fora. Eu acho que este é 
um dinheiro que você não vê. Ele vai jogar fora esse dinheiro. Eu acho que merecia uma 
satisfação para o povo brasileiro. Se de fato precisava desta quantia. 
 

O resultado da falta de compromisso dos governantes com os governados é percebido no 

dia-a-dia. 

 
Júlio: Pobreza tem que existir mesmo, mas pobreza demais é um país mal governado, eu acho que 
num país bem governado não existiria tanta pobreza, tanta miséria. 
 
Dirceu: Infelizmente 90% dos políticos esquecem do povo quando este precisa deles, mas 10% 
querem trabalhar sério, mas são aniquilados pela grande maioria. 
 

 Os entrevistados ressaltam que pode até haver políticos honestos, preocupados com o 

povo, mas acrescentam que eles não sobrevivem às pressões da estrutura “podre” da política. 

 
Eduardo: Nem todo político é ruim, mas tem uma grande parte muito ruim. Bom político é aquele 
que faz o que prometeu em benefício do povo. Agora, a política é uma engrenagem que já está 
funcionando e que é muito difícil mudar. 
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 A idéia de político bom está vinculada àquele governante que busca representar o 

interesse da sociedade, provendo benefícios aos mais necessitados. Contudo, a idéia que fazem 

do político real é oposta a esta noção de político ideal. Os políticos são vistos como indivíduos 

auto-interessados ou representantes dos interesses dos mais ricos. 

 
Vilma: Eles pensam em fazer o negócio que é bom para eles e não estão nem aí para o que o povo 
fala. O povo pode estar xingando, pode estar malhando, mas se for bom para eles, eles querem 
continuar da mesma maneira. 
 
Júlio: Eu acho que é assim, eles entram com o nome da massa pobre para se fazer, entendeu? E 
nisso o povo fica, ele entra com o nome do povo e depois fica para trás, prejudicado. 
 

 Ao analisar os depoimentos acima é possível perceber que se trata de uma leitura 

marcada pela distinção dicotômica entre o povo e a elite política, entre os interesses do povo e os 

interesses dos políticos que facilmente podem ser igualados aos ricos. Percebe-se ainda nos 

depoimentos a crença, já levantada no capítulo anterior, de que o pobre está sempre sujeito às 

injustiças. Esta visão particular da realidade, constantemente reiterada, vai aos poucos 

adquirindo o caráter funcional da ideologia, sustentado por Boudon (1989). 

 De acordo com o que já foi dito no capítulo 2, a idéia básica de Boudon (1989) sobre o 

que são ideologias pode ser explicada como a adoção pelos indivíduos de idéias que explicam o 

mundo, mas cujos fundamentos podem ser falsos ou duvidosos. O sociólogo pondera que 

ninguém examina os fundamentos falsos das idéias que adota. Em muitos dos depoimentos 

podemos perceber que a idéia de político auto-interessado e desinteressado sobre os problemas 

dos mais pobres era repetida e utilizada como um “pacote”, como sugere Boudon, ou seja, 

desprovida de qualquer reflexão prévia. 

 
Vilma: Eu acho que eles (os políticos) estão pensando só neles. Eu não sei direito se é verdade ou 
se é mentira, todo mundo fala assim, que atrás de uma empresa grande sempre tem um político na 
moita.  
 
Marcela: Eu acho que qualquer político que entrar lá, não faz por amor a política, essa é a imagem 
que eu tenho e que acho que todo mundo tem. Todo político no fundo, está tirando um proveito 
próprio, em benefício dele mesmo. 
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 A partir da ideologia política mapeada até o momento, poderíamos supor que os 

participantes conferem pouca legitimidade ao regime democrático, na medida em que acreditam 

que seja uma democracia baseada em uma distribuição desigual de bens materiais, de bens 

simbólicos e, principalmente, de recursos de poder através dos quais enfrentam os conflitos 

societários básicos. Contudo, em relação à democracia os sentimentos são complexos. 

 
Júlio: A vantagem da democracia é que a pessoa pode expressar livremente o que ela sente. Isso 
para mim, essa abertura, foi um desabafo para o povo. Eu posso falar o que sinto, o outro pode 
falar, todo mundo pode falar o que sente que não vai ter repressão nenhuma, nesse lado foi bom. 
Liberou a voz do povo. 
– Deu voz ao povo. 
– Deu assim, ele não é ouvido, nem atendido. É o desabafo. 
 

Nem mesmo o grupo de perfil mais autoritário e que demanda maior atuação do estado na 

vida privada, admite a volta de um regime ditatorial com suas restrições políticas. 

Surpreendendo a expectativa de que tais cidadãos demonstrassem pequeno apego ao regime 

democrático, o que se percebe é que a liberdade de expressão é um valor que pouco a pouco vem 

sendo adquirido. A segunda justificativa para a rejeição à ditadura é o temor da volta aos 

métodos de repressão. 

 
Eduardo: Eu para mim, eu aceitaria uma ditadura porque eu não tenho assim, grandes ideais 
políticos, eu não tenho isso comigo, não. Mas para quem tem, ia passar bastante aperto. No meu 
caso, não. Porque eu vou de casa para o trabalho, do trabalho para casa, então não ia ter problema. 
Agora, outras pessoas teriam muitos problemas. Eu lembro da época da ditadura, a pessoa parava 
numa esquina e falava alguma coisa, ficavam de olho e daí a pouco a polícia pegava. Então, quer 
dizer, se voltar isso de novo, Deus me livre. Se pensar bem, se voltar esse negócio, “não pode 
falar isso, não pode falar aquilo”, seria um Deus nos acuda. 

 
Laís: Seria péssimo se acabasse o regime democrático porque você não poderia... Seria o 
presidente falou lá e você apenas “sim, senhor”. Então estamos em um país em que nada é 
escondido assim. Então se aconteceu alguma coisa o repórter coloca para fora. O Fantástico (da 
TV Globo) mesmo, você vê, quantas coisas eles denunciam? 
 

 Foi possível constatar nesta pesquisa que o comportamento político do homem comum 

está marcado pela alienação política. O eleitor considera-se excluído dos benefícios materiais da 

ação dos políticos. Os políticos não representariam de fato os interesses dos seus eleitores, eles 

estariam preocupados apenas com seus próprios interesses. O homem comum não percebe uma 
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forte ligação entre o exercício do voto e a implementação de políticas que lhe trarão bem-estar, a 

não ser nos casos explícitos do ganho clientelista. Diante da urgente demanda por um Estado que 

lhe garanta oportunidades de obter o que considera uma vida digna e a conseqüente frustração, 

poderíamos supor uma falta de apego destes homens e mulheres comuns em relação à 

democracia brasileira. No entanto, descobrimos um homem comum que dá valor à liberdade de 

pensamento e opinião e não estaria disposto a acatar positivamente guinadas autoritárias. Pois, 

como foi visto no item 2.1, acreditam no aperfeiçoamento do sistema democrático a partir da 

liberdade de expressão. 

Moisés (1995) chama a atenção para um fato que parece interessante e perfeitamente 

aplicável à atitude dos participantes. O autor fala de uma espécie de “reserva” preliminar de 

legitimidade do novo regime político que as pessoas teriam. Assim esta “reserva” coexiste com o 

mal-estar generalizado com a “inefetividade” dos governos democráticos e a desconfiança diante 

dos políticos – como foi visto acima – e a desconfiança com algumas instituições – como será 

apresentado ao falarmos da percepção do homem comum em relação ao Congresso Nacional, 

dando sustentação à democracia . 

A partir dos depoimentos, é possível perceber que a “reserva” de legitimidade foi 

“reabastecida” com o sucesso do Plano Real depois de um longo período de inflação crônica. 

Entre parte dos entrevistados havia a percepção de que com o plano de estabilização da moeda o 

dia-a-dia estava melhor. Angélica, Laís e Luísa  acreditavam que a vida estava melhor, afinal 

compravam alimentos que antes não podiam comprar. Eduardo, Antônio, Júlio, Ricardo e Pedro 

também reconheciam efetividade no governo Fernando Henrique. 

 

2.4 Partidos políticos: instrumentos de execução de interesses 

 

Um tema que desperta muito a atenção dos cientistas políticos se refere à importância dos 

partidos políticos no processo decisório diante da nova relação mídia e política. Aqui vamos 
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resgatar a discussão travada entre Downs (1957) e os pesquisadores de Michigan, para 

chegarmos à solução dada por Sartori (1982) para este embate. A noção de voto por imagem do 

partido traz grande contribuição para a análise do comportamento dos homens comuns 

estudados. Ao analisar os depoimentos será possível verificar que, a despeito do que o senso 

comum diz, os partidos servem de orientação para o voto. 

Para Downs, o eleitor está para a urna como o consumidor para o mercado, agindo assim 

racionalmente de modo a diminuir os custos e aumentar os benefícios. Contudo, propõe que para 

o eleitor comum o enorme custo de se interar da política pública é maior que o benefício. Diante 

desta “conta”, a posição ideológica dos partidos representa um atalho que economiza os custos 

de informação para o eleitor. A partir de lemas e bandeiras simples os eleitores diferenciam os 

partidos. Sempre utilizando-se de analogias com a economia para tratar da política, Downs 

propõe ainda que os partidos seriam como lojas que buscam ocupar a região mais central no 

contínuo ideológico esquerda-direita para atrair o maior número de consumidores/eleitores. Os 

partidos não representam interesses, a não ser os seus próprios de ganhar as eleições. No entanto, 

formulam ideologias e políticas, com as quais visam atrair os eleitores. 

Na década de 50, Campbell (1964) empenhou-se no estudo do processo individual de 

estruturação dos pensamentos que levavam à formação da preferência eleitoral e concluiu que a 

enorme maioria dos eleitores não pensavam em termos ideológicos, associando o voto aos 

partidos que ocupam o espectro esquerda, direita ou centro. Os pesquisadores de Michigan 

sugeriam que a identidade partidária deveria ser considerada o determinante estrutural do voto, 

mas que esta identificação teria um sentido afetivo e psicológico. Propunham que a identidade 

seria transferida pela família do indivíduo durante os anos de formação. Ao longo das 

entrevistas, foi possível perceber como há duas gerações atrás este comportamento estava 

presente entre os brasileiros. Com freqüência, os entrevistados contavam que o pai, o tio ou 
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algum parente mais velho determinava que os descendentes votassem no MDB, argumentavam 

que se tratava do partido dos pobres6. 

Nair: Quando o meu pai era vivo ele só votava no antigo MDB que hoje é o PMDB. Quando eu 
tirei o meu título de eleitor, eu passei a seguir a cabeça do meu pai e só votava nesse partido. 
 

Sartori vai mostrar que, a despeito da desestruturação cognitiva do eleitorado, o modelo 

de competição é explicativo da dinâmica partidária. Introduz assim a noção de voto por imagem 

do partido. 

 
Uma imagem é, no meu entender, um vago pacote de políticas e programas condensado numa 
palavra ou frase, e por ela transmitido. “Bom para os trabalhadores”, ou ainda melhor, “partido 
dos trabalhadores”, é uma imagem (e não uma questão). (Sartori, 1982 , pág. 360) 
 

O tema da importância dos partidos enquanto orientadores do voto também foi abordado 

junto aos participantes, onde o interesse era identificar a predisposição dos mesmos em relação 

aos partidos. Apenas Pedro e Vilma responderam afirmativamente ao serem perguntados se 

consideravam o partido do candidato ao decidirem o seu voto. O rapaz tem uma tendência em 

votar no PFL e no PSDB, que condiz com a postura que demonstrou ao longo das entrevistas. 

Pedro, a todo o momento, reitera seu apego à liberdade e à propriedade privada. Não gosta do 

Lula e justifica. 

 
Pedro: Ele fica incentivando a invasão nas terras dos outros. Isso é muito errado. Tinha que 
incentivar eles a correr atrás, buscar um serviço, nem que seja no campo, alguma coisa, mas é ir 
construir o que é deles e não invadir o que é dos outros. A pessoa lutou para ter a sua terra. 
 

 É preciso ressaltar que a opção de Pedro pelos partidos de centro e de direita deve ser 

vista como um reflexo de sua postura de vida, de princípios morais e não de elaborações no 

campo da política. Pedro não sabe o que é oposição, o que é direita e o que é esquerda. O mesmo 

acontece com Angélica, que tende a votar em partidos e candidatos de centro/direita, embora 

tenha demonstrado desconhecimento sobre as classificações do espectro ideológico.  

                                                 
6 Surveys realizados  na década de 70 mostravam claramente a distinção entre os partidos da época: MDB, era 
considerado o partidos dos pobres e Arena, era considerado o partido dos ricos. A respeito de Juiz de Fora, 
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 Além de Pedro, apenas Vilma demonstrou uma afinidade partidária. De modo geral, os 

demais participantes disseram não considerar o partido ao decidir o voto. Contudo, respostas 

posteriores negam esta afirmativa. A leitura que pode ser realizada a partir das entrevistas 

realizadas neste trabalho é que os partidos têm influência sobre a decisão do voto. Depois de 

quase duas décadas de sistema pluripartidário e de toda confusão que o grande número de 

partidos causou ao homem comum nos anos 80 e 90, as pessoas começam a selecionar alguns 

partidos e lhes conferir certa identidade. 

Wanderley Guilherme dos Santos em seu livro Décadas de espanto e uma apologia 

democrática (1998), ao fazer um levantamento do número efetivo de partidos nas representações 

por Estado na Câmara dos Deputados ao longo de cinqüenta anos eleitorais (1945 a 1994), 

conclui que para além da “algazarra das siglas, verifica-se que o eleitorado soube concentrar a 

sua escolha sistematicamente ao longo do tempo em alguns poucos partidos”. Para o autor, o 

desaguar do eleitorado na malha partidária foi capaz de gerar uma certa instabilidade no sistema 

partidário, mas sem que isso quisesse indicar a morbidez do sistema partidário. 

Os argumentos de Wanderley Guilherme dos Santos descrevem os dados levantados por 

esta pesquisa. Os eleitores citaram espontaneamente apenas quatro partidos: o PT, o PSDB, o 

PMDB e o PFL. 

 
Conceição: Antigamente tinha dois partidos. Era um contra o outro e pronto.Mas depois surgiu 
tanta coisa! Mas tem uns partidos que são mais ricos, por exemplo, o PMDB, é um partido mais 
poderoso, não é? Tem um outro PFL, eu acho que todos têm dinheiro. E os outros, são com 
certeza de gente menos, com menos posse. Mas eu não sei. Eu não sei falar sobre isso. 
 
Nair: Cada partido representa um interesse. Tem o Partido dos Trabalhadores que diz ser o 
partido dos pobres. Eles se acham o mais certo. Os outros são diferentes, eles não pensam muito 
no pobre, não. Tem os tucanos que é o partido dos metidos a rico. 
 
Vilma: O PT é um partido mais humilde e pensa mais no trabalhador, isso me atrai. 
 

Além de reconhecer os partidos citados, o homem comum foi capaz de descrever as 

imagens que faziam deles. Assim como propunha Sartori, a despeito da falta de conhecimento 

                                                                                                                                                             
especificamente, Fábio Wanderley Reis demonstrou que as proporções de preferência pelo Arena tendiam a 
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sobre programas defendidos pelos partidos, as pessoas citavam pacotes de idéias vagas sobre 

eles. O PT é visto como o partido mais a favor dos trabalhadores. Contudo, os eleitores 

adversários acreditam que seja o partido da baderna. O PFL é identificado como um partido 

representante dos interesses dos ricos. O PMDB e o PSDB geraram dúvidas entre os 

entrevistados, que não conseguiram identificar o interesse de quem estes partidos representam. 

São tomados como tipicamente de centro. Alguns eleitores, no entanto, lembram que “antes” (do 

pluripartidarismo, antes de 1981) o PMDB era visto como o partido que defendia os 

trabalhadores, mas que depois ficou difícil identificar quem ele representa. 

Os partidos também foram analisados como instrumentos de execução de interesses. 

Neste quesito, os partidos eram classificados em “fracos” e “fortes”. Assim como dividem a 

sociedade em homens fortes e poderosos e em homens fracos e impotentes, classificam os 

partidos. O homem comum reconhece que, como a vida, a política é uma luta por bens escassos e 

que neste conflito obtém maiores benefícios, aquele que for mais forte. Assim, classificam o 

PSDB e o PMDB como partidos grandes, fortes e com grande poder de negociação política. O 

PFL também aparece como um partido forte. O PT, no entanto, aparece como um partido fraco. 

A percepção de fragilidade do PT tem motivações diversas. O PT é avaliado como um 

partido fraco por ser composto de homens trabalhadores, também percebidos como fracos. 

Contudo, a principal justificativa para a fragilidade do PT está na incapacidade de discutir com 

os demais partidos, na dificuldade de formar coalizões, na aparente impossibilidade do consenso. 

 
Beatriz: Eu acho que o PT é um partido fraco. A gente só vê eles fazendo baderna. 
 
Vilma: Tem uns partidos que são fortes. O PMDB é o mais forte. Tem uns que são fraquinhos, o 
Partido Verde, por exemplo. Não tem recurso nenhum. 
 

Quadro 3 – Classificação dos partidos políticos pelo homem comum 

Poder do instrumento Representação  

                                                                                                                                                             
aumentar à medida que subiam os níveis de renda e de escolaridade, e a decrescer o apoio ao MDB. (Reis, 1975).  
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de execução de 

interesses.  

de interesses 

 Pobres Indefinido Ricos 

Fraco  PT   

Forte   PMDB, PSDB PFL 

 

Ao serem classificados em partidos fortes ou fracos, em partidos dos ricos ou dos pobres 

e ainda em partido da baderna, os partidos políticos passam a servir de orientação para o voto. 

Nair, Laís e Eduardo não votam em Lula, porque o PT é o partido da bagunça, da baderna. Nair 

demonstra ter aversão também ao PSDB, “todos os tucanos são metidos a rico, também é por 

isso que eu não voto no Fernando Henrique”. Beatriz acha que o Lula não vence as eleições 

entre outros motivos porque é do PT, um partido fraco que apresentaria muitas dificuldades para 

governar o país. Angélica e Aline acreditam que Fernando Henrique ganha as eleições porque 

está em um partido forte, o PMDB (sic). Angélica vota em Fernando Henrique. Dirceu, 

tradicional eleitor do PMDB, apresenta-se inconformado porque o partido, tão grande, não 

lançou uma candidatura forte. 

 Desta maneira, embora os eleitores comuns não dominem a política, desconhecendo 

termos como partidos de direita, centro e centro-esquerda, são capazes de identificar os partidos 

a partir de seu próprio universo simbólico. E tal aplicação da simbologia serve para decidir e 

justificar o voto, particularmente em uma eleição presidencial onde o confronto político 

ideológico ganha espaço. Diferente do que acontece em campanhas para prefeitura, quando a 

disputa política ideológica nem sempre está em questão. 

Desta forma, tal reconhecimento serviria como orientação para o voto. Na parte 3, ao 

analisarmos como o eleitor comum decide o seu voto, será possível perceber como a imagem que 

possuem dos partidos serve como garantia ou não para as promessas realizadas pelos candidatos. 

Vamos ver com que freqüência homens e mulheres comuns gostariam de votar no PT, devido as 
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suas boas propostas para os trabalhadores, mas não votam porque não acreditam que o partido vá 

conseguir implementá-las. Da mesma forma, encontraremos pessoas que votam em Fernando 

Henrique embora não aprovem o seu governo porque o “partido dele” é o único capaz de 

conseguir o consenso necessário para a efetividade do governo. Voltaremos a este ponto na parte 

3.  

 

2.5 Congresso Nacional: a rejeição aos deputados 

 

 Entre mudanças e continuidades ao longo do período democrático é preciso chamar a 

atenção para a manutenção da valorização do Executivo e, em contrapartida, para a 

desvalorização do Legislativo. O desprestígio generalizado dos políticos perante o homem 

comum é mais acentuado quando se trata dos deputados. José Murilo de Carvalho, em artigo no 

Jornal do Brasil (24 de junho de 2001), credita tal desapreço ao desempenho dos políticos, mas 

também à posição de subordinação que ocupa em relação ao Executivo.  

 O homem comum sente certa dificuldade em falar das funções destinadas a cada um dos 

três poderes. Também sente dificuldade de inter-relacioná-los. Por sua vez, a grande maioria dos 

entrevistados titubeou, mas respondeu considerar o presidente mais forte que o Congresso 

Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Entre os participantes que consideravam o presidente 

mais forte que as demais instituições havia uma incerteza se o STF teria o poder de processar e 

julgar infrações cometidas pelo presidente, ministros e membros do Congresso. Entre os 

participantes que acreditam que o Supremo Tribunal Federal era capaz de tal ação, existe a 

percepção de que isso pouco acontece na medida em que percebem o Poder Judiciário como 

ineficiente e corruptível. Santos (1998) lembra em sua obra que com freqüência decretos são 

oficializados e fraudados em diversas áreas das políticas sociais neste país, particularmente, da 

área previdenciária. Chama ainda para a atenção para os empréstimos compulsórios jamais 
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devolvidos, impostos provisórios que se eternizam, poupanças capturadas entre outros tipos de 

confiscos. 

 Além disso, existe no senso comum a percepção de que não há justiça para os que 

utilizam o colarinho branco. Entre os participantes, a justiça é uma instituição discriminadora, 

em que os ricos e poderosos têm privilégios enquanto as pessoas mais pobres são maltratadas. 

Ricardo acredita que não exista justiça no Brasil. Para ele, os deputados e empresários jamais são 

presos. Júlio compartilha da idéia de Ricardo. Para Júlio, os ricos podem pagar advogados de 

renome, o que viabiliza a sua defesa. Para Eduardo o impeachment de Collor ocorreu apenas 

porque outros ricos e poderosos queriam a sua derrota e não porque o povo foi para a rua.  

Tais posturas apresentadas trazem significativos reflexos para a democracia. Em sua tese 

de doutoramento Direitos Civis e Cultura Política: um estudo comparativo sobre a consolidação 

democrática na América Latina (1998), Leandro Piquet Carneiro chama a atenção para o 

impacto da percepção do público com relação à eficiência das instituições de segurança e justiça 

no apoio à democracia. O autor coloca que a menor probabilidade de apoio à democracia é 

obtida pela combinação da avaliação negativa das instituições de segurança e justiça, 

pessimismo com relação ao futuro do país, apoio à violência extra-judicial, baixa exposição a 

processos eleitorais competitivos e intolerância política, social e civil. Ele vai testar um modelo 

que correlaciona o nível de adesão ao sistema democrático às variáveis enumeradas 

anteriormente. Ao lançar mão de uma simulação, aumentando-se uma unidade da variável que 

mede a avaliação das instituições de segurança e justiça (por exemplo, fazendo-se com que a 

avaliação do público passe de “muito ruim” para “ruim”) enquanto todas as outras variáveis são 

mantidas constantes, a probabilidade de apoio à democracia cresce significativamente. 

Neste item será possível perceber que na percepção do homem comum, o Congresso tem 

a função de ajudar o Executivo no planejamento de políticas públicas. Os deputados debatem os 

temas da saúde, educação, previdência e política econômica para ajudar os ministros e o 

Presidente da República na tomada de decisão. Outros homens comuns identificaram que a 
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função dos deputados é propor e aprovar leis. Contudo, não conseguem identificar o resultado 

deste trabalho para a população. Não esquecem ainda o alto valor dos salários pagos no 

Congresso.  

 Para o homem comum, a função do deputado é: a) ajudar o presidente e ministros na 

elaboração de políticas públicas, b) elaborar e aprovar leis, c) levantar recursos para a realização 

de projetos para o município que o elegeu. A maioria dos entrevistados apresentou a primeira 

resposta. Para Beatriz, os deputados discutem os projetos de políticas públicas e por fim os 

aprovam ou não. O resultado da análise é repassado para o presidente e os ministros que então 

decidem como agir. 

 A segunda resposta mais freqüente em relação à função do deputado se refere à 

elaboração de leis. De modo geral, os participantes acreditam que a maioria das leis propostas e 

aprovadas não lhes diz respeito. Na verdade, não conseguem identificar o resultado do trabalho 

dos parlamentares e os benefícios que este traz para a população. Por isso, acreditam que os 

mesmos: a) “enrolam e fingem que trabalham”, produzindo muito pouco; b) quando aprovam 

alguma lei, esta representa o interesse da elite e dos financiadores de campanha. Diante da 

avaliação negativa do trabalho do Congresso, o homem comum se posiciona contra os altos 

salários pagos aos parlamentares. 

 
Júlio: Eu vejo eles se reunirem lá, falam que é para assinar uma lei, mas não vejo sair nada. Eles 
ficam planejando lei, lei para isso, lei para aquilo e não chegam no fim da história. Agora eu vou 
te falar uma coisa, trabalhar mesmo está meio difícil. O deputado ganha muito e eles vão lá por ir. 
Enchem o negócio lá e é coisa de um dia só e depois some e pronto. Quando fazem qualquer 
coisinha é para a elite. Você pode ver como os empresários agem, eles estão sempre colados com 
os deputados, principalmente na época das eleições, eles estão sempre bancando campanha por 
interesse. Banca a campanha do fulano de tal e depois eles ajudam a pegar a empreitada do 
governo, entendeu? 
 
Eduardo: O deputado atua no Congresso e tem a responsabilidade de criar as leis, aprovar as leis, 
fazer reuniões no plenário, buscar o consenso. Mas eu acho que eles não têm noção desta 
responsabilidade. Estão mais preocupados com o contracheque deles no final do mês. Quantas 
sessões vazias. Deveria reduzir o número de deputados porque custam caro para o que fazem e 
como fazem de modo tão indisciplinado. Cada voto custa muito caro no momento da decisão. E aí 
faz falta para a saúde. 
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 A percepção tem a sua origem na exposição dos homens comuns a escândalos como o da 

CPI do orçamento em 1993, os precatórios em 1997, sempre provocados pela descoberta de 

fraudes e a revelação de desvios de comportamento envolvendo Legislativo, Executivo e grandes 

grupos econômicos. 

Com freqüência, os entrevistados apoiavam o fechamento do Congresso ou a sua 

redução. Eles acreditam que os deputados contribuem pouco e custam muito caro ao Estado. O 

dinheiro que é gasto na manutenção do Legislativo poderia ser melhor investido em projetos 

sociais que trariam benefícios visíveis à sociedade. Dirceu, Luísa, Vilma e Eduardo apontam 

ainda para os “gastos extras” do Congresso com a compra de voto dos deputados para a 

aprovação de um projeto do Presidente. 

No entanto, os participantes que criticam o funcionamento do Congresso se posicionam a 

favor do debate político. Acreditam que a existência da oposição deve ser incentivada, ela serve 

para vigiar e limitar o poder dos governantes, apontando e recusando atitudes que venham de 

encontro ao interesse do povo. Para Antônio, como para todos os demais, o debate faz parte do 

jogo democrático. Ele deve ser feito, no entanto, respeitando os princípios da ordem. 

 
Antônio: Existem pressões sobre o presidente, sim, mas eu acho que o bom governante tem que 
superar tais pressões e conduzir a coisa no sentido de beneficiar uma coletividade do todo. 
 

 O que parece uma incongruência do homem comum pode ser explicada. O homem 

comum não identifica o Congresso Nacional como o local de debate político voltado para os 

interesses da sociedade. Prezam a oposição e demandam a redução ou o fechamento do 

Congresso. Não percebem a ligação da ação oposicionista em defesa do povo com a função do 

parlamentar. Desta forma, surge uma questão: Qual é então o local para a oposição? A imprensa 

vem sanar esta demanda de representação de interesses, reafirmando o seu papel no sistema 

democrático. 

 Neste momento, cabe chamar a atenção para o fato do homem comum pesquisado 

desconhecer a função de fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Congresso Nacional. 
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O homem comum desconhece, por exemplo, que cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado 

julgarem anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República. Desconhece ainda a 

função do Supremo Tribunal Federal de guardar a Constituição, cabendo processar e julgar 

atitudes inclusive do Presidente da República que desrespeite a mesma. Na percepção do homem 

comum, no entanto, o presidente é o mais forte. Este homem acredita que os três poderes se 

complementam e estão juntos na prática política que exclui o povo e beneficia os fortes. Assim, 

creditam à imprensa a função de fiscalização das práticas políticas dos governantes.  

Esta percepção traz conseqüências para o processo político eleitoral. Em termos relativos, a 

alienação política dos homens comuns é maior em relação ao Legislativo que em relação ao 

Executivo, como vimos. Isso quer dizer que na relação entre eleitor e deputado, o vínculo entre 

voto e representação de interesses fica ainda mais restrito. O homem comum não acompanha o 

processo legislativo e desconhece o que o seu deputado faz. Tem ainda restrito conhecimento 

sobre quais as suas reais atribuições. Pouco conhecimento sobre a função legislativa, restrita 

capacidade de retenção de informações veiculadas pela imprensa sobre o que acontece no 

Congresso Nacional, sentimento marcado pela alienação política e falta de percepção do vínculo 

entre voto e representação de interesse, encarecem o custo da busca da informação sobre o voto. 

As conseqüências para o processo eleitoral são: maior número de votos brancos e nulos para o 

Legislativo que para o Executivo e maior predisposição à utilização de atalhos que diminuam o 

custo do voto. 

 

2.6 O governo real e o governo ideal: o sentimento de desamparo e o anseio de proteção 

 

 Neste item iremos ver como o homem comum avalia o governo e como imagina um 

governo ideal. É possível perceber como a leitura que faz do mundo atual e a imagem que possui 

de um mundo idealizado estão muito vinculadas aos seus conceitos de liberdade, igualdade e 

democracia. No mundo atual, o homem comum possui uma série de demandas em relação ao 
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Governo e que, de modo geral, acreditam não ser atendidas. Os participantes reclamaram das 

restrições que possuem na realização de seus planos de vida. Ressentem-se destas limitações e 

demandam do Estado melhores oportunidades de crescimento pessoal. O Estado deve, assim, 

oferecer condições estruturais para tal escalada, seja através do fortalecimento do ensino público 

ou da implementação de políticas de incentivo econômico para a criação de microempresas, 

entre outras políticas sociais. 

 A demanda por maiores oportunidades de realização de seus planos está vinculada a uma 

maior demanda por igualdade no dia-a-dia da sociedade. A percepção da realidade está marcada 

pelos efeitos de posição e disposição. O homem comum não se percebe capaz de realizar os seus 

planos, mas reconhece que uma segunda parcela da sociedade, mais privilegiada, tem condições 

de realização. Como os participantes se excluem do grupo de privilegiados com os quais 

convivem na sociedade, percebem sua vulnerabilidade diante da grande dependência da 

eficiência do serviço público. A conseqüência é uma relação esquizofrenia entre o homem 

comum e o governo, marcada por alienação e engajamento. Alienação, porque o homem comum 

avalia mal o desempenho dos governantes, que não lhe parecem capazes de prover os serviços 

públicos desejados. Por outro lado, ele tem consciência de sua total dependência dos 

governantes, o que o leva a um engajamento forçado. O homem comum não vê como prescindir 

da política, embora desejasse. Por isso, ainda que a princípio rejeite a prática da política, acaba 

participando do processo eleitoral. 

 As demandas por maiores oportunidades de crescimento social e maior igualdade de 

tratamento no dia-a-dia e nas esferas públicas, sejam elas vinculadas às instituições da justiça ou 

de serviço público, são consensuais. Uma terceira demanda, no entanto, aparece restrita a um 

grupo de participantes e se refere ao direito de liberdade de expressão. Uma parte do grupo 

analisado demonstrou grande apego a este direito. Acredita que a liberdade de imprensa é 

fundamental na medida em que dá voz ao povo e conduz ao aperfeiçoamento do sistema 
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democrático. Inversamente, um segundo grupo acredita que o povo pode falar, mas não se faz 

ouvir. Também esta crença está vinculada à experiência de destrato social que vive no dia-a-dia. 

 Existe ainda a demanda pela manutenção da ordem social. Para uma parte do grupo 

analisado, a realidade apresenta uma quebra da ordem social. Tal quebra pode ser justificada 

diante do excesso de liberdade e do restrito constrangimento realizado pelas instituições de 

segurança no dia-a-dia. Tal avaliação não é consensual, mas a demanda pelo resgate da ordem 

social tem centralidade para o grupo que a apresenta. As demandas são endereçadas ao governo e 

particularmente ao Poder Executivo.  

Os depoimentos apontam que, ligada à valorização dada ao Poder Executivo, como foi 

visto no item anterior, está a expectativa de um líder que resolva as demandas e os problemas da 

população. Os problemas da população são: emprego, salário, saúde, educação e moradia. Diante 

da percepção de uma economia globalizada, cresce a demanda por um Estado forte e um 

governante comprometido em priorizar as necessidades do povo. Diante do novo contexto 

internacional, o homem comum espera ainda do governante ideal sabedoria nas relações com os 

outros países, pois é capaz de perceber que os vários campos decisórios se acham afetados pelas 

limitações externas. 

 O governo ideal criado pelo homem comum está associado ao welfare state e distante do 

estado liberal. Pierucci (1997) já apontava tal postura ao analisar o eleitorado de direita nas áreas 

de classe média baixa em São Paulo, quando concluiu que estes indivíduos demandam por 

serviços públicos de saúde, escola, creches, orfanatos, reformatórios, transporte coletivo, seguro-

desemprego e aposentadoria digna. Neste trabalho podemos constatar uma unânime demanda por 

políticas públicas na área social, independente da afinidade ideológica. 

 
Vilma: Eu acho que o governo deveria investir mais na saúde, na educação e em muita coisa, não 
é? É que a gente vê tanta obra perdida, parada. O país está devendo e ao mesmo tempo é 
caminhão de arroz que estraga, é comida abandonada. É dinheiro sendo jogado fora, sendo que 
podia fazer um hospital, por exemplo. 
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 Para que o governante atinja tal desempenho é necessário que tenha um perfil 

conciliador, na medida em que a sociedade é composta por grupos com interesses conflitantes. 

Os entrevistados, ao descreverem a natureza humana, se aproximam do homem hobbesiano. A 

natureza humana é perversa e precisa ser dominada. 

 
Pedro: No mundo ideal, precisaria ter governo porque se não tivesse, ia virar bagunça. Todo 
mundo ia querer passar por cima do outro, dar tombo. 
 
Ricardo: Precisaria (ter governo) senão ia virar bagunça, cada um ia querer mandar. Aonde a 
gente ia parar? 
 

 Desta forma, embora acreditem ser o Governo o melhor ator para administrar os conflitos 

e os recursos de modo a diminuir a desigualdade social que tanto lhes incomoda, não acreditam 

que tal processo dê certo. A imagem que possuem do Estado real é de uma estrutura formada 

basicamente por políticos e burocratas auto-interessados e corruptos. 

 
Antônio: A corrupção surge a partir do egoísmo, porque só se pensa em ganhar, em adquirir para 
si e para os seus. A corrupção distorce a política. A gente fala político, as pessoas logo falam 
“política nem pensar”. Porque pensam logo em roubo e ladroagem. Política não é isso, o que faz 
isso são os políticos corruptos, desonestos, egoístas. 

 
João Marcelo: A gente nota logo que as pessoas bem estudadas levam vantagem com esse 
dinheiro. “O Dr. Fulano levou 2 milhões, desviou 2 milhões do INPS. Advogado foi para a conta 
dele 3 milhões”.Quer dizer a gente só ouve falar nisso. Onde é que repercute esse dinheiro que 
sumiu? Ah, o sujeito morreu na fila porque não teve atendimento. A farmácia do posto está sem 
remédio.Então com quem ficou o dinheiro que o governo aplicou na saúde? 
 

 A partir da percepção de um Estado incompetente e corrupto, alguns participantes 

sugerem repassar para a sociedade civil a função de administrar o dinheiro público, cabendo ao 

Estado apenas a supervisão. 

 
Antônio: Eu acho que o governo deveria é criar grupos de planos de saúde, porque a previdência 
como é nunca deu certo, corrupção e tudo mais, que administrassem uma contribuição dada pelo 
trabalhador a partir de desconto do seu salário. 
 

Laís propôs um imposto sobre grandes fortunas que, no entanto, não seria arrecadado 

pelo Estado, mas por uma organização não-governamental, que se responsabilizaria em reverter 
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o recurso em benefícios para a população carente. O Estado teria a função apenas de acompanhar 

o processo, mas sem poder de decisão. 

O Estado deve intervir na economia, promover a redistribuição de renda, a fim de garantir 

o bem-estar social. Para o homem comum, o crescimento econômico com estabilidade e justiça 

social, meta de todos, só pode ser realizado com a intervenção do Estado na economia. O homem 

comum, temendo os efeitos da globalização da economia, demanda do governo ações que 

reduzam os riscos de perdas de renda e de emprego.Assim, o governo deve agir diretamente na 

negociação dos salários, a partir de uma atuação imperativa junto aos empregadores. Esta 

demanda aumenta na medida em que acreditam estar os trabalhadores perdendo diariamente o 

poder de negociação. 

A percepção majoritária é que a relação de trabalho vem ficando ainda mais difícil para o 

trabalhador diante da modernização da economia. Ao construírem o cenário econômico atual, o 

fazem a partir da percepção que possuem no seu dia-a-dia, tal como está na teoria 

fenomenológica de Schutz (1974). Para eles, a modernização da economia, que aconteceu de 

maneira tão rápida, pegou aqueles “sem preparo” de surpresa. Apontam que a facilidade de 

importação de produtos vem “quebrando muitas empresas pequenas” e levando ao desemprego 

muitos homens como eles. Com a redução deste mercado de trabalho composto por pequenas 

empresas, eles se deparam com a falta de oferta de trabalho. As grandes empresas pedem uma 

formação profissional que não eles possuem, e a modernização e a mecanização vem ocupando o 

lugar do trabalhador. Grandes empresas representam para eles muitas máquinas sendo 

manipuladas por poucos trabalhadores melhor capacitados. Assim, cada vez mais alijados do 

setor industrial, buscam o terceiro setor da economia e se deparam com a terceirização de 

serviços. As empresas de terceirização de serviços, na tentativa de apresentar os menores custos 

para seus clientes, arrocham assustadoramente os salários de seus empregados, que, sem 

capacitação, engordam um exército de mão-de-obra barata.  
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Diante deste quadro, pequenos e médios empresários têm nos homens comuns fortes 

aliados. Com o objetivo de garantir o seu mercado de trabalho, os homens comuns defendem 

atitudes políticas que apóiem as pequenas e médias empresas. Assim, demandam do governo 

maior incentivo fiscal, isentando os pequenos empresários de uma série de impostos que 

inviabilizam a produção. Defendem ainda a garantia de barreiras tarifárias às importações como 

iniciativa para a sobrevivência das pequenas empresas. Acreditam ser preciso impedir a 

penalização a que está submetido o produtor nacional frente à competição no exterior. A 

liberação das importações é vista como um dos principais motivos para o desemprego. 

 
Luísa: Sabe o que mais acontece nesse negócio, os altos juros e a importação. Você vê a 
quantidade de coisa importada que tem nas lojas. A gente está importando coisa que a gente tem 
aqui dentro. As malharias de Juiz de Fora não estão conseguindo acompanhar. A Master já 
mandou 800 mulheres embora. Eles não estão conseguindo manter o empregado, porque está tudo 
ficando difícil, entendeu? Você vê que tem empresas boas aqui em Juiz de Fora que estão 
quebrando, estão falindo, por quê? Porque realmente está sendo difícil para todo mundo se 
adaptar, entendeu? 

 

Vilma: Você chega para vender alguma coisa e só escuta: “Ah, eu estou fechando”. Eu penso 
desta maneira, que eu escuto as pessoas dizerem: “Eu tinha tantos funcionários e hoje eu estou 
com tantos porque eu não tenho como pagar. Eu não agüento mais pagar imposto”.Você vai pedir 
aumento, o patrão começa a te mostrar os impostos, INSS e tudo mais e você acaba ficando sem. 
Não sei, eu acho que o governo precisa olhar o lado de todo mundo. A gente tem que pensar que 
se despencar lá em cima despenca aqui em baixo também.” 
 

 Embora o homem comum demande maior intervenção do Estado na economia, não o 

aprova no papel de empregador. As empresas estatais são avaliadas como ineficientes e 

verdadeiros cabides de empregos. A noção do Estado como um mau gestor favoreceu a adoção 

do discurso pró-privatização veiculada pela mídia naquele momento. 

 
Dirceu: Tem que analisar direito porque às vezes está na mão do governo e não dá lucro e cada 
um quer um pouquinho e é prejuízo para o Brasil. Igual a Rede Ferroviária que privatizou e 
começou a dar lucro, já começou a vantagem de ter a iniciativa privada. 
 

 
 Para os participantes que demonstram ser contra a privatização das estatais, o Estado de 

fato administra mal suas empresas. Contudo, diante desta constatação, o Estado poderia optar por 
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rever suas práticas e melhorar a maneira de gerir os recursos das estatais sem necessariamente ter 

que privatizá-las. 

 A postura favorável à redução da atuação do Estado empresário pode ser justificada ainda 

pela expectativa de oferta de maior eficiência nos serviços prestados pelas empresas estatais, 

uma vez privatizadas. 

Eduardo: O que me agradou um pouco foi  a venda dessa Embratel, Telebrás. Eu li nos jornais 
que nos outros países deu certo. Eu estou com esperança que aqui no Brasil dê certo.Eu acho que 
foi na Inglaterra que depois que privatizou, as contas baixaram para 20% o valor. Espero que aqui 
também a gente tenha serviço mais barato. 

 

Dirceu: Eu tenho medo de privatizar e depois eles cobrarem o preço que quiserem pelo serviço. 
Outro problema é que eles não empregam brasileiros, vêm todos de fora e os brasileiros são 
mandados embora. 
 

 Ao tratarem de um tema que não dominam, as idéias recebidas pela mídia foram 

utilizadas pelos eleitores, ainda que de maneira duvidosa. 

 Em suma, o homem comum não se mostra disposto a aceitar a redução do Estado 

proposta pelo liberalismo. Emprego, salário, saúde, educação e moradia engrossam uma lista de 

tarefas essenciais e elementares que devem ser cumpridas pelos governantes. Para cumprir esta 

agenda, o governante precisa sobreviver às pressões externas da economia globalizada e adotar 

políticas fiscal, tarifária e industrial que garantam o mercado de trabalho para os brasileiros. Não 

deve ainda abandonar os projetos sociais diante das exigências estrangeiras. Em outras palavras, 

“um líder, um pulso forte em um mundo turbulento”, parafraseando a campanha do presidente 

Fernando Henrique. 

 

2.7 A origem instrumental e moral da ideologia política 

 

Neste capítulo, o objetivo é identificar a origem das principais idéias políticas do homem 

comum. Os depoimentos levantados apontam para a presença de uma base existencial concreta 

que gera experiências comuns que são interpretadas pelo homem comum a partir de suas 
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qualidades pessoais. Desta forma, explicar a origem do sistema de crença de um grupo nos 

remete necessariamente às experiências do dia-a-dia. Um elemento que demonstrou ser central 

na configuração das experiências dos entrevistados e conseqüentemente na formação de sua 

ideologia política foi a realidade sócio-econômica que compartiam. 

