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Resumo 

 

A origem do estudo se deve à discrepância nas pesquisas de boca de urna em eleições mais 

complexas, como é o caso do primeiro turno. Já no segundo turno, não costuma ocorrer problemas 

de estimativa entre as pesquisas de boca de urna e o voto final apurado. O artigo apresenta uma 

breve descrição do histórico da implantação da urna eletrônica, as possibilidades de fraude e os 

resultados de um estudo qualitativo e outro quantitativo.  A principal conclusão do estudo é a de que 

realmente existem erros, ainda que possivelmente de pequena incidência, mas que podem 

influenciar nos resultados das pesquisas de voto declarado na boca de urna. 

 

Palavras-chave: voto, eleições, urna eletrônica, baixa renda, baixa escolaridade, idade avançada. 

 

 

Abstract 

 

The study has its origin in the discrepancies between inquiries of exit polls and the final vote 

in more complex elections using an electronic voting machine. This is the case in the first round. In 

the second part, it does not usually cause problems in estimation of the inquiries of exit 

polls and resulting final vote. The paper presents a brief history of the establishment of an electronic 

voting machine, the possibilities of fraud and the results of a both a qualitative and a quantitative 

studies. The main conclusion is that errors do exist, albeit possibly with small effects, but that could 

influence the voting results of the research as stated in exit polls. 

 

Key words:  voting, elections, electronic voting machine, low income, low education, old age. 
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1 Introdução 

 

A hipótese básica deste trabalho é a de que cidadãos com menor nível de escolaridade, além 

dos de maior faixa etária, encontram maior dificuldade do que os demais segmentos de público para 

adesão de recursos tecnológicos - que imprimem maior grau de complexidade a suas operações 

cotidianas e que, portanto, podem gerar certo distanciamento.  

  

No dia a dia, é possível observar que estes cidadãos tendem a demonstrar maior dificuldade 

de adesão e uso destes recursos, como a Internet, que chegam a gerar algum receio e insegurança.  

 

Por outro lado o uso de caixas automáticos em Bancos está disseminado de tal forma que 

chega a gerar problemas operacionais nas diversas agências ao longo do Brasil (Drska (2011)). 

Nessa mesma linha de raciocínio, cabe não esquecer a imensa penetração dos telefones celulares, o 

que minimiza efetivamente o “analfabetismo digital” do brasileiro de menor escolaridade e maior 

idade. 

 

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo principal aprofundar o conhecimento sobre 

como os eleitores que têm um nível de escolaridade mais baixo e de maior faixa etária se 

relacionam com a urna eletrônica. Como objetivos específicos, esta pesquisa procura: 

 

 Entender as impressões e reações deste segmento de eleitor em relação à modalidade 

eletrônica de voto.  

 

 Gerar compreensão sobre as facilidades e dificuldades com as quais esse eleitor se depara no 

momento de uso da urna eletrônica e, notadamente, se de alguma forma isso interfere em 

seu voto - investigando a possibilidade de erro decorrente de uma suposta diferença entre a 

intenção de voto e o voto efetivado na urna eletrônica. 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizado um estudo bibliográfico preliminar, 

seguido pelo levantamento de dados primários através de metodologias de pesquisa 

complementares: qualitativa e quantitativa, conforme descrito nas próximas seções.  

 



4 

2 Referencial teórico 

 

Não existe, ao que saibamos, extensa literatura sobre o assunto no Brasil. Assim nosso 

referencial teórico se baseou em duas fontes: 

 

 Pesquisa na Web 

 Contatos pessoais com experts em diversas áreas afins (segurança do voto, por exemplo) 

 

 

3 Breve histórico e reflexões sobre a fraude 

 

No entanto, para melhor situar o problema, segue abaixo um pequeno histórico da 

implantação da urna eletrônica no País e das discussões referentes à segurança no voto nessa 

modalidade vis-à-vis o voto manual. 

 

Em 1982 (Brunazo Filho (2011)), ao fim do Regime Militar, aconteceu a primeira tentativa 

de informatização da totalização dos votos naquilo que ficou conhecido por Caso Proconsult. A 

experiência foi negativa, com denúncias de fraude envolvendo principalmente a candidatura a 

governador de Leonel Brizola, que acabou sendo eleito. A informatização da totalização de votos 

continuou a se desenvolver nas eleições seguintes.  

 

O texto a seguir foi retirado do site do Tribunal Superior Eleitoral – TSE (TSE(2011)), 

descrevendo as etapas posteriores:  

“A informatização teve início em 1986, durante a presidência do Ministro Néri da Silveira, 

com o recadastramento eletrônico de aproximadamente setenta milhões de eleitores. 