 A vida econômica influencia a formação da ideologia. A maneira que o indivíduo se 

insere na sociedade e a oportunidade de obter o que considera uma vida decente influencia a sua 

percepção social. Ao longo das entrevistas foi possível verificar que os integrantes possuem uma 

percepção muito similar da sociedade e de como nela se inserem. De modo geral, a sociedade é 

descrita como fragmentada em: pobres, remediados e ricos. Os entrevistados se inseriam na 

classe baixa.  

Eles descrevem a classe baixa como uma classe composta por pessoas que lutam e 

trabalham muito, mas que recebem pouco. São pessoas que possuem alimentação, casa simples 

para morar e, às vezes, um carro modesto. De modo geral, a saúde e a educação são públicas. 

Contam, e assim desabafam, que a classe baixa passa por uma série de privações. Eduardo 

gostaria de colocar a filha em um colégio particular para se preparar melhor para o vestibular de 

Direito, mas, para isso, calcula que teria que ganhar aproximadamente 400 reais a mais do que 

recebe hoje por mês. Dirceu gostaria de ter um pouco mais de conforto e segurança.  

Ao descreverem assim a sua situação social, já oferecem subsídios que explicam alguns 

pontos da sua ideologia política. Ao dizerem que trabalham muito e ganham pouco, justificam 

parcialmente a percepção da sociedade injusta. Quando espontaneamente chamam a atenção para 

a dependência do serviço público, demonstram a vulnerabilidade a que estão submetidos diante 

das ações governamentais. Tal dependência do serviço público explica porque os entrevistados 

disseram que as decisões políticas afetam e muito a sua vida.  

A percepção de que os políticos não representam os seus interesses tem origem na 

maneira como são atendidos pelo serviço público. Avaliam de maneira negativa o atendimento 

que recebem no posto de saúde, acreditam que a escola pública não oferece uma educação de 
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qualidade. Insatisfeitos, mas sem se sentirem capazes de alterar a política, dada a ineficácia 

política subjetiva, o homem comum não reivindica direitos. Não o faz porque não conhece os 

seus direitos e porque, como Lane (1962) afirma, este homem comum não é um homem 

agressivo e sim um homem que tem medo. Assim, se restringe a reclamar com os parentes e 

amigos. Por isso, considera a liberdade de expressão o “desabafo do povo”. O homem comum, 

insatisfeito com os assuntos, não reivindica ou reclama, ele desabafa no seu ambiente privado. 

 A vida digna é semelhante à vida da classe média, que trabalha muito, mas recebe um 

bom salário. Estas pessoas possuem bons carros, boas casas, planos de saúde e seus filhos 

estudam em colégios particulares. Possuem ainda um poder de compra que lhes permite melhor 

alimentação e maior consumo com o lazer, sendo este vetado à classe baixa. Cabe ressaltar o 

ressentimento demonstrado pelo homem comum porque não consegue viajar nas férias. Já a 

classe alta representa o outro lado da sociedade injusta A classe alta mora em mansões, tem 

carros importados, fazendas, casas na praia, muitos empregados, freqüentam clubes fechados. 

Tal grupo está associado à imagem dos empresários. 

 Pertencem à classe alta os grandes empresários. Os profissionais liberais, comerciantes e 

o pequeno e médio empresário são classificados como classe média. O homem comum não 

identifica o pequeno empresário com classe alta e conseqüentemente com o excesso e a injustiça. 

Tal identificação ajuda a justificar a postura que o homem comum adota em defesa do pequeno 

empresário diante do governo. 

 Contudo, essa a tolerância tem como justificativa principal o fato de estarem percebendo 

a restrição do mercado de trabalho para o qual estão capacitados. Estes homens e mulheres 

precisam ser tolerantes com os oponentes sociais e econômicos, dado o nível de dependência a 

que estão submetidos. Por isso, parte dos entrevistados demonstraram, por exemplo, ser contra a 

greve. Acreditam que o trabalhador que faz greve é facilmente demitido. O marido de Nair diz 

que pobre não faz greve, porque sabe que precisa do emprego. E, por isso, ele é contra a greve. 

Eduardo acredita que muitos trabalhadores que seguiram os líderes sindicais perderam os seus 
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empregos. Ou seja, sustentando um líder sindical existe uma série de empregados a um passo de 

perderem o emprego. 

 
Dirceu: Eu acho que esse negócio de greve é muito errado porque está certo que vai pressionar o 
patrão, mas, hoje em dia, o computador está mandando em tudo. Daqui uns dias o pessoal coloca 
o computador para fazer as coisas que o pessoal faz e aí coloca todo mundo na rua. Acho essa 
coisa de greve cada dia mais arriscado. 
 
 

 A urgência em sobreviver hoje impede que o homem comum pense no amanhã. O salário 

de Dirceu paga as contas da quinzena e não é suficiente para fazer uma economia para o 

imprevisto. Tais restrições desestimulam e impossibilitam o foco no futuro. Eduardo e Claudia 

foram os entrevistados que disseram que, apesar das barreiras, gostam de planejar o futuro. 

Eduardo está imaginando o que fazer para dar condições para que a filha estude. Na verdade, 

Eduardo está preocupado com o futuro porque sabe que as oportunidades de realização de sua 

meta são restritas, e ele precisa maximizá-las e evitar a frustração familiar. 

 Dirceu reclama da prioridade que vem sendo dada ao estudo fundamental em detrimento 

do ensino do segundo grau. Conta que várias escolas que possuíam o segundo grau não oferecem 

mais. Acredita que se a filha pudesse freqüentar uma escola pública de qualidade o seu problema 

estaria resolvido. Mais uma vez é possível verificar que a demanda de realização dos planos no 

dia-a-dia faz o homem comum muito dependente do Estado, e a política um assunto importante. 

Associada à percepção das necessidades imediatas está a cultural dependência do governo para a 

qual já chamamos atenção. E, na medida em que suas expectativas são frustradas, atribuem à 

ineficácia dos políticos e das instituições políticas. Tal realidade torna a igualdade muito 

urgente. 

 O homem comum se diz conformado com a posição que ocupa na sociedade. Acredita 

que não ocupa a faixa mais baixa da sociedade, com freqüência lembra que existe uma camada 

ainda mais marginalizada da sociedade, constituída por aqueles que não possuem casa, comida, 

emprego, um salário que garanta o sustento minimamente digno do lar. 

 
Ricardo: Eu acho o meu salário bom. Tem gente que ganha menos. 
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Eduardo: O dinheiro traz felicidade, traz. Eu sou assalariado, mas eu sou feliz com o meu salário 
porque eu não devo aos outros, não tenho dívidas, tenho uma família, tenho onde morar, ganho 
para o meu pão de cada dia, poder sustentar minha família é uma felicidade, certo?  
 

 Mas é possível notar que a conformação com o próprio desempenho sócio-econômico 

depende mesmo da identificação de alguma vantagem em sua situação de classe baixa em 

relação àqueles que moram e vivem melhor. O baixo salário e a ausência de prestígio tornam-se 

minimamente toleráveis diante da crença que o dinheiro não garante a felicidade (Lane, 1962).  

 
Dirceu: A classe rica às vezes a gente acha que ela vive melhor que a gente, porque se você 
coloca em termos de alimentação, vestuário, de andar, eles vivem melhor que a classe média e a 
classe pobre, sem dúvida, mas se você colocar no sentido de tranqüilidade e de paz, eles vivem 
pior, porque estão sempre preocupados com seqüestros, preocupados em realizar um negócio 
melhor e perder. O rico vive muito de aparência. Apesar das necessidades, as classes média e 
pobre vivem melhor, vivem mais em paz. 
 
Conceição: Porque as pessoas que são ricas são muito preocupadas, tem medo, tem medo de ser 
assaltadas, da bolsa cair, da empregada, mesmo que a pessoa tenha boa referência. Medo de serem 
seqüestrados, as pessoas ricas vivem com medo. Eles têm muita preocupação. 
 

Assim como demonstram ser conformados com a situação social que ocupam, 

demonstram a mesma atitude em relação ao papel que desempenham no mercado de trabalho.A 

distinção de papéis – patrão e empregado – na relação de trabalho é aceita pelo grupo analisado. 

Mas eles gostariam que houvesse mais respeito entre as partes, já que existe uma relação de 

interdependência entre elas. Com freqüência reclamam de regras impostas sem uma consulta 

prévia. Ildamara reclama que em determinada ocasião estava limpando a cozinha quando a sua 

patroa pediu para largar o que estava fazendo para resolver outra questão. Ao dizer para a patroa 

esperar porque já estava acabando, ela ficou enraivecida o suficiente para mandá-la embora. 

Aline conta que o último acontecimento que a teria deixado muito aborrecida foi quando o seu 

patrão insinuou para uma cliente que ela havia “perdido” um cheque. Aline conta que ele até 

aquele momento sequer havia conversado com ela sobre o incidente.Desta forma, ela se 

antecipou e mostrou para o dono da papelaria onde ele mesmo havia guardado o cheque. Aline 

reclama da falta de atenção do patrão.Vilma, ao contrário, demonstra-se muito satisfeita com a 
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oportunidade dada pela empresa em que trabalha de subir da manutenção de máquinas para o 

escritório; hoje ela é contato de vendas.  

 Antônio deixou de ter patrão há algum tempo, desde que passou a trabalhar com a mulher 

na pequena confeitaria que montou em casa. Para ele, a relação de trabalho vem melhorando. Ele 

defende que a distinção de papéis existe e que deve ser encarada com naturalidade. O patrão 

deve mesmo ter limites para ser respeitado dentro da empresa, mas este relacionamento parece 

estar sendo repensado. 

 
Antônio: Antigamente o patrão era o ditador e o empregado só obedecia. Hoje, não. Hoje eu acho 
que tem que haver um diálogo, a palavra do patrão não tem que ser lei. É lógico que todos devem 
respeitar os seus lugares. Mas existe uma preocupação em não inibir a própria criatividade do 
empregado. 
 

 Lane (1962 ) chama atenção para como esta disciplina que não prega a divisão de poder e 

o poder de iniciativa, mas a subordinação nos mínimos detalhes, influencia a atitude política. 

Homens que se reconhecem como dignos de atenção lutam por mudanças, enquanto os outros 

ficam com raiva privadamente. No caso dos entrevistados, podemos dizer que não se trata de se 

reconhecerem como indignos de atenção, eles acreditam ser dignos dela, no entanto, essa 

dignidade não é reconhecida pela sociedade. Em suma, permanece a falta de atenção com os 

mesmos. Essa colocação nos faz voltar ao ponto acima, quando dissemos que os entrevistados 

insatisfeitos com o atendimento público não reclamam com os atendentes, mas desabafam com 

os familiares. Neste caso, podemos dizer que, embora se percebam como dignos da atenção do 

atendente, ele não sabe se tem o direito de reclamar pelo mau tratamento. Temem reclamar e 

assegurar assim um atendimento pior. Enfim, trata-se de um desconhecimento de seus direitos de 

cidadão, associado a uma clara percepção de como são as regras do jogo na prática.  

 Começamos o capítulo sobre a formação da ideologia apontando para a importância da 

experiência socioeconômica. Podemos verificar que a maneira como vêem e se inserem na 

sociedade, assim como a percepção de oportunidade que acreditam possuir, interferem na 

formação do sistema de crenças políticas. Podemos verificar que a noção de sociedade dividida e 
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injusta, particularmente com eles, tem origem no dia-a-dia, quando enfrentam o descaso do 

atendente da loja e do político. O descaso em uma situação de dependência aumenta o 

ressentimento do homem comum com o político. A desigualdade de tratamento e de 

oportunidades o incomoda diariamente. 

 Dando continuidade ao estudo da importância da vida financeira na formação da 

ideologia, é possível verificar como a experiência com a falta de dinheiro aumenta sua 

importância. Lane chama atenção para três atitudes conservadoras motivadas pela escassez de 

dinheiro. A primeira refere-se à percepção do dinheiro enquanto financiador de segurança, e não 

de prazer. Quando os entrevistados utilizaram a premissa de que o dinheiro não traz felicidade, 

na verdade estavam argumentando que os carros importados, as mansões, enfim, os prazeres 

materiais não trazem e não são condição para a felicidade. Quando perguntados sobre o que 

gostariam de ter e que não possuem responderam que um pouco de dinheiro para a poupança 

para o caso de doença e desemprego, um plano de saúde, uma casa segura. 

 A segunda atitude conservadora refere-se a impaciência com a juventude aparentemente 

tão livre, desenfreada e irresponsável. De modo geral, acreditam que o excesso de dinheiro na 

infância e na adolescência torna as pessoas irresponsáveis. Por isso, ao serem perguntados sobre 

como devem educar as crianças a lidar com dinheiro, respondem que é preciso ensinar a criança 

a usar de maneira responsável o dinheiro, não gastando com balas e outras besteiras, mas 

comprando coisas importantes como roupas, sapatos, etc. Chamam a atenção ainda que é preciso 

mostrar à criança que o dinheiro é conseqüência de muito trabalho. 

 Ao serem ensinados desde cedo, seja através dos conselhos seja através do exemplo dos 

pais, estes homens e mulheres aprendem o valor do dinheiro e temem os gastos descontrolados. 

Sabem que se gastarem mais do que ganham ficarão endividados. Uma unanimidade entre os 

entrevistados refere-se às suas preocupações. Quando perguntados sobre o que é capaz de tirar o 

seu sono, responde: o desemprego e conseqüentemente a ausência de salário, o atraso no 

pagamento das contas do mês e a dívida. Estes homens e mulheres temem a dívida e os seus 
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conseqüentes constrangimentos e retaliações. Desta maneira, podemos verificar que a terceira 

conseqüência da escassez do dinheiro é o conservadorismo financeiro. Conservadorismo 

financeiro no sentido de necessidade de manutenção da ordem na utilização dos recursos 

públicos. Recriminam o Estado por distribuir tão mal o orçamento da União, desperdiçando 

dinheiro com os salários dos deputados, com a compra de voto para aprovação de projetos. 

Ficam indignados ao assistirem pela televisão mantimentos estragando em depósitos devido à 

burocracia estatal. Para eles isso significa ineficácia do governo. 

 É o mesmo conservadorismo que faz com que não aprovem o calote da dívida externa. 

Por experiência de vida, sabem que quando um pobre não paga um rico, o fraco é penalizado.Isto 

acontece entre pessoas e também entre países. Diferentemente pensam sobre a dívida interna. A 

falta de penalidades e a facilidade da rolagem da dívida fazem o pagamento da dívida interna um 

compromisso frouxo. 

Por fim, é preciso insistir no ponto sustentado por André Singer (2000) de que o 

conservadorismo no eleitorado brasileiro resulta em uma direita populista que reclama por 

reformas sociais, assim como por igualdade de direitos. No entanto, esquerda e direita se 

diferenciam na medida em que a última demanda que tais reformas sejam realizadas a partir da 

manutenção da ordem. A ordem, o respeito e a obediência são normas aprendidas em casa e que 

devem ser seguidas em diferentes etapas da vida. Estes são ensinamentos dados às crianças 

desde muito cedo. Entre os homens e mulheres comuns, não foi difícil encontrar adolescentes e 

adultos que pedem a benção a seus pais. É assim que o filho de D. Nair a cumprimenta. É assim 

que Eduardo faz quando vê a sua mãe. É assim que Claudia foi ensinada a se comportar. 

  A partir do respeito e da obediência, o aluno vai dirigir-se à professora e o trabalhador 

vai dirigir-se ao seu patrão. Por isso, a distinção de papéis – patrão e empregado – na relação de 

trabalho é naturalmente aceita pelo grupo analisado. Vilma percebe claramente este 

distanciamento entre patrão e empregado. Conta que quando tem que ir conversar com o seu 

patrão fica suando só de vê-lo sentado lá do outro lado da mesa. Dirceu conta que quando uma 
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coisa no trabalho não dá certo, o seu chefe costuma dar bronca em todo mundo. Ele acha normal 

e não se aborrece com isso, sabe que existe outro para cobrar dele. E assim é a vida. 

  É precisamente o respeito e a obediência à autoridade, que assegura a ordem. O pai é a 

autoridade que impõe ordem na casa, a professora é quem impõe ordem na sala de aula, o patrão 

é a autoridade no trabalho, o governante é a autoridade na sociedade. Por isso, defendem que no 

mundo ideal também haveria um governo para garantir a ordem e evitar a bagunça. 

 É preciso ressaltar que entre as donas-de-casa, o apego à ordem ganhou relevância. Já 

entre as mulheres que trabalham fora, as questões igualitárias ganharam relevância.  

Avelar(1989) analisou o comportamento eleitoral das mulheres inseridas no mercado de 

trabalho. O primeiro ponto ressaltado pela autora refere-se às novas premissas individuais e de 

ordem mais igualitárias, que vêm sendo adotadas pelas mulheres trabalhadoras. Podemos 

verificar a centralidade do valor igualdade em Vilma, Ildamara, Carmem e Conceição. A 

demanda por igualdade social tem uma origem instrumental, na medida em que nasce da 

experiência concreta do trabalho, da percepção de sua condição de empregada e trabalhadora. 

Vilma sentia vontade de chorar diante do trabalho que desempenhava na manutenção de 

máquinas. Ildamara acredita que trabalhava muito como empregada doméstica e nunca era 

valorizada. Carmem sabe que se deixar o trabalho pode voltar a catar lixo. Conceição trabalha 

desde criança como cozinheira e sai de casa, a contragosto, preocupada com seus filhos que 

ficam na rua.  

Essas mulheres demonstravam ser mais à esquerda no espectro ideológico que qualquer 

um dos homens entrevistados. Assim, podemos concluir que, entre os entrevistados, as donas-de-

casa Laís, Angélica e Nair ocuparam a posição mais à direita do contínuo ideológico, enquanto 

Vilma, Carmem e Ildamara apresentaram-se mais à esquerda. As demais mulheres e os homens 

se inseriam entre as posturas destes dois grupos. 

 Neste momento buscamos identificar a origem da ideologia política do eleitor comum. 

Trata-se de uma argumentação rápida, porque a experiência financeira centralizou as entrevistas 
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quando o assunto era a vida privada, o que justifica a primazia deste elemento ao explicar a 

origem da ideologia. A impressão que temos é que a falta de dinheiro e a falta de oportunidade 

para mudar tal situação conduz à percepção de injustiça. O sentimento de injustiça social é o fio 

que conduz a formação da ideologia política. A falta de dinheiro leva à maior dependência do 

Estado. O homem comum depende de escolas, hospitais, transportes e previdência públicos. 

Assim, a política é um elemento importante em sua vida. No entanto, não percebe-se como capaz 

de interferir no processo de tomada de decisão da política. Para agravar a situação, não identifica 

que o político haja de acordo com os seus interesses. Diante deste cenário, a liberdade ganha 

grande relevância. Serve de desabafo para o povo e ainda como uma maneira de aperfeiçoar o 

sistema político, tão deficiente. 

 A ideologia do homem comum se origina, assim, a partir de uma realidade financeira 

concreta que o expõe a uma série de experiências comuns também a seu grupo de referência. A 

partir de tais experiências, os homens e mulheres comuns constroem a sua ideologia política, que 

é compartilhada entre membros do grupo de referência. Podemos perceber que, de modo geral, 

as percepções sobre o mundo da política são similares entre os participantes. As ideologias 

políticas dos homens e mulheres comuns se diferenciam mais pelo modo como cada membro 

hierarquiza as suas idéias do que pela composição de diferentes idéias. 

 

2.8  Conclusão 

 

Até este momento, foi possível identificar as idéias mais fortes que compõem a ideologia do 

homem comum. Assim, acredito ter cumprido a meta desta parte do trabalho, onde busco 

analisar o conjunto de idéias políticas que o homem comum possui, a fim de subsidiar com 

informações pertinentes a elaboração de um modelo de processamento de mensagens 

políticas/eleitorais, objetivo final desta tese. A seguir, um resumo das idéias relevantes:  
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1) Ao construir a ideologia do homem comum a partir de seus relatos, podemos perceber 

que certas idéias possuem maior relevância em seu conjunto de crenças sobre a política, 

particularmente os temas igualdade e liberdade. O primeiro ponto a ser ressaltado neste 

resumo é que o homem comum demonstrou ter apreço à democracia. A desigualdade 

social permanece, o que gera insatisfação. Contudo, não chega a minar a relação com a 

democracia, o que corrobora a noção de que existe uma “reserva” de legitimidade para o 

regime.  

2) A partir do efeito de posição e disposição, a leitura que o homem comum faz da 

sociedade em que vive é negativa. Trata-se de uma sociedade desigual e injusta, 

particularmente com o homem comum que não está inserido no grupo de privilegiados. A 

sociedade trata as pessoas de maneira diferenciada. Os participantes acreditam que o 

Estado trata o homem comum com descaso, como um reflexo do que acontece em toda a 

sociedade. A burocracia estatal e particularmente os funcionários que atendem nos 

balcões dos serviços públicos oferecem um atendimento ruim aos mais pobres.  

3) Enquanto o assunto se restringiu à desigualdade social, o grupo de entrevistados adotou 

uma postura única. No entanto, quando o assunto foi liberdade surgiram diversas 

posturas. Para parte dos entrevistados, a liberdade que existe no Brasil é permissiva. 

Listam uma série de atitudes privadas imorais sobre as quais o Estado deveria agir. Estes 

participantes possuíam uma atitude mais conservadora. Os participantes que 

apresentavam um perfil mais igualitário associaram a noção de liberdade à oportunidade 

de realização de planos. Assim, acreditavam não possuir muita liberdade. O terceiro 

conceito de liberdade que surgiu espontaneamente estava associado à liberdade de 

expressão. O homem comum demonstrou grande apreço ao direito de expressar-se. Trata-

se do direito do “desabafo do povo”. Prezam a liberdade de expor suas opiniões sem que 

tal prática implique uma contravenção. 
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4) A relação do homem comum com os governantes é marcada pela alienação política. O 

homem comum, embora reconheça que as decisões políticas influenciam o seu dia-a-dia, 

se sente excluído, incapaz de interferir nas mesmas. Tais decisões são restritas às esferas 

do poder. Para agravar a postura passiva em que se encontram, acreditam que os 

políticos, depositários de poder, não governam e legislam em nome do povo. Apontam 

que o resultado desta prática política é um país com miséria e grande desigualdade social. 

5) O homem comum desconhece as funções e competências dos três poderes. De modo 

geral, desconhece o poder do Judiciário de julgar as atitudes do presidente em caso de 

inconstitucionalidade. Poucos são os participantes que reconhecem no Judiciário tal 

poder. No entanto, estes compartilham da idéia de que, na prática, tal controle é 

insignificante, na medida em que o Poder Judiciário não é capaz de aplicar a lei com 

isenção, concedendo privilégios às classes mais poderosas e ricas da sociedade, nas quais 

os políticos se inserem. Tal percepção é construída a partir dos constantes escândalos 

divulgados na imprensa envolvendo a elite política, e a partir do tratamento que recebem 

da justiça quando precisam recorrer a ela. 

6)  O homem comum conhece parcialmente a função do Legislativo. Para a maior parte do 

grupo, o Legislativo serviria para avaliar os programas de políticas públicas elaborados 

pelo Executivo, para onde retornariam para serem implementados ou não. Com menor 

freqüência, o homem comum identificou a função de elaborar e aprovar leis. E por fim, 

uma participante apontou que a função do parlamentar é intermediar a relação do prefeito 

com o governador e o presidente de modo a assegurar recursos para a cidade em que foi 

eleito. Contudo, estaria centrado na mão do presidente o poder de alocação de recursos. 

Os participantes demonstraram desconhecer a competência do Congresso Nacional de 

fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive nas áreas contábil, financeira 

e orçamentária. 
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 O Congresso Nacional é o principal alvo das críticas. De modo geral, os participantes 

acreditam que a maioria das leis propostas e aprovadas não lhes diz respeito. Na verdade, 

não conseguem identificar o resultado do trabalho dos parlamentares e os benefícios que 

este traz para a população. Por isso, acreditam que eles: a) “enrolam e fingem que 

trabalham”, produzindo muito pouco; b) quando aprovam alguma lei, esta representa o 

interesse da elite e dos financiadores de campanha. Diante da avaliação negativa do 

trabalho do Congresso, o homem comum se posiciona contra os altos salários pagos aos 

parlamentares. 

7) Como foi dito, mesmo diante desta percepção, o homem comum acredita na democracia. 

A “reserva” de legitimidade se faz presente na postura do homem comum que aposta no 

aprimoramento do sistema democrático. O sistema político pode ser aprimorado de três 

maneiras. A primeira maneira se dá via processo eleitoral. Os entrevistados acreditam 

que o eleitor deve ficar atento ao que os políticos estão fazendo com seus mandatos para 

julgá-los no momento eleitoral. Momento em que, de fato, o homem comum pode 

interferir no processo político. A segunda maneira acontece através do debate político. 

Acreditam que a oposição tenha grande importância para o processo democrático, mas 

desde que a ordem seja mantida. A terceira maneira acontece por meio da utilização da 

imprensa. Acreditam que os meios de comunicação prestam grande serviço à população 

ao denunciar as mazelas do serviço público ou os descompassos dos políticos. 

8) É relevante o papel da imprensa dentro do contexto democrático atual. Os meios de 

comunicação têm a função de trazer as informações da esfera do poder ao conhecimento 

do homem comum e a função de levar as demandas do homem comum até as esferas 

decisórias. Desta forma, a imprensa tem grande relevância para o processo eleitoral. 

9) Ao mesmo tempo em que se posicionam a favor da redução ou do fechamento do 

Congresso Nacional, prezam o debate político. Acreditam que a existência da oposição 

deve ser incentivada, pois serve para vigiar e limitar o poder dos governantes, apontando 
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e recusando atitudes que venham de encontro ao interesse do povo. No entanto, não 

percebem a ligação da ação oposicionista em defesa do povo com a função do 

parlamentar. A imprensa vem sanar esta demanda de representação de interesses, 

reafirmando o seu papel no sistema democrático.  

10) Enquanto desconfiam da capacidade do Judiciário de cumprir suas atribuições e apostam 

na redução do Congresso Nacional, onde se reúnem legisladores desinteressados dos 

problemas do povo, os homens e mulheres comuns demandam um Executivo forte. 

11) O homem comum demanda: maior igualdade de tratamento na sociedade, independente 

da classe socioeconômica; maiores oportunidades para a realização de seus planos 

(escola pública de qualidade, financiamento para microempresas, etc); maior atenção dos 

governantes no atendimento de suas necessidades e a manutenção da ordem na 

sociedade. Tais demandas devem ser atendidas pelos políticos em um governo ideal. 

12) O homem comum não se mostra disposto a aceitar a redução do Estado, proposta pelo 

liberalismo. Emprego, salário, saúde, educação e moradia engrossam uma lista de tarefas 

elementares que devem ser cumpridas pelos governantes. Para cumprir esta agenda, o 

governante precisa sobreviver às pressões externas da economia globalizada. 

13) Além do apego à liberdade de pensamento, um outro fator característico da ideologia 

política do homem comum refere-se ao reconhecimento dos partidos políticos. Os 

partidos políticos são vistos como instrumentos de execução de interesses. Desta forma, 

eles são classificados de acordo com os interesses que defendem e de acordo com o poder 

de executar tais interesses. Os participantes espontaneamente apontavam para os partidos 

PT, PMDB, PSDB e PFL e os classificavam em partidos dos ricos e partidos dos pobres e 

partidos fracos e fortes. 

14) Ao longo das entrevistas foi possível perceber como o homem comum dá sentido ao 

mundo da política. Em lugar de tomar as aparentes incongruências como dadas, 

buscamos dar coerência ao sistema de crenças dos participantes. O resultado aponta para 

 93



um sistema de crença lógico e congruente, baseado em conhecimentos adquiridos na 

experiência do dia-a-dia ou através das informações veiculadas na imprensa. Na parte 3, 

será possível verificar como o homem comum utiliza-se de sua ideologia para decidir o 

voto. No momento em que analisarmos o processo de tomada de decisão será possível 

verificar como o eleitor comum parece estar amadurecendo com o exercício periódico do 

voto. 

15) A partir das crenças e demandas descritas, o homem comum analisa as propagandas 

políticas e busca entre os candidatos aquele que melhor atenda às suas necessidades. 
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PARTE 2 – A PROPAGANDA ELEITORAL 
 

Introdução – O Horário Eleitoral: particularidades e limitações  

  

O objetivo central desta tese consiste em analisar o que o eleitor faz com as mensagens 

veiculadas pelo Horário Eleitoral para então tomar a sua decisão sobre o voto. Assumimos que a 

formação da preferência eleitoral é construída pela interação entre as predisposições do homem 

comum e os estímulos políticos que recebe. Para alcançar o objetivo central da tese foi 

necessário levantar uma série de dados que tem a finalidade de dar suporte, oferecendo 

informações pertinentes, para a elaboração do modelo de processamento da propaganda eleitoral. 

Na parte 1 da tese, apresentei a ideologia política dos eleitores comuns, abordando assim os 

dados necessários sobre a predisposição dos eleitores no momento que antecede o Horário 

Eleitoral. Na parte 2, o objetivo é fornecer os dados sobre o estímulo que está sendo controlado 

nesta pesquisa, a propaganda eleitoral. Os discursos de campanha dos principais candidatos 

devem ser analisados para que na etapa final do trabalho possamos estudar o efeito do Horário 

Eleitoral sobre a decisão do voto. 

 O Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) foi criado com o objetivo de 

estabelecer um mínimo de equilíbrio nas disputas eleitorais. Através dele, os partidos e 

candidatos têm assegurado a presença no rádio e na televisão independentemente de critérios e 

interesses econômicos e políticos. O princípio que motivou a criação do Horário Eleitoral foi o 

reconhecimento por parte do direito eleitoral brasileiro de que a liberdade de voto implica 

necessariamente o direito do cidadão à informação isenta e ao debate, baseado no pluralismo 

ideológico. 7 

                                                 
7 Jorge (1995) faz uma revisão da legislação eleitoral, em particular das normas jurídicas relacionadas ao Horário 
Eleitoral e suas sucessivas alterações ao longo de 44 anos, a saber de 1950 a 1994. 
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O Horário Eleitoral, em 1998, teve suas normas estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997. De acordo com esta regulamentação, a propaganda eleitoral no rádio e na 

televisão restringe-se ao horário gratuito, sendo vedada a veiculação de propaganda paga. As 

emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura devem reservar, nos 

quarenta e cinco dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em 

rede, da propaganda eleitoral gratuita. A lei determina que o tempo do HGPE seja dividido entre 

os candidatos de partidos e coligações que possuem representação na Câmara dos Deputados, 

sendo um terço repartido de maneira igualitária entre todos os candidatos e o restante do tempo, 

ou seja 2/3, divididos  proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos 

Deputados. 

 Como aponta Amaral (1998), o programa eleitoral tem na origem o vício da 

discriminação, na medida em que o tempo de cada candidato não é distribuído de maneira a 

garantir uma disputa de fato competitiva. O tempo que os candidatos recebem são díspares. No 

pleito de 1998, Fernando Henrique dispôs de cerca de 11 minutos e 40 segundos, Lula contou 

com aproximadamente cinco minutos e Ciro Gomes recebeu um minuto e doze segundos. 

 O reduzido tempo que os partidos e candidatos possuem de propaganda política na 

televisão traz restrições para o seu poder de persuasão. No pleito de 1998, tivemos apenas 45 

dias de campanha, restritos a três inserções semanais de Horário Eleitoral, o que resultou em 19 

dias de programas para as candidaturas à Presidência da República. 

O poder de persuasão do Horário Eleitoral é limitado ainda pelo reconhecimento por 

parte do eleitorado de seu caráter de fonte parcial de informação, sendo identificado como 

espaço para a difusão de estratégias de campanha. Por esse motivo, o jornalismo é visto como 

uma fonte de informação superior ao Horário Eleitoral na medida em que se apresenta como 

mais isento de interesses políticos que a propaganda eleitoral. 

 Mesmo com todas essas restrições, o poder de persuasão do Horário Eleitoral não deve 

ser negligenciado. Citando Campbell (1964) mais uma vez, a atenção que o homem comum 
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dispensa à política é tão pequena que qualquer aumento de visibilidade ao tema deve ser 

considerado. 

Reconhecendo as particularidades e limitações do Horário Eleitoral e ainda com a 

preocupação de manter a sintonia com os conceitos e modelos adotados na pesquisa, as 

campanhas eleitorais na televisão devem ser consideradas um agente potencializador de 

conteúdos cognitivos e valorativos já vigentes no eleitorado, e não um agente criador de novas 

percepções (ver discussão sobre persuasão eleitoral no capítulo 4).  

 No capítulo 3, o objetivo é identificar os discursos veiculados pelas campanhas dos três 

principais candidatos da disputa: Fernando Henrique Cardoso (PSDB, PFL, PTB), Luiz Inácio 

Lula da Silva ( PT, PC do B, PCB, PDT e PSB) e Ciro Gomes (PPS). Buscaremos ainda analisar 

o diálogo que as campanhas travaram entre si. Isso porque embora saibamos que as campanhas 

dialogam, em última instância, com os eleitores, buscando persuadi-los a votar em determinado 

candidato e a rejeitar seus adversários, sabemos que numa disputa eleitoral a contrapropaganda 

existe e interfere na comunicação candidato/eleitor. 

 

 97



 

CAPÍTULO 3 – A ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 

 A análise da propaganda eleitoral a ser desenvolvida neste capítulo está baseada em duas 

diferentes metodologias. Utilizarei os trabalhos desenvolvidos por Albuquerque (1996, 1999) e 

Figueiredo et alii (1998).  

 Em Aqui você vê a verdade na tevê: a propaganda política na televisão, Albuquerque 

(1999) faz uma análise do formato do Horário Eleitoral brasileiro, preocupando-se com o 

conteúdo e os sujeitos presentes na propaganda. O autor identifica no HGPE três modos distintos 

quanto ao tratamento do conteúdo da propaganda eleitoral: segmentos de campanha, segmentos 

de metacampanha e segmentos auxiliares.  

 O segmento de campanha é definido como a parte que apresenta as discussões dos 

problemas políticos, as apologias dos candidatos e os ataques aos adversários. No segmento de 

metacampanha, os candidatos apresentam a sua própria visão a respeito do andamento da 

campanha. Veiculam cenas de campanha e comentários sobre resultados de pesquisa de opinião 

e assim buscam mostrar a vitalidade da campanha e destacar a chance de vitória. No segmento 

de metacampanha também estão presentes os apelos ao engajamento da campanha e informações 

que visam ensinar o eleitor a votar no candidato. O terceiro segmento apontado por 

Alburquerque refere-se aos segmentos auxiliares, que constam de clipes políticos e vinhetas. 

 Adotaremos a classificação dos segmentos realizada por Albuquerque ao analisarmos o 

formato da propaganda eleitoral veiculada na disputa presidencial de 1998. Buscaremos analisar 

como os discursos dos candidatos eram estruturados, tendo em vista os diferentes segmentos. A 

fim de identificar os discursos veiculados pelas diversas campanhas, utilizarei a metodologia 

desenvolvida por Figueiredo et alii (1998). 

 Em Estratégias de persuasão em eleições majoritárias, Marcus Figueiredo et alii (1998) 

apresentam uma metodologia para o estudo de campanhas eleitorais para cargos majoritários. Os 

autores se empenham no estudo de discursos apresentados por candidatos na competição pelo 
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voto e sugerem que os atores políticos constroem uma argumentação de natureza ficcional. Em 

sua forma mais simples, o jogo de persuasão teria a seguinte estrutura: Todos os candidatos 

constroem um mundo atual possível, igual ou um pouco diferente do mundo atual real, e com 

base nele projetam um novo e bom mundo futuro possível. O candidato da situação apresenta um 

mundo possível atual bom e sugere que, uma vez reeleito, este mundo possível futuro será ainda 

melhor. Já o candidato da oposição apresenta uma leitura negativa do mundo possível atual e 

propõe mudanças em relação ao mundo possível futuro de modo a melhorá-lo.  

 Com o objetivo de aplicar a metodologia desenvolvida, Figueiredo et alii analisaram os 

comerciais eleitorais veiculados nas campanhas para a Prefeitura de São Paulo e Rio de Janeiro 

em 1996. Os autores avaliaram as estratégias comunicativas das campanhas, os formatos e 

técnicas de produção utilizados, os apelos, os objetivos das mensagens, as características 

pessoais e os principais temas abordados nas campanhas. 

 Como a metodologia desenvolvida por Figueiredo tem por objetivo a análise de 

comerciais eleitorais veiculados ao longo da programação das emissoras de TV e não o 

Programa Eleitoral, foi necessário uma adaptação para atender às particularidades e necessidades 

desta pesquisa. A respeito do conjunto de categorias abordadas pela metodologia, a categoria 

Formato foi substituída pela categoria Formato de HE proposta por Albuquerque. As categorias 

adotadas a partir do trabalho de Figueiredo et alii buscam cobrir os seguintes pontos: as 

estratégias de comunicação das campanhas, a construção do discurso, os objetivos das 

mensagens, as características pessoais dos candidatos e os temas levantados pelas campanhas. 

Depois de codificado e categorizado, o material de pesquisa passou por uma sistematização de 

modo a possibilitar não apenas a análise das estratégias de cada candidato, mas também a 

comparação entre as estratégias adotadas pelos mesmos.  

 Após descrever a metodologia a ser adotada na análise dos programas veiculados pelo 

HGPE, é necessário fazer uma breve contextualização da disputa antes de nos lançarmos à 

investigação dos discursos das campanhas. 
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 A eleição presidencial de 1998 foi disputada por 12 candidatos: Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB, PFL, PTB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PPS), Enéas Carneiro 

(Prona), Ivan Frota (PMN), Alfredo Sirkis (PV), Zé Maria (PSTU), João de Deus (PT do B), 

Eymael (PSDC), Thereza Ruiz (PTN), Sérgio Bueno (PSC) e Vasco Neto (PSN). 

 Ao longo da disputa, poucas foram as mudanças a respeito da intenção de voto. Segundo 

surveys realizados pelo IBOPE, Fernando Henrique Cardoso esteve sempre à frente nas 

intenções de voto. Em seu momento mais difícil chegou ao patamar de 33 % da preferência do 

voto, em junho daquele ano. Neste mesmo período, Lula obteve o seu melhor desempenho, 

alcançando 28% das intenções de voto. Os resultados de junho podem ser explicados pela forte 

presença na mídia de um noticiário adverso ao governo: seca, fome e saques no Nordeste, a falta 

de iniciativa do governo diante do incêndio de Roraima, o episódio em que o presidente se refere 

aos aposentados como “vagabundos”, etc.  

 Mas o presidente candidato superou o momento de crise e voltou a subir nas pesquisas, 

ampliando significativamente a sua vantagem nas intenções de voto. Os resultados da pesquisa 

realizada no dia que antecede o início da veiculação do Horário Eleitoral, 14 de agosto, apontam 

Fernando Henrique com 44% das intenções de voto, Lula com 21% e Ciro com 5%. Ao 

relacioná-la com o resultado do pleito, podemos perceber pouca alteração na intenção de votos 

dos dois principais candidatos. Chama a atenção o desempenho do terceiro candidato.  

 A disputa foi decidida no primeiro turno, em que Fernando Henrique Cardoso obteve 

53,06% dos votos válidos e Lula obteve 31,71%. Ciro Gomes alcançou o índice de 10,97%, 

segundo os dados do TSE. 

 Durante o período eleitoral, a campanha de Fernando Henrique enfrentou desafios. Além 

da crise relacionada à seca no Nordeste e o incêndio em Roraima, ganhou relevância máxima a 

crise econômica internacional8 que abalou seriamente a economia brasileira, gerando 

                                                 
8 Em 1997, uma crise nos tigres asiáticos mexeu com o mercado financeiro de muitos países, inclusive da América 
Latina. Em 1998, nova crise veio colocar em xeque a economia dos países em desenvolvimento.  
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preocupação e temor em toda a população. Tal incidente será melhor elucidado ao analisarmos a 

estratégia discursiva adotada por Fernando Henrique. 

 

Gráfico 1 

Evolução da Intenção de Voto em 1998 – IBOPE  
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Fonte: Pesquisas IBOPE, veiculadas na home page do jornal O Estado de São Paulo. 

  

 Após esta contextualização, iniciaremos a análise das campanhas eleitorais. As 

estratégias de persuasão adotadas pelos candidatos sofreram significativas alterações ao longo da 

disputa devido à crise econômica internacional. Nas primeiras semanas de veiculação dos 

programas eleitorais, os discursos dos candidatos estavam centrados na avaliação do Plano Real. 

Qualquer avaliação do governo Fernando Henrique consistia na avaliação do plano econômico 

em vigor. A campanha do presidente candidato enfatizava o sucesso do governo diante da 

estabilidade do Real; enquanto as campanhas adversárias apontavam as falhas do Plano Real e os 

altos índices de desemprego. 

 No entanto, esta discussão perdeu a centralidade do debate quando a imprensa passou a 

noticiar a crise econômica internacional. Na primeira semana de setembro, a Rússia anunciou um 

calote de sua dívida com as agências internacionais, afligindo o mercado financeiro 
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internacional. A crise teve reflexos em uma série de países em desenvolvimento, inclusive no 

Brasil que viu dezenas de bilhões de dólares saírem do país e a bolsa de valores de São Paulo em 

queda. Em resposta à crise e em busca de estabilidade, o presidente Fernando Henrique elevou 

os juros de maneira assustadora. Diante de uma imprensa em alarde e um eleitorado temeroso, as 

campanhas voltaram a discussão para o tema crise econômica internacional e seus reflexos no 

Brasil. A campanha de Fernando Henrique argumentava que o Brasil estava preparado para 

enfrentar a crise porque possuía uma moeda forte e que tal momento seria superado por seu 

governo com seriedade e competência. Já as campanhas oposicionistas, particularmente de Lula 

e de Ciro, apontavam para a fragilidade da economia brasileira diante de sua dependência de 

recursos internacionais. Para estes, o governo Fernando Henrique abriu excessivamente a 

economia brasileira, o que deixava o Brasil muito vulnerável naquele momento de crise. 

 Dadas as alterações dos discursos das campanhas, o objetivo é analisar a primeira fase em 

que as estratégias estão voltadas para a avaliação do Plano Real e posteriormente analisar a 

segunda fase da campanha eleitoral na TV, quando o debate se volta para o tema crise 

econômica internacional. Serão analisados os discursos das três principais campanhas: Fernando 

Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes. 

 

3.1 Fernando Henrique: “Quem acabou com a inflação, vai vencer o desemprego”. 

 

 A veiculação do Horário Eleitoral teve início em 18 de agosto de 1998. Em um primeiro 

momento, o discurso esteve centrado na avaliação do primeiro mandato do presidente e 

particularmente na avaliação do Plano Real. A campanha situacionista anunciava um bom 

mundo atual com controle da inflação e estabilidade econômica (ver quadro 4). Este Brasil bom, 

no entanto, era um país ainda em construção. Em seu primeiro programa no dia 18 de agosto, 

Fernando Henrique busca despertar nos eleitores o reconhecimento de suas realizações passadas. 
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Presidente: Foram quatro anos de muitas vitórias, mas também de muitas dificuldades, porque 
derrubar uma inflação anual de mais de quatro mil por cento para apenas quatro por cento não foi 
nada fácil. (...) Reconheço que não conseguimos fazer tudo, mas nunca faltou empenho, nunca 
faltou vontade de acertar. O que faltou foi tempo, afinal você sabe que não se muda um país deste 
tamanho em apenas quatro anos (18 de agosto). 
 
 

 O pronunciamento acima pode ser inserido no que Albuquerque chama de segmento de 

campanha. Os segmentos de campanha visam apresentar discussões sobre problemas políticos, 

apologias do candidato e ataque ao adversário. A apologia do candidato se realiza através de 

uma das três vias: destaque de características pessoais do candidato, criando a imagem de um 

líder benevolente; manipulação de valores consensuais e símbolos unificadores, utilizando-se de 

apelos simbólicos; e, por fim, ativando a satisfação retrospectiva acerca da política já 

implementada. No trecho acima, a campanha de Fernando Henrique faz uma apologia ao 

candidato, buscando despertar entre os eleitores a confiança através da veiculação de 

informações de suas realizações no primeiro mandato. Utilizando a terminologia de Richard 

Joslyn e adotada por Albuquerque, trata- se de uma tentativa de ativar nos eleitores uma 

“satisfação retrospectiva acerca de  políticas” (1996, pág.140 ). Esta estratégia apontada por 

Albuquerque (1996) visa acionar o mecanismo cognitivo utilizado na decisão do voto 

retrospectivo, tal como definido por Fiorina (1981). 

 Nos segmentos de campanha, podemos verificar uma certa predominância da apologia do 

candidato sobre a discussão dos problemas políticos e sobre os ataques aos adversários(ver 

quadro 5). Os segmentos auxiliares também foram enfaticamente utilizados de modo a  ajudar na 

construção da imagem positiva do candidato presidente. A vinheta de abertura de seus programas 

merece ser analisada minuciosamente. Trata-se de uma vinheta, ou seja, de um segmento 

auxiliar, com a explícita função de sustentar uma apologia ao candidato. Para alcançar tal 

objetivo, a peça começa com imagens do Brasil. A abertura lança mão de apelos simbólicos ao 

apresentar imagens da Floresta Amazônica, praias do Nordeste, entre outros símbolos 

unificadores do país. No texto em off, é possível identificar claramente a construção da imagem 

de um líder benevolente. Fernando Henrique teria pego uma nação derrotada e teria dado um 
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rumo para o povo, propõe a propaganda. Por fim, busca ativar a satisfação retrospectiva de seu 

primeiro mandato, propondo que não fez tudo, mas fez muito. 

 
Locutor em off: Ele está fazendo uma das maiores transformações da história deste país. Há 
apenas quatro anos, ele pegou uma nação derrotada pela inflação, deu a ela um rumo claro e 
melhorou a vida do povo. Não fez tudo, mas fez muito. E agora, o Brasil está pronto para 
avançar(vinheta de abertura de diversos programas). 
 
 

 Os segmentos auxiliares foram vastamente utilizados pelo candidato na construção de sua 

imagem. É importante lembrar que o candidato pode abusar de tal recurso dado o vasto tempo 

que possuía no Horário Eleitoral. Clipes e vinhetas ajudavam na construção da imagem do líder. 

 
Locutor em off: Ele derrubou a inflação e nos deu uma moeda forte. Com a estabilidade, atraiu 
investimentos e realizou grandes obras que estão espalhando indústria e desenvolvimento pelo 
país. E agora ele quer avançar, o homem que derrubou a inflação está preparado para vencer o 
desemprego.(vinheta apresentada em diversos programas) 
 
Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil está caminhando, ele não pode parar, quero avançar, 
seguir em frente, reeleger FH presidente.(Clipe apresentado em diversos programas) 
 

 

 Com menor ênfase, a estratégia de persuasão desenvolvida por Fernando Henrique tratou 

da discussão dos problemas políticos. Fernando Henrique apresentava as suas propostas para a 

construção de um mundo futuro ainda melhor que o atual, que já era bom. Propunha a 

manutenção da estabilidade econômica e a geração de empregos(ver quadro 4). Na área social, 

propunha melhoria no atendimento do serviço público de saúde. Ao apresentar suas propostas, 

Fernando Henrique adotava um estilo que Albuquerque (1996, pág.136) classifica como técnico, 

no sentido da falta de acentuamento de referenciais ideológicos, gerando a aparência de uma fala 

despolitizada, como se todo o discurso fosse nada além de uma constatação da realidade. 

Albuquerque lembra no entanto que isso não significa a ausência de uma ideologia. 

 
Fernando Henrique: O desemprego é um problema mundial, mas o problema do seu emprego é 
meu problema. Ele é minha preocupação. É por isso que nós estamos dizendo que vamos gerar 
empregos no programa de governo Avança Brasil. Nós estamos dizendo como, nós estamos 
dizendo quantos, nós estamos dizendo onde. Porque o desemprego é um problema sério e tem que 
ser tratado com seriedade, não se criam empregos com um passe de mágica, sobretudo um volume 
de empregos exigido num país como o Brasil.(14 de setembro) 
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 Para alcançar o mundo futuro, planejava investir na geração de empregos diretos da 

administração pública e incentivar as pequenas, médias e grandes empresas e investir no 

produtor rural (ver quadro 4). Se os segmentos auxiliares tiveram grande importância na 

construção da apologia ao candidato, eles não foram relevantes na apresentação das propostas de 

governo que de modo geral eram apresentadas por repórteres, pelo locutor e pelo próprio 

candidato. Cabe ressaltar ainda que as propostas de governo apresentadas, além de oferecerem 

subsídios para a formação de escolhas prospectivas e programáticas, contribuíram para a 

formação de uma imagem de candidato competente. 

 As vinhetas ganharam novamente relevância ao auxiliarem na defesa dos ataques 

adversários. Enquanto se defendia dos ataques dos adversários sobre o seu primeiro mandato, o 

candidato Fernando Henrique provocava as candidaturas adversas. Enfatizava a importância da 

estabilidade da moeda para o dia-a-dia dos brasileiros e apontava para os riscos de uma 

descontinuidade do governo para a estabilidade conquistada. Vários programas de Fernando 

Henrique começaram com a vinheta abaixo. 

 
Apresentador: Você se lembra do tempo em que havia inflação? Lembra do tempo em que você 
fazia compra de mês porque os preços no supermercado subiam todos os dias? Quando você saía 
correndo para o posto de gasolina porque o preço da gasolina ia aumentar? Lembra do tempo em 
que o proprietário de sua casa ligava para você de três em três meses porque o preço do aluguel ia 
aumentar? Pois é, não faz muito tempo, não. Faz só quatro anos. E se você não quer este tempo de 
novo, é bom pensar direito em quem vai votar nesta eleição. (Vinheta veiculada em diversos 
programas de Fernando Henrique) 

 
 
 A estratégia ativava a memória do eleitorado com imagens concretas, os carros que se 

enfileiravam nos postos de gasolina diante do anúncio do aumento da gasolina durante o Jornal 

Nacional e o barulho temerário daquelas máquinas de remarcar preços nos supermercados. A 

pergunta deixava os eleitores preocupados. 

 Com o objetivo de se defender dos ataques dos adversários, Fernando Henrique adotou a 

estratégia da modéstia, que consistia no reconhecimento de que não havia feito tudo, mas que 

havia feito muita coisa pelo país. A “estratégia de modéstia” adotada pelo candidato obteve 

repercussão positiva junto ao eleitorado como será visto posteriormente. A estratégia chamou a 
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atenção da imprensa. A revista Veja (26 de agosto de 1998) apontava a qualidade rara no 

candidato. Ainda neste capítulo será possível verificar como esta imagem de político modesto, 

reconhecedor de suas limitações, e de homem sério e austero será determinante no momento em 

que a crise financeira internacional entra no debate da campanha. 

 
Narrador: Lembre-se é o próprio presidente quem diz, boa parte das promessas do programa do 
governo de 94 foram cumpridas, algumas ainda não. 
 
Fernando Henrique: Boa parte delas cumprimos como prometemos, outras não conseguimos 
cumprir e é justamente por isso, para avançar naquilo que melhoramos e para resolver o que não 
conseguimos, que precisamos de mais tempo nesse rumo. 
 
Narrador: Para que cada vez mais crianças tenham direito à escola, para que as mães que 
trabalham tenham creches para seus filhos e mais pais tenham emprego, para que cada vez mais 
famílias possam realizar o sonho da casa própria, com água, luz e esgoto, para fazer mais pela 
saúde como fez pela educação, para espalhar desenvolvimento, indústrias e empregos nas cidades 
e mais crédito no campo, enfim, para incluir cada vez mais brasileiros neste novo Brasil que está 
nascendo é que nesta eleição cabe a você a decidir se quer que tanta coisa que falta se torne 
realidade, ou se quer que tudo isso fique apenas no papel. Avança Brasil, Fernando Henrique 
presidente.  
 
Presidente - Quando eu disse que ia colocar toda criança na escola, muita gente disse que era 
impossível, mas nós estamos fazendo e o Brasil inteiro é testemunha disso. Agora com a mesma 
tranqüilidade digo que o Ministério da Saúde tem as condições básicas para atender melhor a 
você que ainda não tem o atendimento de saúde que merece em sua cidade. E com o projeto Mais 
Saúde nós vamos fazer com a saúde o que nós fizemos com o ensino básico neste país. (27 de 
agosto) 

 

 A estratégia de modéstia conduzia ao argumento da continuidade. De acordo com o 

enunciado da campanha, o eleitor deve votar em Fernando Henrique para que continue 

avançando em seu projeto por mais quatro anos. Fernando Henrique busca persuadir o eleitor 

sobre a possibilidade de construção de um mundo futuro muito bom, ainda melhor que o mundo 

atual, caso eleito. 

 A garantia de que as suas promessas seriam cumpridas e a garantia de que o mundo 

futuro que elaborava era um mundo possível, estavam nas realizações do primeiro governo, 

“quem acabou com a inflação, vai acabar com o desemprego” (quadro 4).Este slogan melhor 

caracteriza a estratégia de campanha no momento anterior ao tema crise internacional que 

posteriormente veio a ser inserido no debate. 
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O slogan estava afinado com o espírito da opinião pública. Pesquisas realizadas em julho 

de 1998 pela Fundação Perseu Abramo (Venturi, 1998) aponta que 65% dos eleitores 

acreditavam que a oferta de emprego havia piorado e continuava ruim com o governo Fernando 

Henrique. De contrapeso aparecia a política antiinflacionária, 64% dos eleitores acreditavam que 

a inflação estava melhor e continuava boa com o governo Fernando Henrique. 

Ao elaborar a sua estratégia, a campanha de Fernando Henrique adotou o discurso do 

mandatário, tal como elaborado por Figueiredo et alii (1998) (quadro 6). A campanha utilizou 

com grande ênfase o carisma, a competência e os símbolos do cargo.  

Acima, ficou demonstrado como o candidato construiu a sua imagem positiva 

enfatizando as realizações de seu primeiro mandato. A adoção da estratégia do mandatário 

justifica a centralidade da biografia administrativa e dos temas administrativos no conteúdo das 

mensagens veiculadas em seu programa (quadro 7). 

 

3.2 Lula: “Quem sabe é quem sente” 

 

As campanhas oposicionistas também centraram a sua discussão na avaliação do primeiro 

mandato de Fernando Henrique. As campanhas avaliavam de maneira negativa o desempenho do 

presidente. Lula apresentava um Brasil ruim e mal governado (quadro 4). O candidato do PT 

criticava a política de importações adotada pela equipe econômica do governo federal. 

Responsabilizava a adoção das altas taxas de juros para a conservação do Plano Real, o que 

resultou na estagnação econômica e em 12 milhões de desempregados. Criticava ainda a 

prioridade dada pelo governo Fernando Henrique ao pagamento da dívida externa brasileira em 

detrimento de investimentos em políticas sociais. O mundo atual descrito por Lula apontava 

índices alarmantes como os 12 milhões de desempregados. A todo momento, a campanha da 

oposição buscava relacionar tal problema com a opção de política econômica e particularmente 
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de política industrial de Fernando Henrique que teria exagerado na abertura do mercado interno 

para a importação. 

 A estratégia de desafiante caracterizou o discurso de Lula, que priorizou os ataques à 

administração em curso e ao adversário e o apelo à mudança (quadro 6). A demarcação de sua 

posição oposicionista foi central em sua estratégia.(quadro 7). Ao analisar os programas, é 

possível verificar que os ataques ganharam maior importância que a proposição de soluções ou a 

apologia ao candidato nos segmentos de campanha. 

 
Lula: Você já parou para pensar por que o presidente argentino quer tanto a reeleição do 
presidente Fernando Henrique? Ou por que o Bill Clinton aparece no programa dele batendo 
palmas para ele? É porque o Brasil virou um país que importa tudo e produz muito pouco. Nós 
estamos importando arroz, trigo, milho, cacau, algodão; até feijão e água de coco nós estamos 
importando. Estamos importando roupa, estamos importando macarrão, estamos importando 
sapato, estamos importando brinquedo. Conclusão, nós geramos empregos lá fora e desemprego 
aqui dentro. O pouco dinheiro que tem, ainda o presidente abaixa a cabeça e vive fortalecendo e 
enchendo a barriga dos agiotas internacionais.(12 de setembro) 
 
 

 A fim de relacionar o candidato adversário a valores negativos, Lula agregava as posturas 

de diversos setores da sociedade. Inseria depoimentos de desempregados e de pequenos 

empresários no segmento de campanha, tratava ambos como vítimas da política industrial do 

governo Fernando Henrique. As críticas vinham carregadas de indignação, o que contribuía para 

a formação da imagem de candidato preocupado com os problemas do povo ( ver quadro 6). 

 
Entrevistado(empresário 1): Essas empresas que faliram, simplesmente foi de 4 anos para cá, foi 
no governo do FHC, começou no governo do Collor. A realidade que nós temos hoje é que nós 
sabemos trabalhar, quem não sabe trabalhar é o governo FHC com sua política econômica. 
 
Entrevistado(empresário 2): Nossa situação de 95 para cá decaiu em torno de 80%, hoje eu estou 
tentando sobreviver. 
 
Lula: Se essa é a situação dos empresários, imagine como que estão se sentindo os trabalhadores e 
aqueles que trabalham sem carteira assinada e sem direito. E os empregados que não têm um 
prato de comida para dar aos filhos. Eu fico indignado e fico mais indignado ainda quando eu 
penso que este é o país que mais cresceu neste século. O Brasil tem uma riqueza extraordinária, o 
problema é que aqui esta riqueza não é distribuída, fica toda na mão de meia dúzia, o governo ao 
invés de produzir o crescimento da economia, da indústria, da agricultura, ajudar quem quer 
produzir e empregar o povo, faz exatamente o contrário, protegendo banqueiros e agiotas 
internacionais.(25 de agosto)  
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 A campanha de Lula utiliza ainda segmentos auxiliares na desconstrução do governo 

Fernando Henrique. O clipe principal da campanha tinha dois objetivos claros. O primeiro 

objetivo era construir a imagem de Lula como um candidato solidário, bem-intencionado e por 

isso empenhado e capacitado para governar o país e, paralelamente, buscava desconstruir a 

imagem de Fernando Henrique. De acordo com o que divulgava a campanha do PT, o então 

presidente seria um candidato distante do povo, o que o descredenciava de ser um governante 

competente. 

Música: Só quem conhece a alma de um povo, traz o novo, traz o canto de paz e a vida no meu 
país. Agora dá para ser feliz, coração brasileiro que será capaz. Lula sou eu, Lula é a gente, 
coração brasileiro quem sabe é quem sente.(Clipe veiculado em diversos programas de Lula) 
 
Quebradeira das indústrias, foi Fernando que fez e com mais 4 anos, vai fazer muito mais.(Clipe 
veiculado em diversos programas de Lula) 
 
O discurso de Lula apontava que, com a reeleição de Fernando Henrique, o mundo futuro 

seria ainda pior. A taxa de juros e o desemprego aumentariam. A postura de Lula diante da 

realidade era de indignação, termo várias vezes utilizado por ele ao longo da campanha. Assim, a 

sua campanha pode ser vista predominantemente como de ataque. Sobre os seus planos de 

governo, o candidato propunha mudanças, priorizando a área social. Fazia um apelo a mudanças 

(Quadro 6). Seu compromisso era priorizar as demandas sociais e econômicas da população em 

detrimento do compromisso com o mercado financeiro internacional, assim como oferecer 

crédito como juros baixos para promover o aquecimento da economia e garantir a geração de 

empregos. A fim de apresentar as suas propostas de governo, a campanha de Lula não chegou a 

utilizar os segmentos auxiliares, atendo-se ao segmento de campanha. Quando analisarmos o 

comportamento dos telespectadores/eleitores comuns será possível verificar que Lula não chegou 

a atender à demanda por subsídios para a formação de escolhas prospectivas e principalmente 

para a construção de uma imagem de candidato competente. As vinhetas e clipes foram mais 

utilizados na desconstrução da imagem do candidato adversário e na construção da imagem 

positiva de Lula. 
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Lula: No meu governo vai ser diferente e você sabe disso, no meu governo nós vamos priorizar a 
micro, pequena e média empresa que são responsáveis pela geração de 60% do emprego nesse 
país. Nós vamos priorizar a agricultura, ajudando os agricultores que têm terra com 
financiamento, e fazendo a reforma agrária, ainda mais; vamos irrigar 1,5 milhão de hectares no 
Nordeste para criarmos 3 milhões de empregos no Brasil. Nós vamos investir no turismo interno e 
vamos investir na formação de mão-de-obra da nossa juventude para que ela possa ter acesso ao 
1º emprego. É assim que nós vamos construir um Brasil forte, um Brasil onde todos nós sintamos 
orgulho de ser brasileiros.(12 de setembro) 
 
 

 E a garantia para se construir este país estava na sua história de luta, seja na vida, seja na 

política. Enquanto Fernando Henrique buscava despertar confiança em si ativando o que 

Albuquerque chama de satisfação retrospectiva acerca de políticas, ou seja, buscando uma 

avaliação positiva de seu primeiro mandato, Lula, sem possuir esta moeda de troca, se atinha à 

criação de um líder benevolente.  

 A campanha do PT apresentava o candidato como um líder que chegou a passar fome no 

Nordeste, mas que venceu na vida. Contando e recontando a sua história de sofrimento e luta, 

Lula busca despertar a confiança dos eleitores/telespectadores (Quadro 5).  

 
Lula nasceu e se criou aqui debaixo daquela árvore, inclusive quando eu olho esta área, para mim 
eu estou vendo o Lula brincando aqui. Eu tenho aquela emoção. A emoção só chamava Luiz. 
‘Luiz sai dessa poeira, vem embora para dentro’, dizia a mãe dele. (Depoimento de Mané de 
Sérgio, primo de Lula, 18 de agosto)  
 
 

 A campanha de Lula no início da disputa eleitoral possuía uma retórica 

predominantemente crítica (ver quadro 8), mas também propositiva. Quando o tema crise 

internacional é inserido no debate pelo próprio candidato, a retórica torna-se predominantemente 

crítica e de ameaça, quase desaparecendo o seu caráter de proposição. Antes de analisar este 

segundo momento, cabe estudar a estratégia de campanha desenvolvida por Ciro Gomes. 

 

 
3.3 Ciro Gomes: “Nem um, nem outro” 
 
 

Assim como Lula, Ciro adotou a estratégia do desafiante priorizando os ataques à 

administração em curso e fazendo apelo a mudanças(Quadro 6). O mundo atual descrito por Ciro 

muito se assemelhava ao de Lula, com desemprego e recessão. Para o candidato do PPS, a 
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situação do Brasil estava ruim. Acreditava que o Plano Real havia começado bem, mas que uma 

“jogada errada” do governo Fernando Henrique trouxe recessão e desemprego. A “jogada 

errada” a que se refere seria a adoção pelo Presidente de uma política econômica neoliberal que 

prioriza os compromissos internacionais em prejuízo da população. A má administração 

desequilibrou as contas públicas, endividando o país, que para pagar a dívida estava aumentando 

os juros, quebrando empresas e promovendo o desemprego (Quadro 4). 

 Um dos aspectos mais curiosos desta parte do trabalho é identificar nos discursos 

veiculados pelas campanhas, por que Ciro foi visto como uma terceira via. Alguns pontos 

parecem elucidativos. Ciro utilizou as estratégias de desafiante e de mandatário. Com a primeira 

estratégia buscava atacar Fernando Henrique e com a segunda visava construir a imagem de 

governante competente. 

 
Ciro: Fernando Henrique estourou a dívida brasileira, gasta com juros mais que gasta com a saúde 
e a educação. Ele promoveu a crise (na economia brasileira) e agora diz ser o único preparado 
para enfrentá-la. Na primeira crise do Plano Real, eu fui chamado a assumir o comando da 
economia e, por isso, eu sei como fazer. (15 de setembro).  
 
Ciro: Falo aos humilhados que perderam parentes em fila de hospital público. É preciso alterar 
esta lógica perversa do atual sistema de saúde pública que repassa 75% dos recursos para quem 
ganha dinheiro com a doença do povo. No Ceará fizemos isso e recebemos prêmio mundial da 
Unicef pela diminuição da mortalidade infantil. (22 de agosto).  
 
 

 Dada a sua experiência administrativa como Ministro da Economia, governador do Ceará 

e prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes se sentia à vontade para adotar estratégias de mandatário. 

Utiliza-se da competência demonstrada em cargos anteriores para construir o seu discurso, como 

é possível verificar nos pronunciamentos acima. Na etapa final da campanha, Ciro apresenta de 

maneira enfática uma série de depoimentos de populares sobre sua gestão como governador, 

utilizando-se assim do carisma daquele cargo. Busca ainda associar-se ao sucesso do Plano Real, 

lembrando sua participação na elaboração do plano. 

 Assim, enquanto critica o governo Fernando Henrique, exorta suas realizações passadas 

(ver quadro 6). A exortação é sustentada pela sua biografia administrativa e pela imagem que 

busca construir. Trata-se de uma campanha que visa a construção da imagem do candidato. Ciro 
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apresenta-se como uma terceira via para os eleitores insatisfeitos com Fernando Henrique e 

temerosos em relação a uma futura gestão Lula. Diz ser “um Fernando Henrique mais íntegro e 

um Lula mais competente.”( 05 de setembro ) 

 Seriedade, honestidade, firmeza, competência, preparo para assumir o cargo de presidente 

são qualidades que Ciro Gomes busca divulgar em sua campanha. A imagem a ser construída é 

de um homem íntegro que já demonstrou uma performance de sucesso (quadro 5). Ao se colocar 

como político de sucesso, por várias vezes premiado, investe em parecer um Lula mais 

competente. Ao enfatizar a sua indignação diante do governo Fernando Henrique, 

particularmente no que se refere aos seus resultados na área social, constrói a sua imagem de 

Fernando Henrique mais íntegro. 

 Limitado pelo seu tempo de televisão, o candidato se ateve à construção de um mundo 

atual ruim, de modo a desconstruir a imagem da administração atual, e a propor de maneira 

muito superficial um mundo futuro. No seu programa, chega a lamentar a falta de tempo para 

apresentação de sua plataforma de governo. Sem apresentá-la, busca convencer o eleitor da 

possibilidade de um mundo futuro melhor caso venha ser eleito. A garantia que oferece é o seu 

passado administrativo de sucesso. Desta forma, o discurso ficou muito panfletário. Na parte 4, 

será possível verificar que o eleitor sentiu falta de maiores informações a respeito do programa 

de governo de Ciro Gomes.  

 Embora não tenha oferecido informações concretas sobre o seu mundo futuro, o 

caracterizava como justo e moderno. O caráter de justo serve assim para fazer a distinção em 

relação ao governo realizado por Fernando Henrique. O caráter moderno contrapõe a proposta de 

Lula no que se refere ao trato da economia internacional. Lula propõe a prioridade dos projetos 

sociais e o não pagamento da dívida externa, mas não deixa claro o que pretende fazer quando 

for convidado a sentar com as figuras do mercado financeiro internacional. Diante das opções 

Lula e Fernando Henrique, Ciro apresenta uma proposta alternativa de um Brasil justo, mais 
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moderno e integrado com a economia mundial. Ciro garantiria assim a ordem, a estabilidade 

política, a inserção no mercado mundial e a justiça sem conflito.  

 Parece importante chamar atenção para o restrito tempo que Ciro Gomes dispôs naquela 

campanha. Com pouco mais de um minuto de Horário Eleitoral, o candidato do PPS não 

conseguiu descrever um mundo futuro e explicar o seu plano de governo. Ao compor o seu 

segmento de campanha, Ciro ofereceu restritas informações sobre o seu programa de governo. 

Como veremos posteriormente, alguns telespectadores/eleitores confiavam em Ciro e gostariam 

de ouvir o seu plano de governo, mas diante da ausência do mesmo acabaram votando em outro 

candidato.  

 Mesmo diante da escassez de espaço, a apologia ao candidato e o ataque aos adversários 

estiveram presentes no segmento de campanha. Os ataques aos adversários tiveram importância 

significativa diante do quadro de restrito tempo. Poucos foram os segmentos auxiliares que Ciro 

Gomes teve oportunidade de utilizar. No entanto, todas as vinhetas e clipes adotados estavam 

destinados ao ataque. Entre eles, o mais utilizado foi aquele que, em ritmo de carnaval, propunha 

“Nem um, nem outro”.  

 Ao fazer a apologia ao candidato, a propaganda do PPS adotou a estratégia do desafiante, 

como vimos acima. Ciro não chegou a fazer uso de apelo simbólico em seu programa. Ao 

construir a imagem de líder benevolente, utilizava de depoimentos de eleitores do Ceará, que 

avaliavam positivamente a sua gestão no governo do Estado. Buscava divulgar para todo o 

Brasil, um clima de satisfação dos cearenses com o seu governo do Estado.  

 Ciro Gomes destinou considerável parcela de seu tempo ainda ao segmento de 

metacampanha. Ciro Gomes buscava descredenciar os resultados das pesquisas de opinião, 

sempre desfavoráveis a sua campanha e demonstrar vitalidade. Diante da necessidade de 

apresentar e explicar uma diversidade de pontos e do restrito tempo, Ciro acabou falando de 

quase tudo um pouco e de quase tudo mal, apresentando uma campanha que pode ser 

classificada como panfletária. 
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3.4 A crise e Fernando Henrique versus Lula: “O pulso forte num momento de turbulência” 

versus “Quem sabe é quem sente” 

 

 Com os discursos descritos acima, as campanhas iniciaram o Horário Eleitoral. O 

desemprego, a política industrial, a recessão, a estabilidade econômica foram temas que 

predominaram na primeira fase da campanha. A partir de setembro, a crise econômica 

internacional passou a pautar os programas eleitorais e os noticiários. As campanhas de Lula e 

de Ciro, além de outros, atribuíam diretamente ao plano econômico de Fernando Henrique a 

culpa pela fragilidade do Brasil. No mundo atual elaborado por Lula, o fato de o Brasil ter 

passado a ser tratado como a “bola da vez” era uma conseqüência da opção de Fernando 

Henrique de sustentar a sua política antiinflacionária de valorização do Real a custo de juros 

altos, recessão, desemprego, déficit da balança comercial, explosão das dívidas públicas. A 

conseqüência final foi a vulnerabilidade do Brasil diante do sistema financeiro internacional. 

 A partir de setembro, a estratégia do candidato Luiz Inácio Lula da Silva mostrou-se mais 

ofensiva. O ataque a Fernando Henrique que já tinha centralidade no segmento de campanha do 

programa do PT ganhou ainda mais peso, restringindo o espaço para a apresentação de propostas 

futuras e para a apologia do candidato. Nesta segunda fase da campanha, todo o empenho na 

criação de uma imagem positiva de Lula como um líder benevolente se restringia à veiculação 

das vinhetas “Coração brasileiro, quem sabe é quem sente.” 

 No segmento de campanha o programa adotou um tom de denúncia: 

 
Narrador: Faz tempo que a gente vinha avisando sobre a crise e o governo não fez nada. Agora 
não tem mais tempo, a crise chegou. A crise desabou sobre o Brasil. Dois bilhões e meio de 
dólares saem do Brasil em apenas um dia. Os juros sobem assustadoramente de 19 para 29%. O 
Brasil cai no ranking mundial de riscos, fica abaixo da Bolívia, junto com a Nicarágua e o 
Paraguai. O fantasma da recessão chegou ao Brasil. 
 
Ator: Perdemos 2,5 bilhões de dólares em um dia, dinheiro para construir 312 mil casas 
populares. O governo não protegeu o Brasil. Preferiu obedecer as ordens dos países ricos e 
governar quatro anos para banqueiros e especuladores, agora é tarde demais. A gente vai ter que 
enfrentar a crise, estando endividados até o pescoço, com o desemprego crescendo, sem dinheiro 
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no bolso, com a indústria quase parada e a agricultura abandonada, importando até arroz e feijão. 
(5 de setembro) 
 
 

 O tom de denúncia extrapolava o segmento de campanha e ganhava reforço nos 

segmentos auxiliares. A seguir, uma vinheta de abertura: 

 
Cortes sociais e impostos desumanos, se você deixar o Brasil vai afundar na recessão e no 
desemprego. Traição, mentira. Quem jogou o Brasil na crise não pode nos tirar dela. Quem 
causou o desemprego não pode vencer o desemprego. 
No ar o programa Coração Brasileiro, Lula presidente Brizola vice. ( 19 de setembro) 
 
 

 Lula reforçava assim a sua estratégia de desafiante, construída a partir de ataques à 

administração Fernando Henrique e ofensiva quanto a temas basicamente socioeconômicos. Sua 

campanha previa um mundo futuro muito ruim com a reeleição de Fernando Henrique; apostava 

que o caminho escolhido pelo presidente para sustentar o Real penalizaria ainda mais a 

sociedade; antevia recessão, arrocho salarial, mais impostos e aumento do desemprego. 

Ao apostar todas as fichas em responsabilizar o governo pela vulnerabilidade do país 

diante da crise internacional, Lula passou a adotar uma retórica predominantemente crítica e de 

ameaça. O discurso crítico estava baseado em informações e as ameaças eram construídas a 

partir de uma linguagem panfletária (ver quadro 8).  

 A retórica da proposição passou a estar pouco presente na campanha do PT, quando as 

críticas aumentaram. Ao analisarmos o processamento da mensagem realizada pelo homem 

comum vamos ver que, embora ele concordasse com a avaliação que Lula fazia daquele 

momento, ele não conseguia identificar o que o candidato propunha como solução. A 

propaganda eleitoral de PT se restringia a reforçar a história de vida e política do seu candidato 

como solução para a crise. A imagem que constrói ao longo de sua campanha é de um político 

que, devido a sua história de vida, tem grande ternura e compaixão pelo povo e encontra-se 

muito indignado com a situação social, econômica e política. Assim, Lula apostava na estratégia 

de identificação em substituição ao discurso de competência. 
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Lula: Como você está percebendo, o nosso país está passando por momentos difíceis e como 
qualquer brasileiro eu sinto um aperto no coração, ao ver que é nas costas do povo que o governo 
quer jogar o peso da sua incompetência. A crise atingiu esse país porque o nosso governo não 
soube proteger o povo, governou para os ricos e para os agiotas internacionais.(05 de setembro) 
 
Narrador: Para vencer a crise o Brasil precisa de um líder de verdade. O Brasil precisa de Luís 
Ignácio Lula da Silva, homem e coração que conseguiu mostrar com a própria vida que é possível 
sim virar o jogo quando se acredita no sonho. Homem de coragem que enfrentou a ditadura, o 
poder econômico e a corrupção. A Constituição Brasileira tem a marca do Lula. O deputado mais 
votado em toda a história do Brasil. Através da sua voz rouca o povo falou alto no Congresso. 
Homem experiência que comanda uma união de partidos que governa Estados e centenas de 
cidades de forma exemplar, projetos premiados internacionalmente, um líder que por tudo isso o 
mundo também aprendeu a respeitar, mas que continua sendo o nosso Lula, um homem simples, 
do povo, que cada brasileiro tem no coração, quando lembra da palavra esperança. (22 de 
setembro) 
 
 

 O discurso foi tomando um ar panfletário, carregado de valores e vazio de proposições 

(quadro 8): 

 
Lula: Neste momento de crise você não deve ter medo nem ficar desesperado, você precisa 
respeitar efetivamente a sua vontade de lutar, levantar a cabeça e vir comigo nessa luta.(12 de 
setembro) 
 
Lula: Como Presidente da República, vou construir um novo governo capaz de conduzir a nação 
nesse momento difícil, defendendo com unhas e dentes os interesses do nosso povo. Quando a 
força de um governo vem do seu compromisso com a maioria, nenhum sonho é impossível. 
Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos, só assim vamos criar empregos, distribuir terras, 
produzir alimentos, defender o nosso mercado interno e construir uma nação onde todos têm 
orgulho de ser brasileiros. (05 de setembro) 

 
 
 Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (Venturi, 1998) apontava que adotar 

uma estratégia baseada na competência e preparo de Lula em resolver os problemas econômicos 

seria uma luta inglória naquele pleito. A pesquisa questionou o eleitor sobre a capacidade do PT 

administrar a economia do país caso Lula ganhasse as eleições. Em 20 de setembro, 14% 

acreditavam que o PT não teria gente capaz de administrar a economia do país; 48% diziam que 

o PT teria gente capaz, mas Lula não teria apoio político para governar. Ou seja, 62% dos 

pesquisados não apostavam em um desempenho eficiente na área econômica com um possível 

governo Lula. Uma parte minoritária do eleitorado, 30%, apostava que o PT teria gente capaz de 

administrar a economia e que Lula conseguiria governar o país. Certamente, se cruzarmos esta 

informação com a intenção de voto, estes eleitores deveriam corresponder àqueles que votam em 
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Lula. Desta maneira, tal estratégia parecia ter um poder de persuasão muito pequeno entre os 

eleitores indecisos ou adversários. Não serviria para angariar voto ou como justificativa para o 

eleitor do PT falar sobre o seu voto, já que esta idéia não era dividida na sociedade. 

 A campanha de Fernando Henrique apresentava a sua versão sobre a crise internacional e 

o seu reflexo na economia nacional. O argumento construído era de que a crise econômica era 

essencialmente internacional e que o Brasil, por causa do Plano Real, estava tendo munição para 

enfrentar o ataque especulativo ao Real. Ou seja, a crise estava sob controle graças ao sucesso do 

Plano Real e à competência da equipe econômica que soubera como dar rumo ao país naquele 

momento de crise. Temos, assim, um discurso contrário ao que dizia a campanha oposicionista.  

 Ao longo da campanha, com o agravamento da crise internacional e com os conseqüentes 

ataques dos candidatos adversários, foram reduzidas as retóricas de sedução e de exortação sobre 

a estabilidade da moeda e o sucesso do Plano Real. Tal estratégia discursiva foi perdendo 

prioridade diante do noticiário sobre as freqüentes quedas nas bolsas de valores, mercados 

agitados e aumento de taxas de juros. Imprensa e contrapropaganda forçaram a campanha do 

PSDB a tratar do tema. As informações veiculadas pelos noticiários e pela contrapropaganda 

sobre a crise internacional estavam gerando ansiedade e medo nos eleitores. Diante desta 

situação, era preciso que o presidente acalmasse os ânimos dos cidadãos. O desafio era passar 

segurança em um momento tão turbulento. Era preciso mostrar que o presidente tinha autoridade 

e competência para garantir a estabilidade diante da crise. A prioridade agora é a reafirmação da 

imagem de um presidente sério, firme, competente e dinâmico (Quadro 5). 

 A campanha do PSDB neste segundo momento se empenhou  ainda na apologia ao 

presidente. Para reforçar a imagem de seriedade e competência, a estratégia foi construir um 

discurso marcadamente informativo no segmento de campanha e construir um discurso 

panfletário no segmento auxiliar (Quadro 8). A eficácia de tal estratégia ficou evidente em um 

dia particularmente muito difícil para a campanha Fernando Henrique. No dia 12 de setembro, a 

campanha situacionista teve que explicar para os eleitores por que o governo havia elevado em 
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apenas dois dias a taxa de juros de 19 para 49%. Era preciso manter a credibilidade dos eleitores. 

O assunto foi tratado da seguinte maneira: no segmento de campanha, a informação. O narrador 

introduz o problema, contextualizando a instabilidade do mercado financeiro brasileiro.  

 
Narrador: Esta foi uma semana muito difícil para o mundo inteiro. Uma semana que fez tremer 
algumas das economias mais sólidas do mundo. As bolsas de valores caíram em toda parte. 
Somente nesta quinta-feira, houve uma queda de 5,82% em Frankfurt, na Alemanha; 3,29 em 
Londres; 3,17 em Nova York; 9,82 no México; 13,32 em Buenos Aires e 15,82% em São Paulo. 
O governo brasileiro tem enfrentado a crise mundial com muita determinação e o presidente tem 
dito claramente a sua posição frente à crise. Todas as medidas para proteger o Real serão 
tomadas. Nenhum interesse é maior do que a defesa da estabilidade (...) Para conter os ataques 
dos especuladores internacionais, no final da semana passada, o governo elevou os juros para 
29,75% e nesta terça-feira anunciou cortes nos seus gastos para garantir a nossa estabilidade. 
 
FH: Os juros já foram aumentados, já foram aumentados. Eu não posso sacrificar o país, por 
causa de uma ganância que não tem base em uma situação real, porque simplesmente 
aproveitaram uma conjuntura internacional. Juros quem decide não sou eu, quem decide 
naturalmente é a força de mercado, mas é bom também ver que existem limites (...). 
 
Narrador: Mas ao longo de toda a 5ª feira, a crise mundial agravou-se como nunca e apesar de 
todos os esforços do governo, os ataques ao Real e a nossa economia continuaram. Mais uma vez 
o governo agiu decisivamente, ele se viu obrigado a rever a sua posição e teve que elevar os juros 
temporariamente ao mesmo patamar que já havia colocado durante a crise da Ásia no ano 
passado, uma medida dura, mas extremamente necessária para assegurar a defesa do Real e da 
estabilidade. 
 
Narrador: O dia seguinte: Sexta-feira, 18 horas. A bolsa de valores de São Paulo fecha com alta 
de 13,39%, a bolsa de valores do Rio fecha com alta de 11,68%, o mercado se acalma. Numa 
prova da importância da nossa economia e da credibilidade do governo brasileiro, o Tesouro 
Americano, o Banco Mundial e o FMI estão se movimentando para colocar à disposição do Brasil 
recursos que poderão ser utilizados, se necessário, para defender o real e a estabilidade contra 
ataques de especuladores internacionais e contra a crise mundial.(12 de setembro) 
 
 

 É preciso ainda chamar atenção para o tom de transparência que é dado à mensagem. A 

transparência associada ao discurso de competência e experiência vai despertando confiança no 

eleitorado. A confiança também foi despertada no eleitor quando o presidente disse que tomaria 

as medidas necessárias, fossem quais fossem, para garantir a estabilidade da moeda. No capítulo 

a seguir, veremos como o homem comum estudado processou esta mensagem. Já nas vinhetas e 

clipes, o discurso era mais panfletário. 

 
Ele tem experiência, tem rumo claro. Ele tem preparo para enfrentar esse rojão. Luta pela gente, é 
um cara competente, o nosso povo está com ele porque ele está com o povo. FH eu estou com 
você, pra avançar pra fazer acontecer. FH eu estou com você pra avançar, pra fazer 
acontecer.(Clipe veiculado em diversos programas de Fernando Henrique)  
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Locutor em off: Ele deu um rumo a esta nação e está fazendo o Brasil avançar. Nos últimos 40 
anos, ele é o primeiro presidente brasileiro eleito democraticamente a terminar o seu mandato. 
Porque é um homem equilibrado e preparado, sabe unir, sabe dialogar, sabe realizar. Por isso é 
respeitado aqui e lá fora, um presidente, um líder, um pulso firme em um mundo 
turbulento.(Vinheta veiculada em diversos programas de Fernando Henrique) 
 
 

 Fernando Henrique, a fim de reforçar a imagem de líder, adota com mais veemência 

ainda a estratégia de mandatário e utiliza ainda mais a competência e o carisma de seu cargo para 

elaborar o seu discurso (ver quadro 6). Neste momento, passa a utilizar com mais freqüência os 

símbolos do cargo, chegando a aparecer em pronunciamentos com a bandeira nacional ao fundo. 

O comercial a seguir ilustra bem como Fernando Henrique utilizou-se dos símbolos de seu cargo 

de presidente. 

 
Fernando Henrique: O Brasil cresceu muito, o Brasil foi transformado nesses 4 anos, mas tudo 
dentro dos limites da realidade, da democracia e do tempo. Dentro dos limites da realidade, 
porque todo país tem um orçamento, todo país faz parte do mundo e tem que lidar com os 
desafios que esse mundo atravessa. Dentro dos limites da democracia porque na democracia você 
não faz tudo o que quer sozinho, tem que convencer, conviver com opiniões diferentes das suas, 
respeitar os direitos das outras pessoas e cumprir as leis. Existe também o limite do próprio tempo 
de fazer as coisas. Uma reforma em qualquer lugar do mundo leva tempo, uma mudança de 
mentalidade leva tempo e existem coisas que você só pode fazer se você tiver preparado o 
terreno. O Real é a condição básica para realizar todos os nossos sonhos. Por isso, defender o 
Real é defender a educação, a saúde, a cultura, o emprego. É garantir que esse país vai ter o futuro 
que nós desejamos. Mas, assim como a independência e a liberdade que festejamos ontem têm 
que ser cuidadas e garantidas permanentemente, o Real também precisa ser cuidado e garantido. 
Foi esse o compromisso que assumi com o Brasil e com todos os brasileiros em 94. Garantir a 
estabilidade, conduzir o Real sem sobressaltos, sem susto, sem surpresas e você sabe que eu 
honrei esse compromisso. É esse mesmo compromisso que renovo nessa campanha de 98, certo 
de que ao assumi-lo, estou traduzindo a vontade do povo brasileiro, expresso em uma frase tantas 
vezes por mim ouvida ao longo desses 4 anos: Presidente segure o Real.(08  de setembro) 
 
 

   Enquanto o locutor lia o texto acima, no vídeo as cenas mostravam Fernando Henrique 

com Tony Blair, Jacques Chirac, Fidel Castro e Bill Clinton. Ao final, Fernando Henrique 

caminha tendo atrás um ajudante de ordem uniformizado. 