Em 1994, fez-se, na gestão do Ministro Sepúlveda Pertence, pela primeira vez, a totalização 

das eleições gerais pelo computador central, no Tribunal Superior Eleitoral.  

Em 1995, na gestão do Ministro Carlos Velloso, iniciaram-se os trabalhos de 

informatização do voto. Uma comissão de juristas e técnicos de informática apresentou um 

protótipo da urna eletrônica. Para a elaboração do projeto técnico da urna eletrônica, incluindo o 
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equipamento e os programas, foi constituído um grupo de trabalho que contou com a colaboração 

de especialistas em informática, eletrônica e comunicações da Justiça Eleitoral, das Forças 

Armadas, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério das Comunicações. 

Paralelamente aos estudos dos requisitos e premissas para a construção da urna eletrônica, 

o Tribunal Superior Eleitoral procurou sensibilizar não só o corpo funcional da Justiça Eleitoral 

para o grandioso empreendimento como também os demais poderes, o Legislativo, de quem 

dependia a adequação da lei para possibilitar a implantação do voto eletrônico, e o Executivo, que 

deveria fornecer os recursos financeiros necessários. 

Em cinco meses, durante as eleições municipais de 1996, o projeto foi concluído. A urna 

eletrônica, criada pelo TSE, foi então licitada para fabricação. O objetivo era adquirir urnas 

capazes de registrar o voto de um terço do eleitorado, há época próximo a cem milhões de 

eleitores. As urnas adquiridas foram utilizadas em todo o estado do Rio de Janeiro, nas demais 

capitais dos estados e nos municípios com mais de 200 mil eleitores, totalizando 57 cidades no 

país.  

Sob a presidência do Ministro Marco Aurélio Mendes de Farias Mello em 1996 foi iniciada 

a primeira votação eletrônica do Brasil. Nas eleições de 1996, um terço do eleitorado votou nas 

urnas eletrônicas.  

Nas eleições de 1998, votaram, eletronicamente, dois terços dos eleitores. 

Finalmente, no ano 2000, o projeto foi implementado em sua totalidade, ocasião em que 

todo eleitorado votou por meio eletrônico. Seguiram-se as eleições de 2002, 2004 e 2006. 

Em 2006, votaram, eletronicamente, cerca de cento e vinte e cinco milhões de brasileiros. 

Ressalte-se, todavia, que todo o processo de informatização dos pleitos eleitorais tem sido 

permeado por estudos aprofundados e ações rígidas visando à segurança e à transparência do 

processo, possibilitando um fidedigno registro da vontade do eleitor brasileiro, fortalecendo a 

democracia do país. 

Dentre as principais premissas estabelecidas, foram buscados:  
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 Solução universal - registro do voto pelo número do candidato ou partido; 

 Aderência à legislação de vigente, com possibilidade de evolução para garantir que 

mudanças na legislação eleitoral não obrigasse à alterações na urna eletrônica; 

 Processo amigável, de fácil utilização pelo eleitor, com a visualização na tela dos dados do 

candidato antes da confirmação do voto; 

 Custo reduzido – o projeto deveria ser economicamente viável, em função do elevado 

número de seções eleitorais; 

 Perenidade – possibilidade de uso em várias eleições, diminuindo o custo do voto; 

 Segurança - eliminação da possibilidade de fraude no registro do voto e apuração do 

resultado; 

 Facilidade na logística - pequena, rústica, peso reduzido, de fácil armazenamento e 

transporte; 

 Autonomia - uso de bateria nos locais onde não há energia elétrica.” 

 

No Rio de Janeiro, a implantação do processo eletrônico foi patrocinada pelo então 

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral – RJ, Desembargador Martinho Álvares da Silva Campos. 

Era então seu assessor para esse assunto e principal condutor do processo o Professor João Pedro 

Dias Vieira, da UERJ, estatístico e economista, que, através de e-mail (23/02/2011), nos forneceu 

um resumo do funcionamento da urna eletrônica:  

 

 Fotos, nomes e cargos pretendidos são armazenados em pequenos discos na frente de 

representantes de partidos políticos 

 Estes discos, uma para cada urna eletrônica, vão com contagem zerada. Essa contagem é 

verificada nesse dia e na abertura da urna 

 Os mesmos discos são colocados dentro das urnas na presença de representantes dos 

partidos, em uma "cerimônia" pública 

 Essas urnas são entregues aos presidentes de mesa na véspera ou no dia da eleição 

 No início da eleição, é impressa uma fita com todos os nomes dos(as) candidatos(as), onde 

se verifica que o número de votos e seus somatórios são iguais a zero 

 Ao terminar a votação, são impressas duas ou três tiras com o resultado daquela urna 
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 Uma fica na própria zona eleitoral, outra vai para o cartório eleitoral, e, ao que se lembra o 

Professor, uma terceira pode ficar com um partido. 