Além da apologia ao candidato, o ataque ao adversário teve grande relevância nos 

segmentos auxiliares. Este era realizado de maneira implícita, através da utilização da retórica da 

ameaça (quadro 8). A campanha situacionista reforçava o temor divulgado pelos adversários 

sobre as conseqüências de uma crise internacional para a economia brasileira. O Brasil precisa 

sobreviver ao momento de turbulência. A campanha situacionista apresenta Fernando Henrique 
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como um presidente com pulso forte capaz de superar aquele momento de turbulência. Fernando 

Henrique estaria mais preparado para negociar com os líderes internacionais de modo a garantir 

a estabilidade interna e o controle do Real.  

 
O mundo passa por um difícil momento econômico. Para se defender, os Estados Unidos têm Bill 
Clinton e a Inglaterra tem Tony Blair; a França tem Jacques Chirac; a Alemanha tem Helmult 
Kohl. Nestas eleições, você vai escolher qual dos candidatos a presidente do Brasi é mais 
preparado para defender você e o nosso país. Avança Brasil. Fernando Henrique, 
presidente.(Clipe veiculado em diversos programas de Fernando Henrique) 
 
 

 A campanha do PSDB fez uso ainda do segmento de metacampanha. A fim de mostrar ao 

eleitor que naquele momento de crise a candidatura de Fernando Henrique não teria se deixado 

abalar e, ainda melhor, havia ganhado maior vitalidade, foram divulgados os resultados de 

pesquisas de intenção de voto. 

 
De acordo com o IBOPE, o presidente FH aumentou a sua vantagem sobre os outros candidatos. 
Ele estava com 47 e agora chegou a 49% dos votos. Enquanto isso o candidato Luís Ignácio Lula 
da Silva caiu de 23 para 22%. 
Entrevistado 1: FH, realmente ele é um candidato que ele, ele tem um conjunto de qualidades que 
faz com que nós acreditemos no governo dele. 
Entrevistado 2: Vejo no FH sinceridade. 
Entrevistado 3: A simplicidade e a franqueza nele falar, quando ele promete uma coisa ele 
cumpre.(...) 
Entrevistado 6: O povo brasileiro está com FH porque sabe que ele é competente, sabe que ele é, 
que ele tem condições de fazer superar essa crise de desemprego e a crise econômica que o Brasil 
está passando, que não é o Brasil, é o mundo inteiro.(19 de setembro) 
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Quadro 4 : Estrutura dos Discursos da Situação e Oposição  

 Presidência da República – 1998 

Interpretação Fernando Henrique Lula  Ciro Gomes 
Mundo atual Bom 

Controle da inflação. 
Estabilidade  econômica. 
Crise internacional sob 
controle. 
Real está assegurado. 

Ruim. 
Política de importações 
irresponsável e juros altos 
resultaram em  economia 
parada, 12 milhões de 
desempregados. 
Prioridade em pagar a 
dívida externa  em 
detrimento do trato com a 
área social, principalmente 
a saúde. 
O Brasil encontra-se  
vulnerável à crise asiática 
devido à política  
econômica que abriu o país 
em demasia para o capital 
estrangeiro. 

Ruim.  
O Plano Real começou 
bem, mas por uma 
jogada errada do atual 
governo trouxe recessão 
e desemprego. 
A má administração 
desequilibrou as contas 
públicas, endividando o 
país, que, para pagar a 
dívida, vem aumentando 
os juros, quebrando 
empresas e promovendo 
o desemprego. 

Mundo futuro Manutenção da estabilidade 
econômica. 
Geração de empregos. 

Para assegurar o Real 
diante da ameaça da crise 
internacional e para pagar 
os juros aos banqueiros e 
especuladores, o governo 
lançará pacotes econômicos 
que virão a promover a alta 
dos juros, paralisando ainda 
mais a economia e levando 
a um maior desemprego. 

O candidato não 
descreve um mundo 
futuro. Descreve o 
mundo atual e induz que 
o eleitor pense no 
mundo futuro, lançando 
a pergunta:  O que você 
quer para o futuro? 

O que fazer Investir na geração de 
empregos diretos da 
administração pública e 
incentivar as pequenas, 
médias e grandes empresas.  
Incentivos também para o 
produtor rural. 

Priorizar as demandas 
sociais e econômicas da 
população em detrimento 
do compromisso com o 
mercado financeiro 
internacional.  
Oferecer crédito com juros 
baixos para promover o 
aquecimento da economia e 
garantir a geração de 
empregos. 

Alterar as regras 
econômicas da política 
neoliberal das relações 
internacionais em 
prejuízo dos interesses 
da população. 
Organizar o Estado e 
apresentar diretrizes 
econômicas. 

Garantia A experiência do primeiro 
mandato e o sucesso na 
estabilização da moeda. 

A sua história de vida e sua 
trajetória política.  

A sua capacidade e 
experiência adquiridas 
como ministro da 
economia no governo 
Itamar, como 
governador do Ceará e 
como prefeito de 
Fortaleza. 

 
Esta tabela foi elaborada por Figueiredo et alii, tendo sido aplicada neste trabalho para a análise dos discursos das 
campanhas presidenciais de 1998.    
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Quadro 5 : Construção da Imagem: Características Pessoais Enfatizadas  

Campanha para Presidente da República – 1998 

Características Pessoais Fernando 
Henrique 

Lula Ciro 

Honestidade/integridad
e 

20 20 9 

Firmeza/força 20 5 15 
Ternura/compaixão 5 20 5 
Competência/preparo 20 20 17 
Performance/sucesso 20 20 17 
Agressividade - 12 2 
Dinamismo 20 5 5 
Indignação - 20 13 
Juventude - - - 
A tabela apresenta o número de programas eleitorais,  que tratam das características pessoais dos candidatos. Esta tabela foi 
elaborada por Figueiredo et alii, tendo sido aplicada neste trabalho para a análise dos discursos das campanhas 
presidenciais de 1998.    
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Quadro 6: Mandatários e Desafiantes: Estratégias Usadas para a Disputa do Cargo 
 
 
 
Estratégias 

 
Fernando Henrique 

 
Lula 

 
Ciro Gomes 

Estratégia de 
mandatário 

   

 
Carisma e cargo 

 
20 

- 10 

 
Competência e 
cargo 

 
20 

- 15 

 
Símbolos do cargo 

 
18 

-  

 
Postura acima da 
briga 

 
16 

-  

 
Ênfase em 
realizações 

 
20 

3 14 

Associação com a 
administração em 
curso 

 
20 

- 11 

Encontro com 
lideranças nacionais 
e internacionais 

 
10 

4 - 

 
Endosso de 
lideranças 

 
1 

4 - 

Endosso de líderes 
partidários 

2 5 2 

Uso de patrono do 
candidato 

 - - 

 
Estratégias do 
desafiante 

 
Fernando Henrique 

 
Lula 

 
Ciro Gomes 

Apelo à mudança - 20 20 
Ofensiva quanto a 
tema 

13 18 10 

Ênfase  no 
otimismo futuro 

20 4 5 

Ataques à 
administração em 
curso 

- 20 17 

Ataques ao 
adversário 

1 19 17 

Comparação 
 

- - 5 

A tabela apresenta o número de programas eleitorais em que foram tratadas as estratégias adotadas pelo candidatos. Esta tabela 
foi elaborada por Figueiredo et alii, tendo sido aplicada neste trabalho para a análise dos discursos das campanhas 
presidenciais de 1998.    
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Quadro 7  - Conteúdo das Mensagens Contidas no Horário Eleitoral 
 
 
Candidato 
 

Fernando Henrique Lula Ciro Gomes 

Biografia pessoal 
 

5 8 4 

Biografia 
administrativa 

17 -- 13 

Biografia política 
 

7 7 3 

Imagem 
 

20 7 14 

Posição na 
competição 
 

6 20 20 

Partido 
 

Fernando Henrique Lula Ciro Gomes 

Ênfase 
administrativa 
 

4 4  

Ênfase política 
 

2 6 2 

Grupo político 
 

Fernando Henrique Lula Ciro Gomes 

Ênfase 
administrativa 
 

4 4 - 

Ênfase política 
 

2 6 2 

Temas 
 

Fernando Henrique Lula Ciro Gomes 

Administrativos 
 

20 - 10 

Políticos 
 

4 7 3 

Sociais 
 

7 10 1 

Econômicos 
 

9 13 10 

Cardápio 
 

4 - - 

Ensinar a votar 5 2 2 
A tabela apresenta o número de programas eleitorais, em que os conteúdos acima citados são abordados pelos candidatos. Esta 
tabela foi elaborada por Figueiredo et alii, tendo sido aplicada neste trabalho para a análise dos discursos das 
campanhas presidenciais de 1998.    
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Quadro 8: Construção  do Discurso 

Retórica Fernando Henrique Lula Ciro 

Sedução 20 7 7 

Proposição 20 8 10 

Crítica 1 19 16 

Valores 3 20 8 

Ameaça 20 12 5 

Linguagem Fernando Henrique Lula Ciro 

Didática 1 - 1 

Informativa 20 13 6 

Panfletária 20 19 18 

A tabela mostra o número de programas eleitorais em que cada tipo de retórica e linguagem foi utilizado. Esta tabela 
foi elaborada por Figueiredo et alii, tendo sido aplicada neste trabalho para a análise dos discursos das campanhas 
presidenciais de 1998.    
 

 
 

3.5 Conclusão 

 

 Ao analisar o debate televisivo travado entre as duas principais campanhas de 1998, 

podemos classificá-lo como a disputa da estratégia da identificação contra a estratégia da 

competência. A estratégia da identificação foi adotada por Lula. Lula se apresentava como um 

brasileiro comum, sabendo por isso compartilhar dos problemas do homem comum. A estratégia 

da competência foi adotada por Fernando Henrique. Fernando Henrique aparecia como um 

grande estadista, possuidor de uma capacidade singular de gerenciar os problemas da nação. 

 A partir da segunda semana de veiculação dos programas do Horário Eleitoral, o tema da 

crise econômica internacional passou a predominar na disputa, substituindo a centralidade dada à 

avaliação do plano de estabilização da moeda. A redução do debate eleitoral ao tema favoreceu a 

vitória de Fernando Henrique. As campanhas oposicionistas optaram pela desqualificação do 

mundo real apresentado pelo candidato da situação, Fernando Henrique. Neste embate, nenhuma 

das duas interpretações do mundo real dominou, tendo o eleitorado se dividido entre as duas 
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leituras. O sucesso de Fernando Henrique esteve na credibilidade que conquistou quanto à 

garantia do mundo futuro. 

 Assim, a estratégia vencedora foi o discurso da competência. A competência de Fernando 

Henrique foi capaz de garantir maior segurança ao eleitorado do que a identidade de Lula. O 

homem comum percebe que a política envolve questões que devem ser decididas em 

determinado espaço de tempo, e que algumas vezes a consulta ao povo não é a melhor forma de 

tomar as mais acertadas decisões, uma vez que nem sempre todos dividem a mesma opinião 

sobre determinado assunto, e mais ainda, nem sempre eles possuem idéias ou opiniões formadas 

sobre ele.  

 A fenomenologia de Schutz (1967) aponta que os homens comuns procuram enquadrar 

sempre os fenômenos do mundo ao seu universo de experiências rotinizadas, e quando isso não é 

possível, eles recorrem à experiência do outro agente. Esse recurso ao especialista é um dos 

procedimentos usuais da atitude natural para enquadrar fenômenos estranhos no quadro 

cognitivo da atitude natural. Assim, se um indivíduo não compreende um discurso sobre a crise 

econômica, ele acredita e espera que o seu presidente entenda o que lhe escapa e resolva ele 

mesmo o assunto da melhor maneira para o povo.  

 Ao longo das entrevistas, os participantes foram perguntados sobre quem seria melhor 

para administrar o país: o povo ou os políticos. Os adeptos do discurso da igualdade, 

responderam que o povo governaria melhor porque conhece os problemas que afligem a 

sociedade. Os participantes que decidiram que os políticos seriam melhores administradores 

argumentavam que estes saberiam gerenciar melhor os problemas, já que são especialistas nos 

assuntos públicos. 

  Sem entender o que estava acontecendo exatamente com a economia brasileira e 

internacional, o eleitor optou por delegar o problema para o candidato que se apresentava como 

um especialista em política, para o estadista que circulava com desenvoltura entre os grandes 

líderes mundiais na tela da televisão todas as noites. A campanha mostrava ainda um presidente 
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preocupado em representar o interesse do país diante do conflito internacional, tomando decisões 

difíceis e duras, mas necessárias. Seria capaz de sacrificar a sua popularidade e 

conseqüentemente a sua reeleição, mas jamais optaria por decisões populistas naquele momento 

de crise. O discurso da competência associado ao discurso da seriedade despertou credibilidade 

nas pessoas, que decidiram dar o voto ao candidato na expectativa de que naquele momento 

turbulento ele agisse de acordo com as necessidades do quadro e em benefício do povo, 

conforme veremos na parte 3. 
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PARTE 3 - O PROCESSAMENTO DO HORÁRIO ELEITORAL, A FORMAÇÃO DA  
PREFERÊNCIA E A DECISÃO DO VOTO 

 
 
 
Introdução – Ideologia Política e Racionalidade do Voto: as conseqüências da escassez de 

conhecimento e da alienação política para a formação da preferência. 

 

 A expansão da mídia eletrônica e a sua crescente influência nos processos eleitorais têm 

despertado a atenção dos cientistas políticos. Diante do processo de personalização da política 

decorrente da relação direta estabelecida entre candidato e eleitor, o meio acadêmico aponta para 

a necessidade de revisão dos modelos explicativos da decisão do voto baseados em identificação 

partidária, clivagens socioeconômicas e psicologismo. O objetivo desta tese é identificar como a 

propaganda eleitoral influencia a decisão do voto. Para isso, procederemos à análise do material 

empírico dos grupos de discussão. Nos encontros, os participantes da pesquisa foram submetidos 

à audiência do horário eleitoral para presidente e, em seguida, estimulados a um debate sobre a 

campanha(ver capítulo metodológico). 

 Volto a chamar a atenção para o fato de que, por razões operacionais de transcrição, os 

membros dos grupos foram identificados por um código composto por uma letra e um número. A 

letra designa o grupo com uma data específica, e o número, a posição do participante na mesa de 

debates em relação à debatedora. A data ao final das citações indica o dia e o mês de realização 

do grupo. 

 Partimos do princípio que para identificar o efeito da propaganda é preciso entender o 

que o eleitor “faz” com a propaganda. Ao analisar o que o eleitor faz com as mensagens das 

campanhas, podemos identificar como o eleitor raciocina ao decidir o voto. 
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 O desinteresse do homem comum pelo tema da política é justificado pela percepção que 

possui do distanciamento existente entre ele e a esfera de decisão. Cabe ao eleitor apenas decidir 

em quem votar e, passado este momento, os políticos eleitos gozam de total autonomia para 

decidir sobre os assuntos públicos. Para agravar tal sentimento de ineficácia política subjetiva, 

seja por impotência ou incapacidade de influir em aspectos essenciais da vida pública, os 

homens e mulheres não reconhecem os políticos como representantes de seus interesses. Estas 

idéias compõem a ideologia política do eleitor, como vimos na parte 1.  

A idéia de alienação política traz conseqüências para o momento de decisão do voto. Os 

eleitores, a partir de tal ideologia, acreditam que os políticos na ocasião de suas campanhas 

apresentam uma série de promessas a serem cumpridas, mas já não reconhecem nas mesmas 

qualquer veracidade.  

 
Q2: A gente não acompanha muito de perto a política porque não temos tempo. Precisamos 
trabalhar porque senão, não temos dinheiro. Não somos como eles que estão com o salário 
garantido.(Grupo realizado em 22/09) 

 

J5: Eu não tenho tempo para ficar falando sobre política porque o serviço me preocupa mais, e 
também ficar acompanhando política direto por quê? Se na hora que eles ganham eles esquecem 
isso tudo que estão aí prometendo.(Grupo realizado em 08/09) 
 
 
Os depoimentos apontam para a ausência do tema política no cotidiano das pessoas 

comuns. O cotidiano das pessoas possui uma ordem. A rotina do homem comum consiste em 

acordar cedo, sair para o trabalho, voltar para casa e descansar do trabalho enquanto fica com a 

família. O dia-a-dia da mulher comum que trabalha fora pode ser descrito pela já conhecida 

dupla jornada, isto é, ao chegar em casa elas devem cuidar dos filhos, do jantar, da limpeza da 

casa, da lavagem de roupa. As donas-de-casa cuidam dos filhos e da casa, prioritariamente. 

Quando dispõem de tempo, se dedicam aos pequenos serviços remunerados, como já dissemos 

anteriormente. Assim, cada uma destas pessoas segue a sua rotina sem gastar muito tempo e 

preocupação com qualquer assunto que extrapole o imprescindível para a continuação deste 

cotidiano. Ou seja, todo o pensamento e toda ação se manifestam apenas em conseqüência de 
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uma demanda do dia-a-dia. Heller (1970) classificou como economicismo do cotidiano tal 

atitude de dar ordem ao dia-a-dia a partir de suas demandas imediatas. Os homens comuns, ao 

perceberem-se alijados do processo decisório da política pública, não vêem utilidade em inserir a 

política na pauta dos assuntos do seu cotidiano.  

 A partir da postura de alienação política encontrada entre os eleitores comuns podemos 

verificar que a expectativa que possuem em relação ao voto é de reduzido benefício. Desta 

maneira, o custo para a decisão do voto parece ficar ainda mais caro. Para os homens e mulheres 

comuns o custo para a aquisição e o processamento das informações necessárias para uma 

escolha do voto é muito caro. Os eleitores comuns pesquisados, devido à escassez de 

conhecimentos, sentem dificuldades em tratar os temas da política. O termo conhecimento aqui 

está associado à idéia de “como fazer” e não ao conceito de informação. O homem comum sabe 

com restrições quem faz o quê e como se faz no governo e na política de modo geral. O 

processamento de informações políticas tem um alto custo para tais pessoas. 

O baixo conhecimento sobre os assuntos da política, quando não impossibilita a recepção 

de informações sobre o tema, torna-a muito custosa. Para uma notícia despertar a atenção do 

indivíduo, é preciso que encontre determinados fatores no telespectador, aponta Gade (1998). 

Percebemos um enunciado se estiver dentro do nosso limiar de percepção. Os participantes 

endossam esta perspectiva ao justificar sua falta de atenção ao noticiário político pelo fato de que 

“é muito difícil de entender o que o repórter e os políticos falam”. Ou seja, a ausência de certas 

contribuições cognitivas impede que os telespectadores encontrem o que Bransford (1974) 

chama de “clique de compreensão”. 

Diante do quadro, a pergunta que se coloca é: Como o eleitor que possui escassos 

recursos cognitivos e experimenta a alienação política decide o voto? De fato, a alienação 

política aparece como um grande obstáculo para a mobilização dos eleitores. Contudo, é preciso 

ressaltar que existe uma margem para o diálogo entre candidato e eleitor que se situa 

precisamente no reconhecimento por parte da maioria das pessoas que não se trata de os políticos 
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não cumprirem nada do que prometem nas campanhas, mas sim a percepção de que eles 

cumprem pelo menos um pouco do que prometem.  

 Esta percepção de que “pelo menos um pouco eles fazem” motiva o eleitor a obter 

informações. O eleitor se empenha então em escolher entre as alternativas aquela que possa vir 

melhor atender às suas demandas gerais.  

 
A7: Ladrão por ladrão, coloca qualquer um lá. 
 
A 8: Não, também não é assim, não.  
 
A9: Dependendo de quem você vai escolher a coisa pode piorar. O Horário eleitoral é importante 
porque você tem que decidir quem você vai colocar lá.(Grupo realizado em 18/08) 
 
 

  Neste contexto marcado pela falta de conhecimento da política, a propaganda eleitoral 

tem a importante função de reduzir o custo da informação, facilitando o acesso do eleitor aos 

temas relevantes para a decisão do voto. Como conseqüência, o efeito persuasivo da propaganda 

eleitoral pode ser medido conforme a capacidade que tem de se comunicar positivamente com o 

eleitor, oferecendo argumentos de fácil entendimento e verossímeis. 

 
B3: O povo, se ele não vê o Horário Eleitoral, não tem como conhecer os candidatos porque a 
maioria das pessoas não tem condições de ler um bom livro que fale realmente o que são os 
políticos, então o pessoal fica perdido. O povo tinha que ter mais informação sobre os candidatos, 
porque é só na época de política que ouve falar o que eles estão fazendo. (Grupo realizado em 
20/08) 
 
 

A avaliação sobre o futuro desempenho dos políticos envolvidos na disputa acontece a 

partir de um limitado conhecimento sobre o mundo da política. De acordo com o modelo de 

raciocínio do eleitor descrito por Popkin (ver capítulo 4), as pessoas, ao decidir o voto, utilizam-

se de informações fragmentadas e insuficientes para o perfeito entendimento do jogo político e 

do funcionamento do governo. Tais informações utilizadas para simplificar a decisão sobre o 

voto têm sua origem em experiências passadas e do dia-a-dia, na mídia e nas campanhas 

políticas.  

 
 N 7:O que eu entendo de política é muito pouco, mas eu vejo bem à frente. O que eu converso 
com as pessoas, aquilo eu guardo bem para mim. (Grupo realizado em 15/09) 
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Os eleitores analisados trabalham com um número muito limitado de informações, aquelas 

que são capazes de processar. Nas reuniões em grupos, informações incorretas, uma vez que não 

eram desafiadas, eram tomadas como certas. 

 
I5: Onde o Brasil está pecando mais é na exportação, hoje o Brasil está vivendo mais de exportação 
do que... 
I2: Justamente aí o ponto que eu queria chegar. Eles pegam nossas coisas boas e mandam barato lá 
para fora e a gente fica aí. Mas é o Fernando Henrique que está facilitando a saída de coisas para lá 
e dificultando a nossa vida aqui dentro. (Grupo realizado em 06/09) 
 
 

  O diálogo é construído através de um argumento não pertinente ao período. Não era 

verdade que o Brasil, desde o Plano Real, estivesse conseguindo ser um país essencialmente 

exportador, ao contrário, havia se tornado importador e, até aquele momento da eleição, os 

produtos brasileiros estavam pouco competitivos devido ao câmbio desfavorável. Assim, a 

crítica do cidadão, que seria pertinente alguns anos atrás, quando o modelo exportador era regra 

e o Brasil tinha realmente a fama de vender o que tinha de melhor e ficar com produtos piores no 

mercado interno, não procedia para o contexto da eleição. Isso é plenamente compreensível, uma 

vez que, não sendo um acompanhante assíduo dos problemas de economia política, o cidadão 

não pode saber exatamente que aquela opinião, válida durante tantos anos, estava defasada. No 

contexto do debate, ela pareceu uma opinião bem informada e funcionou para se ligar a uma 

opinião corrente: a de que o governo Fernando Henrique estaria dando mais atenção às questões 

econômicas externas que aos problemas internos da população. O diálogo entre os homens 

comuns I2 e I5 é ilustrativo e nos remete ao processo de autopersuasão a partir de idéias 

duvidosas ou falsas abordado por Boudon. Trata-se da generalização de uma idéia falsa, que só é 

aceita porque o conhecimento a priori para processar as informações era restrito. 

 Parece importante destacar desde já que a propaganda eleitoral pode exercer influência de 

maneira direta e indireta. Muitos depoimentos levantados mostram que grande parte das 

mensagens que alcança o eleitor por intermédio do Horário Eleitoral chega até ele de maneira 

indireta, por meio dos líderes de opinião que se encarregam de passar as informações a seus 
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amigos e conhecidos. Assim, embora os eleitores não acompanhem diariamente a propaganda 

eleitoral na televisão, eles podem ter sua postura sobre o voto influenciada pelo Horário do TRE, 

se esta apresentar afinidade com as visões próprias já estruturadas pelo cotidiano das pessoas. 

Estes depoimentos demonstram o efeito indireto da persuasão do Horário Eleitoral. Em um 

contexto em que informações parecem difíceis de ser assimiladas a partir de escassos 

conhecimentos, a reprodução, ou mesmo a tradução, de um discurso de campanha por um amigo 

ou parente pode facilitar o processo persuasivo. Este é um assunto para o capítulo 5. 

Identificamos assim como a alienação política reduz a expectativa de benefícios futuros a 

partir do voto. Contudo, na busca de maximizar o seu voto e de potencializar o atendimento de 

suas demandas, os eleitores buscam obter conhecimentos sobre os candidatos e os temas da 

disputa para elaborar o seu voto. Visando atender a esta demanda de informação, o Horário 

Eleitoral é capaz de mobilizar a população para o pleito, na medida em que aumenta a exposição 

dos políticos na mídia e disponibiliza para o eleitor um discurso mais assimilável. 

 

CAPÍTULO 4 -  PERSUASÃO ELEITORAL E VOTO 

 

As questões relativas à comunicação política e seus efeitos para a democracia ocuparam 

um espaço substantivo na sociologia americana no início do século XX. Nos anos 30, a 

possibilidade do imediatismo dada pelos meios de comunicação de massa na transmissão de 

discursos políticos foi experimentada pela democracia americana e pelos fascismos europeus e 

stalinistas. O cinema falado deu à maquina de propaganda nazista um problema central na 

produção de marketing: como adequar a linguagem à idéia de maneira que ela possa tornar-se a 

imagem real do poder. O rádio e a televisão trouxeram o político para dentro dos lares e assim o 

debate político deixou de ser feito no espaço público para se alojar nos recantos mais privados da 

sociedade. Nesta medida, um problema se colocava na ordem do dia para os estudiosos 

americanos: como as mudanças tecnológicas afetariam o processo representativo democrático. 
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Ainda no final do século XIX, Gabriel Tarde (1992) assistiu à imprensa diária impor-se 

como difusora e organizadora de público. Com o aparecimento dos jornais diários, as opiniões 

passaram a poder habitar inúmeras consciências simultaneamente. Assim, a idéia de público 

surge em Tarde como uma categoria para dar conta de fatos como a orientação dos grandes 

grupos por causas específicas, sejam culturais ou políticas. Para Tarde, a mídia teria grande 

poder de mobilização da opinião devido a dois fatores: sua atualidade e  sua simultaneidade. 

A partir desta concepção de público de Tarde, podemos compreender uma das primeiras e 

mais importantes funções da comunicação política. Ela deve munir com informações os 

indivíduos que se encontram inseridos em um contexto onde as suas preocupações estão 

estruturadas em função de problemas do cotidiano e transformá-los em um público 

político/eleitoral, com um mínimo de atenção ao processo(Veiga e Duarte, 1994). No capítulo 5, 

ao tratarmos da utilidade do Horário Eleitoral, poderemos perceber que a função primeira da 

propaganda eleitoral é chamar a atenção do telespectador para o início do processo eleitoral, ou 

seja, ativar o público eleitoral.  

Existe ainda na teoria de Tarde sobre a formação do público um segundo ponto que será 

tratado ao enumerarmos a utilidade do Horário Eleitoral. Gabriel Tarde acreditava que a 

transmissão de uma opinião na conversação despretensiosa do dia-a-dia era seu maior propulsor. 

A troca de considerações sobre um tema com alguém próximo e confiável seria o fator mais 

importante na hora da elaboração da opinião. Esta idéia funda uma perspectiva interativa e 

microssociológica dos fenômenos de grupo, que aparecerá novamente nos estudos de Lazarsfeld 

(1948), e em muito ajuda na explicação dos dados encontrados nesta pesquisa. Abordaremos 

novamente a importância da interação social na formação de atitudes no capítulo 5. 

 No século XX, os estudos dos efeitos persuasivos estavam voltados para o poder das 

campanhas partidárias no comportamento eleitoral. A experiência da Primeira Guerra Mundial e 

a nova forma de elaborar as campanhas eleitorais exerceram grande fascínio e temor no mundo 

da política. A idéia dominante do período era que os meios possuíam uma capacidade persuasiva 
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extremamente eficaz e se os políticos utilizassem técnicas de persuasão adequadas poderiam 

obter qualquer mudança de opinião desejada.  

De acordo com o modelo estímulo-resposta, elaborado por Harold Lasswell por ocasião 

da elaboração de sua tese de doutoramento, em 1927, os efeitos são respostas específicas a 

estímulos específicos, de tal maneira que se pode esperar e predizer a correspondência estreita 

entre as mensagens e a reação da audiência. Um emissor apresentará uma mensagem que 

provocará necessariamente uma reação no receptor da mensagem. Da mesma forma, a teoria da 

agulha hipodérmica propõe que uma atitude ou opinião pode ser inculcada na audiência através 

de uma mensagem, da mesma forma que uma agulha hipodérmica injeta um líquido no 

organismo. A teoria da bala segue uma lógica idêntica ao propor uma analogia com um projétil 

disparado por uma arma e que atravessa a parede do corpo contra o qual se dirige. Assim, as 

idéias disparadas por uma propaganda atingem a mente do receptor, provocando efeitos 

esperados (Dader, 1992). 

Os estudos dos efeitos persuasivos deram as primeiras formas às pesquisas de 

comunicação, a partir das investigações sobre o poder dos anúncios no comportamento de 

consumo dos indivíduos e o poder das campanhas partidárias no comportamento eleitoral. As 

grandes empresas estavam interessadas em conhecer o real efeito da propaganda diante da nova 

capacidade de divulgação da imprensa e do rádio. Da mesma forma, a experiência da Primeira 

Guerra Mundial e a nova forma de elaborar as campanhas eleitorais exerceram grande fascínio e 

temor no mundo da política. O temor era motivado pela manipulação radiofônica desenvolvida 

pela propaganda nazista e fascista e ainda pela emissão do programa de Orson Welles “A Guerra 

dos Mundos”, em outubro de 1938, que provocou pânico na população de Nova York com a 

representação teatral de uma invasão de marcianos na Terra.  

Na teoria política, Schumpeter (1942) aparece muito afinado com o debate sobre a 

persuasão política da época. Nas décadas de 30/40, a impressão da influência poderosa e direta 

dos meios de comunicação, o clima político do totalitarismo na Europa que buscava a 
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manipulação das massas e a pretensão de colocar os meios de comunicação a serviço do Estado 

vão gerar uma grande preocupação intelectual sobre a restrita capacidade de defesa dos 

indivíduos diante de um meio tão manipulador. 

Schumpeter desconstruiu o mito de cidadãos perspicazes, bem informados e interessados, 

conscientes de suas vontades e desejos, interessados em buscar o bem comum. Schumpeter 

parecia preocupado em criticar a premissa da teoria clássica de que os indivíduos são cidadãos 

ativos, participativos e capazes de ter informação detalhada sobre a política e o bem comum. O 

cidadão típico identificado por Schumpeter é um eleitor sujeito a ceder a impulsos irracionais ou 

extra-racionais, na medida em que seu pensamento é marcado por um caráter associativo e 

afetivo. Devido à apatia pela política, o cidadão poderia ainda se submeter à influência de 

processos obscuros. Para Schumpeter, o resultado eleitoral não indica a formação de nenhuma 

vontade coletiva, sendo uma mera união de preferências manipuladas e preconceitos 

impensados. 

 O desempenho do ator político de Schumpeter está muito vinculado aos conceitos de 

racionalidade econômica e manipulação. Schumpeter acredita que o eleitor não possui 

informação política porque a aquisição de tal conhecimento resulta em um custo a ser 

considerado. Na obra do autor está presente uma analogia entre mercado e democracia, ele pensa 

a política a partir de instrumentos conceituais da economia. O comportamento do eleitor é 

sempre comparado à atitude de um consumidor. 

Para Schumpeter, não haveria como evitar a manipulação das campanhas eleitorais, 

sendo qualquer proposta destinada ao maior esclarecimento dos eleitores ingênua. Pois o debate 

público mais aprofundado não passaria de um desperdício diante da irracionalidade do eleitor e 

da incoerência inata aos processos de decisão coletiva. A preferência elaborada pelo eleitor é 

fabricada pela propaganda eleitoral. 

Em 1948, Paul Lazarsfeld publicou um trabalho sobre o comportamento eleitoral de uma 

cidade de Ohio, por ocasião da campanha presidencial de 1940 que deu a Roosevelt seu terceiro 
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mandato. O objetivo do trabalho The people’s choice era abordar a formação, o desenvolvimento 

e a mudança da opinião pública. Naquele pleito, os votantes se mostravam pouco interessados, 

desatentos e apáticos tal como Schumpeter anunciava. No entanto, enquanto Schumpeter 

descrevia os eleitores como muito voláteis e vítimas de discursos demagógicos, Lazarsfeld 

constatava que os eleitores eram presos a padrões tradicionais de voto, que a campanha ou a 

mídia faziam emergir e reforçar, mas dificilmente modificar. A decisão seria fruto das 

predisposições sociais que são pouco ou nada afetadas pelo fluxo de comunicação  

A idéia predominante no final dos anos 40 era de que a propaganda política teria 

capacidade somente de reforçar as atitudes e opiniões já existentes no publico e que apenas em 

situações muito especiais poderia atuar como agente de persuasão mais poderoso e contrariar o 

restante das forças sociais. Neste mesmo período, a Mass Comunication Research formulou as 

teorias da Recepção seletiva e da Comunicação em dois passos (Lazarsfeld et alii, 1948). Os 

modelos baseados no binômio estímulo e resposta caíram em desuso a partir dos anos 40. 

A equipe de Lazarsfeld concluiu que os eleitores, em um pleito, não são apenas 

conduzidos pelas mensagens veiculadas na mídia durante a campanha, mas principalmente por 

seus conceitos socioculturais anteriormente estabelecidos. Tais conceitos influenciam a 

exposição do eleitor aos meios de comunicação de massa, nos quais os indivíduos tendem a 

selecionar as mensagens políticas que atendem a seus gostos e interesses. A coerência das 

mensagens com os valores e atitudes dos eleitores fazia com que despertassem mais a sua 

atenção. Aqueles eleitores que possuíam uma postura sobre o voto tendiam a prestar mais 

atenção e assimilar melhor a propaganda de seu candidato do que de qualquer outro. Os valores e 

atitudes serviam como um bloqueio para o diálogo com os demais candidatos, dificultando a 

comunicação. 

 Ao analisar as campanhas sociais divulgadas por redes de rádio, os sociólogos chamaram 

a atenção para o papel da conversação como o mais forte meio de levar uma opinião adiante na 

sociedade. A partir da Teoria dos dois passos, Lazarsfeld defende que os líderes de opinião são 
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elites bem informadas que ocupam o primeiro passo da formação de opinião pública, 

transmitindo novas idéias e novos valores ao público menos informado. Assim, determinadas 

elites emitem informação e outras a processam e difundem para o resto da sociedade. Desta 

maneira, Lazarsfeld desconstrói a imagem de cidadãos atomizados, individualizados e carentes 

de grupos intermediários e organizados, tão divulgada por Schumpeter e Laswell. 

Lazarsfeld aponta ainda para a importância da influência do grupo com o qual o eleitor se 

identifica na explicação da escolha partidária. As pessoas que se encontram em situação social 

semelhante interagem, dividem realidades de vida, necessidades e interesses equivalentes. 

Assim, tendem a ver o mundo da mesma maneira e dar interpretações parecidas às experiências 

comuns. 

 No capítulo 5, ao analisarmos como o homem comum seleciona e processa as mensagens 

veiculadas pelo Horário Eleitoral, veremos como a teoria da recepção seletiva é capaz de 

explicar o processo de seleção da mensagem realizado pelos homens comuns. Veremos como o 

limitado tempo de veiculação da propaganda eleitoral, quarenta e cinco dias, restringe o seu 

efeito persuasivo. A barreira da recepção seletiva reduz o efeito da propaganda política. Também 

será possível verificar a importância do efeito da conversa do dia-a-dia na consolidação do 

processo persuasivo. 

Uma série de autores, sem necessariamente negar a relevância da contribuição desta 

corrente sociológica, a considerava insuficiente para explicar o comportamento dos eleitores na 

medida em que não dariam conta de explicar as flutuações de curto prazo das decisões do voto. 

Um grupo de autores, Campbell, Converse, Miller e Stokes, escritores de American Voter 

(1964), se empenharam no estudo das motivações e percepções que levariam os indivíduos ao 

comportamento político. Ao estudar a atitude dos eleitores, analisavam: a força da preferência 

partidária, a percepção e a preocupação com o resultado da campanha, o interesse pela política e 

pela campanha, o sentimento de obrigação de votar e de eficácia política. 
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 Esta corrente psicossociológica chamou a atenção para a importância da lealdade 

partidária e das imagens que se formam dos partidos, dos candidatos e da disputa de maneira 

mais geral na hora da decisão do voto. No entanto, os pesquisadores desta corrente se depararam 

com a falta de vínculos fortes na correlação entre as preferências partidárias e os diversos issues 

que distinguem as propostas defendidas pelos candidatos ou por seus partidos na campanha 

eleitoral. O eleitorado não tem opinião formada a respeito dos diversos issues políticos, 

apresenta baixo grau de informação sobre as questões em debate nas campanhas eleitorais e 

baixa estruturação ideológica, expressa na relação que faz entre opiniões sobre as diversas 

questões em discussão e a escolha eleitoral (Converse, 1964). As preferências partidárias 

estáveis se formariam, assim, no processo de socialização, a partir de tradições familiares, sem 

nenhuma ou apenas uma remota avaliação dos temas políticos pelos eleitores. 

 Campbell aponta que as limitações cognitivas do eleitorado, como a incerteza e a 

confusão sobre a política específica dos diferentes partidos, trazem conseqüências para o sistema 

político. O eleitorado se apresenta desprovido de informação detalhada sobre a tomada de 

decisão do voto. Ele tem muito pouco conhecimento sobre o que o governo tem feito sobre os 

temas específicos da política e o que os partidos se propõem a fazer. Para os autores da corrente 

psicossociológica, a percepção que o público possui dos partidos e políticos pode ser expressa 

por sentimento e afeto. Muitas pessoas vêem tais partidos e candidatos como “honestos”, 

“capazes”, ou de modo mais geral “bons” ou “ruins” para este ou aquele segmento do público. 

 Ocorre ainda de algumas metas de ação do governo serem generalizadas e passarem a 

fazer parte da imagem dos candidatos/partidos, desempenhando um papel eleitoral muito grande. 

Nos anos de estudo de American Voter, a paz e a prosperidade, mais que políticas específicas, 

foram importantes para colorir a imagem dos partidos. Assim, a conclusão a que chegam é que a 

maior força de mudança eleitoral reflete a associação de partidos e candidatos com as demandas 

gerais da sociedade. 
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 Uma maneira de descrever uma estratégia partidária com o objetivo de atingir a maioria 

do eleitorado é dizer que se deve assumir posturas de grande aceitação e de pequenas 

controvérsias públicas. Um eleitorado com a ideologia estruturada e o pensamento mais estável 

terá pouca movimentação de opinião. Isso quer dizer que quando o eleitorado apresenta 

fidelidade partidária, é mais estável. No entanto, a grande maioria do voto americano é 

desprovida de coloração ideológica. A maior função desempenhada pelo apelo do candidato 

sugere a ausência de uma noção pública para julgar as políticas dos candidatos e seus partidos, 

ao invés da utilização de uma ideologia política bem estruturada. 

A estratégia endossada pela maioria na convenção Republicana de 1952 foi que o partido 

deveria explorar os temas de grande dimensão presentes na opinião pública. Assim, adotaram o 

slogan “Corrupção, Coréia e Comunismo” e escolheram como candidato um herói de grande 

apelo popular, o General Eisenhower. Cada elemento do slogan se referia a um conceito público, 

real e imaginário. Posteriormente, podemos verificar como os eleitores buscam os candidatos 

que uma vez eleitos podem assegurar o atendimento de suas demandas mais gerais. 

Também preocupado com os limites persuasivos apresentados pelo grupo de Lazarsfeld, 

o psicólogo social Carl Hovland desenvolveu um programa de pesquisas, que tratava da 

mudança de atitude a partir da persuasão dos meios de comunicação de massa, na Universidade 

de Yale, a fim de fornecer dados úteis para aumentar a eficácia da mensagem (Martins, 1996).  

 Em Comunication and Persuasion: psychological studies of change (1953), Carl Hovland 

e Irving Janis descrevem o processo persuasivo como aquele em que um comunicador sustenta 

determinada posição numa questão e tenta convencer outros a sustentarem a mesma posição. 

Para consegui-lo, ele produz uma comunicação cujo intuito é convencer as pessoas de que a 

posição dele é a correta e induzi-las a mudarem suas posições na direção da que ele defende. Os 

autores sugeriram um útil modelo de mudança de atitude que incluía três fases. A primeira fase 

seria o ataque propriamente dito; a segunda pode ser chamada de fase de lançamento, onde o 

ataque poderá atingir ou não o alvo; e, finalmente, a batalha dentro do alvo. Todas as fases são 
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importantes para determinar o resultado final. Os pesquisadores do grupo de Yale tendem a 

analisar separadamente as principais variáveis da comunicação persuasiva e da mudança de 

atitude: fonte, mensagem, audiência e canal. No capítulo 5, teremos oportunidade de aplicar 

algumas teorias desenvolvidas pela equipe de Yale. 

A maior contribuição de Hovland para este trabalho se refere à teoria de assimilação e 

contraste (Hovland et alii, 1957). Trata-se de uma tentativa de Hovland de aplicar a sua teoria da 

mudança de atitude para o contexto da mídia. De acordo com Hovland, as mensagens são 

assimiladas quando não as julgamos muito diferentes de nossas idéias; quando as mensagens 

apresentam posições muito diversas, são rejeitadas como se fossem mais divergentes das nossas 

idéias do que são na realidade. 

 De acordo com Hovland et alii, a recepção e o processamento da mensagem acontecem 

em situações específicas. Acontecem quando emissor e destinatário têm a mesma opinião. 

Acontecem quando a diferença entre as opiniões do indivíduo e as do emissor não são 

excessivas. Acontecem ainda quando o envolvimento e a adesão do destinatário ao assunto da 

mensagem são pequenos e fracos. Hovland delimita assim o campo de aceitação no qual as 

opiniões expressas na mensagem são captadas pelo receptor como objetivas e aceitáveis e o 

campo da recusa, enquanto oposição, cuja mensagem é recebida como propagandista e 

inaceitável, provocando um efeito de contraste que faz com que a diferença entre as opiniões 

próprias e as opiniões da mensagem pareça ainda maior do que é. 

As referências teóricas sobre os meios de comunicação nem sempre foram frias e 

explicativas como as de Lazarsfeld e Hovland . Uma visão absolutamente demolidora da cultura 

produzida pela sociedade de massas também marcou o debate através do frankfurtiano Theodor 

Adorno. Munido de sólido patrimônio teórico e artístico da Europa, Adorno consagrou uma ótica 

pessimista de interpretação de uma cultura que vulgariza o pensamento e a arte pela exibição 

pasteurizada e simplificada nos meios de massa (Blanco, 1999). Em Adorno e Horkheim (1990), 
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a denúncia da dominação produzida pela indústria cultural, e o conseqüente empobrecimento do 

indivíduo tornado massa, é a tônica.  

A Escola de Frankfurt demonstrou abertamente uma reação negativa ao sistema 

capitalista. Seus membros também repudiavam os métodos empíricos e a visão complacente da 

Universidade de Columbia. Para Adorno e Marcuse (1990), os meios atuavam como 

instrumentos que garantiam às elites o consenso social e o benefício empresarial.  

Habermas é o herdeiro desta tradição. Para Habermas a opinião pública do capitalismo 

avançado já não guarda relação com os debates espontâneos e racionais da esfera pública. Os 

meios de comunicação têm esvaziado o conteúdo colonizado por forças do Estado – poder 

político – e do mercado – poder empresarial. Impera a política da imagem e das relações 

públicas, assim como o sensacionalismo e a espetacularização de qualquer forma comunicativa, 

que de modo geral tende a desmobilizar a opinião pública (Blanco, 1999). Blanco aponta ainda 

que para os adeptos da escola de Frankfurt, os meios de comunicação legitimam o sistema 

político e econômico, assegurando a hegemonia ideológica da elite. 

Blanco (1999) chama atenção para alguns excessos cometidos pelos frankfurtianos. 

Acredita que os mesmos pecam por mediacentrismo, porque absolutizam os meios como a única 

instituição que informa a opinião pública. Descartam a existência de outras fontes de 

conhecimento social como a experiência individual, o conhecimento anterior e a conversação 

com os grupos primários. É possível identificar um conflito entre a teoria desenvolvida pelos 

pesquisadores de Columbia e os frankfurtianos. Enquanto a primeira escola analisa os efeitos 

persuasivos dos meios de modo direto e a curto prazo, concluindo que os efeitos são limitados, a 

Escola de Frankfurt aponta para uma manipulação de consciências. 

Nos anos 70, ocorre um abandono das visões radicais anteriores. As pesquisas empíricas 

demonstravam que o estudo dos efeitos era muito mais complexo. Algumas teorias parecem 

relevantes para este estudo: a Teoria dos Usos e Gratificações, da Espiral do Silêncio e da 

Agenda Setting. 
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A Teoria dos Usos e Gratificações surgiu com o objetivo de obter evidências empíricas 

sobre os efeitos dos meios de comunicação na audiência. O objetivo era inverter o foco: em vez 

de analisar o que os meios fazem com a audiência – como a teoria dos efeitos propunha –, 

avaliar o que a audiência faz com os meios. Assim, a Teoria de Usos e Gratificações contempla 

os membros do público como usuários ativos do conteúdo dos meios, fazendo uso da mensagem. 

Esta utilização atua como variável que interfere no efeito (D’Adamo et alii, 2000).  

A teoria propõe que as pessoas possuem necessidades que tendem a satisfazer de diversas 

maneiras, inclusive através dos meios de comunicação. A conduta comunicativa inclui a seleção 

e a utilização dos meios. Ambas parecem determinadas por um objetivo, e este supõe uma 

motivação. As necessidades individuais associadas às gratificações conseguidas são os principais 

fatores que influenciam na atenção que as pessoas prestam ao conteúdo das mensagens, assim 

como no uso que destinam à informação.  

Blumler e Katz (1974) sintetizaram os objetivos dos usos e gratificações: explicar como 

as pessoas utilizam os meios para satisfazer as suas necessidades, entender os motivos para o 

consumo dos meios, identificar as funções e as conseqüências das necessidades, motivos e 

condutas. Para os autores, a necessidade move o uso. 

Sobre as funções psicológicas e sociológicas das comunicações de massa, os autores 

afirmam que a mídia satisfaz as seguintes necessidades dos indivíduos: cognitivas, afetivas e 

estéticas, de integração individual (segurança, estabilidade emocional, incremento da 

credibilidade e da posição social), de integração coletiva e necessidade de evasão. Ao analisar o 

material empírico desta pesquisa, esta teoria será muito utilizada para explicar os motivos que 

levam o homem comum a assistir o Horário Eleitoral e para identificar as demandas que possui 

em relação à propaganda. 

De acordo com as teorias da Espiral do Silêncio e da Agenda Setting, os 

telespectadores/eleitores estão imersos em uma pseudo-realidade midiática, o que torna a 

audiência vulnerável à propaganda e às estratégias de persuasão. 

 143



A teoria da Espiral do Silêncio propõe que quando um candidato assume forte posição 

pública por um longo período, as pessoas que apóiam o partido adversário ficam cada vez mais 

inibidas, e os eleitores indecisos se posicionam ao lado do candidato que lhes parece mais forte, 

ocasionando um alinhamento das intenções de voto de acordo com as expectativas, que vêm 

crescendo ao longo do tempo, de quem vencerá a eleição (Noelle-Neumann, 1993). 

Tal comportamento pode ser explicado a partir do resultado do trabalho de Lazarsfeld 

(1948). De acordo com este autor, uma predisposição partidária, uma vez reforçada pela 

tendência do indivíduo a se expor de maneira seletiva às mensagens de campanha política, 

resulta em intenção de voto muito mais estável. Diferentemente, os eleitores indecisos, sobretudo 

aqueles vítimas de pressões cruzadas, retardam a sua tomada de decisão na expectativa de que 

aconteça algum evento que venha colocar fim ao impasse. Assim, estes eleitores, no período 

final da campanha, se apresentam com um alto grau de envolvimento sem, no entanto, 

demonstrarem predisposição partidária dominante. Estes eleitores indecisos e sob pressão são os 

mais vulneráveis às expectativas de vitória. 

De acordo com Noelle-Neumann (1993), as percepções a respeito do clima de opinião – 

qual o partido que está mais forte ou qual partido está mais fraco – são adquiridas pelo eleitor 

através dos meios de comunicação e através da observação direta detectada em seu cotidiano, 

como o número de adesivos, bottons e discussões paralelas percebidas nas ruas da cidade. Tal 

teoria justifica a existência dos segmentos de metacampanha no formato do HGPE, como visto 

na parte 2. 

 A teoria da Agenda Setting propõe que os meios de comunicação de massa nos dizem o 

que pensar, como selecionar e hierarquizar os temas sobre os quais pensamos(McCombs e Shaw, 

1972). De acordo com esta teoria, a imprensa seleciona a agenda dos temas que despertam a 

atenção da opinião pública e que influencia o governo dos representantes. Ao longo dos últimos 

20 anos, uma série de evidências empíricas demonstram a conexão entre os temas que são 

tratados pela mídia e os temas que o público reconhece como os mais importantes. 
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 Trabalhos mais recentes têm mostrado a relevância desta teoria para o sistema político. 

Em uma cobertura que a imprensa faz de eventos políticos estão embutidos os efeitos priming, 

que consiste nas atribuições de responsabilidades políticas sobre o caso noticiado, e framing , 

que consiste no enquadramento que a reportagem dá , a leitura que ela faz do caso. Blanco 

(1999) aponta para a importância da imprensa na avaliação que o cidadão faz do governo ou de 

sua oposição. Se os meios apresentam alguns temas como centrais na disputa e os apontam como 

resultado de uma política econômica do governo, a opinião pública tenderá a julgar 

negativamente o partido que está no poder, por não ser capaz de controlar um problema de 

relativa importância. Este exemplo de Blanco pode ser testado na campanha presidencial de 

1998. Na parte 2, vimos que com o aumento da cobertura pela imprensa da crise internacional, as 

campanhas passaram a tratar do tema. Na campanha oposicionista, Lula argumentava que o 

Brasil estava muito vulnerável à crise internacional, dada a sua dependência em relação ao 

capital estrangeiro, e responsabilizava a política econômica adotada por Fernando Henrique. Na 

campanha situacionista, Fernando Henrique argumentava que a crise era eminentemente 

internacional e que ela não chegaria a ameaçar a estabilidade econômica brasileira, que estava 

muito forte com o sucesso do Plano Real. A campanha situacionista estava afinada com o 

discurso veiculado pela imprensa sobre a origem e a causa da crise internacional, o que acabou 

favorecendo o desempenho desta estratégia e prejudicando o discurso oposicionista que não 

encontrou sustentação na imprensa. 

 Mais recentemente, Samuel Popkin (1991) propôs um modelo de raciocínio do eleitor, 

que aborda também o processamento da comunicação política. Popkin propõe que o eleitor 

trabalha com fragmentos de informação para decidir o seu voto. Para o autor, o eleitor é racional 

na medida em que é capaz de raciocinar sobre os candidatos, os partidos e a performance do 

governo atual, porém o faz baseado em restrito conhecimento. As informações que possui e 

utiliza para a decisão final são aquelas advindas de suas experiências passadas e do dia-a-dia, das 
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campanhas políticas e da mídia. Assim, a proposição de Popkin corrobora o efeito da Agenda 

Setting.  

 O eleitor do modelo de Popkin não manifesta interesse pela política, mas pelo que ela 

pode lhe oferecer. Por isso, na hora de votar, escolhe a alternativa que pode lhe trazer maiores 

benefícios. Neste momento, Popkin se aproxima da teoria da escolha racional apresentada por 

Downs. Anthony Downs em 1957 afirmou em seu clássico livro An economic theory of 

democracy que os cidadãos agem racionalmente ao tratar da política. O axioma Downsiano 

implica que cada cidadão vota no partido que acredita que lhe trará maiores benefícios. Os 

cidadãos estão constantemente recebendo benefícios do governo, as ruas são policiadas, a água é 

purificada, as vias públicas asfaltadas, etc. O eleitor compara os benefícios a serem recebidos do 

partido no poder com os que espera receber caso o outro ganhe. O eleitor espera receber mais 

benefícios se o partido do qual mais se aproxima ideologicamente vencer as eleições. Porém esta 

forma de definir a direção do voto exige do eleitor um envolvimento e um conhecimento político 

que o torne capaz de conhecer as propostas dos partidos e/ou candidatos, analisar as chances de 

vitória de cada partido e avaliar os ganhos futuros, caso um ou outro candidato vença. 

 No entanto, Berelson, Lazarsfeld e McPhee em Voting: a study of opinion formation in a 

presidencial campaign (1954) apontaram que o eleitorado não apresentava as virtudes dos 

cidadãos desejadas pelos teóricos da Ciência Política. Os eleitores teriam princípios, informação, 

racionalidade e interesses, mas não de modo organizado a ponto de serem capazes de grandes 

elaborações na hora da decisão do voto. 

A partir do reconhecimento da escassez de informação do eleitor, Downs vai propor que 

os eleitores se baseiam em atividades do governo onde a diferença entre os partidos é 

suficientemente grande para impressioná-lo. É importante neste momento mudar a opinião do 

eleitor, oferecendo a ele melhores informações sobre o que de fato está acontecendo. Contudo, é 

preciso reconhecer que, diante da restrita informação, deve-se admitir indesejáveis erros, a partir 

da utilização de falsas informações. 
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Popkin aborda o problema da ausência de condições ideais para o exercício pleno da 

decisão racional proposta por Downs e sugere que os eleitores constroem parâmetros mais 

simples, que eles dominam, para então realizar a sua estimativa dos benefícios futuros.  

Popkin propõe que neste ambiente de incerteza, a competição leva os partidos a serem 

menos claros a respeito de seus objetivos e programas. As campanhas políticas tendem a 

adaptar-se ao limitado conhecimento do eleitor sobre a ligação entre assuntos e cargos públicos e 

a conexão entre política pública e sua imediata conseqüência no dia-a-dia. Assim, as campanhas 

oferecem aos eleitores mecanismos cognitivos fáceis para interpretar e julgar o momento político 

em favor de escolhas específicas. 

Para agravar a situação gerada pela incerteza, os eleitores manifestam pouco interesse em 

gastar seu tempo e atenção buscando maiores informações sobre a política e utilizam as notícias 

fragmentadas e rápidas que lhes são oferecidas pela imprensa e pela propaganda, mensagens que 

não lhes permitem calcular de maneira adequada a renda de utilidade. Ainda assim, com todos os 

problemas, o eleitor retratado por Popkin tenta administrar seu pouco conhecimento. Ao tomar 

sua decisão sobre em quem votar, procura interpretar a conjuntura baseado na informação que 

possui. 

Ao comparar os candidatos, portanto, os eleitores tendem a optar por critérios acessíveis 

e claros. Os indivíduos captam as mensagens a respeito das diferenças entre os políticos que 

possam vir a influenciar suas respectivas performances de governo, caso sejam eleitos, e as 

reúnem montando uma narrativa que lhes permite comparar os candidatos com um menor 

dispêndio de tempo e esforço do que seria necessário no caso de avaliar cada um de maneira 

independente. 

Popkin apresenta dois tipos de processamento de mensagens: um clínico e um estatístico. 

De acordo com o autor, as pessoas, ao elaborarem a sua preferência eleitoral, comportam-se mais 

como processadores de histórias e símbolos e menos como estatísticos. A partir da teoria da 

psicologia cognitiva, Popkin conclui que os eleitores não são capazes de captar todas as 
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informações que lhes são oferecidas. Conclui ainda que as pessoas possuem uma gama de 

conhecimentos que utilizam no processamento das mensagens que lhes são oferecidas que não se 

originam do mundo externo, mas de experiências previamente vividas. Desta forma, estudar o 

processo de persuasão eleitoral é estudar como os eleitores combinam novas informações 

adquiridas com as velhas informações que já possuem. 

 Popkin argumenta que os eleitores tendem a se comportar como clínicos e não como 

estatísticos porque, de modo geral, valorizam mais uma informação carregada de emoção que 

uma informação carregada de dados estatísticos, mas emocionalmente neutra. Popkin passa 

então a propor que existem informações que são vistas por cientistas como altamente pertinentes 

e lógicas, mas que são constantemente ignoradas pelo público. Ao mesmo tempo, existe um 

outro tipo de informação, logicamente muito fraca, mas muito eficaz do ponto de vista 

persuasivo. Popkin então passa a analisar que tipo de informações é mais persuasiva. 

 Popkin é nosso principal interlocutor nesta terceira etapa do trabalho e por isso 

dispensamos maior atenção à sua obra na revisão bibliográfica. Ao fazer uma comparação entre 

esta tese e o livro The Reasonig Voter: comunication and persuasion in presidential campaigns, 

alguns pontos chamam a atenção. Os dois trabalhos têm como tema o efeito da persuasão no 

comportamento do eleitor, voltando a atenção para a forma como ele processa as informações 

que lhe são oferecidas e as utiliza na decisão do voto. Esta tese, no entanto tem a preocupação de 

levantar e analisar a ideologia do eleitor em sua primeira parte, o que não está presente em 

Popkin. 

 O segundo paralelo que cabe fazer entre os trabalhos se refere ao tipo de raciocínio 

desenvolvido pelo eleitor que ambos descrevem. O eleitor de Popkin não está interessado na 

política, mas no que ela pode lhe oferecer. No capítulo seguinte, poderemos constatar que o 

homem comum analisado também não demonstra interesse pelos assuntos da política. 

Desqualifica as instituições políticas e os políticos, mas não tem como prescindir dos serviços 
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públicos. Desta forma, assim como em Popkin, demonstra grande interesse pelo que a política 

pode lhe oferecer. 

 Popkin, ao descrever o raciocínio do eleitor, começa trabalhando com o conceito de 

racionalidade econômica e a idéia de maximização de interesses e desejos. Ele propõe que o 

eleitor na hora de votar escolhe aquela alternativa que lhe parece trazer maiores ganhos futuros 

e, para realizar este cálculo, se utiliza de informações fragmentadas e de fácil entendimento. No 

presente trabalho, ao descrever a motivação do eleitor para a exposição à propaganda política, 

adotamos o conceito de racionalidade instrumental. Este conceito foi trabalhado por Magalhães 

(2000) que, ao fazer um levantamento do conceito de racionalidade desenvolvido por Max 

Weber, Alfred Schutz, John Elster, Simon e Raymond Boudon, foi capaz de enumerar três 

pontos importantes que permeiam os conceitos de racionalidade desenvolvidos pelos autores 

estudados. Dois dos pontos desenvolvidos por Magalhães trazem contribuições para o 

entendimento do raciocínio do eleitor:  

1 – A racionalidade nos autores estudados apresenta aspectos de instrumentalidade para o 

agente, quer para atingir um fim projetado, quer para conhecer ou explicar quaisquer fenômenos 

do mundo. 

2 – A compreensão desse instrumento (razão) é indissociável da questão dos seus limites 

internos (lógico-operatórios) e externos (contextuais). 

 O conceito de ideologia elaborado para esta tese (capítulo 1) está perfeitamente afinado 

ao conceito de racionalidade instrumental estudado por Magalhães. Desta forma, ao dizermos 

que o homem comum é racional, não estamos dizendo que ele é um perfeito eleitor calculista 

downsiano, mas uma pessoa capaz de operar na racionalidade instrumental descrita, como um 

calculista “mundano”. 

 Assim, o raciocínio que o homem comum faz na hora de decidir o voto está voltado para 

a escolha entre alternativas que melhor podem vir a atender as suas demandas. O atendimento 

das demandas gerais do homem comum é o fim que projeta para um futuro governante.  
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 No capítulo 2, mapeamos as demandas gerais dos homens e mulheres comuns. O homem 

comum demanda: maior igualdade de tratamento na sociedade, independentemente da classe 

socioeconômica; maiores oportunidades para a realização de seus planos (escola pública de 

qualidade, financiamento para microempresas, etc.); maior atenção dos governantes no 

atendimento de suas necessidades e a manutenção da ordem na sociedade. Tais demandas devem 

ser atendidas pelos políticos em um governo ideal. Ou seja, o raciocínio que o eleitor faz está 

voltado para a busca de um governo ideal, que atenda às suas demandas. 

 Como podemos ver no capítulo 2, esta demanda é originada a partir das experiências 

vividas no cotidiano e das experiências transmitidas pelas pessoas do grupo social ou pelos 

meios de comunicação. 

Parece importante neste momento resgatar a explicação de Boudon (1989) para a 

aceitação de idéias que podem ser falsas ou duvidosas em um comportamento racional. Como 

vimos acima, Downs e Popkin chamaram a atenção para a eficácia persuasiva de argumentos que 

podem ser desprovidos de verdade. 

Para Boudon (1989) ideologia é uma rede de idéias que funcionam para orientar 

perspectivas de escolha racional e, no entanto, podem operar a partir de premissas falsas ou 

duvidosas. As idéias recebidas a partir das quais o homem age podem emergir normalmente em 

seu espírito sem que sejam fruto de insensatez ou de forças obscuras. Com muita freqüência, a 

adesão às idéias recebidas pode ser explicada como um ato compreensível, marcado pelos efeitos 

de situação e de comunicação. O primeiro efeito está relacionado aos limites situacionais dos 

atores, que determinam as leituras possíveis da realidade. A perspectiva da realidade varia de 

ator para ator de acordo com os efeitos de posição, ou seja, com as posições econômicas e de 

poder que possui, e com os efeitos de disposição, estes vinculados à esfera simbólica e cultural 

dos indivíduos.  

O efeito de comunicação pode ser descrito como a aceitação por parte dos indivíduos de 

pacotes de idéias que são verdadeiras caixas-pretas adquiridas sem uma análise exaustiva. A 
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aceitação destas informações sem qualquer questionamento a priori serve no entanto para a 

autojustificação individual e para oferecer boas razões dos seus atos para a sociedade. 

Esta concepção de racionalidade instrumental baseada em idéias duvidosas ou falsas tem 

grande importância na discussão do processo de persuasão eleitoral. Ao analisar o uso que o 

eleitor faz da propaganda eleitoral (capítulo 05), veremos esta busca no Horário Eleitoral por 

argumentos e pacotes de idéias que sirvam para a autopersuasão, assim como para justificar e 

defender sua postura diante de seu grupo. 

No entanto, como já apontavam Downs e Popkin, Boudon também afirma que tais 

processos só são possíveis em um contexto de incerteza e de alto custo de informação. Boudon 

argumenta que a lógica de um saber duvidoso está baseada em generalizações de observações 

particulares. As idéias são aceitas e socialmente distribuídas com base em operações de redução 

do mundo a conjuntos de alternativas “válidas”, mas esta validade está baseada em 

universalizações de juízos particulares. Tais generalizações só ocorrem porque o conhecimento 

que possuímos a priori para processar as informações é composto de crenças frágeis, transitivas 

e duvidosas. Ao analisar o processo de persuasão, buscaremos identificar como idéias duvidosas 

são aceitas, assimiladas pelos homens e mulheres comuns e posteriormente reproduzidas na 

tentativa de persuasão do grupo.  

Após iniciar esta terceira parte da tese – Persuasão Eleitoral, Formação da Preferência e 

Voto – com uma revisão bibliográfica sobre o tema, o passo seguinte é descrever e analisar como 

o homem comum processou as mensagens veiculadas pelo Horário Eleitoral, e tentar identificar 

o mecanismo persuasivo. 

 151



 

CAPÍTULO 5 – O USO QUE O HOMEM COMUM FAZ DO HORÁRIO ELEITORAL 

 

5.1 A Utilidade do Horário Eleitoral 

 

O início do Horário Eleitoral indica para os homens comuns pesquisados que está na 

“hora da política”. Tal percepção gera uma necessidade nos eleitores. Eles precisam votar e 

precisam se informar para votar. Reconhecem o Horário Eleitoral como o espaço por excelência 

para buscar as informações sobre os candidatos e suas propostas, dada a facilidade de acesso à 

informação. Embora o eleitor perceba o Horário Eleitoral como um canal isento de 

imparcialidade que deve ser assistido sempre com “um pé atrás”, ele reconhece que ali é o local 

do debate ou do embate entre políticos. É assim que o Horário Eleitoral mobiliza os eleitores. É 

possível perceber que neste momento o homem comum passa a ser um consumidor de 

informações eleitorais. É preciso ressaltar que tudo isso acontece dentro do limite da economia 

do cotidiano, ou seja, o dia-a-dia do homem comum continua sendo pautado por suas demandas 

privadas de trabalho, família e descanso. Mas agora, além desses itens, ele passa também a se 

preocupar em obter informação política. 

O efeito do horário eleitoral passa a ser entendido então como uma conseqüência da 

satisfação das necessidades experimentadas pelo eleitor. Esta afirmativa nos remete à 

mencionada teoria dos usos e gratificações. Para esta teoria, a mídia só se torna eficaz quando o 

próprio receptor lhe atribui tal eficácia, baseando-se precisamente na satisfação das 

necessidades. 

De acordo com  teóricos dos usos e gratificações, a mídia desempenha funções 

psicológicas e sociológicas ao ser capaz de satisfazer uma série de necessidades dos indivíduos, 

a saber: cognitivas, afetivas e estéticas, de integração no plano individual (segurança, 

estabilidade emocional, incremento da credibilidade e da posição social), de integração no nível 
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coletivo, e necessidade de evasão(Katz et alii., 1974). Ao analisar o material empírico desta 

pesquisa, foi possível verificar como os programas do Horário Eleitoral supriam ou não tais 

demandas dos eleitores participantes. 

Os participantes dos grupos, ao assistir a propaganda política, buscavam conhecer melhor 

os candidatos e seus programas de governo. A fim de diminuir a incerteza que caracteriza a 

decisão eleitoral, as pessoas buscavam informações sobre as propostas de governo dos 

candidatos para assim criarem um possível governo. Demandavam também informações que 

oferecessem garantias de que de fato as propostas seriam passíveis de realização. Os programas 

do Horário Eleitoral, quando ofereciam no programa de governo mais informações sobre a 

garantia de sua execução, atendiam às necessidades cognitivas dos eleitores, demonstrando 

eficácia. Caso contrário, não eram persuasivos. 

O programa eleitoral de Ciro Gomes durava cerca de um minuto apenas. O programa do 

Enéas também era curto. Diante de tal restrição, a eleitora abaixo não conseguiu satisfazer a sua 

necessidade cognitiva. Não chegou a tomar conhecimento dos programas de governo e dos 

candidatos como desejava. No entanto, o programa de Fernando Henrique chegou a emocionar a 

participante, atendendo a uma necessidade de experiência emocional. 

 
A7 - Eu acho que o Horário Eleitoral deveria ter outro sistema para divisão do tempo. Os 
candidatos desconhecidos como o Ciro e o Enéas deveriam ter um tempo maior para a gente 
poder conhecer. Agora a campanha do presidente tem muito tempo e aparece tanta coisa que eu 
chego a ficar emocionada.(Grupo realizado em 18/08) 
 
 

 O programa eleitoral do candidato Fernando Henrique foi capaz de munir a eleitora 

abaixo de informação nova, atendendo a uma demanda cognitiva que possuía. Ela desconhecia o 

que o governo Fernando Henrique estava fazendo pela saúde. O depoimento abaixo ilustra a 

potencialidade persuasiva do Horário Eleitoral. A eleitora, a partir de seu conhecimento prévio 

(muito frágil e cheio de incerteza como percebemos), acreditava que o presidente não fazia nada 

pela saúde. No entanto, ao assistir a mensagem sobre a saúde, que lhe pareceu muito verossímil, 

comprou a caixa-preta, utilizando a terminologia de Boudon. 
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E2: O que mais chamou minha atenção no Horário Eleitoral de hoje foi o Fernando Henrique 
falando sobre o que ele fez pela saúde. Eu não conhecia esta parte. Eu achava que ele não estava 
nem ligando para a saúde. O programa me ajudou a conhecer a parte da saúde, trouxe informação 
nova (grupo realizado em 27/08). 
 
 

 O eleitor a seguir teve as suas demandas cognitivas atendidas parcialmente pela 

campanha de Lula. A campanha do candidato do PT foi capaz de oferecer propostas atraentes 

para o eleitor. No entanto, as informações veiculadas não foram suficientes para oferecer ao 

eleitor a segurança que de fato Lula as cumpriria caso eleito. Na parte 2, ao analisar os 

programas de Lula, apontamos que o candidato investiu pouco na divulgação de seu plano de 

governo. O plano de governo trabalhado enfaticamente no segmento de campanha tem uma 

função implícita de estimular a construção da imagem de político competente.  

 
D4 – Analisando a propaganda, a gente fica em dúvida. O Lula fala coisas boas, que vai resolver 
o desemprego, mas não fala exatamente como.(Grupo realizado em 25/08) 
 
 

 O Horário Eleitoral não foi capaz de atender à demanda cognitiva do eleitor abaixo. Este 

eleitor não estava conseguindo assimilar os discursos das campanhas, e a falta de entendimento 

dos temas em pauta causava-lhe ansiedade. Ou seja, temos um resultado muito negativo, que 

chega a ser o oposto do pretendido. A seguir, veremos que a demanda cognitiva está 

intimamente ligada a uma necessidade de integração interna.  

 
I2 – Eu acho que nestes programas, ao invés de ficarem enfatizando as privatizações e a venda de 
estatais, que isso o povo já está cheio de ouvir, eles deveriam falar de coisas mais simples, mais 
fáceis. Porque este negócio de estatal, para a gente que não tem certo entendimento, só faz a gente 
ficar com medo de ser mandado embora do serviço.(Grupo realizado em 08/09) 
 
 

As demandas cognitivas apresentadas pelos eleitores pesquisados estão interligadas 

àquelas que Katz et alii. (1974) chama de demandas de integração de nível interno. A segunda 

demanda que os homens comuns apresentam ao assistir o horário eleitoral diz respeito a uma 

necessidade de segurança e estabilidade emocional, através do incremento da credibilidade em 

relação aos candidatos, obtido com a aquisição de conhecimentos e maior compreensão do 

cenário de campanha. 
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Como foi visto na parte 2, a campanha de Ciro Gomes dedicou-se primordialmente à 

construção da imagem do político em detrimento da apresentação de seu programa de governo. 

Os eleitores perceberam tal estratégia. Ciro Gomes chegou a despertar uma imagem positiva, a 

transmitir confiança de que de fato poderia vir a cumprir suas propostas, mas como os eleitores 

não chegaram a tomar conhecimento delas, ficaram sem ter como criar um mundo futuro com 

Ciro presidente. Assim, o programa eleitoral do candidato do PPS não foi capaz de atender às 

necessidades cognitivas dos participantes, impedindo também o atendimento da demanda por 

integração no plano individual.  

 
N1 – O Ciro Gomes tem o plano de governo dele, mostra o livro, mas nunca fala o que tem no 
plano, no livro. A gente fica sem saber.(Grupo realizado em 17/09) 
 
J2 – O Ciro tem deixado a desejar até certo ponto. Ele é uma pessoa reservada, mas não tem plano 
de governo. (Grupo realizado em 10/09) 
 
 

Na parte 2, ao analisar a estratégia eleitoral de Lula, identificamos que o candidato se 

empenhou arduamente na construção de um mundo atual muito ruim, mas que dedicou pouco 

tempo em propor um mundo futuro diferente. A escassez desta informação foi sentida pelo 

eleitor. O eleitor concorda com o mundo atual descrito por Lula, sente as conseqüências deste 

mundo em sua vida privada e, por isso, o programa de Lula chamou a sua atenção. No entanto, 

este programa não foi capaz de despertar credibilidade no eleitor de modo a assegurar a sua 

estabilidade emocional porque, na visão do eleitor/telespectador, o candidato não apresentava o 

seu programa de governo e não se comprometia com a realização de suas promessas. Assim 

como aconteceu com o participante D4 analisado anteriormente, o programa de Lula não foi 

capaz de suprir as demandas cognitivas do eleitor abaixo, comprometendo também o 

atendimento das demandas de integração no plano individual. 

 
03- O PT é o partido da desgraça. Ele só mostra os erros e não mostra as soluções. O Lula falou o 
tempo todo no programa dele que o Fernando Henrique não investiu na educação, não investiu 
nisso e naquilo. Eu até concordo, acho que ele vem errando há muito tempo. Mas se ele mostrasse: 
“o meu plano é fazer isso e aquilo e se eu não cumprir podem me tirar do governo”, ia ser diferente. 
A minha maior ansiedade, por exemplo, é ver meu filho educado.(Grupo realizado em 19/09)  
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A demanda cognitiva associada à demanda de integração no plano individual ganha 

relevância entre os homens comuns na hora da decisão do voto. Sem possuir muito 

conhecimento sobre o mundo da política, buscam qualquer informação que venha minimizar o 

seu estado de insegurança sobre o voto. Neste ponto as características pessoais ganham 

relevância para o homem comum. Trata-se de um claro resultado da nova relação entre política e 

mídia, que expõe o candidato ao eleitor de maneira direta. 

A eleitora a seguir ficou satisfeita com o programa de Fernando Henrique, que foi capaz de 

atender a sua demanda de integração no plano individual. Embora esta eleitora gostasse do Lula, 

o candidato não conseguia lhe passar segurança. Vale a pena chamar a atenção para uma parcela 

dos homens comuns participantes desta pesquisa que gostavam de Lula, queriam votar nele, mas 

não votavam. De modo geral, trata-se de um eleitorado indeciso porque gosta das propostas, mas 

não vê garantia de que venham a ser cumpridas. Tal situação leva à inquietação, insegurança e 

indecisão sobre o voto. O programa eleitoral de Lula não consegue passar tranqüilidade ao 

eleitor. 

 
A5 – Eu ia votar no Lula, mas depois que eu assisti o programa do Fernando Henrique, eu achei 
que ele se mostrou tão seguro, tão firme, que se eu fosse votar hoje eu votaria nele. 
 
Debatedora – O programa é que fez você mudar de opinião? 
 
A5 – É, por causa do programa. Porque a gente quer segurança e ele passa isso. Se eu fosse votar 
hoje, votaria nele.(Grupo realizado em 18/08/98) 
 
 

 Os participantes decidiram seu voto a partir da confiança que Fernando Henrique e Ciro 

Gomes lhes passaram. Ao fazer esta análise, descartamos qualquer idéia de psicologismo ou 

personalismo em relação ao voto. A confiança e a segurança despertada pelos candidatos está 

vinculada à garantia percebida com relação às realizações futuras. O fato do candidato ser sério e 

seguro faz dele um político mais forte e capaz de realizações. 

 
A9 – Eu acho que o Ciro é o melhor. Ele passou confiança. 
A3 – Eu também mudei minha opinião. Ele falou firme, passou segurança para a gente.(Grupo 
realizado em 18/08/98) 
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E1 – Eu acho que Fernando Henrique é o melhor para garantir a moeda forte por causa da seriedade 
dele e também porque ele tem passe livre para qualquer reunião em todo o mundo. Qualquer coisa 
que aconteça no mundo, ele é convidado.(Grupo realizado em 27/08/98) 
 
 
O comportamento dos eleitores acima corrobora o que Freedman et alii (1973) aponta 

como uma tendência universal. As pessoas formam impressões sobre os outros com base em 

informações muito limitadas. Popkin (1991) propõe em seu modelo de raciocínio do eleitor que 

uma informação pessoal do candidato é muito mais assimilável, e por isso muito mais eficaz em 

termos persuasivos, que várias informações sobre seu desempenho político passado. Popkin diz 

que o eleitor se comporta como um clínico, ou seja, examina o rosto, as feições, as roupas, a 

qualidade e o timbre de voz dos candidatos, e assim elabora que tipo de presidente o candidato 

pode vir a ser. Freedman et alii aponta ainda que, embora os indivíduos não se mostrem 

confiantes nas opiniões formadas a partir deste processo, estão dispostos a avaliar a inteligência, 

a idade, a honestidade e a afetividade. Tal disposição tem a função de minimizar a ansiedade 

quanto à decisão do voto. 

Seguindo um processo já identificado pela psicologia social, os eleitores inferiram pela 

presença de alguns poucos traços em Fernando Henrique e em Ciro, que eles teriam vários outros 

traços. Todos nós categorizamos as pessoas em um número limitado de tipos e quando 

conhecemos alguém procuramos logo encaixá-lo num desses moldes. Assim os eleitores fizeram. 

Identificaram a seriedade em Fernando Henrique e a firmeza em Ciro e, uma vez formados os 

estereótipos, acreditaram que eles possuíam uma série de outros traços pertinentes a um bom 

presidente. 

A teoria de usos e gratificações propõe uma terceira demanda da audiência em relação aos 

meios, a demanda de reforços da experiência estética e emotiva. Foi possível verificar que os 

participantes dos grupos não esperavam encontrar beleza e emoção nos programas, no entanto, 

quando tais itens estavam presentes, eles pareciam se envolver mais com a propaganda. Desta 

forma, o efeito da estética aparece de maneira implícita. 
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O eleitor a seguir acredita que a estética do programa é importante, na medida em que 

deixa as pessoas mais vulneráveis ao efeito persuasivo da mensagem.  

 
A5 – Para nós brasileiros que entendemos pouco de política, eles fazem no programa eleitoral 
como fazem em uma vitrine de padaria. Eles botam lá um bolo lindo, maravilhoso e do outro lado 
um bolo muito simples. Quer dizer todo mundo acaba comprando o bolo bonito, votando em 
Fernando Henrique, sem saber direito porque votou.(Grupo realizado em 18/08) 
 
 

 O eleitor a seguir se sensibiliza com uma imagem ou uma música bonita. A estética do 

programa ativa e retém a sua atenção, deixando-o mais receptivo às mensagens veiculadas pela 

propaganda. O eleitor fica embriagado pela emoção, o que o torna menos crítico. Os dados desta 

pesquisa não confirmam que a decisão do voto se dê assim de maneira tão impulsiva. 

Acreditamos que de fato o eleitor pode pender a favor do candidato ao assistir uma propaganda 

que o emocione, porém tal preferência vai ser validada ou não na conversa do dia-a-dia, quando 

o eleitor já não se encontra mais tão embevecido. 

 
D4 – Para a gente que não analisa o bastante, uma música bem tocada, um lugar bonito, uma 
imagem bem usada...num reflexo a pessoa diz: é nele que eu vou votar (Grupo realizado em 
25/08). 
 
 
Entre as demandas da audiência propostas pela teoria dos usos e gratificações, a única 

que não conseguimos identificar nos eleitores participantes refere-se à necessidade de evasões, 

abrandamento das tensões e conflitos. Ao contrário, o período eleitoral parece instigar nas 

pessoas a necessidade do conflito, principalmente do conflito social. Esta questão foi acentuada 

devido à participação de um candidato do perfil de Lula, que enfatiza a imagem de homem do 

povo. 

Vimos na parte 2 que a campanha de Lula utilizou-se da estratégia de identificação. Lula 

apresentava-se como homem do povo, um candidato conhecedor de seus problemas e por isso 

motivado a lutar por seus interesses. Ao construir o seu discurso, buscava atingir a imagem de 

Fernando Henrique, a fim de apresentá-lo como presidente pouco identificado e preocupado com 

os problemas do povo. Este discurso estava afinado com a ideologia política do homem comum. 
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Para este homem, os políticos são desinteressados pelos problemas do povo (ver capítulo 2). Este 

discurso instigava o conflito e tinha efeito persuasivo, como mostra o depoimento a seguir: 

 
O3: Você pode prestar a atenção que na parte dos artistas aparece o Antônio Ermílio de Moraes, 
que é um dos homens mais ricos do país. Por que ele está apoiando o Fernando Henrique? Porque 
quem tem muito, sempre está querendo ganhar mais. Agora a massa fica apagada. Eu sou 
aposentado, não tenho casa própria, pago aluguel, o SUS está do jeito que está. Vai você precisar 
da ajuda de um político? “Fala que eu não estou, esse cara é chato”(grupo realizado em 19/09). 
 
 

 O eleitor abaixo adota o discurso do candidato do PT, e em seu depoimento está implícito 

que divide a sociedade entre nós, fracos, e eles, fortes. O discurso de Lula ativa a percepção de 

sociedade dividida.  

 
H5 – O programa ajudou a reforçar o meu voto porque ele (Lula) mostrou a realidade que o Brasil 
e a gente está passando.(Grupo realizado 05/09) 
 
 
Por fim, a teoria de usos e gratificações propõe que a audiência demanda que a mídia 

ofereça assuntos e argumentos para a conversa do dia-a-dia. Entre os participantes foi possível 

verificar a expectativa de que a propaganda política oferecesse argumentos que reforçassem os 

contatos interpessoais, com a família e com os amigos. A política no período eleitoral faz parte 

dos assuntos que são debatidos nos aniversários, nos bares, no ponto de ônibus, numa conversa 

rápida com o vizinho ou com o amigo de trabalho. Particularmente, os líderes de opinião 

demandam maiores conhecimentos para que possam exercer maior influência. Mas este ponto 

será desenvolvido posteriormente quando analisaremos como o eleitor utiliza a conversa do 

cotidiano para assimilar as mensagens veiculadas no Horário Eleitoral e decidir o voto. 

O depoimento a seguir demonstra como a disputa eleitoral faz parte da conversa do dia-a-

dia na “época da política”. É possível verificar ainda a existência de um líder de opinião dentro 

do grupo de amigos do participante. Estes líderes de opinião se expõem à mídia com o objetivo 

de angariar argumentos para a conversa do cotidiano, onde desempenha liderança e por isso 

espera ser consultado. 
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N3 – Até duas semanas eu estava sem saber em quem votar, não estava nem me preocupando com 
isso. Eu tenho um amigo que é muito ligado em política. Então eu perguntei ao Marlon em quem 
ele ia votar para presidente. Aí ele respondeu: É no Lula, é lógico. E aí ele começou a me falar um 
monte de coisas. Mesmo tendo certeza que o Lula não vai ganhar, eu vou votar nele.(Grupo 
realizado em 17/09) 
 
 
McLeod e Becker (1974) centraram os seus estudos na exposição dos eleitores às 

informações de campanhas políticas. Encontraram as seguintes funções positivas sobre a 

exposição aos conteúdos políticos transmitidos pela televisão: vigilância (saber o que pensam os 

políticos), guia para votar (no sentido de ordenar as idéias ao decidir o voto), comunicação 

antecipatória (busca de argumentos que se pode utilizar em discussões com os outros), excitação 

(especulação sobre qual candidato tem mais chance de ganhar) reforço (exposição àquelas 

mensagens que reforçam as posições defendidas pelo candidato em que já se decidiu votar). 

Neste trabalho, decidimos utilizar a como referência o trabalho original de Katz et alii (1974) 

sobre as necessidades da audiência. Acreditamos que os termos vigilância, excitação e 

comunicação antecipatória remetem a um comportamento que foge do limite da atenção real 

dedicada pelos eleitores à disputa, aquela disponibilidade restrita ao economicismo do cotidiano 

de Heller. 

 Sintetizando, o eleitor comum, a partir de escassos recursos cognitivos e da alienação 

política, enfrenta o problema do alto custo do voto. Mas o processo decisório sobre o voto 

avança motivado pela expectativa do eleitor de se aproximar o máximo possível do seu fim, 

votando naquele candidato que acredita que melhor possa lhe garantir o atendimento de suas 

demandas gerais. O eleitor, mesmo descrente, busca se informar a fim de “errar menos”, votando 

em alguém que “faça pelo menos um pouco do que prometeu”. Para identificar entre os 

candidatos aquele que melhor procederá caso eleito, o homem comum busca informações na 

mídia e na conversa do dia-a-dia. Nesta situação, o Horário Eleitoral ocupa o local por 

excelência da discussão sobre a disputa. Os eleitores assistem ao Horário Eleitoral para se 

informar sobre os candidatos e seus programas de governo, e tentam assim atender a uma 

demanda cognitiva. Ao obter maiores informações, as pessoas ficam mais seguras sobre a 
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decisão e atendem a uma demanda de integração individual. Os eleitores buscam ainda, na 

propaganda política, argumentos que possam ser utilizados nas conversas do cotidiano. Atendem 

assim a uma demanda de interação social. Esta é a predisposição do eleitor ao se expor à 

propaganda eleitoral. No capítulo a seguir, a intenção é analisar como o eleitor seleciona e 

processa as mensagens veiculadas no Horário Eleitoral. O capítulo vai tratar do processamento 

individual da propaganda política e abordar ainda a segunda etapa do processamento da 

propaganda, que acontece na conversa do dia-a-dia. É ali que as idéias são discutidas e 

cristalizadas.  

 

5.2 - COMO O HOMEM COMUM SELECIONA E PROCESSA AS MENSAGENS VEICULADAS PELO HORÁRIO 

ELEITORAL 

 

Quando a comunicação se define como a utilização dos meios para incidir sobre as 

atitudes da população, estamos diante do fenômeno da persuasão. A propaganda política tem um 

caráter persuasivo, ela busca formar atitudes, visando influenciar a intenção de voto do 

indivíduo. Os estudos dos efeitos persuasivos deram as primeiras formas às pesquisas de 

comunicação, a partir das investigações sobre o poder dos anúncios no comportamento de 

consumo dos indivíduos e o poder das campanhas partidárias no comportamento eleitoral. 

Tratamos dos principais estudos sobre comunicação política e persuasão eleitoral no capítulo 4. 

Utilizamos a teoria dos usos e gratificações ao analisarmos a predisposição do homem comum 

para a exposição ao horário eleitoral. Agora, para explicar o processo de seleção da mensagem 

veiculada pela propaganda eleitoral vamos abordar duas outras teorias: a teoria da recepção 

seletiva (Lazarsfeld,1948) e a teoria de assimilação e contraste (Hovland et alii, 1957). 

Hovland e Janis (1953) descrevem o processo persuasivo como aquele em que um 

comunicador sustenta determinada posição numa questão e tenta convencer outros a sustentarem 

essa posição. Para consegui-lo, ele produz uma comunicação cujo intuito é convencer as pessoas 
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de que a posição dele é a correta e induzi-las a mudar suas posições na direção da que ele 

defende. No caso específico, temos uma disputa eleitoral em que um candidato, quando elabora a 

sua estratégia de campanha, visa três públicos diferentes: os seus eleitores, os eleitores dos 

outros candidatos e os eleitores ainda indecisos. Diante desta distinção, cabe ao político reforçar 

a intenção de voto de seus partidários, mudar a intenção dos eleitores adversários e, por fim, 

formar opinião entre os indecisos. 

Hovland e Janis sugeriram um útil modelo de mudança de atitude que incluía três fases. 

A primeira fase seria o ataque propriamente dito; a segunda pode ser chamada de fase de 

lançamento, onde o ataque poderá atingir ou não o alvo; e, finalmente, a batalha dentro do alvo. 

Todas as fases são importantes para determinar o resultado final. As mensagens divulgadas pelos 

candidatos constituem o chama de ataque. A análise da primeira etapa, o ataque propriamente 

dito, já foi realizada na parte 2 e se refere às estratégias discursivas das diversas campanhas. 

Cabe agora nos preocuparmos com as duas outras etapas. A segunda fase será estudada através 

da investigação de como o eleitor seleciona as mensagens que irá processar ou não, e quais as 

variáveis que influenciam neste mecanismo. O estudo da terceira fase consiste em saber que 

processo cognitivo os homens comuns executam ao receberem as mensagens selecionadas.  

Ao buscar explicar como o eleitor seleciona as mensagens, é preciso mencionar a teoria 

da recepção seletiva de Lazarsfeld. A coerência das mensagens com os valores e atitudes dos 

eleitores fazia com que elas despertassem mais a sua atenção. Foi possível perceber que aqueles 

eleitores que possuíam uma postura sobre o voto tendiam a prestar mais atenção e assimilar 

melhor a propaganda de seu candidato do que de qualquer outro. Desta forma, os valores e 

atitudes serviam como um bloqueio para o diálogo com os demais candidatos, dificultando a 

comunicação.  

A partir da análise dos questionários aplicados junto aos participantes na ocasião da 

realização dos grupos, é possível verificar que entre as 20 reuniões realizadas, 29% dos 

participantes apresentavam inclinação de voto para Fernando Henrique, 35% apresentavam 
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intenção de voto em Lula, 23% diziam-se indecisos sobre a escolha do candidato. Ao 

acompanhar o movimento das intenções de voto, é possível verificar que aqueles participantes 

que possuíam uma prévia inclinação partidária apresentavam maior resistência ao debate 

eleitoral e em mudar de atitude em relação ao voto. Enquanto isso, os eleitores indecisos 

mostravam-se muito receptivos a tais mudanças (tabela 1) 

 

Tabela 1 - O efeito do processo de persuasão 

Saldo acumulado de ganhos e perdas após cada programa9 

Intenção de voto Entrada Ganhou Perdeu Saiu 

Fernando Henrique 28,6% 9,3% 4,4% 33,5% 

Lula 34,6% 8.8% 1,1% 42,3% 

Ciro Gomes 5,5% 4,4% 1,1% 8,8% 

Enéas 3,3% 2,2% - 5,5% 

Indeciso 23% 0,5% 18% 5,5% 

Fonte: Respostas dos questionários aplicados aos participantes dos grupos de discussão. 

 

Os resultados corroboram a teoria da recepção seletiva de Lazarsfeld e também a teoria 

de Hovland et alii (1957). De acordo com a teoria desenvolvida pelo psicólogo social Hovland, 

as mensagens são assimiladas quando não as julgamos muito diferentes de nossas idéias sobre 

um referido assunto e são rejeitadas como se fossem mais divergentes das nossas idéias do que 

são na realidade quando as mensagens apresentam posições diversas.  

 Hovland, propõe que a recepção e o processamento da mensagem acontecem em 

situações específicas. Acontecem quando emissor e destinatário compartem a mesma opinião. 

Acontecem quando a diferença entre as opiniões do indivíduo e as do emissor não é excessiva. 

Acontecem ainda quando o envolvimento e a adesão do destinatário ao assunto da mensagem são 
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pequenos e fracos. Hovland delimita assim o campo de aceitação no qual as opiniões expressas 

na mensagem são captadas pelo receptor como objetivas e aceitáveis e o campo da recusa, uma 

oposição, no qual a mensagem é recebida como propagandista e inaceitável, provocando um 

efeito de contraste que faz com que a diferença entre as opiniões próprias e as opiniões da 

mensagem pareça ainda maior do que é. 

Pelo quadro é possível verificar que o campo de aceitação dos eleitores de Fernando 

Henrique e Lula estava restrito aos eleitores partidários e aos eleitores indecisos. Os eleitores 

partidários, sejam a favor de Lula ou de Fernando Henrique, demonstraram maior tendência a 

reforçar sua intenção de voto. Eles não se apresentaram abertos e receptivos ao discurso do 

adversário e às mudanças. Podemos verificar que poucos eleitores que possuíam uma intenção 

partidária prévia mudaram a sua opção em relação ao voto. Assim, o eleitor partidário 

demonstrava que seu campo de aceitação estava restrito ao de seu candidato preferido e que os 

candidatos preteridos ocupavam o campo da recusa. Já entre os eleitores indecisos é possível um 

maior campo de aceitação. Os indecisos mostraram-se abertos ao debate com os diferentes 

candidatos e à formação da preferência. 

A aceitação dos discursos de campanha pelos partidários pode ser percebida na medida 

em que houve apenas um pequeno número de mudanças de intenção de voto. O que indica que as 

opiniões partidárias prévias foram em geral cristalizadas pela propaganda eleitoral. A aceitação 

do discurso de campanha pelos eleitores indecisos pode ser verificada na medida em que, diante 

da exposição dos argumentos de campanha, eles elaboraram uma atitude a respeito do voto. 

Neste espaço, as mensagens veiculadas pelos candidatos foram captadas pelo eleitor como 

objetivas e aceitáveis. O campo da recusa se referia à campanha do adversário, cuja mensagem 

era recebida como propagandista e inaceitável, comprometendo o sucesso de seu efeito de 

persuasão, como será visto no capítulo 6. 

                                                                                                                                                             
9 Embora o caráter estatístico não seja um requisito da pesquisa qualitativa, é desejável que ele esteja presente. 
Nesta pesquisa, podemos observar que o resultado do levantamento sobre intenção de voto nos grupos teve certa 
correlação com o resultado eleitoral na cidade de Juiz de Fora, onde Lula venceu a eleição.  
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Freedman et alii (1973) chama a atenção para a existência de pesquisas sobre exposição 

seletiva que indicam que o comunicador não tem que se preocupar muito se a pessoa-alvo evita 

deliberadamente as informações de contestação. Se o comunicador puder levar sua mensagem 

até o alvo e facultar-lhe uma escolha clara entre ouvi-la ou não ouvi-la, existem provas de que 

este preferirá a informação discordante em vez da informação que apóia aqueles pontos de vista. 

Em nosso estudo empírico, podemos constatar que é verdade que em alguns momentos os 

eleitores que possuíam uma postura sobre o voto razoavelmente delimitada, observavam e 

comentavam os programas adversários. Contudo, a predisposição com que assistiam aos 

programas era marcadamente negativa, buscando argumentos que viessem a sustentar sua 

postura inicial. A dificuldade de levar a mensagem até alguém que discorda dela pode ser 

justificada por fatores de ordem social. O indivíduo sofre pressões para que adote posturas 

afinadas com suas atitudes anteriores e aceitas pelos grupos, fazendo com que tenda a recusar ou 

reprovar argumentos adversários. 

Tal postura dos eleitores pode ser explicada por Freedman et alii (1973), para quem um 

indivíduo diante de uma comunicação discrepante busca provas que apóiem a sua posição. A 

propaganda adversária só gera tensão quando o eleitor sente que os argumentos da parte 

contrária são sólidos e irrefutáveis. Desde que possa refutá-los, a tensão será reduzida. Portanto, 

a refutação dos argumentos do candidato adversário, ou do próprio candidato, constitui um meio 

de resolver a discrepância entre as duas posições. Hovland aponta como o indivíduo se 

desvencilha dos argumentos de uma comunicação discrepante através do que denomina modos 

alternativos de resolução. 

A rejeição de argumentos é o mais comum de todos os modos de resolução. Em vez de 

tentar refutar os argumentos em bases lógicas ou enfraquecê-los atacando suas fontes, os 

indivíduos parecem estar aptos, simplesmente, a rejeitar esses argumentos sem nenhuma razão 

evidente. Quase sempre é preciso mais que um bom argumento para convencer as pessoas de 
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alguma coisa. O eleitor abaixo fez uso da desqualificação da política de maneira geral para 

refutar todos os programas.  

 
L1: Ali nenhum político me convenceu. O que eles falam ali não convence, são só 
promessas.(Grupo realizado em 10/09 ) 
 
 

Alguém que se encontre diante de uma comunicação discrepante poderá reduzir a tensão se 

decidir que a fonte de comunicação é inidônea ou negativa, por este ou aquele motivo. A 

estratégia de descredenciar a fonte conduz ao equilíbrio das atitudes, na medida em que nada 

existe de incoerente no fato de se discordar de uma fonte negativa. O eleitor a seguir apresenta 

uma preferência pelo candidato do PT e demonstra rejeição a Fernando Henrique. No 

depoimento a seguir, ele reafirma a sua postura e busca convencer o grupo, refutando a 

propaganda política do candidato do PSDB e desqualificando o presidente. 

 
O2– O Fernando Henrique falou ali na propaganda que quatro anos é pouco. Ele quer passar dez, 
trinta anos? Para quê? Para viajar? Porque qual foi o dia em que ao invés de estar viajando para o 
exterior, ele estivesse subindo o morro de uma favela? Qual foi o dia em que ele chegou para ver 
se faltava remédio ou médico em um posto de saúde? Vocês já viram isso alguma vez na 
televisão? Eu nunca vi. Tem que dar a chance para o outro mesmo. (Grupo realizado em 17/09) 
 
 

Atacar a fonte de comunicação é um recurso extremamente eficaz porque não só elimina a 

ameaça representada pelo argumento adverso, mas também torna muito menos poderosos todos 

os argumentos futuros que um antagonista possa utilizar. Quando um adversário foi 

desacreditado, tudo o que ele disser terá menos peso. Assim, atacar o candidato adversário é um 

modo eficiente de reduzir a tensão produzida por uma comunicação discrepante.  

Contudo, faz-se necessário chamar atenção para o efeito bumerangue, uma provável 

conseqüência da propaganda negativa. Em seu artigo Voter responses to negative political ads 

(1984), Garramone utilizou o conceito de Surlin e Gordon (1977) para definir propaganda 

negativa como aquela que ataca os candidatos adversários pessoalmente, os temas que eles 

sustentam, ou os seus partidos. Segundo Garramone (1984), o intenção desta espécie de 

propaganda eleitoral é criar um sentimento negativo junto ao candidato-alvo e um sentimento 
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positivo em relação ao candidato-emissor. Esse impacto, porém, é determinado pela percepção, 

por parte do receptor, da veracidade da mensagem. Uma vez detectada a veracidade das 

informações veiculadas, o comercial tem a aprovação dos indivíduos e gera uma rejeição junto 

ao público-alvo. Por outro lado, um forte ataque a um candidato, se percebido como falso pela 

audiência, pode criar uma rejeição maior ao emissor do que ao alvo. Meros ataques apenas 

despertam repúdio dos eleitores, que estão assistindo o horário eleitoral a fim de obter 

informações concretas a respeito de candidatos e propostas de governo que venham ajudá-los na 

decisão do voto. Falar mal é perda de tempo, não traz conhecimento. Criticar aumenta a 

incerteza do eleitor, causando-lhe mal-estar. Desta maneira, para que um ataque ao adversário 

seja eficiente, ele precisa ser bem documentado. 

Dando seqüência à enumeração dos modos de resolução de discrepâncias, o eleitor pode 

distorcer e interpretar de maneira desvirtuada a propaganda de modo a reduzir a discrepância 

entre a posição pessoal e a da comunicação. O seguinte eleitor acredita que a propaganda 

eleitoral seja um engodo. Para justificar sua postura, vai pausadamente desconstruindo os 

discursos dos diferentes candidatos. A seguir, o homem comum participante aponta para uma 

incoerência no projeto de governo apresentando por Lula em sua propaganda, de modo a 

desqualificá-la. 

 
D4: O Lula é o perfeito, diz que vai resolver o problema do desemprego, só não fala como. Ao 
mesmo tempo diz que vai investir não sei quanto em seguro-desemprego. Se ele vai resolver o 
problema do emprego, por que investir tanto no seguro-desemprego? Só bobo para falar uma coisa 
desta. (Grupo realizado em 25/08) 
 
 
Para que o eleitor aceite a mensagem persuasiva das campanhas, o processo deve se 

inverter. Agora dois fatores parecem determinantes: a confiança na fonte da mensagem e a força 

do próprio discurso. Se o eleitor não confia minimamente no discurso ou no candidato, não 

aceitará a comunicação. Do mesmo modo, se a mensagem não for suficientemente forte para 

convencê-lo nem suficientemente discrepante para atacar a sua posição, não haverá pressão 

sobre o alvo para que mude.  
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Quando uma comunicação persuasiva apresenta uma posição que é discrepante daquela 

sustentada pelo alvo, a tendência é sempre para o descrédito ou a desconfiança. Esta falta de 

confiança, geralmente, gravita em torno da fonte de comunicação – ele é um indivíduo 

desonesto, estúpido, mal informado – mas pode ser produzida também pela própria comunicação 

– é tão tendenciosa e exagerada que perde toda a sua credibilidade. Na medida em que a 

desconfiança for despertada, é improvável que o alvo seja influenciado. Quanto mais idôneas 

forem a fonte e a mensagem, mais provável a sua aceitação e uma mudança de atitude (Hovland 

e Janis, 1953). Desta maneira, um papel importante da propaganda eleitoral é construir e reforçar 

este caráter positivo no candidato, a fim de defender o político dos ataques dos adversários e 

seus eleitores de conseqüentes desconfianças. Desta forma, faz parte da estratégia de uma 

campanha assegurar os votos já conquistados, oferecendo bons motivos para os eleitores.  

A propaganda deve investir na imagem do candidato para aumentar a sua credibilidade. A 

credibilidade do comunicador é uma variável que possui a maior potencialidade no modelo para 

mudança de atitude desenvolvido por Hovland e Janis. A credibilidade procede e depende de 

dois elementos fundamentais: a competência ou experiência atribuída à fonte, e a confiabilidade. 

De acordo com Hovland e Janis, quanto maior for o prestígio do comunicador, maior será a 

probabilidade de mudança. Os níveis de especialização e autoridade atribuídos ao comunicador 

na área de interesse determinam até que ponto este será respeitado pelo público-alvo. 

Independentemente da autoridade do comunicador como especialista, é muito importante 

que o destinatário confie nas suas intenções. Assim, o segundo elemento que oferece 

credibilidade ao candidato é a confiabilidade. A confiabilidade procede da aparência de 

sinceridade, de desinteresse de resultados e da falta de interesse de persuadir a fonte. A 

confiabilidade estimula a percepção de que o comunicador é sincero e atua de maneira 

desinteressada. Na medida em que um comunicador não é reconhecido como um observador 

desinteressado, a sua imparcialidade poderá ser posta em dúvida e tudo o que ele disser terá 

menos efeito. Se for percebido como imparcial em relação ao resultado da mensagem, será 
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menos persuasivo do que uma pessoa que defenda uma posição por razões inteiramente 

objetivas. 

A questão que se coloca é como convencer um eleitor de que um político em uma 

campanha eleitoral é uma pessoa desinteressada. De que modo pode uma campanha política 

aumentar a sua credibilidade? Uma solução eficiente é o político fazer a defesa de uma posição 

que parece contrária aos seus interesses pessoais. A confiabilidade aumenta significativamente 

quando a fonte é capaz de argumentar contra seus próprios interesses ou sustentar uma posição 

que poderá perder a popularidade (D’Adamo, 2000). 

Ao analisar os discursos adotados pelas diferentes campanhas, chamamos atenção para o 

discurso de Fernando Henrique, no qual ele se propõe a adotar medidas emergenciais e muitas 

vezes amargas para tirar o Brasil da crise internacional e garantir a estabilidade econômica do 

país, ainda que tais medidas viessem a incidir de maneira negativa na sua avaliação popular e 

comprometer a sua reeleição. Tal discurso despertou nos grupos um sentimento de confiança em 

relação ao presidente, que estaria adotando uma postura de homem sério e responsável. 

Um caso ilustrativo do que estamos nos referindo está a seguir. O eleitor de Fernando 

Henrique defendeu o seu candidato em um debate com eleitores adversários, argumentando que 

o candidato é um homem sério, confiável, na medida em que não se trata de alguém de meias 

palavras. 

 
Q7: Como você não confia nele? Ele é um cara sério, fala tudo o que tem que falar. Ele não 
chamou o aposentado de vagabundo na lata? (Grupo realizado em 22/09 ) 
 
 
Para que o eleitor mude a sua atitude, é preciso ainda que a mensagem seja nitidamente 

ouvida e claramente compreendida. Caso a comunicação apresente argumentos fracos e de 

maneira vacilante, o eleitor pode refutar, distorcer ou ignorá-los.  

  O candidato Luiz Inácio Lula da Silva foi enfático ao criticar a política econômica 

adotada pelo governo Fernando Henrique e apontar para a dependência e vulnerabilidade do país 

em relação ao cenário internacional. A partir desta estratégia, a campanha de Lula fez veicular 
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uma peça que relacionava a subserviência do técnico de futebol Zagalo em relação a Nike, 

empresa americana patrocinadora da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998, e a 

subserviência de Fernando Henrique em relação aos credores internacionais. A mensagem 

mostrava que Zagalo havia sido pressionado pela Nike a escalar o jogador Ronaldinho para a 

partida final da Copa, ainda que este estivesse machucado. O desempenho dele ficou aquém do 

habitual e o Brasil perdeu o jogo e a Copa. A campanha propunha então que Fernando Henrique 

estava sofrendo e cedendo às pressões do capital internacional, comprometendo a economia e o 

bem-estar dos brasileiros.  

 Nos grupos, o resultado não foi satisfatório, na medida em que alguns participantes não 

conseguiram entender a analogia. Outra parcela, embora tivesse entendido vagamente, não 

conseguia entender “porque misturar política com futebol, duas coisas tão diferentes”. E parte do 

grupo entendeu a associação realizada pela propaganda. Esta parte explicou a mensagem aos 

demais. 

O resultado corrobora Freedman et alii (1973), para quem estimular a formulação de uma 

conclusão parece eficaz quando a audiência se compõe, primordialmente, de pessoas mais 

inteligentes. O mesmo autor recomenda não arriscar quando a comunicação contém argumentos 

complexos com os quais o eleitor não está familiarizado e que dizem respeito a uma questão que 

não é envolvente. 

Um fator que afeta a força dos argumentos é a novidade da informação que se apresenta. 

Uma comunicação que contenha novas informações sobre uma questão deverá ser mais eficaz do 

que uma que contenha informações com as quais os ouvintes já estão familiarizados. 

Presumivelmente, os eleitores não tinham levado em conta as novas informações quando 

adotaram a posição que atualmente sustentam e, ao receberem a novidade, estarão mais dispostos 

a mudar de opinião do que quando só conheciam as antigas informações. Assim, ao apresentar-se 

um argumento, quanto mais informações novas forem incluídas, mais mudança de atitude ele 

poderá produzir. 

 170



Popkin (1991) analisa a eficácia da persuasão de uma mensagem nova. Para ele, a 

mensagem nova é mais persuasiva que uma mensagem velha quando apresenta informações 

pessoais e de fácil entendimento e a mensagem velha mostra-se programática e de difícil 

assimilação. O depoimento a seguir demonstra como uma informação nova, ainda que 

programática, pode ser eficaz na formação ou reforço de uma atitude. 

 
G7: Eu gostei muito quando o Lula falou sobre reforma agrária. Ele falou em dividir a terra para 
gerar emprego e produzir alimento, gostei do seu programa. (Grupo realizado em 01/09) 
 
 
A variável referente à predisposição para a comunicação que está sendo avaliada neste 

trabalho refere-se à ideologia política, que trataremos no capítulo a seguir. No momento, vale a 

pena salientar, ainda que rapidamente, aquelas características de personalidade que podem vir a 

contribuir para esta etapa que estamos analisando sobre o processamento individual da 

mensagem.  

Freedman et alii (1973) enumerou tais características de personalidade. De acordo com o 

autor, os indivíduos com baixa auto-estima tendem a ser mais persuasíveis do que os que 

possuem elevada auto-estima. A baixa auto-estima acarretaria sentimentos de inadequação e 

inibições sociais. A explicação mais tradicional das relações entre auto-estima e capacidade de 

persuasão é que as pessoas de baixa auto-estima atribuem baixo valor às suas opiniões, assim 

como a tudo o mais que lhes diga respeito. Como dão pouco valor às suas opiniões, são menos 

relutantes em renunciar a elas e, por conseguinte, são mais suscetíveis a mudá-las. Podemos 

estabelecer um vínculo entre este aspecto de personalidade e o aspecto social. A percepção de 

ocupar o fragmento desprestigiado da sociedade tende a baixar a auto-estima dos homens e 

mulheres comuns. De modo geral, tal percepção torna as pessoas inseguras sobre seus 

conhecimentos e conduz à inibição, como foi visto no capítulo 2.  

As pessoas com maior grau de escolaridade são tão persuadidas quanto aquelas que 

possuem baixa escolaridade (Freedman et alii, 1973). A diferença se encontra nos tipos de apelos 

persuasivos que se revelam mais eficazes. As pessoas mais preparadas culturalmente são menos 
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influenciadas por argumentos ilógicos e incoerentes do que as pessoas com menos recursos 

culturais, e estas poderão ser menos influenciadas por argumentos difíceis e complexos. Neste 

caso, os eleitores tendiam a abandonar o processo persuasivo, pois os argumentos lhes pareciam 

difíceis de ser compreendidos e assimilados. Quanto ao comportamento dos homens de maior 

escolaridade, este trabalho tem pouco a dizer na medida em que não analisou o perfil. No 

entanto, vale lembrar a teoria de Boudon. Ao tratar da ideologia restrita, ele adverte que mesmo 

as pessoas que gozam de alguma escolaridade são capazes de utilizar verdadeiras caixas-pretas 

desprovidas de validade.  

Boudon (1989) descreve uma pesquisa em que participaram pessoas que possuíam, no 

mínimo, uma educação de nível secundário. A estas pessoas foi proposta a seguinte questão: 

Suponhamos que numa maternidade seis crianças tenham nascido, e que a alternância dos sexos 

tenha sido a seguinte: HHHMMM. No dia seguinte, a ordem de nascimento de outras seis 

crianças foi: HMHHMM. Se observássemos a maternidade durante um longo período, qual das 

duas seqüências precedentes apareceria mais freqüentemente. A resposta correta seria que as 

duas são igualmente prováveis. No entanto, a resposta apresentada pela maioria das pessoas foi 

que a primeira seqüência tinha menos chances de acontecer. Raciocínio semelhante fazem os 

jogadores de loterias que procuram jogar nos números que mais foram sorteados. 

Para Boudon, as pessoas pesquisadas mostraram-se não familiarizadas com a estatística e 

por isso tenderam a opor a ordem ao acaso. A seqüência HHHMMM parece mais ordenada que 

HMHHMM, a qual parece mais ajustada à idéias que se pode fazer do acaso. As pessoas 

escolheram a opção errada porque possuíam um pré-saber sobre estatística, desconhecendo com 

exatidão os conceitos da disciplina. 

Neste item procuramos identificar os mecanismos utilizados pelo eleitor comum para 

selecionar e processar as mensagens eleitorais. Podemos verificar que ao se expor à propaganda 

política, ele o fez de maneira seletiva aceitando aquelas mensagens que se aproximavam de suas 

ideologias e rejeitando as mensagens que não eram ajustadas às suas posturas anteriores. O 
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eleitor rejeitou as mensagens apenas negando-as, descredenciando a fonte e atacando o valor da 

própria propaganda. Para aceitar as mensagens, o eleitor considerou as propostas e avaliou o 

candidato pessoalmente. As propostas devem ser concretas e passíveis de realização. Quanto ao 

candidato, ele deve demonstrar autoridade nos assuntos públicos e despertar confiança no 

eleitorado. Contudo, podemos verificar que o processo de cristalização da opinião demandava a 

validação dos grupos. O segundo passo do processo persuasivo é o tema do item a seguir.  

 

5.3 – O HORÁRIO ELEITORAL E A CONVERSA DO DIA-A-DIA 

 

Há duas razões pelas quais os grupos de referência são tão eficazes na produção de 

mudanças de atitude e na criação de atitudes. O grupo é uma fonte estimada de comunicação 

porque as pessoas tendem a dar valor ao grupo a que pertencem. Quando o grupo diz alguma 

coisa, cada membro é propenso a confiar e acreditar na mensagem. Além disso, na medida em 

que se consideram membros do grupo, as pessoas tendem a aferir valores afinados ao dele. O 

grupo confere elevado valor ao que é semelhante aos demais membros (Freedman et alii, 1973). 

A partir da segunda razão podemos supor que os grupos têm duplo efeito: primeiro, mudar a 

opinião de um membro para fazê-la coincidir com a do resto do grupo, e segundo apoiar a 

opinião de um membro, para que ele possa resistir à persuasão externa. O nosso objetivo é 

mostrar como o processo de persuasão eleitoral se concretiza no dia-a-dia. 

O processo de persuasão do horário eleitoral começa com a divulgação da mensagem. O 

homem comum se integra ao processo motivado pela sensação de incerteza sobre a sua decisão 

do voto. O horário eleitoral é veiculado pela televisão, estando ao alcance do eleitor em sua casa. 

Ao se expor aos programas, surgem outras incertezas, agora sobre o processamento das 

mensagens da propaganda. A incerteza produz nas pessoas uma necessidade de comparação com 

as outras. Esta comparação pode determinar para uma pessoa se ela está no caminho certo ou 

não, de acordo com o grupo de referência. Neste momento, encerra-se o processamento 
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individual e a formação da preferência passa a ser uma questão interpessoal dentro dos pequenos 

grupos.  

Porque as pessoas pertencem ao mesmo grupo, elas possuem atitudes similares e exibem 

tendências seletivas semelhantes. Mas isso não significa que todos os membros estão expostos da 

mesma maneira ou que serão influenciados precisamente sobre os mesmos aspectos da 

experiência comum. Cada um dos pares terá experiências e informações privadas. É na sua 

interação com o grupo, que o indivíduo torna pública a sua experiência individual e se 

constituem então as atitudes comuns. A interação serve para diminuir o isolamento de cada 

indivíduo, eles apresentam argumentos para justificar sua posição.  

As pessoas tendem a buscar a estabilidade das opiniões nos grupos. Esta atitude não deve 

ser explicada por “obstinação” ou “inércia” da natureza humana. Algumas outras funções sociais 

e psicológicas estão sendo satisfeitas com a preservação destas atitudes básicas. Elas promovem 

satisfação aos indivíduos em seu grupo de contato. Mantendo suas atitudes intactas, evitam ou 

minimizam conflitos e desentendimentos com pessoas do grupo.  

O conflito de opiniões ocorre quando uma pessoa avalia negativamente um candidato, 

mas um amigo lhe diz que o mesmo é sensacional. Assim, o sistema desequilibra-se. Para reduzir 

o desequilíbrio é preciso mudar de atitude em relação ao candidato e concordar com o amigo ou 

ainda convencer o amigo dos defeitos do político. Em contrapartida, se alguém de quem a pessoa 

não goste tem uma atitude diferente da sua, não há desequilíbrio nem pressão para a mudança de 

atitude.  

 Freedman et alii (1973) chama a atenção para o fato de que quanto mais afeto as pessoas 

tiverem pela fonte de comunicação discrepante, mais provável é que alterem suas atitudes. O 

autor propõe que as pessoas tendem a ser mais influenciadas por aquelas que lhes são próximas e 

semelhantes do que pelas que lhes são distantes e diferentes. Isto é conseqüência da tendência de 

gostarmos das pessoas que nos são próximas e semelhantes. Mas a proximidade e semelhança 

também aumentam a influência por outras razões. Suponhamos que uma pessoa que nos é 
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próxima e semelhante seja também com quem compartilhamos nossos afazeres do dia-a-dia e 

muitos valores ideológicos. Acreditamos que ela formula suas decisões a partir das mesmas 

bases que nós o faríamos 

Esta necessidade de integração e estabilidade no pequeno grupo já fora tratada por 

Lazarsfeld em The people choice. Lazarsfeld (1948) argumenta que a influência pessoal sobre as 

atitudes parece estar na razão inversa da distância social. Propõe que são as pessoas próximas de 

nós, com as quais nos encontramos todos os dias, que exercem maior influência sobre nossas 

atitudes, e não as figuras fascinantes do mundo maior.  

Nesta pesquisa, propomos fazer uma emenda a esta generalização. É preciso reconhecer o 

poder de influência de um renomado jornalista (ou qualquer outra “figura fascinante do mundo 

maior”) nos dias atuais. No entanto, acreditamos que tal efeito ocorra no estágio do 

processamento individual. O telespectador assiste o Marcelinho Carioca e outros artistas darem o 

seu apoio ao candidato Fernando Henrique. O aparecimento do jogador ou artista ativa a atenção 

do telespectador. Caso ele goste de Marcelinho, o jogador contribuirá para a formação de uma 

atitude positiva em relação ao candidato. Caso não goste do Marcelinho, o jogador poderá 

influenciar negativamente a percepção do telespectador em relação ao candidato. O conflito no 

nível individual pode ocorre se o eleitor gostar do jogador e não gostar do presidente ou se ele 

gostar do presidente e não gostar de Marcelinho. A validação do processamento individual, no 

entanto, ocorre na interação com o grupo, onde propomos que ocorra o efeito do prestígio. O 

efeito de prestígio propõe que as pessoas que se encontram socialmente mais próximas de nós, 

porém um pouco mais elevadas em matéria de prestígio exercem maior impacto sobre nossas 

atitudes. Possuem prestígio em um grupo aqueles que possuem maior conhecimento e 

informações, melhores empregos e que ainda sejam prestativos para o seu pequeno grupo. Este é 

o perfil do líder de opinião. Este indivíduo exerce grande influência no grupo, mas é preciso 

dizer que as partes medíocres também conversam entre si e tal conversa também serve para a 
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validação das mensagens. O conhecimento hoje encontra-se bem dividido entre as partes dos 

pequenos grupos, dada a penetração dos veículos TV e rádio. 

 Ao longo das entrevistas em profundidade foi possível identificar o efeito indireto da 

propaganda eleitoral. Quando os participantes eram perguntados se assistiam à propaganda 

eleitoral respondiam que não acompanhavam com freqüência, mas que ao longo da campanha já 

haviam assistido algumas vezes. Antônio chegou a dizer que não estava acompanhando a 

propaganda porque era muito ocupado. Ele era um eleitor de Fernando Henrique convicto. Desde 

a primeira entrevista, que aconteceu em maio, defendia sua postura a partir de argumentos sobre 

a manutenção do Real. Já em setembro, havia acrescentado ao seu discurso a estratégia 

divulgada pela campanha do PSDB sobre a maior competência e o maior preparo do presidente 

para enfrentar os efeitos da crise internacional no país. Trata-se de um claro exemplo de pacote 

de idéias, nos termos de Boudon (1989), obtido senão diretamente da propaganda, via sua 

repercussão entre os telespectadores/eleitores.  

 O efeito indireto do Horário Eleitoral se concretiza na rotina do dia-a-dia. Acima, 

identificamos o perfil do líder de opinião nos pequenos grupos. Pela descrição, não parece difícil 

classificar a professora da escola como uma líder de prestígio entre os alunos. Claudia foi uma 

das jovens entrevistadas que disseram raramente assistir a propaganda eleitoral. Quando 

perguntada se costumava conversar sobre o Horário do TRE com os amigos e parentes, Claudia 

respondeu que sempre que surgia este assunto na escola, a professora gostava de comentar sobre 

os candidatos. Prosseguindo, contou que certa vez, o assunto foi o programa de Fernando 

Henrique em que ele apresentava propostas para a solução do problema da seca no Nordeste. A 

professora comentou que o candidato não cumpriria as suas promessas porque recentemente 

havia tratado com descaso as famílias que sofriam com a seca. Claudia, que não havia visto 

aquele programa, concordou com a professora que o candidato não resolveria o problema da 

seca. 
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 Além do efeito persuasivo resultante do diálogo, chama a atenção o poder limitado da 

propaganda política de criar cenários abordando os temas em disputa. Tal poder é limitado pelo 

poder da imprensa de construção do cenário de representação (CR-P). A propaganda tem mais 

chance de sucesso se dialogar de maneira afinada com a imprensa. Em julho, a imprensa havia 

enfatizado o problema da seca do Nordeste e o enquadramento utilizado apontava para a 

ineficácia do governo. Este foi um mês crítico para a campanha de Fernando Henrique, como 

vimos na parte 2. A propaganda de Fernando Henrique não foi capaz de mudar a avaliação da 

professora sobre o desempenho do presidente em relação ao assunto. O efeito da persuasão foi 

negativo e sua ineficácia teve repercussão também na formação da atitude de Claudia, que 

sequer assistiu ao programa. 

 Mas a comunicação intragrupos envolve também a conversa entre pessoas medianas. A 

dona-de-casa Nair, mesmo sem ter acompanhado o Horário Eleitoral, disse ter conversado com a 

sua vizinha Aurora e com a família a respeito. Nair conta que Aurora puxou o assunto, 

perguntando a ela se estava assistindo ao Horário Eleitoral. Ela respondeu que não porque estava 

acompanhando a novena. Aurora, então, contou sobre os programas de Fernando Henrique, seu 

candidato, e reproduziu o discurso de campanha do PSDB do controle da inflação e da 

estabilidade da moeda. Começou lembrando a amiga de como era a remarcação dos preços nos 

supermercados há cinco, seis anos, e concluiu argumentando que se não fosse a estabilidade da 

economia, proporcionada pelo Plano Real, certamente Nair não teria conseguido se organizar e 

comprar o terreno em que estava começando a construir a casa que tanto sonhara. Se o 

argumento inicial não sensibilizou a amiga, o argumento final parece ter balançado as 

convicções anti-Fernando Henrique de Nair: “Ainda não sei se vou votar no Fernando Henrique. 

Mas o que ela falou está certo. Acho que é por isso que meu marido vota nele. Mas em todos os 

casos vou parar de falar mal do homem.” 

 A eficácia do efeito da persuasão na interação do cotidiano é explicada pela credibilidade 

do líder, mas também pela eficácia da mensagem. A primeira explicação é aplicável à conversa 
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desenvolvida entre a professora e Claudia. A segunda explicação é aplicável à conversa de Nair 

e Aurora. Como a vizinha conhecia a realidade específica de Nair, além de seus sonhos e 

aspirações, soube adaptar com exatidão – endereçada – o discurso amplo da televisão. Diante da 

ausência de distinção de prestígio entre as duas mulheres, a conversação visava uma tentativa de 

acordo entre opiniões diversas, o que a literatura chama de cristalização das opiniões: quando 

não existe uma opinião prioritária, interações mútuas serão cristalizadas.(Freedman et alii,1973)  

 Ao longo do trabalho, verificamos que a confiança entre as partes dos grupos é construída 

no cotidiano e implica a convivência diária. Diferentes trabalhos já trataram da importância dos 

grupos sociais. O trabalho de Velho (1986) analisa o universo da classe média do Rio de Janeiro 

e conclui que os amigos podem ser tão ou mais significativos do que os parentes, em termos de 

freqüência de contato, apoio cotidiano e compartilhamento de dificuldades. Essa camada da 

Zona Sul conta com recursos materiais e simbólicos que permitem que sua identidade dependa 

menos da família, ou de uma rede de vizinhança como grupo de referência exclusivo. Já a classe 

baixa moradora da favela analisada pelo trabalho de Zaluar (1982) tem forte ligação com os 

vizinhos.  

 No caso dos homens comuns analisados neste trabalho a rede social está fortemente 

ancorada nas relações com parentes. As justificativas podem ser instrumentais (espaciais) ou de 

caráter moral. Os homens de classe média/baixa costumam dividir terreno com os parentes, de 

modo que cada um constrói sua casa pequena naquele espaço comum. Entre os entrevistados, 

Dirceu, Antônio, Júlio, Vilma, Ricardo dividem terreno com outros irmãos. Aline, Beatriz e 

Marcela moram com os familiares. Assim, os seus vizinhos são os próprios parentes.  

 Existe ainda uma preocupação de manter a imagem de seriedade e integridade junto ao 

público externo. Esta classe é mais reservada que as demais, não gosta de expor os seus 

problemas aos vizinhos ou amigos, por isso, diante de uma dificuldade prefere recorrer aos 

parentes.  
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Vale ressaltar que, a partir dos dados empíricos, observamos que o grupo social exerce 

maior influência sobre a atitude política da mulher do que o marido. As mulheres hoje não vivem 

mais isoladas e referenciadas apenas pela opinião do marido. O cotidiano destas mulheres é 

preenchido por relações com grupos sociais como parentes, vizinhos e, no caso de trabalharem 

fora, os colegas de trabalho. A justificativa para a existência destes fortes laços está relacionada 

com a preservação de valores e atitudes tradicionais, mas principalmente pela necessidade de 

ajuda para a solução das questões presentes no cotidiano. Nair foi ajudar a irmã a fazer 

salgadinhos para a festa do sobrinho, Laís faz as unhas dos parentes, Aline e Marcela moram 

com a mãe, a sobrinha de Ana mora com ela e, por isso, recebe uma ajuda do irmão.  

 No universo simbólico, é nas conversas enquanto enrolam o salgadinho e pintam as 

unhas, que estas mulheres elaboram as concepções sobre a conduta, sobre o que é certo e o que é 

errado. A conversa ao pé do portão parece preencher uma significativa importância no sentido 

cultural, de orientação da vida. Ali, as pessoas aumentam os seu estoque de conhecimentos e 

ordenam os fragmentos de informação para interpretar o mundo.  

 Nos quatro últimos capítulos buscamos interpretar o processo de tomada de decisão sobre 

o voto a partir do comportamento do eleitor em 1998. Vimos como a ideologia política 

influencia o processo de tomada de decisão. A partir da alienação política, foi possível justificar 

o afastamento do eleitor comum da política institucionalizada no período entre eleições. Na 

medida em que não se percebe capaz de interferir no processo político, não investe parte de seu 

tempo no assunto. É a regra do economicismo do cotidiano. No entanto, reconhece que quando 

chega o período eleitoral, ele, homem comum, ganha relevância no mundo da política. O 

momento eleitoral é relevante para o homem comum, na medida em que ele sente a 

responsabilidade de votar no “menos pior” entre os candidatos, pois, passado o dia das eleições, 

ele volta a ser alijado da política.  

 A motivação mínima para o voto está vinculada à dependência dos homens comuns em 

relação ao governo. Embora reprovem a incapacidade dos governantes de gerenciar os recursos e 
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promover a igualdade de oportunidades, não se vêem em condições de prescindir dos políticos. 

Ou seja, eles existem e são imprescindíveis, mesmo que ruins. Desta forma, é preciso buscar, no 

momento eleitoral, o candidato que melhor possa atender às demandas sociais, mesmo 

reconhecendo que ele ficará aquém das expectativas. 

 Surge assim a necessidade de tomar a decisão. Diante da certeza de que o resultado estará 

aquém da demanda, e diante da dificuldade de processar a informação política, as pessoas 

acabam por tomar suas decisões a partir do conhecimento que possuem e das informações que 

conseguem processar. Desta maneira, a mídia serve para facilitar o acesso às informações sobre 

as esferas de tomada de decisão. A partir das informações veiculadas pela imprensa e pelas 

campanhas eleitorais, o homem comum constrói sua visão sobre a política, a disputa, os 

candidatos. Por isso, reconhecem e prezam a liberdade de imprensa. 

 Ao decidirem o seu voto, buscam identificar entre os candidatos, dos quais desconfiam e 

desacreditam, aquele que melhor poderá governar o país. Para isso, escutam suas promessas e 

procuram identificar alguma garantia de que o político, uma vez eleito, e estando o eleitor alijado 

da política, de fato cumprirá, ainda que parcialmente, a sua promessa. Neste momento, o sistema 

de valores e de crenças serve para a construção da imagem dos candidatos e para a formação da 

preferência. Assim, podemos concluir que a ideologia política do homem comum influencia o 

comportamento político, determinando o processo de decisão do voto, assim como oferece 

subsídios também para a etapa final do comportamento do eleitor que é a formação da 

preferência. 
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CAPÍTULO 6 – PROCESSO DE DECISÃO UNIFORME E FORMAÇÃO DE PREFERÊNCIAS DIVERSAS: 

A IMPORTÂNCIA DA HIERARQUIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS VALORES 

 

 O resultado da pesquisa aponta que a atenção dos eleitores em relação à propaganda da 

TV, bem como sua retenção de informações, é influenciada pelo conjunto de crenças e atitudes, 

que embora possa ser modificado pela mensagem persuasiva do vídeo, costuma, 

predominantemente, num processo inverso, adaptar o conteúdo das mensagens para então julgá-

las. Ainda a partir da análise do conteúdo das falas, podemos perceber o sentido utilitário da 

ideologia, na medida em que as crenças fundamentam para o homem comum as razões para a sua 

postura. Os argumentos que elaboravam nos debates eram baseados em julgamentos, valores, 

experiências do dia-a-dia, experiências do passado ou em notícias veiculadas nos meios de 

comunicação. 

 
J2: Eu acho que deveriam investir mais na saúde e educação porque como mostra, muitas vezes 
eu comparo, no Jornal Nacional, uma mulher, por exemplo, foi tentar ganhar filho e quando 
chegou no hospital, não tinha vaga para ela. Onde é que já se viu um negócio desses? (Grupo 
realizado em 08/09) 
 
 

 O argumento elaborado a partir da notícia veiculada pelo telejornal apresenta forte 

influência da ideologia política já apresentada no primeiro capítulo. O que justifica a 

preocupação da participante a respeito do assunto? E qual o motivo de sua indignação? A 

dependência da mulher em relação aos serviços públicos justifica a sua preocupação, que 

motivou a retenção da mensagem. Já a indignação está vinculada à crença de que oferecer tais 

serviços é obrigação mínima do Estado, que não tem cumprido o seu papel. Por fim, vale notar 

que a participante do grupo utilizou-se de informações veiculadas pela mídia para avaliar o 

primeiro governo de Fernando Henrique ao longo do debate. 

 Fundamentalmente, as experiências do cotidiano eram a âncora que permitia apreciações 

sobre o debate político. Ao comentar a fala da propaganda de Fernando Henrique sobre a 
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necessidade do trabalhador brasileiro comer melhor, a participante recorre às dificuldades do 

dia-a-dia. Por fim, conclui a sua fala lançando mão da percepção de exclusão social e de 

hostilidade em relação à política no Brasil. 

 
E5: O peão precisa de alimento porque o trabalho dele é pesado. Eu sou servente da EMBRAPA. 
Trabalho de 7:00 às 16:30. Eu levanto às 5:00, chego de jejum no trabalho, ainda levo um 
pãozinho para comer às 9:00, mas e aquele que nem isso tem? Aquele que roça mato lá, os 
pedreiros, os garis...São os salários mais baixos, os menos respeitados... Eu não gosto de política 
mesmo, não. Isso só é bom lá no Japão.(Grupo realizado em 27/08). 
 
 

 O estudo dos eleitores comuns indica que eles possuem um quadro extremamente 

limitado de referências para decidir o voto, não possuem quase nenhum conceito específico para 

tratar de temas que escapem às categorias da vida comum e operam com essas mesmas 

categorias para lidar com situações novas ou ocasionais como o momento político/eleitoral. 

 A percepção de sociedade dividida, desigual foi facilmente identificada nos depoimentos 

coletados e demonstrou influenciar de maneira significativa a interpretação dos discursos de 

campanha. Associada à desigualdade social está sempre a idéia de descaso dos políticos com o 

homem comum. 

 
S4: Você pode prestar a atenção. Os artistas, o Antônio Ermírio de Morais, um dos homens mais 
ricos do país, aparecem apoiando este homem (Fernando Henrique). Porque quem tem poder e 
dinheiro sempre busca ter mais. Agora, a maioria está apagada, sempre massacrada. Eu sou 
aposentado, pago aluguel, vai eu procurar um homem desses. Eles falam: “Este homem é muito 
chato”.(Grupo realizado em 26/09) 
 
 

 A distinção “ele, o grande e influente empresário” e “eu, o pobre e anônimo aposentado”, 

associada à percepção da alienação política determinou a leitura do depoimento veiculado na 

propaganda de Fernando Henrique. No ressentimento ocasionado pela distinção social está a 

justificativa para o rancor despertado pelo presidente ao chamar de “vagabundos” os 

trabalhadores que se aposentaram cedo.  

 
M6: O Fernando Henrique falar que um homem que aposenta com 30 anos de serviço é 
vagabundo? Chamar o aposentado de vagabundo, mas o que é isso? Um homem que teve tudo na 
mão. (Grupo realizado em 12/09). 
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 Na realidade do homem comum, aposenta cedo apenas aquele indivíduo que começa a 

trabalhar ainda muito novo. E tais pessoas não podem ser chamadas de vagabundas por um 

homem cuja realidade, acreditam, é marcada pelo conforto e pelo luxo. Ao tratarmos do 

processamento das mensagens das campanhas oposicionistas, será possível verificar como o 

efeito de perspectiva social influenciou a decisão do voto contra Fernando Henrique. 

 Tentamos ilustrar como as idéias políticas delimitadas no capítulo 2 servem de 

predisposição para o processamento dos discursos de campanha. A seguir, a intenção é ver como 

elas foram instigadas pelo marketing político. Veremos como os participantes hierarquizaram 

suas crenças a partir dos discursos de campanha, ao elaborar sua preferência. Serão estudados os 

três principais candidatos da disputa. 

 

6.1) O PROCESSO DE DECISÃO DO VOTO EM FERNANDO HENRIQUE 

 

 O participante eleitor de Fernando Henrique, ao decidir o seu voto, comportou-se de 

modo semelhante àquele participante eleitor de Lula e de Ciro Gomes. Como já foi apresentado 

acima, eram homens e mulheres que no momento eleitoral buscavam maiores informações para 

decidirem o voto. Usavam informações acessíveis, de modo a diminuir o custo do voto. 

Paralelamente, buscavam entre as alternativas presentes aquela que maior retorno poderia trazer 

em termos de implementação de políticas públicas. Em meio a tanta insegurança, os eleitores 

lançaram mão do conhecimento que possuíam do passado dos candidatos e de suas 

características pessoais. Procuravam garantias de realização de promessas futuras. Todo este 

processo de avaliação estava vinculado ao seu sistema de crenças.  

 A análise do material empírico indica que os eleitores participantes usaram muito mais o 

passado para orientar suas escolhas do que as propostas relativas ao futuro. Afinal , o passado já 

estava dado e disponível para avaliação. 

 
D3: Esse problema de prometer muito é de todos os candidatos. O Fernando Henrique está aí, e se 
o povo estiver satisfeito, ele vai continuar. (Grupo realizado em 25/08). 
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 A participante acima aponta em sua primeira frase para a crença repartida pelo homem 

comum de que todo político promete no período eleitoral e, passado este momento, esquece o 

seu compromisso com o povo. Por isso, muita promessa, por si só, não é garantia para um bom 

futuro governo. Então, ela busca a garantia no conhecimento que possui de Fernando Henrique.  

 Os participantes que votaram em Fernando Henrique se apegaram ao ganho mínimo que 

obtiveram e projetaram outro ganho mínimo com base no passado. Em sua campanha, como foi 

visto na parte 2, Fernando Henrique divulgava um mundo atual bom, marcado pelo sucesso da 

estabilidade econômica. Um grupo relevante dos participantes eleitores de Fernando Henrique 

adotava este discurso para justificar o seu voto. Estes reconheciam em Fernando Henrique um 

bom governante dada a prosperidade decorrente da estabilização da moeda.  

 
F5: O que eu tenho hoje eu comprei com este plano. Por isso, eu voto nele. Se ele conseguiu isso 
até agora, depois ele pode conseguir muito mais. Mas se outro entrar vai mudar tudo.(Grupo 
realizado em 29/08) 
 
H7: Eu sou pobre, sei e vejo a realidade. O Brasil está comendo melhor, qualquer um tem uma 
televisão em casa. (Grupo realizado em 05/09) 
 
G3: O negócio é justamente este: Plano Real e Fernando Henrique. Nestes quatro anos muita 
coisa melhorou para a gente. (Grupo realizado em 03/09) 
 
 

 Ao agir desta maneira, o participante do grupo realizado no dia 29 mostrava-se 

persuadido pela retórica da ameaça adotada pela campanha de Fernando Henrique. Tal retórica 

pode ser mais bem ilustrada pelo spot que fazia o telespectador se recordar da época em que a 

comida, a gasolina e o aluguel subiam freneticamente. Tal estratégia discursiva baseada no temor 

ganhou relevância diante do cenário da crise internacional. A estratégia obteve sucesso nos 

grupos pesquisados, despertando preocupação nos integrantes. 

 
N 8: Se ele (Fernando Henrique) não segurar, se ele não estabilizar a moeda, se ele deixar a crise 
chegar, aí é que vai bagunçar tudo. Vai desvalorizar o Real, vai desvalorizar o salário do 
empregado, o dólar vai subir. Então ele tem que se preocupar é com a estabilidade da moeda. Já 
pensou se ele deixar cair o Real, o dólar subir, disparar, como é que nós vamos ficar? A 
desvalorização do nosso dinheiro. Nós vamos chegar no supermercado e 100 reais não vão dar 
mais para comprar um pacote de arroz. (Grupo realizado 15 de setembro de 1998) 
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 Nem todos os participantes eleitores de Fernando Henrique avaliavam de maneira tão 

positiva o primeiro governo do presidente. Parcela significativa dos participantes que votavam 

em Fernando Henrique demonstrava críticas ao seu governo. No entanto, reconheciam que 

alguma coisa ele havia feito. A estes eleitores era dirigido o discurso divulgado pela campanha 

do PSDB “ele não fez tudo, mas fez muito pelo Brasil”. 

 Entre estes participantes eleitores, estavam aqueles que possuíam um voto um pouco 

frágil, mas que diante da crise internacional e da ameaça à estabilidade da moeda aderiram com 

convicção a Fernando Henrique. Estes participantes temiam que diante de um cenário de crise 

internacional, a economia brasileira fosse abalada, sacrificando o seu dia-a-dia. 

 Para este grupo composto por pessoas apenas relativamente satisfeitas com o governo 

Fernando Henrique, o motivo do voto na reeleição do presidente esteve mais vinculado às suas 

características pessoais do que à avaliação de seu primeiro governo. Para elas, Fernando 

Henrique superava os seus adversários em capacidade e preparo para enfrentar a crise 

internacional. Assim, tais eleitores aceitavam a retórica principal da campanha da reeleição de 

que somente o mesmo presidente seria capaz de enfrentar ataques especulativos contra o Real e 

manter a estabilidade. Mesmo conscientes das dificuldades que estavam vivendo e das que 

poderiam enfrentar no futuro próximo, justificavam a sua intenção de voto em Fernando 

Henrique reproduzindo o discurso de sua campanha.  

 Cabe ressaltar que o Jornal Nacional (TV Globo) e a contrapropaganda a Fernando 

Henrique enfatizava o cenário de crise econômica. O eleitor, por sua vez, assumia a percepção de 

que o Brasil estava inserido em um contexto de interdependência entre as nações, no qual 

conflitos financeiros no sistema internacional tinham profundo impacto nas escolhas das 

políticas domésticas. O participante anteriormente citado foi capaz de imaginar as conseqüências 

da queda das bolsas no preço do arroz nas prateleiras do supermercado. Ao prever como a não 

habilidade do governo diante da crise afetaria o seu cotidiano, o eleitor ficou apavorado.  
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 Da mesma maneira como procedeu o eleitor satisfeito com o Plano Real, este eleitor 

apenas relativamente satisfeito, mas temeroso em relação ao quadro futuro, empenhou-se em 

criar um mundo futuro a partir da eleição de cada um dos presidenciáveis e concluiu que quem 

melhor poderia assegurar a estabilização da moeda era o candidato mais experiente e 

competente. 

 Os participantes que assim se comportaram têm suas atitudes explicadas pela 

fenomenologia de Schutz (1974), segundo a qual o homem comum procura enquadrar sempre os 

fenômenos do mundo ao seu universo de experiências rotinizadas. Para concretizar a crise, o 

participante mapeou suas conseqüências até o preço do arroz. E expressou que o presidente 

precisava segurar a crise. Os participantes esperavam do presidente um melhor conhecimento a 

respeito do assunto, que lhes escapava, e a melhor solução para o povo. Trata-se do que Schutz 

chama de recorrer ao especialista. Nas entrevistas em profundidade, os participantes, quando 

perguntados sobre o que seria melhor para administrar o país, o povo ou os políticos, respondiam 

que acreditavam que o povo conheceria melhor os problemas, mas que os políticos saberiam 

gerenciá-los melhor na medida em que eram especialistas nos assuntos públicos. Em última 

instância, a competência oferecia maior segurança ao homem comum. 

 A partir da análise dos questionários aplicados (ver anexos), foi possível verificar a 

centralidade do argumento da competência de Fernando Henrique na decisão do voto. Dos 

participantes, 48% acreditavam ser Fernando Henrique o candidato mais preparado para superar 

as dificuldades, enquanto 37% apostavam em Lula. (tabela 2 ) 

 
I 8: Eu tenho medo do Lula por causa da preparação dele. Eu acho pouca. (Grupo realizado em 
05/09) 
 
 

 Ao enfatizar o preparo, remetiam a um segundo valor, o estudo. Para superar a pobreza, o 

preconceito e transitar em qualquer ambiente é preciso ter estudo. Na primeira parte desta tese, 

foi possível verificar que o homem comum sente as conseqüências desta regra que acaba 

assimilando e adotando na avaliação de terceiros. 
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 A campanha de Fernando Henrique instigava a desconfiança em Lula ao enfatizar a 

formação e a experiência do presidente em detrimento da de seu adversário. Uma segunda 

característica pessoal do presidente que ganhou relevância naquele momento eleitoral foi sua 

suposta seriedade.  

 O candidato presidente enfrentou grandes desafios naquele pleito. Em plena campanha, 

devido à crise internacional e à solução adotada pela política econômica governista, Fernando 

Henrique fez subir a taxa dos juros a patamares inconcebíveis para a economia que produz e gera 

emprego. No entanto, a atitude, ao invés de lhe causar um maior desgaste, elevou os índices de 

intenção de voto. O sucesso está na estratégia discursiva adotada pelo candidato naquele 

momento. Fernando Henrique dizia que os juros altos naquele momento deveriam ser vistos 

como um remédio amargo, que embora ruim, era necessário. Em seus depoimentos, dizia que 

não estava preocupado com as conseqüências eleitorais de suas medidas econômicas, pois tinha 

um compromisso com o Brasil, com a estabilidade do Real. 

 Como Hovland e Janis (1953) apresentam em seu modelo, nada é mais eficiente em 

termos discursivos do que destruir o adversário, e Fernando Henrique o fazia singelamente, 

construindo uma imagem de abnegado. O presidente dizia que poderia sair desgastado daquele 

momento de crise, mas era preciso poupar o Brasil. Fernando Henrique conseguiu então 

despertar a credibilidade do eleitorado com o discurso de homem competente e confiável. 

 Por fim, uma parcela dos eleitores votou em Fernando Henrique porque não queria votar 

em Lula. Para parte dos eleitores, Lula era um candidato despreparado e baderneiro. O mundo 

futuro com o Lula seria o da desordem com muita greve e ingovernabilidade.  

 Entre os homens e mulheres comuns que rejeitavam Lula, estavam aqueles que temiam a 

ingovernabilidade, dada a fragilidade de seu partido. O temor da ingovernabilidade em um futuro 

governo Lula era justificado pela percepção que o homem comum possui da dificuldade de 

diálogo e conseqüentemente de consenso entre o PT e os partidos situacionistas.  
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 O homem comum percebe que a política trata da escassez de recursos, o que resulta em 

conflitos distributivos, e que para resolvê-los é preciso conversar, fazer acordos. Sem acordo, 

qualquer decisão fica paralisada. Desta forma, alguns participantes até gostariam de votar no PT, 

mas temem a sua fragilidade. Ao contrário, o PMDB sempre era citado para ilustrar um partido 

forte.  

 
L2: Não adianta votar no PT e por 450 deputados do PMDB. Adianta? Adianta nada. O Lula quer 
fazer um projeto, os deputados não aprovam. Acabou. Ele vai fazer? Não vai fazer. (Grupo 
realizado em 12/09).   
 
S8: O Lula vai ganhar e vai fazer o quê? O Exército comanda para tirar ele. Tirar o Fernando 
Henrique? Deixa ele lá mesmo. 
S2: Você vai votar em um tucano? 
S8: No tucano, não. Eu vou votar no menos pior. Vou votar no Lula? Eu vou morrer de fome. 
(Grupo realizado em 29/09) 
 
T7: Eu voto em Fernando Henrique por um motivo, ruim ou bom, a gente não tem um governo 
diferente. Se o pessoal votar no Lula, o Lula vai ganhar, mas não vai dar conta de fazer nada. 
Porque ninguém vai apoiar ele em nada. Ele vai ficar de mãos e pés atados. O Senado, o 
Congresso, ninguém vai apoiar ele, entendeu? Só o Fernando Henrique vai ter o apoio de todos. 
 
– Mas por que o Lula não teria apoio e o Fernando Henrique teria?  

T7: Porque o PT é um partido fraco. É um partido da nossa classe, pobre igual à gente. Agora o 
Fernando Henrique é grande e eles são maioria lá dentro.(Grupo realizado em 01/10). 
 

 A fragilidade do PT em contraposição à força do PMDB e do PSDB é justificada ainda 

pela composição de sua bancada. Homens “fortes e bem situados socialmente” sustentam o 

PMDB, o PSDB e o PFL. Homens “fracos, trabalhadores pouco influentes” resultam em um 

partido de limitado poder de decisão. 

 Desta forma, ao identificar Fernando Henrique com um partido forte, os participantes 

acima decidiram pela reeleição do presidente por se sentirem mais seguros a respeito do mundo 

futuro. Vale ressaltar que, embora citassem a força do partido do presidente Fernando Henrique, 

com freqüência o identificavam como sendo o PMDB. 

 Assim, ao concluirmos sobre os motivos de voto em Fernando Henrique, corroboramos o 

postulado de Figueiredo et alii (1998), apresentado na segunda parte desta tese, que ressalta a 

importância do candidato se apresentar como o político mais capaz de garantir o mundo futuro 
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proposto. A despeito das propostas apresentadas, o eleitor votou em Fernando Henrique porque 

acreditava que, dentre as alternativas, o candidato do PSDB seria aquele que poderia prover 

maiores ganhos futuros. Os participantes que decidiram votar em Fernando Henrique 

identificavam tal garantia através: a) da avaliação do primeiro mandato do político e de seu 

plano de estabilização da moeda; b) de suas características pessoais de homem capacitado e 

sério; c) de seu partido forte capaz de garantir a governabilidade. Desta forma, a maior garantia 

de manutenção da ordem econômica e política em um futuro governo de Fernando Henrique 

justificava o voto na reeleição do presidente. 

 

6.2 ) O PROCESSO DE DECISÃO DO VOTO EM LULA 

 

 A leitura dos debates dos participantes aponta que a avaliação do governo Fernando 

Henrique foi mais central na decisão do voto da oposição do que os projetos que esta 

apresentava. Os participantes que se manifestaram a favor de Lula ou de Ciro Gomes olhavam os 

quatro anos de Fernando Henrique como desastrosos e projetavam a piora do cenário, no caso da 

reeleição. Na negação a Fernando Henrique está uma das principais fontes de voto em Lula.  

 
F2 :Antes de ganhar, ele ajudou o pobre e tudo .Quando ele ganhou, ele só se misturou com gente 
rica. Eu acho que se com quatro anos o Fernando Henrique fez esta limpa toda, com mais quatro 
anos não vai sobrar mais um pobre.(Grupo realizado em 01/09/1998) 
 
 

 Sem emprego ou com muito medo de perdê-lo e com salário baixo, o homem comum que 

manifestava intenção de voto em Lula assistia cético as promessas de crescimento econômico 

com estabilidade, apresentadas pelo presidente candidato. Eram pessoas que haviam se 

beneficiado com o Real, nos dois primeiros anos do plano, mas que já naquele período eleitoral 

sentiam-se excluídos dos benefícios da estabilização da moeda. Para os participantes eleitores de 

Lula, Fernando Henrique não se preocupava com os problemas das classes mais pobres. Era 

visto como um presidente distante e sem afinidade com o povo. Desta forma, a idéia de descaso 
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dos governantes em relação ao povo, que existe na crença do homem comum, ganhou relevância 

na disputa. Tal discurso que enfatizava uma postura elitista de Fernando Henrique era muito 

ressaltado pelas campanhas adversárias. O participante citado abaixo, ao assistir a propaganda 

em que o candidato governista aparecia junto ao trabalhador, fez questão de demonstrar a sua 

repulsa. 

 
O 4: É ridículo ver o Fernando Henrique apertando a mão dos operários de capacetes verdes e 
amarelos, sendo que ele negou apoio aos trabalhadores quando as montadoras do ABC paulista 
reduziram a carga horária, reduziram cargos e salários.(Grupo realizado em 19/09) 
 
 

 Os participantes eleitores de Lula reclamavam da ausência do presidente no país. 

Acreditavam que ele estava voltado apenas para as grandes questões internacionais e possuía um 

grande descaso com relação aos problemas do dia-a-dia. Insatisfeitos com o governo Fernando 

Henrique, ao imaginar um segundo governo, decidiam apostar em Lula.  

 
A3: Eu acho que tinha que dar uma oportunidade a outras pessoas para a gente ver. Eu acho que é 
um erro ter Fernando Henrique de novo. Ele fez um governo errado e vai fazer outro de novo? 
(Grupo realizado em 18/08) 
 
 

 De modo geral, o homem comum, ao votar em Lula, dizia estar apostando, dando uma 

chance ao candidato do PT. Como garantia, o candidato oferecia a sua história de vida humilde. 

Seus eleitores adotavam tal argumento para justificar o voto. A identidade estimulada entre o 

candidato e o homem comum é um típico exemplo do efeito de posição e disposição. 

 

P3: O Fernando Henrique nasceu em um berço de ouro e nunca fez nada. Ele nunca fez nada. Ele 
vai para o Nordeste, coloca um chapeuzinho, monta no burro, mas ele não sabe o que é aquilo. 
Agora o outro é trabalhador, tem que apoiar gente assim. (Grupo realizado em 22/09) 
 
O5: Eu fico com o Lula, pelo menos vamos colocar gente nova para ver se vai fazer alguma coisa 
para nós. Porque nós sempre somos sacrificados, sempre estamos sendo sacrificados. (Grupo 
realizado em 19/09). 
 
 

 Os participantes eleitores de Lula vislumbravam a chance de um ganho futuro com a 

vitória do candidato do PT. Em relação a Fernando Henrique, estavam certos de que nada 

ganhariam, já que, na sua percepção, haviam perdido nos dois últimos anos do primeiro mandato 
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do presidente o que haviam ganho nos dois primeiros anos do Plano Real. Trocavam a certeza de 

um futuro ruim com Fernando Henrique pela esperança de um governo melhor com Lula. 

Descartavam, assim, as garantias oferecidas por Fernando Henrique. Para os eleitores de Lula, o 

primeiro governo de Fernando Henrique depunha contra o candidato do PSDB. As 

características pessoais que oferecia, competência e seriedade; também eram questionadas. 

 
O 4: Porque se cultura fosse tirar o Brasil do atoleiro que ele está, nós já tínhamos saído há muito 
tempo, pois até presidente membro da Academia Brasileira de Letras nós já tivemos e não 
adiantou nada. Eu acho que a gente precisa ter é camarada que respeita o povo, que seja 
extremamente humano. Falta sentimento em Fernando Henrique. Ele gosta é de ir à Suíça. (Grupo 
realizado em 19/09). 
 
 

 Desta forma, atacando a pessoa e o governo de Fernando Henrique, os participantes 

eleitores de Lula iam reafirmando a sua intenção de voto. Estes homens davam prioridade à 

expectativa de atendimento de sua demanda por maior igualdade e justiça e acreditavam que 

veriam tal demanda melhor atendida em um futuro governo Lula. 

 A estratégia de identificação adotada pelo candidato do PT teve grande repercussão no 

grupo analisado. De acordo com os participantes, Lula era o candidato que teria mais condições 

de resolver os problemas dos pobres (tabela 2), pois os demais candidatos não se interessariam 

por esta parcela do eleitorado. Lula explorava assim a imagem que o homem comum possui de 

políticos desinteressados pelas pessoas mais pobres. 

De modo geral, os eleitores do candidato do PT adotavam os discursos da campanha 

oposicionista: avaliavam mal o governo Fernando Henrique, concordavam que com a reeleição o 

Brasil ficaria pior, apostavam na mudança com Lula. As propostas de governo de Lula também 

eram bem recebidas pelos participantes eleitores do candidato, particularmente aquelas voltadas 

para a geração de empregos. No entanto, reconheciam as dificuldades de realização de projetos 

do partido e do candidato, mas se diziam dispostos a “arriscar”, mesmo sem identificar uma 

garantia da realização. Para eles, valia a pena “o risco”. 

 As propostas de incentivo à pequena empresa para a geração de empregos apresentadas e 

enfatizadas por Lula repercutiam de modo positivo no grupo de participantes. Ao longo da 
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campanha, Lula buscava enfatizar sua imagem de defensor dos interesses dos mais pobres agora 

diante dos efeitos da globalização. Tal estratégia atendia perfeitamente à demanda do homem 

comum por um governo atuante na economia em favor da produção, da geração de emprego e de 

maiores oportunidades para o trabalhador. Tal projeto de governo estava muito afinado com as 

idéias políticas e econômicas do homem comum. Contrariamente, o projeto de geração de 

empregos apresentado por Fernando Henrique era questionado. Os participantes eleitores de 

Lula desconfiavam ser o presidente muito ligado ao capital internacional e temiam que tal 

relação viesse a prejudicar a economia interna. As maiores críticas referiam-se à venda das 

estatais para grupos internacionais, o incentivo à importação de produtos e à falta de incentivo à 

produção nacional através da adoção de altos juros e encargos tributários. 

 
F3: Eu acho o Lula ideal porque o Fernando Henrique acabou com o nosso país. Vendeu tudo o 
que a gente tinha, a gente não tem mais o que vender. Está transformando o nosso país em um 
país estrangeiro. (grupo realizado em 01/09) 
 
O4: Hoje, para tudo a gente depende do exterior. Tudo que a gente compra hoje nas lojas é artigo 
que vem de fora. Esta aí a nossa dívida. É como o Lula falou, tem que dar mais chances às 
pequenas empresas. (grupo realizado em 19/09) 
 
 

 Em suma, o homem comum eleitor de Lula também buscava aquele candidato que 

poderia melhor atender a sua demanda por igualdade de condições e tratamento social. Este 

eleitor avaliava de maneira negativa a gestão Fernando Henrique e por isso não imaginava um 

futuro melhor com a sua reeleição. Desta forma, o eleitor prefere apostar em Lula, acreditando 

que o fato do candidato ter uma origem humilde fará com que aja em defesa dos mais pobres, 

aumentando as suas oportunidades de vida. O eleitor de Lula julgou a história de vida e política e 

as características pessoais do candidato. Conforme descrito por Freedman et alii (1973), 

construiu um possível presidente a partir de uma característica do candidato. Ou seja, da origem 

humilde do candidato construiu um presidente voltado para os pobres. 

É preciso chamar a atenção para a fragilidade da garantia apresentada por Lula. Não 

foram poucos os participantes que gostariam de votar no candidato, dada a sua história de luta, 
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mas que, no entanto, terminaram por votar em Fernando Henrique ou em Ciro Gomes por medo 

de votar no candidato do PT. 

 

6.3) O PROCESSO DE DECISÃO DO VOTO EM CIRO GOMES 

 

 Podemos dizer que os eleitores de Ciro Gomes eram aqueles que optavam pela “terceira 

via”. Eles avaliavam de modo negativo o governo Fernando Henrique e a sua política 

econômica. Não reconheciam em Fernando Henrique, a seriedade que divulgava e não 

acreditavam na exclusividade de sua competência. Seriam eleitores de Lula, não fosse um viés 

ideológico que os afastava do PT e também a crítica ao despreparo do candidato do PT. Desta 

forma, assimilavam os discursos destrutivos que Fernando Henrique endereçava a Lula, que Lula 

fazia a Fernando Henrique e que Ciro encaminhava aos candidatos do PSDB e do PT.  

Os participantes que decidiram pelo voto em Ciro faziam oposição ao governo Fernando 

Henrique e possuíam um caráter mais conservador, demonstrando muito apego à ordem. Tal 

característica fazia com que afastassem a possibilidade de votar em Lula. 

 Ciro Gomes apresentava em sua propaganda a imagem de um político mais competente 

que Lula e mais honesto que Fernando Henrique. Para os participantes dos grupos, os melhores 

atributos de Ciro Gomes eram precisamente: confiança; sinceridade, honestidade e competência 

(ver tabela 2). O discurso divulgado por Ciro Gomes sobre a ética na política foi muito eficaz 

entre os integrantes mais jovens do grupo. Ciro criticava as possíveis manobras políticas do 

governo Fernando Henrique como a votação do projeto de reeleição. Dizia que, por discordar de 

tais práticas, havia se afastado do governo. Este discurso da ética na política, associado à 

demarcação de sua situação de oposição ao governo, fez com que persuadisse uma série de 

participantes insatisfeitos com Fernando Henrique e inseguros em relação a Lula.  

A estratégia da ética na política despertava a percepção de sinceridade e honestidade. 

Ciro também adotou a estratégia de altruísta ao argumentar que saíra do ministério por não 
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concordar com a “sujeira” do governo Fernando Henrique. Afirmou que abrira mão de um 

importante e prestigioso cargo em nome da moral e da ética na política. Tal discurso serviu para 

conferir maior seriedade e confiabilidade ao candidato. A idéia de político competente associada 

à imagem de seriedade e honestidade despertava credibilidade nos participantes, como apontava 

a teoria de Hovland (1953). 

 
B 6: O Ciro me chama a atenção porque eu acho que ele fez um ótimo trabalho em São Júlio, não 
é?(sic) Pelo que eu conheço dele, o trabalho dele lá foi bom. Eu coloquei no papel que eu voto 
nele. Eu sou a favor do Lula, mas sou contra ele apoiar esses conflitos, esses saques e esses 
confrontos dos Sem Terra com a polícia. (Grupo realizado em 20/08) 
 
L6: Eu gosto do Ciro porque ele critica o governo Fernando Henrique mantendo o respeito.(grupo 
realizado em 10 /09) 
 
 

 Ciro Gomes parece assim ganhar espaço entre os participantes do grupo que poderiam ser 

classificados de direita populista, sobre os quais falamos no capítulo 3. Ciro era visto pelos 

participantes conservadores como um candidato insatisfeito com Fernando Henrique, disposto a 

fazer um país mais justo sem comprometer a ordem. Tal percepção estava associada ao conteúdo 

discursivo adotado pelo candidato, mas também à maneira como ele falava. Percebiam firmeza e 

serenidade na postura de Ciro. 

 A rejeição a Ciro Gomes esteve quase sempre associada à sua falta de chances de vitória 

ou ao perigo de vir a ser um novo Collor. O fato de identificarem poucas chances na vitória de 

Ciro desestimulava o eleitor a votar no candidato do PPS. O fato de o candidato ser novo e ser 

um político do Nordeste remetia o seu nome ao de Collor. 

 Ao longo desta quarta parte foi possível verificar como a ideologia política influencia o 

comportamento eleitoral como um todo e o processamento das mensagens de campanha, em 

particular. O homem comum sabe que depende do governo e não pode prescindir da política. 

Desta maneira, ele participa da eleição e busca escolher entre os políticos (os quais desqualifica 

dada a experiência que possui), aquele que será capaz de melhor atender às suas demandas e que 

mais lhe ofereça garantias de tal realização em um futuro governo. Assim, ele age de modo 

desconfiado e com a expectativa de baixo retorno. Dada a sua deficiência cognitiva, o custo do 
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voto é alto. Para diminuir este custo, lança mão de sua experiência cotidiana e passada, além das 

informações da política veiculadas na mídia. Todas estas mensagens são então processadas pela 

sua ideologia política. 

 As crenças políticas que influenciam o procedimento adotado pelo eleitor para decidir o 

seu voto servem ainda para dar suporte às decisões eleitorais. A partir do mesmo sistema de 

crenças, os eleitores avaliam o cenário da disputa e decidem o voto, como foi possível verificar 

neste último capítulo. 
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Tabela 2  

 Acumulado – Avaliação dos programas sobre temas 

Itens Fernando 

Henrique (%) 

Lula (%) Ciro 

Gomes (%) 

Entendeu melhor 49, 1 39,6 7,8 

Mais gostou 40,5 41 10 

Melhores 

propostas do dia. 

45,5 40,4 10,1 

Mais sincero/ 

honesto 

31 44 15 

Mais preparado 48 37 11 

Mais competente 42 39 13 

Mais firmeza. 36 42 12 

Inspira confiança 36 44 17 

Conhece melhor 

os problemas do 

país. 

40 45 9 

Tem mais 

condições de 

resolver os 

problemas dos 

pobres. 

38 45 13 

  Fonte: Respostas dos questionários aplicados aos participantes dos grupos de discussão. 
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CONCLUSÃO 

 

 Mesmo no parcial isolamento de suas limitações cognitivas, o eleitor pesquisado revelou 

critérios para aceitar ou rejeitar mensagens políticas, baseado em sua experiência do mundo. Isso 

afasta tal eleitor do estereótipo do “homem de massa”, um ser desprovido de pensamento, 

completamente manipulável pela propaganda. Este comportamento corrobora a proposta inicial 

de estudar o efeito persuasivo do Horário Eleitoral focando a atenção no que o homem comum 

“faz” com as mensagens, ao invés de analisar o que a mensagem faz com ele.  

 Ao pensá-lo desta maneira, é possível conhecer os mecanismos cognitivos que o eleitor 

lança mão para processar as informações do contexto político e decidir o voto. Para descrever 

como o eleitor comum processa a propaganda política se fez necessário abordar primeiramente a 

motivação que o conduz a esta ação.  

 O homem comum tem a sua rotina marcada por questões familiares, de trabalho, de lazer 

e religião. O tema política não é relevante no seu dia-a-dia até que chegue a “hora da política”, 

como o homem comum chama o momento eleitoral. A veiculação do Horário Eleitoral marca 

para o eleitor comum o início da “hora da política”. O tema entra no cotidiano, na casa de cada 

pessoa, pela televisão. Chega no horário mais nobre do dia, na hora do descanso, na hora da 

família. 

 O momento eleitoral desperta o homem comum para a obrigatoriedade do voto e, 

conseqüentemente, para a necessidade de escolher um candidato. Por isso, nesse momento a 

política começa a fazer parte do cotidiano das pessoas, ainda que restritamente, devido ao 

economicismo imposto pelo cotidiano. Mas como sustenta Campbell, as pessoas se atêm tão 

pouco aos temas da política que qualquer empenho para o assunto já deve ser visto como 

considerável. 
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 A restrita atenção que os eleitores comuns dedicam à escolha do voto pode ser justificada 

ainda pela imagem que possuem da política. Como foi possível demonstrar, a ideologia política 

influencia todo o processo persuasivo da propaganda eleitoral, começando por intervir na 

motivação do eleitor para a recepção. O eleitor se considera excluído dos benefícios materiais da 

ação democrática. Ele não percebe uma forte ligação entre o exercício do voto e a 

implementação de políticas públicas que lhe trarão bem-estar, a não ser nos casos explícitos de 

clientelismo. A noção de representação de interesses aparece como algo desacreditado nas falas 

desses eleitores, o que demonstra uma incapacidade da democracia brasileira de tornar-se um 

instrumento real de ação, contra as desigualdades sociais, mesmo preservando um espaço no 

campo ideológico da liberdade de opinião. 

 Cabe ressaltar que é possível identificar a existência de ideais democráticos entre os 

homens e mulheres comuns – a igualdade e a justiça – e a demanda em relação aos mesmos. Os 

homens comuns buscam nos representantes a realização destes ideais. Se a democracia é 

imperfeita é porque os representantes burlam o compromisso assumido com o voto. 

Esta percepção da política está intimamente ligada à imagem do político de maneira 

geral. O político é visto como um indivíduo auto-interessado e desinteressado pelos assuntos do 

povo, de modo que esta imagem não corresponde ao anseio do homem comum de um governante 

provedor de bens públicos. A necessidade de escolher um candidato, associada à crença de que o 

político escolhido dificilmente corresponderá à sua expectativa, faz do momento da política um 

momento de angústia e de muita incerteza. 

 É precisamente esta angústia e incerteza que levam o eleitor a assistir o Horário Eleitoral. 

A necessidade de “errar menos” na hora da escolha, usando o termo utilizado pelos participantes, 

motiva a busca da informação. Ou seja, o voto do homem comum em qualquer candidato é um 

erro, na medida em que qualquer político uma vez eleito não vai corresponder às expectativas 

que se tem de um bom governo. O voto é uma aposta, com pequena chance de vitória. “Errar 

menos” é votar naquele candidato que pode vir a trazer algum benefício para o povo. Este 
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raciocínio está vinculado à percepção de que os políticos não cumprem o que prometem, mas 

que alguma coisa eles fazem. Ou seja, a dúvida está em identificar entre os candidatos aquele 

que mais fará pelo povo.  

 Assim, podemos perceber que o homem comum tem em seu imaginário a idéia do que 

seja um governo ideal ( ver capítulo 2), mas a partir da experiência que possui com a política, 

constata que nenhum político entre os já conhecidos é ideal (ver também capítulo 2). Deste 

modo, resta escolher aquele que acredita ser o mais próximo do ideal. Esta escolha é o que ele 

chama de “errar menos”. 

 A partir desta constatação, esta pesquisa aponta para um eleitor racional que busca eleger 

o candidato que melhor possa lhe garantir o atendimento de suas demandas. Ele raciocina sobre 

os candidatos, os partidos, o cenário político no momento da disputa para tentar “adivinhar” qual 

daqueles candidatos, caso eleito, melhor representará os interesses dos eleitores e melhor 

conseguirá assegurá-los. A fim de suprir a demanda por conhecimentos que possam ajudá-lo na 

tomada de decisão, e deste modo diminuir a sua insegurança, o eleitor busca o Horário Eleitoral. 

Aqueles homens comuns que mostraram-se mais conhecedores do mundo da política e já 

possuíam uma preferência formada buscavam no Horário Eleitoral argumentos que viessem a 

justificar a sua postura sobre o voto nas conversas com familiares e amigos. 

 Por esses motivos, o eleitor senta-se diante da televisão para ouvir os candidatos e as suas 

propostas de governo. O eleitor se vê então em relação direta com o candidato. O objetivo é 

conhecer o que os diferentes candidatos estão prometendo para um futuro governo e que garantia 

oferecem de que de fato cumprirão as promessas.  

 O eleitor pode aceitar ou rejeitar o discurso eleitoral. O processo persuasivo acontece em 

duas etapas. O primeira etapa se refere ao processamento individual. O que o eleitor faz com as 

mensagens que recebe no Horário Eleitoral. A segunda etapa consiste na validação ou não do 

processamento individual, e esta acontece na interação com o grupo de referência. 
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 A partir de escassos conhecimentos e numerosos valores que constituem a sua ideologia 

política, os eleitores passam a selecionar os discursos políticos. Os eleitores tendem a aceitar os 

discursos que são congruentes com a sua ideologia política e negar aqueles que causam 

discrepância. Os eleitores negam os discursos discrepantes a fim de garantir coerência e 

estabilidade ao seu sistema de crenças. Para desqualificar os discursos, os eleitores podem atacar 

a credibilidade da fonte da mensagem, apontar incongruências ou simplesmente negá-los sem 

qualquer justificativa para tal atitude. 

 Desta forma, a propaganda política deve oferecer um discurso simples, facilmente 

compreensível e coerente que apresente para o eleitor as propostas de governo do candidato. Mas 

a preocupação central de uma campanha deve ser a de cativar a confiança do eleitor. Tão 

importante quanto as propostas, ou até mais, é a garantia do seu cumprimento no futuro. O 

eleitor/telespectador precisa acreditar, embora saiba que nunca chegará a ter certeza de que o 

político fará parte do que está prometendo. É preciso que o candidato desperte credibilidade no 

eleitor.  

 É precisamente neste momento que a imagem do candidato torna-se elemento chave na 

decisão do voto. Os eleitores buscam identificar nos candidatos uma série de características 

pessoais que venham diminuir a angústia da decisão baseada em tantas incertezas. Os eleitores 

passam então a avaliar os candidatos empregando juízos de valores. Classificam-nos como 

políticos bons ou ruins, fortes ou fracos, honestos ou desonestos. Contudo, as duas características 

que mais despertam a credibilidade no eleitorado é a autoridade e a confiabilidade. 

  Os candidatos a cargos políticos que demonstram possuir maior conhecimento sobre os 

temas políticos e administrativos e maior experiência na área despertam maior credibilidade 

entre os eleitores. Da mesma forma, os candidatos que despertam maior confiança entre os 

eleitores gozam de maior prestígio. Nesta eleição, ao analisarmos as justificativas para o voto, 

ficou fácil perceber que as características pessoais superaram em importância os programas de 

governo apresentados. Os eleitores de Fernando Henrique votaram no candidato menos porque 
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ele prometia gerar 7,8 milhões de empregos, mas porque oferecia como garantia a competência 

de quem já terminou com a inflação e vinha superando a grave crise internacional. Os eleitores 

de Lula votaram no candidato menos por suas promessas de justiça social e mais pela confiança 

que despertava o seu passado de luta. 

 A segunda etapa do processamento da mensagem acontece nas conversas ao portão, na 

sala, no trabalho. Os homens comuns conversam sobre os assuntos que são veiculados pela mídia 

no seu dia-a-dia. A política em um período eleitoral também é motivo de conversa. As pessoas 

comentam sobre o Horário Eleitoral, sobre os candidatos, utilizando-se das informações 

adquiridas naquele espaço. Durante estas conversas, as pessoas falam da imagem que 

construíram a respeito de cada candidato e de suas propostas de governo. A aceitação da 

percepção individual no grupo é importante para a cristalização da persuasão. Caso a atitude 

resultante do processamento individual do Horário Eleitoral não esteja afinada com o grupo, tal 

postura pode provocar um desconforto no eleitor. Esse desconforto conduz à estabilidade das 

opiniões nos grupos. No entanto, é importante ressaltar que, embora a pressão do grupo ainda 

exerça influência para a decisão do voto individual, o seu poder de constrangimento é cada vez 

menor, na medida em que a tolerância com a diversidade de opiniões dentro dos grupos é cada 

vez maior. Os grupos buscam o alinhamento das atitudes apresentando argumentos que 

convençam os comportamentos desviantes. Estes argumentos, de modo geral, se originam na 

propaganda política dos candidatos e são aplicados à realidade dos grupos de modo que 

adquirem maior poder persuasivo que o argumento inicial. 

 Ou seja, o processamento do Horário Eleitoral é feito para diminuir a ansiedade implícita 

na decisão do voto diante de tanta incerteza. Os eleitores tomam a sua decisão a partir de 

informações disponíveis para todos, ou seja: o desempenho passado dos governantes. De posse 

de tal informação, os eleitores avaliam a situação econômica e social e então decidem pela 

permanência ou não dos governantes. Ao analisar os dados empíricos, é possível perceber que de 

fato o passado dos políticos serve de lastro, de garantia para a construção do mundo futuro 
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realizada pelo homens comuns. Desta maneira, os eleitores de Fernando Henrique votaram no 

candidato não apenas porque ele estabilizou a moeda, mas porque tal desempenho servia de 

garantia de sua competência para a realização de um futuro estável. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio, o eleitor que avaliava mal o situação socioeconômica e política do Brasil naquele 

momento não reconhecia em Fernando Henrique autoridade para governar e não acreditava que 

o futuro viesse a ser melhor, em vista da sua gestão atual. 

  Do ponto de vista teórico, a pesquisa revelou-se um excelente campo para a revitalização 

dos estudos sobre ideologia política. Serviu principalmente para discutir o efeito da propaganda 

política veiculada na mídia, a partir de modelos explicativos da sociologia, da psicologia, da 

teoria da comunicação e da ciência política. A noção de um eleitor racional como descrito aqui é 

alentadora para a democracia brasileira. O eleitor é racional, pensa ao decidir o voto e demanda 

que o governante implemente políticas que lhe tragam bem-estar, votando naquele que acredita 

que melhor as proverá. Esta conclusão é válida mesmo que o processamento do mundo político 

ocorra a partir de operações básicas e de caráter reducionista, como a utilização do estoque de 

conhecimentos gerado pelas experiências diretas e rotinizadas da vida cotidiana e pela mídia. 

 A conjugação das entrevistas em profundidade com os grupos de discussão ampliou 

consideravelmente as possibilidades de análise do pensamento dos eleitores, revelando em cada 

tipo de abordagem facetas extremamente ricas e muitas vezes surpreendentes dos horizontes 

cognitivos dos cidadãos comuns.  
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O DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

Uma amostra de 18 entrevistados foi elaborada de maneira a respeitar as características 

do eleitor comum com que buscávamos trabalhar. O tipo ideal dos eleitores comuns pode ser 

descrito como o daqueles indivíduos que acordam cedo, vão para o trabalho e, ao final do dia, 

retornam para casa onde encontram a família, ou permanecem no lar trabalhando em casa, ou 

ainda, no caso de mulheres que trabalham fora, cumprem essa dupla tarefa. Diariamente seguem 

trabalhando para que, ao final do mês, alguns recebam um rendimento que varia de 2 a 5 salários 

mínimos, com o qual pagam as compras e as contas da casa. Homens ou mulheres, donas-de-

casa ou não, gente comum pressionada entre os problemas do trabalho e os problemas da vida 

privada, isolados das preocupações e atividades extrafamiliares, sem disponibilidade para a 

política. O universo cultural dessas pessoas é marcado pela TV, sua maior fonte de informação e 

entretenimento. 

Para reproduzir este perfil, a amostra foi elaborada a partir das variáveis básicas: nível de 

renda (de 2 a 5 salários mínimos mensais), nível educacional (até oito anos de escolaridade), 

idade (18 a 45 anos), ambos os sexos, e no caso da mulher, de acordo com sua ocupação (dona-

de-casa ou inserida no mercado de trabalho). (Fig.1)  
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Figura 1- Distribuição dos participantes das entrevistadas em profundidade de acordo com 

idade, sexo e atividade 

 

Idade/sexo 

(atividade) 

Homens Mulheres(trabalham 

fora) 

Mulheres(donas-de-

casa) 

18 a 25 anos 2 2 2 

25 a 35 anos 2 2 2 

35 a 45 anos 2 2 2 

 

O recrutamento foi feito a partir de uma rede de conhecimentos. Cerca de duzentos 

questionários foram distribuídos a parentes, amigos, vizinhos, conhecidos, prestadores de 

serviços, a quem pedíamos que repassassem os questionários adiante. Esse tipo de amostra 

recebe o nome de bola de neve e é muito utilizada quando se pretende estudar um grupo a que se 

tem acesso restrito e que não pode ser escolhido aleatoriamente, a partir de uma listagem, na 

medida em que tal listagem não existe (Weiss, 1994). 

Foi realizada uma entrevista com cada participante por mês, ao longo de cinco meses 

(maio a setembro de 1998). As entrevistas foram realizadas em geral na residência das pessoas, o 

que contribuía para a contextualização da conversa, e tinham duração média de uma hora. Todas 

as entrevistas foram guiadas por questionários constituídos de perguntas abertas, possibilitando 

que as entrevistas se estendessem para além das questões listadas, sem que contudo fugissem do 

interesse inicialmente proposto. 

Os questionários, que seguem em anexo, foram baseados nos trabalhos desenvolvidos por 

Lane no Political Ideology ; Campbell no American Voter(Campbell, 1964); Doris Graber 

(Graber,1988) e Alessandra Aldé (Aldé 1997). Os seguintes pontos foram abordados ao longo 

das entrevistas:  
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1) As qualidades pessoais do indivíduo (a imagem que fazia de si, como se comportaria 

em determinadas situações concretas, quais seus valores pessoais, como se relacionava 

socialmente); 

2) Sua história e suas experiências de vida (a família, a escola, a profissão, o dinheiro); 

3) Suas idéias políticas (o que é democracia, igualdade, liberdade, justiça social, 

governo); 

4) O nível de exposição à mídia; 

5) As pressões políticas às quais está submetido;  

6) O conhecimento político que possuía sobre o funcionamento do governo e a prática da 

política, e sobre os acontecimentos políticos;  

7) Sua intenção de voto e apreciação da propaganda política. 

 

De acordo com as teorias fenomenológicas, basicamente a de Schutz, para se abordar um 

tema entre os agentes sociais é preciso fazê-lo a partir da rotina, do dia-a-dia. Portanto, as 

questões referentes ao cotidiano dos participantes trouxeram significativas contribuições para a 

compreensão da ideologia política do cidadão comum. Tais questões tiveram um peso maior 

junto aos indivíduos que apresentavam maior grau de alienação política. De fato percebemos 

que, embora muitos dos entrevistados não pudessem fornecer regras gerais e abstratas sobre o 

mundo da política, havia sempre a possibilidade de interpelá-los sobre a solução que dariam para 

questões concretas. Ou seja, para abordar questões ideológicas, precisamos inseri-las no 

cotidiano. Desta forma, provocávamos uma série de comentários, expressões de indignação, 

fazendo com que formassem opiniões e assim foi possível encontrar uma grande variedade de 

pontos de vista já formados e censuras morais bem definidas. Contudo, muitas vezes 

verificávamos que a comparação dos dados obtidos conduziam a um todo pouco coerente e, 

conseqüentemente, novas informações se faziam necessárias. 
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A verificação e o controle das informações chamavam nossa atenção. Acreditávamos que 

as incoerências eram fruto da limitação cognitiva dos indivíduos e também de possíveis 

processos de inibição acarretados pelas pressões sociais. A solução não era dada por um único 

indivíduo, mas por falas similares de outros entrevistados, que permitiam mapear uma 

padronização mínima de comportamento ou opinião. A literatura lembra que mesmo o mais 

sincero informante experimenta uma necessidade instintiva de dissimular particularmente pontos 

delicados (Clifford, 1983). 

Durante as entrevistas em profundidade, o caráter individual e o nosso empenho em 

quebrar esta defesa inicial foram capazes de mitigar razoavelmente as pressões sociais. Já nos 

grupos de discussão, por outro lado, a presença de outras pessoas durante a fala dos pesquisados 

produzia um momento oportuno para identificarmos tais pressões. Pudemos perceber que a 

comunicação intragrupo é um jogo de domínio em que se trata de convencer os interlocutores. 

Cada participante deseja que o consenso do grupo reflita sua posição individual.  

Como contribuição para um modelo teórico do procedimento, temos as observações de 

Lane de que as entrevistas são discursivas, os entrevistados demonstram sua linha de 

pensamento de modo que o entrevistador pode observar as associações que fazem em seu 

pensamento. Uma entrevista é uma conversa e a recíproca troca entre entrevistado e 

entrevistador oferece oportunidade para extensivas sondagens das idéias do entrevistado. As 

entrevistas são contextualizadas, permitindo observações diretas do meio físico e social do 

entrevistado. Por fim, entrevistas são biográficas, possibilitando que experiências de vida sejam 

relatadas durante a pesquisa sobre o processamento de informações.  

 Todas as entrevistas foram gravadas em fitas cassetes, transcritas, estudadas, codificadas 

e categorizadas. A análise dos dados já categorizados resultou no capítulo 4 deste relatório. 
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DISCUSSÕES EM GRUPO 

 

 As pesquisas qualitativas com grupos de discussão – focus group – realizadas na 

investigação tinham por objetivo verificar como os eleitores receberam os programas eleitorais 

da campanha para a Presidência da República, em 1998. As pesquisas qualitativas não visam 

explicar resultados eleitorais em termos de significação estatística, o que é feito por surveys 

clássicos. Seu objetivo é basicamente possibilitar o levantamento de opiniões típicas sobre um 

tema, sem a preocupação de investigar o grau de generalidade dessas opiniões, o que demandaria 

recursos de natureza quantitativa. Para os nossos propósitos, os grupos de discussão funcionaram 

como estimuladores das impressões ideológicas dos indivíduos, levando-os a falar de um tema 

que de outra forma ficaria amortecido pela "falta de uso", uma vez que a política não é 

fortemente presente na vida de nenhum deles. 

As reuniões foram realizadas no período de 18 de agosto a 1º de outubro de 1998, sempre 

às terças, quintas e sábados, dias reservados à propaganda de cargos do Executivo, totalizando 

21 programas. 

 Assim, o trabalho consistiu em 21 grupos, com uma média de 9 pessoas por encontro. O 

perfil dos integrantes dos grupos era similar ao dos participantes das entrevistas em 

profundidade. Sempre pessoas comuns, com baixo nível de escolaridade, pertencentes à classe 

C/D e com renda mensal variando de 2 a 5 salários mínimos.  

 Após definido o perfil dos integrantes dos grupos, foi contratada uma empresa de 

pesquisa, a Cenário Pesquisa e Consultoria, para realizar a seleção da amostra e o trabalho de 

recrutamento. Os participantes foram acessados também através da amostragem bola de neve. Os 

contatos foram realizados pelos integrantes da empresa. Para evitar que os indivíduos 

preestabelecessem opiniões ou posturas, poucas informações eram oferecidas sobre a pesquisa 
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no momento do recrutamento, de modo que eles permaneciam desconhecendo parcialmente a 

investigação e os seus objetivos até o momento da realização dos grupos. 

 Os participantes eram buscados em suas residências por volta das 19 horas e conduzidos 

até o Laboratório de Psicologia Cognitiva e Social da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(LPCS-UFJF), onde eram realizadas as discussões em grupos. Quanto às necessidades 

ambientais e infra-estruturais, o laboratório apresentava todas as condições de caráter técnico – 

era agradável e sem ruídos, com uma disposição de assentos que não determinava qualquer 

preeminência nas condições de diálogo – e de caráter simbólico, pois o local era neutro, sem 

qualquer marca social. 

Uma vez reunidos, era dado início à dinâmica. De acordo com o funcionamento do grupo 

de discussão, o moderador orientava o encontro. O moderador começava agradecendo a presença 

das pessoas e em seguida explicava de maneira sucinta alguns objetivos desse tipo de 

investigação e o motivo da reunião. Era aplicado, então, um questionário sobre a intenção de 

voto dos participantes. Na seqüência, as pessoas assistiam à propaganda política. Posteriormente, 

o debatedor conduzia a discussão sobre os programas. Para minimizar os efeitos do processo 

seletivo adotado pelo moderador, que podem interferir nos resultados observados nas condições 

estudadas, participamos da realização de todos os grupos e filmamos os debates. Monitoramos o 

experimento na sala ao lado, por meio de um monitor de vídeo e espelho falso e podíamos 

formular questões sobre pontos que nos ocorriam, que eram passados para a debatedora por 

escrito. Na prática, isso implicou, para nós pesquisadores, um maior domínio do resultado 

constatado do debate, possibilitando detectar algum elemento que por acaso tenha sido realçado 

durante o experimento.  

Após os debates sobre o programa do dia, eram aplicados questionários avaliando os 

programas e as atitudes dos candidatos , e as intenções de voto dos integrantes. Ao fim da sessão, 

era oferecido um lanche aos participantes. 
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 A discussão terminava por volta das 22 horas, não se prolongando por mais de uma hora 

e meia já que, obviamente, esta atividade se situava na hora de folga dos participantes.  

 Todos os grupos realizados foram filmados, as fitas de vídeo foram transcritas. O 

material foi então codificado e categorizado. A análise deste material resultou no capítulo deste 

relatório.  
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ANEXO1 

 
Pesquisa de opinião 

 

Para participar de uma pesquisa sobre opinião e informação, preencha o questionário abaixo e 

devolva-o a quem lhe entregou, não esquecendo de indicar o telefone ou outra forma de contato. 

A pesquisa será realizada através de entrevistas em data e local a serem combinados com o 

entrevistado, que receberá R$ 10,00 por entrevista. 

 

I.  Dados pessoais e socioeconômicos: 

Nome:__________________________________________________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________  

Data de nascimento:____/____/____    Local de nascimento: _______________________ 

Estado civil: solteiro(   ), casado (   ), convivendo (    ),  viúvo (   ), separado (    ). 

Quantos filhos tem? _______________________________________________________ 

Qual o grau de escolaridade: 

Do entrevistado:  

(   ) primário ( primeira a quarta série do primeiro grau)  incompleto 

(   ) primário ( primeira a quarta série do primeiro grau) completo 

(   ) ginásio ( quarta a oitava série do primeiro grau)  incompleto 

(   ) ginásio ( quarta a oitava série do primeiro grau) completo 

(   ) segundo grau incompleto 

(   ) segundo grau completo 

(   ) superior  incompleto 
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(   ) superior completo 

Do chefe de família, se não for o entrevistado o próprio. 

(   ) primário ( primeira a quarta série do primeiro grau)  incompleto 

(   ) primário ( primeira a quarta série do primeiro grau) completo 

(   ) ginásio ( quarta a oitava série do primeiro grau)  incompleto 

(   ) ginásio ( quarta a oitava série do primeiro grau) completo 

(   ) segundo grau incompleto 

(   ) segundo grau completo 

(   ) superior  incompleto 

(   ) superior completo 

  

É eleitor do município de Juiz de Fora? _______________________________________ 

Profissão?_______________________________________________________________   

Aposentado:  (   ) sim  (  ) não 

Situação profissional: autônomo(   ),  empregador (   ),  empregado(   ). 

Ocupação atual: __________________________________________________________ 

Há quanto tempo? _________________________________________________________ 

Renda mensal média: ______________________________________________________ 

Residência: própria (   ),  alugada (   ),  ou outra (    ).   

Quantos  cômodos  tem? ___________________________________________________ 

Quantos cômodos servindo de dormitório? _____________________________________ 

Quantos banheiros? _______________________________________________________ 

Quantas pessoas moram na casa? _____________________________________________ 

Tem empregada doméstica?__________________________________________________ 

 

 

 224



 

 

Bens  duráveis Quantidade 

Rádio  

Televisão  

Automóvel  

Máquina de lavar roupas  

microondas  

Geladeira  

Aspirador de pó  

computador  

Freezer  

 

II.  Interesse político e hábitos de informação: 

 

Tem preferência por algum partido?_________________ Qual? ____________________ 

É filiado a algum partido ou sindicato? _______________ Qual? ___________________ 

É membro de alguma outra associação ou organização? ___________________________ 

Qual? __________________________________________________________________ 

Votou nas últimas eleições? _________________________________________________ 

Em quem? ( Indicar se votou nulo, branco ou não lembra) 

Para Prefeito: _________________________________ Partido: ___________________ 

Para Vereador: ________________________________ Partido: ___________________ 

Para Governador: _______________________________Partido: ___________________ 

Para Deputado Estadual: _________________________Partido: ___________________ 

Para Deputado Federal: _________________________ Partido: ___________________ 
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Para Presidente: _______________________________ Partido:____________________ 

 

Costuma conversar sobre política? ___________________________________________ 

Com quem:  parentes (   ), vizinhos (   ),  amigos (   ), colegas de trabalho (   ),  patrão (   ),  

outros (   )_______________________________________________________________ 

 

Procura alguém para se aconselhar sobre assuntos políticos?  Sempre (   ), às vezes(    ), 

nunca (    ). 

É procurado para dar conselhos sobre assuntos políticos?  Sempre (   ),  às vezes (    ) , nunca (   

).  

 

Sabe dizer:  

O partido do prefeito de Juiz de Fora?_________________________________________ 

O nome do governador de Minas Gerais? ______________________________________ 

De quantos anos é o mandato do presidente?____________________________________ 

O nome do ministro da Fazenda ? ____________________________________________ 

O nome do presidente dos Estados Unidos? _____________________________________ 

 

Costuma ver televisão? ______________ Quantos dias por semana? __________________ 

Quantas horas por dia, em média? ____________________________________________ 

Que tipo de programa assiste habitualmente?  

(   ) novelas 

(   ) noticiários 

(   ) filmes 

(   ) esportes 

(   ) auditório 
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(   ) outros_______________________________________________________________ 

Qual o seu programa preferido? ______________________________________________ 

 

Assiste algum telejornal? _________________Qual? _____________________________ 

Qual o seu telejornal preferido? ______________________________________________ 

Quantos dias por semana assiste este telejornal? 5 ou 6 dias (   ) , 3 ou  4 dias (   ), menos de 3 

dias (   ) . 

 

Costuma ler jornal? _______________Qual? ___________________________________ 

Quantas vezes por semana? _____________________________________________ 

Qual a parte ou seção de que mais gosta? _____________________________________  

 

Costuma ouvir rádio? __________________Qual emissora? _______________________ 

Quantas  vezes por semana? _________________________________________________ 

Quantas horas ? _____________________________________________________ 

Quais seus programas preferidos? ___________________________________________ 

 

Costuma ler revistas? ___________________Qual? _____________________________ 

Com que freqüência?_______________________________________________________ 

 

Sobre que  assuntos costuma conversar com seus vizinhos, amigos, parentes e colegas de 

trabalho? ________________________________________________________________ 

 

Telefone ou outra forma para contato:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIOS DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE 

 

QUESTIONÁRIO 1 – ABRIL DE 1998 

 

Mapa cognitivo da política 

 

1 . Na sua opinião, quais são os principais problemas no Brasil hoje? O que o governo está 

fazendo a respeito? O que o governo deveria fazer a este respeito? O que as pessoas comuns 

como nós poderiam fazer a respeito? Quem são os responsáveis por esta situação? 

2 . Na sua opinião, quais são os principais problemas de Juiz de Fora hoje? (...) 

3 . Na sua opinião, quais são os principais problemas de Minas Gerais hoje? (...) 

4 . Entre os problemas que foram levantados, qual você considera o mais importante? Por quê? 

5 . Você costuma conversar com os amigos a respeito destes problemas? Qual a opinião deles a 

respeito do assunto?  

6 . O que você acha: dos sindicatos, da relação patrão e empregado, corrupção na política, 

reforma agrária? 

7 . O que você acha que causa a pobreza? Sempre haverá pessoas pobres? 

8 . O que você gostaria que fosse diferente no Brasil? Por quê?  

9 . Este ano tem eleição para Presidente da República. Na sua opinião, quem será candidato? 

Quem, entre os candidatos citados, ganharia a eleição se ela fosse hoje? Por quê? 
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1 . Como você descreveria uma sociedade perfeita? 

2 . Como as pessoas se comportariam neste mundo? 

3 . Como as pessoas viveriam nele? Elas precisariam trabalhar? 

4 . O que você acharia se todas as pessoas recebessem o mesmo salário, independente do 

trabalho que fazem?   

5. Você acha que precisaria existir governo nesta sociedade? Por quê? Qual seria o seu papel? 

6. Você acredita que estamos caminhando para este mundo perfeito?  

7. O que você entende pela frase “todos os homens são iguais perante a lei”? 

8. Existe algum grupo, no Brasil, que você acha que tem poder demais? Poder de 

menos?(Checar: minorias, empregados, empresários, políticos.) 

9. No seu dia-a-dia, existem pessoas que você olhe e reconheça como não iguais a você? Quem? 

Em que sentido? 

10 . Algumas pessoas  acham que deveria haver mais liberdade do que temos hoje; outras acham 

que deveria  haver menos. O que você acha? Que tipos de liberdade?  

11 . Quais são as vantagens e as desvantagens de muita liberdade num país como o nosso? E 

liberdade de menos?  O que acontece quando as pessoas se sentem livre demais? 

12 . Você acha que há coisas que seria melhor discutir em particular, em vez de fazê-lo nos 

jornais e na televisão onde todos podem ver e ouvir? Que tipo de coisas? 
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QUESTIONÁRIO 2 - MAIO DE 1998 

 

Mapa cognitivo da política 

 

1. Ocorreu algum fato político ultimamente que tenha deixado você com raiva? Por que este 

assunto o irritou? Alguém foi responsável pelo que aconteceu? Quem? Você acha que alguma 

coisa foi feita  na ocasião? O que você acha que deveria ter sido feito no momento? Em sua 

opinião, você poderia ter feito algo a respeito? 

2. Ocorreu algum fato político ultimamente que tenha deixado você contente? Como aconteceu? 

Por que ficou alegre com este assunto?  

3. Você conversou com os colegas sobre estes assuntos? Eles também se mostraram 

sensibilizados? Qual foi a opinião deles a respeito?  

4. Como você tomou conhecimento dos fatos citados? Como costuma se informar sobre os 

assuntos em geral?  

5. Qual telejornal assiste com maior freqüência? Com quem costuma assistir? Faz outras coisas 

enquanto assiste os jornais?  

6 . Que tipo de notícia  mais desperta a sua atenção? Você presta atenção  em notícias políticas? 

Você acha que as pessoas em geral prestam atenção nos assuntos da política? Você acredita que 

estas pessoas dispensam maior atenção às notícias políticas em época de campanha eleitoral?  

7 . Você acha que as informações veiculadas pelo Horário Eleitoral ajudam as pessoas na escolha 

de seus candidatos? Você assiste o Horário Eleitoral? Por quê? 
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Ideologia  

 

1 . Como você se descreveria para uma pessoa que não o conhecesse, apontando os pontos bons 

e ruins? (Provoque: inteligência, experiência, conhecimento, temperamento, liderança, 

orientação de gosto, se é ou não feliz, aparência física, ansiedade, autocontrole) 

2 . Você se lembra da última vez que saiu para se divertir e teve um bom momento? O que foi 

agradável naquele instante?  

3 . Pense na última vez em que saiu para se divertir e teve um momento ruim ? O que fez com 

que aquele acontecimento fosse ruim para você? 

4 . O que é capaz de causar felicidade? 

5 .Algumas pessoas escolhem alguns princípios e passam a considerá-los sua filosofia de vida. 

Sempre pensam nestes princípios ao tomarem uma decisão. Você tem alguma filosofia de vida? 

Qual? 

6 . No dia-a-dia, às vezes nos deparamos com acontecimentos que podem ser considerados 

verdadeiras lições de vida. Você traz com você algumas lições de vida?  

7 . Qual foi o mais importante acontecimento de sua vida? 

8 . Que tipo de pessoa você gostaria que seu filho fosse? 

9 . O que a religião significa para você? Você a considera importante para a sua vida diária? 

10 . Você acredita que a religião ajuda uma pessoa a ser honesta ou acredita que não faz 

diferença? Você acha que o homem religioso tem mais coração? 

11. É fácil mudar de religião? 
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QUESTIONÁRIO 3 - JULHO DE 1998 

 

Mapa cognitivo da política 

 

1. Pedir comentários sobre três acontecimentos que foram notícia na imprensa na semana com o 

maior detalhamento possível (causas, conseqüências, soluções, responsáveis, explicações). De 

acordo com a oportunidade, abordar os seguintes assuntos: corrupção e conduta ética dos 

políticos, custo de vida, inflação, real, imposto, emprego, desemprego, recessão, educação, 

poluição, eleições , candidatos, reeleição, movimento dos sem-terra, violência e política. 

2 . O que você entende por  democracia? Você tem idéia do que ocorreria com o fim do regime 

democrático? Se houvesse uma guerra ou outra situação crítica que ameaçasse o país, você 

aprovaria uma ditadura temporária nas mãos do Presidente?  

3 . Que tipo de coisa você considera não democrática? Você acha certo o governo forçar pessoas 

a fazer coisas que não querem? Ex: serviço militar, votar, pagar impostos. Por quê?  

4 . A democracia, segundo algumas pessoas, significa que qualquer indivíduo, não importa o 

quanto seja pouco preparado ou desligado, deve ter igual direito de votar. Você concorda com 

isso?  

5 . Em geral, quem você acha que sabe mais sobre o que é melhor para o país, o povo ou os 

líderes políticos? Por quê? E quem você acredita que tem maior capacidade para administrar os 

problemas do país? Por quê? 

6 . O que você imagina que é “governar”? Que tipo de coisas você imagina que o governo tem o 

dever de fazer?  

7 . Como você avalia o atual governo do país: o que tem feito de bom,  o que tem feito de ruim, o 

que precisa ser feito e não tem sido feito. E a respeito do prefeito da cidade e do governador do 

estado? 
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8 . Este ano tem eleição para Presidente da República. Na sua opinião, quem será candidato? 

Quem, entre os candidatos citados, ganharia a eleição se ela fosse hoje? Por quê? 

 

 Ideologia 

 

1 . Você consegue lembrar-se da última vez que perdeu o controle? O que aconteceu? (Furor 

com uma criança, reação a bebida) 

2 . Teve algum fato recente que tenha deixado você muito triste? O que aconteceu? 

3 . E sobre suas preocupações. Que tipo de coisas lhe tiram o sono? Exemplifique. Você costuma 

ficar preocupado com coisas que ainda não aconteceram e não se sabe se de fato acontecerão? 

4 . Algumas pessoas acreditam que podem planejar suas vidas e programam o que fazer nos 

próximos anos. E você , você tem o costume de planejar-se? Como faz isso? 

5. Como você escolhe um amigo? O que considera importante em um amigo? O que costuma 

fazer com os amigos? 

6. Em alguns momentos escutamos os termos: classe social,  classe média, classe trabalhadora. O 

que as pessoas querem dizer com cada um destes termos? ( Citar: salário, educação,  estilo de 

vida, amizade) 

7 . Em qual classe social você se enquadraria ? Como você se sente pertencendo a esta classe 

social? 

8 . Você acredita ser fácil ou difícil mudar de uma classe social para outra?  

9 . Como você descreve a pessoa que pertence a sua classe social (de acordo com salário, 

educação, estilo de vida, amizade). E as pessoas que pertencem à outra classe ? 

10 . Algumas pessoas dizem que pessoas de classes sociais distintas batalham por interesses 

diferentes e que isto resulta em um conflito de classes. Você acredita que de fato exista conflito 

de interesses entres as classes? Quais os interesses que estão em jogo?  
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QUESTIONÁRIO 4 - JULHO DE 1998 

 

Mapa cognitivo da política 

 

1.  O que o Presidente tem feito ultimamente? Como você se posiciona a respeito? 

2.  O que o Congresso tem feito ultimamente? Como você se posiciona a respeito? 

3 . O que o Prefeito tem feito ultimamente? Como você se posiciona  a respeito? 

4 . Qual a parte do governo você considera a mais importante: o Presidente, o Congresso ou o 

Supremo Tribunal Federal? Por quê? 

5 . Como o Governo afeta a sua vida?  Seu trabalho? Sua comunidade? Que experiências você já 

teve com o Governo? Que experiências seus amigos já tiveram com o Governo? 

6 . Quem você diria que manda no Governo? 

7.  Como você descreveria o trabalho de um deputado? 

8.  Como você descreveria o trabalho do presidente? 

9.  O que você entende por “oposição”? 

 

Ideologia 

 

1 . Você pode me contar um pouco sobre a sua profissão? Que tipo de coisas você faz? Que tipo 

de problema aparece e você precisa resolver? 

2 . Para quem você trabalha? Quem passa as tarefas que você precisa fazer? Como você se sente 

em relação a esta pessoa? Como você se relaciona com os colegas de trabalho? 

3 . O que você gosta desta profissão? O que você não gosta?  

4 . Você tem a sensação de estar sendo pouco aproveitado neste tipo de trabalho? Como você 

veio a se interessar por esta profissão? 

 234



5 . Quando você era criança, seus pais planejavam sobre o que você deveria ser quando 

crescesse?  

6 . A respeito do seu salário atual, ele é melhor, pior ou a mesma coisa do salário do ano 

passado? E de cinco anos atrás? Você acha que as coisas vêm melhorando? 

7 . Você considera o seu salário justo? Por quê? Ele é suficiente para pagar as suas necessidades? 

Quanto você acha que falta para ser suficiente para suprir as necessidades? 

8 . O que  você mais sente falta e que hoje o seu salário não permite comprar ou pagar? Que 

importância estas coisas  tem para você? Por quê? 

9 . O que de mais importante o dinheiro pode dar a uma pessoa? 

10 . Você acredita que as pessoas muito ricas são mais felizes que as pessoas que você conhece?  

11. Qual você acredita ser a melhor maneira de ensinar uma criança a lidar com dinheiro?  

 

QUESTIONÁRIO 5  – AGOSTO DE 1998 

 

Mapa cognitivo da política 

 

1. Na sua opinião, quais são os principais problemas no Brasil hoje? O que o governo está 

fazendo a respeito? O que o governo deveria fazer a este respeito? O que as pessoas comuns 

como nós  poderiam  fazer a respeito? Quem  são os responsáveis por esta situação? 

2 . Na sua opinião, quais são os principais problemas de Juiz de Fora hoje? (...) 

3 . Na sua opinião, quais são os principais problemas de Minas Gerais hoje? (...) 

4 . Entre os problemas que foram levantados, qual você considera o mais importante? Por quê? 

5 . Você costuma conversar com os amigos  a respeito  destes problemas? Qual a opinião deles a 

respeito do assunto? 
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6 . Como você avalia o atual governo do país: o que tem feito de bom,  o que tem feito de ruim, o 

que precisa ser feito e não tem sido feito.  E a respeito do prefeito da cidade e do governador do 

estado? 

7 . O que o Congresso tem feito ultimamente? Como você se posiciona a respeito? 

8 . Pedir comentários sobre três acontecimentos  que foram  notícia na imprensa na semana com 

o maior detalhamento possível (causas, conseqüências, soluções, responsáveis, explicações). De 

acordo com a oportunidade, abordar os seguintes assuntos: corrupção e conduta ética  dos 

políticos, custo de vida, inflação, real, imposto, emprego, desemprego, recessão, educação, 

poluição,  eleições , candidatos, reeleição, movimento dos sem-terra, violência e política. 

9. Como você tomou conhecimento a respeito dos fatos citados? Como costuma informar-se 

sobre os assuntos em geral?  

10. Qual telejornal você tem assistido com maior freqüência? Com quem costuma assistir? Faz 

outras coisas enquanto assiste aos jornais?  

11. Qual o tipo de notícia tem despertado a sua atenção? Você tem prestado atenção em notícias 

políticas? Você acredita que as pessoas estejam dispensando maior atenção às notícias políticas 

agora na época de campanha eleitoral?  

12. Quem são os candidatos à Presidência da República ? Na sua opinião quem ganharia a  

eleição se ela fosse hoje? Por quê? 

13 . Você já tem candidato? Quem? 

14 . Como escolheu ou pretende escolher em quem votar? 

 

Recepção do HGPE 

 

1 . Você acha que as informações veiculadas pelo Horário Eleitoral ajudam as pessoas na escolha 

de seus candidatos? Você assiste o Horário Eleitoral? Por quê? 
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2 . Com que freqüência você assiste o Horário Eleitoral? Você presta atenção nos programas? Na 

sua opinião de qual candidato é a melhor propaganda? Por quê?  

3 . Assistiu alguma coisa nos programas eleitorais que você discorde ou que tenha mesmo lhe 

desagradado? O que foi? 

4 . Assistiu alguma coisa nos programas eleitorais que você concorde ou que tenha lhe 

agradado?  

 

QUESTIONÁRIO 6 - SETEMBRO DE 1998 

 

1. Na sua opinião, quais são os principais problemas no Brasil hoje? O que o governo está 

fazendo a respeito? O que o governo deveria fazer a este respeito? O que as pessoas comuns 

como nós  poderiam  fazer a respeito?  Quem  são os responsáveis por esta situação? 

2 . Na sua opinião, quais são os principais problemas de Minas Gerais hoje? (...) 

3 . Entre os problemas que foram levantados, qual você considera o mais importante? Por quê? 

4 . Você costuma conversar com os amigos  a respeito  destes problemas?  Qual a opinião 

deles a respeito do assunto? 

5 . Como você avalia o atual governo do país: o que tem feito de bom,  o que tem feito de ruim, o 

que precisa ser feito e não tem sido feito.  E a respeito do prefeito da cidade e do governador do 

estado. 

6 . O que o Congresso tem feito ultimamente? Como você se posiciona a respeito? 

7 . Pedir comentários sobre três  acontecimentos que foram notícia na imprensa na semana com o 

maior detalhamento possível (causas, conseqüências, soluções, responsáveis, explicações). De 

acordo com a oportunidade, abordar os seguintes assuntos: corrupção e conduta ética dos 

políticos, custo de vida, inflação, real, imposto, emprego, desemprego, recessão, educação, 

poluição, eleições , candidatos, reeleição, movimento dos sem terra, violência e política. 
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8. Como você tomou conhecimento a respeito dos fatos citados? Como costuma informar-se 

sobre os assuntos em geral?  

9. Qual telejornal você tem assistido com maior freqüência? Com quem costuma assistir? Faz 

outras coisas enquanto assiste aos jornais?  

10. Qual o tipo de notícia tem despertado a sua atenção? Você tem prestado atenção em notícias 

políticas? Você acredita que as pessoas estejam dispensando maior atenção às notícias políticas 

agora na época de campanha eleitoral?  

11. Quem são os candidatos à Presidência da República ? Na sua opinião quem ganharia a  

eleição se ela fosse hoje? Por quê? 

12 . Você já tem candidato? Quem? Por que tomou esta decisão sobre o voto? (Checar: o 

raciocínio econômico, o peso das qualidades pessoais do candidato na decisão, a origem das 

informações a partir das quais foi tomada a decisão) 

Por exemplo, perguntas pertinentes no caso de o entrevistado já ter decidido por algum 

candidato: 

13 . Você acredita que o seu candidato caso eleito possa trazer alguma melhoria para a sua vida e 

para o país? Que tipo de melhorias? 

14. O que lhe faz crer que este candidato pode trazer maiores benefícios que os candidatos 

adversários? 

15 . A partir de onde você tirou esta impressão ou convicção?  

 

Recepção do HGPE 

 

1 . Você acha que as informações veiculadas pelo Horário Eleitoral ajudam as pessoas na escolha 

de seus candidatos? Você assiste o Horário Eleitoral? Por quê? 

2 . Com que freqüência você assiste o Horário Eleitoral? Você presta atenção nos programas? Na 

sua opinião de qual candidato é a melhor propaganda? Por quê?  
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3 . Assistiu alguma coisa nos programas eleitorais da qual você discorde ou que tenha mesmo lhe 

desagradado? O que foi? 

4 . Assistiu alguma coisa nos programas eleitorais com que você concorde ou que tenha lhe 

agradado?  
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PROJETO IDEOLOGIA POLÍTICA, PROPAGANDA ELEITORAL E VOTO 

 

Questionário a ser aplicado no momento posterior à discussão do grupo 

 

Nome: ________________________________________________________ 

 

1 - Após assistir o Programa Gratuito de Propaganda Eleitoral, como o Sr(a) avalia o programa 

dos seguintes candidatos? (Nota de 0 a 10) 

 

candidatos nota 

Fernando Henrique  

Lula  

Ciro Gomes  

Enéas  

 

2 - Agora, como o Sr(a) avalia os programas de acordo com os seguinte tópicos: 

 

Qual o programa que o Sr(a). entendeu melhor? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 
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(   ) Fernando Henrique 

 

Qual o programa que o Sr(a). mais gostou? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

Em qual programa foram apresentadas as melhores propostas do dia? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

A partir dos programas que assistiu hoje, qual candidato o Sr(a).acredita ser mais honesto e 

sincero? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

A partir dos programas que  assistiu hoje, qual candidato o Sr(a). acredita ser mais preparado? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 
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A partir dos programas que  assistiu hoje, qual candidato o Sr(a). acredita ser mais competente? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

A partir dos programas que  assistiu hoje, qual  candidato o Sr(a). acredita ter mais firmeza ao 

falar, ao agir? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

A partir dos programas que  assistiu hoje, qual candidato inspira mais confiança no Sr(a).? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

A partir dos programas que assistiu hoje, qual candidato o Sr(a). acredita que conhece melhor os 

problemas  do país? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 
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A partir dos programas que assistiu hoje, qual candidato tem as melhores propostas  para o país? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

A partir dos programas que assistiu hoje, qual candidato tem mais condições de resolver os 

problemas dos pobres? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

 

Na opinião do Sr(a). , qual candidato apresentou as melhores propostas para a Segurança Pública  

no programa de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

(   ) Não falou do assunto 

 

Na opinião do Sr(a)., qual candidato apresentou as melhores propostas para a Educação no 

programa de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  
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(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

(   ) Não falou do assunto 

 

Na opinião do Sr(a)., qual candidato apresentou as melhores propostas para a Saúde no programa 

de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

(   ) Não falou do assunto 

 

Na opinião do Sr(a)., qual candidato  apresentou as melhores propostas para a geração de 

empregos no programa de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

(   ) Não falou do assunto 

 

Na opinião do Sr(a)., qual candidato apresentou as melhores propostas para a Agricultura no 

programa de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 
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(   ) Não falou do assunto 

 

Na opinião do Sr(a)., qual candidato apresentou as melhores propostas para a Reforma Agrária 

no programa de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

(   ) Não falou do assunto 

 

Na opinião do Sr(a)., qual candidato apresentou as melhores propostas para investimentos 

visando o crescimento da economia no programa de hoje? 

(   ) Ciro Gomes 

(   ) Lula  

(   ) Enéas 

(   ) Fernando Henrique 

(   ) Não falou do assunto 

 

3 - Intenção de voto 

Depois de assistir aos programas que os candidatos apresentaram hoje, em quem o Sr(a) votaria  

para Presidente da República se a eleição fosse amanhã? 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 245



 246

  

 


	Luciana Fernandes Veiga
	Em Busca de Razões para o Voto: o uso que o homem comum faz do horário eleitoral
	Vera Chaia
	Rio de Janeiro - 2001
	Índice
	Resumo 04
	Agradecimentos    05
	Introdução 07
	Parte 1 – A ideologia política do homem comum
	Parte 2 – A propaganda eleitoral
	Conclusão  196
	Desenho metodológico da pesquisa  202
	Bibliografia  209
	Anexos
	Resumo
	Introdução
	Parte 1 - A Ideologia Política do Homem Comum


	Idade
	Homens


	Consenso
	Importância
	Muita 
	Pouca
	Divergências 
	Quadro 3 – Classificação dos partidos políticos pelo homem comum
	Parte 2 – A Propaganda Eleitoral


	Evolução da Intenção de Voto em 1998 – IBOPE 
	Apresentador: Você se lembra do tempo em que havia inflação? Lembra do tempo em que você fazia compra de mês porque os preços no supermercado subiam todos os dias? Quando você saía correndo para o posto de gasolina porque o preço da gasolina ia aumentar? Lembra do tempo em que o proprietário de sua casa ligava para você de três em três meses porque o preço do aluguel ia aumentar? Pois é, não faz muito tempo, não. Faz só quatro anos. E se você não quer este tempo de novo, é bom pensar direito em quem vai votar nesta eleição. (Vinheta veiculada em diversos programas de Fernando Henrique)
	 A estratégia ativava a memória do eleitorado com imagens concretas, os carros que se enfileiravam nos postos de gasolina diante do anúncio do aumento da gasolina durante o Jornal Nacional e o barulho temerário daquelas máquinas de remarcar preços nos supermercados. A pergunta deixava os eleitores preocupados.
	 A estratégia de desafiante caracterizou o discurso de Lula, que priorizou os ataques à administração em curso e ao adversário e o apelo à mudança (quadro 6). A demarcação de sua posição oposicionista foi central em sua estratégia.(quadro 7). Ao analisar os programas, é possível verificar que os ataques ganharam maior importância que a proposição de soluções ou a apologia ao candidato nos segmentos de campanha.
	O discurso de Lula apontava que, com a reeleição de Fernando Henrique, o mundo futuro seria ainda pior. A taxa de juros e o desemprego aumentariam. A postura de Lula diante da realidade era de indignação, termo várias vezes utilizado por ele ao longo da campanha. Assim, a sua campanha pode ser vista predominantemente como de ataque. Sobre os seus planos de governo, o candidato propunha mudanças, priorizando a área social. Fazia um apelo a mudanças (Quadro 6). Seu compromisso era priorizar as demandas sociais e econômicas da população em detrimento do compromisso com o mercado financeiro internacional, assim como oferecer crédito como juros baixos para promover o aquecimento da economia e garantir a geração de empregos. A fim de apresentar as suas propostas de governo, a campanha de Lula não chegou a utilizar os segmentos auxiliares, atendo-se ao segmento de campanha. Quando analisarmos o comportamento dos telespectadores/eleitores comuns será possível verificar que Lula não chegou a atender à demanda por subsídios para a formação de escolhas prospectivas e principalmente para a construção de uma imagem de candidato competente. As vinhetas e clipes foram mais utilizados na desconstrução da imagem do candidato adversário e na construção da imagem positiva de Lula.
	 A campanha de Lula no início da disputa eleitoral possuía uma retórica predominantemente crítica (ver quadro 8), mas também propositiva. Quando o tema crise internacional é inserido no debate pelo próprio candidato, a retórica torna-se predominantemente crítica e de ameaça, quase desaparecendo o seu caráter de proposição. Antes de analisar este segundo momento, cabe estudar a estratégia de campanha desenvolvida por Ciro Gomes.
	Lula: Como Presidente da República, vou construir um novo governo capaz de conduzir a nação nesse momento difícil, defendendo com unhas e dentes os interesses do nosso povo. Quando a força de um governo vem do seu compromisso com a maioria, nenhum sonho é impossível. Vamos erguer a cabeça e caminhar juntos, só assim vamos criar empregos, distribuir terras, produzir alimentos, defender o nosso mercado interno e construir uma nação onde todos têm orgulho de ser brasileiros. (05 de setembro)
	Quadro 4 : Estrutura dos Discursos da Situação e Oposição 
	 Presidência da República – 1998
	Quadro 7  - Conteúdo das Mensagens Contidas no Horário Eleitoral

	Quadro 8: Construção  do Discurso
	Retórica
	Fernando Henrique
	Lula
	Ciro
	Sedução
	20
	7
	7
	Proposição
	20
	8
	10
	Crítica
	1
	19
	16
	Valores
	3
	20
	8
	Ameaça
	20
	12
	5
	Linguagem
	Fernando Henrique
	Lula
	Ciro
	Didática
	1
	-
	1
	20
	13
	6
	Panfletária
	20
	19
	18
	Capítulo 4 -  Persuasão eleitoral e voto

	Capítulo 5 – O Uso que o Homem Comum faz do Horário Eleitoral
	5.1 A Utilidade do Horário Eleitoral
	A propaganda deve investir na imagem do candidato para aumentar a sua credibilidade. A credibilidade do comunicador é uma variável que possui a maior potencialidade no modelo para mudança de atitude desenvolvido por Hovland e Janis. A credibilidade procede e depende de dois elementos fundamentais: a competência ou experiência atribuída à fonte, e a confiabilidade. De acordo com Hovland e Janis, quanto maior for o prestígio do comunicador, maior será a probabilidade de mudança. Os níveis de especialização e autoridade atribuídos ao comunicador na área de interesse determinam até que ponto este será respeitado pelo público-alvo.
	5.3 – O Horário Eleitoral e a Conversa do Dia-a-dia
	6.1) O PROCESSO DE DECISÃO DO VOTO EM FERNANDO HENRIQUE
	Tabela 2 
	Itens
	Conclusão


	 Entrevistas em Profundidade
	Discussões em Grupo
	Bibliografia

	Anexo1
	Anexo 2
	Projeto Ideologia Política, Propaganda Eleitoral e Voto
	Questionário a ser aplicado no momento posterior à discussão do grupo