 

Essas fitas servem como garantia de que os dados remetidos, mais tarde, para o servidor do 

TSE (Tribunal Superior Eleitoral), são aqueles armazenados na urna eletrônica. 

 

Seguindo o processo: 

 

 Os discos, com as informações da urna, são transportados para o cartório eleitoral para 

serem transmitidos para o servidor do TSE para totalização dos votos, a partir das 17 horas 

de Brasília, quando o servidor "é aberto" para receber os dados. 

 Este servidor tinha, em 1998, uma segurança de criptografia de pelo menos 20% acima dos 

limites impostos pela segurança dos Estados Unidos. Isto é, não poderia sequer sair do País. 

 Ao mesmo tempo, é bom lembrar que o servidor do TSE fica "aberto" à possibilidade de 

"hacker" por um curto período de tempo, “impossibilitando” um acesso para manipular o 

resultado. 

 

Acessando os principais sites da Web ligados à segurança do voto (efetuando uma busca no 

Google Search com a expressão “urna eletronica segura”, por exemplo), é possível ter uma idéia das 

diferentes opiniões sobre o assunto. Uma discussão aprofundada da questão vai além do escopo 

deste artigo, mas vale ressaltar três questões: 

 

 Não existe sistema completamente à prova de fraudes, mesmo utilizando os melhores 

métodos de encriptação existentes hoje em dia: existem ínfimos hiatos de tempo que podem 

permitir o acesso de “hackers” 

 Seria possível, pelo menos em teoria, fraudar os programas nas diversas etapas. É, assim, 

tarefa do TSE garantir que isso não ocorra 

 O que é mais seguro? Voto manual ou eletrônico? Cabe não esquecer práticas seculares 

como: 

o  compra de votos, onde o eleitor apresentava uma comprovante de sua eleição (uma 

cópia de seu voto) para receber os 50% restantes do preço de venda do voto 

o  apuração manual fraudulenta 
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o  “mapismo”, isto é, adulteração e fraude dos mapas de apuração. 

 

Tem-se afirmado com freqüência que a impressão pela máquina do voto do eleitor poderia 

ser um apoio à segurança do voto, garantindo, por exemplo, que a máquina registrou corretamente 

seu voto. Se, por um lado, isto é verdade, também é verdade que essa cópia é um excelente 

comprovante para receber os 50%  restantes da venda do voto...  

 

Não pretendemos, como afirmado acima, esgotar o problema, mas cabe, para finalizar, 

comentar dois aspectos interessantes: 

 

 Em 1998, com o ex-Governador Leonel Brizola ainda vivo, foi perguntado a ele, pelo 

também falecido Desembargador Martinho Campos (os dois eram grandes amigos), se ele, 

Brizola, achava mais seguro a urna eletrônica ou o voto no papel, com várias pessoas 

manipulando na contagem dos votos. O ex-Governador optou pela primeira alternativa 

(Professor João Pedro Vieira, e-mail citado acima). 

 O Desembargador sempre afirmou que a melhor defesa contra a fraude é uma apuração 

extremamente rápida, como o Brasil está fazendo atualmente. Aliás, esse fenômeno já era 

conhecido há décadas pelos políticos que concorriam através de voto apurado manualmente. 

 

 

4 Metodologia de pesquisa 

 

Este trabalho de pesquisa foi construído por meio de duas metodologias complementares, a 

saber: qualitativa e quantitativa, cada uma delas com seus objetivos específicos, voltados à melhor 

compreensão do fenômeno em estudo.  

 

 

4.1 Fase qualitativa 

 

A etapa qualitativa foi desenvolvida por meio da técnica de discussões em grupo (DGs), que 

aconteceram em fevereiro de 2011, na cidade do Rio de Janeiro. Foram realizados dois grupos, cada 

um deles com a presença de sete participantes cujo perfil era de eleitores de classes sociais C2D 
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(Critério Brasil), de ambos os sexos, na faixa etária de 40 a 68 anos. Ambos as discussões foram 

gravadas em áudio, com transcrição dos arquivos para a análise das informações.  

O primeiro grupo foi formado por eleitores com idades de 40 a 55 anos e, o segundo, de 56 a 

68 anos. Para a composição dos grupos foi estipulado previamente que os participantes deveriam 

ser eleitores do Estado do Rio de Janeiro, que tivessem votado nas duas últimas eleições.  Eles 

deveriam ter "algum interesse” em assuntos ligados à política – o que, contudo, não pressupõe a 

necessidade de alto envolvimento com o tema, como de fato não foi percebido durante a realização 

dos grupos de discussão. Ainda em relação ao perfil preestabelecido para os pesquisados, não foram 

recrutadas pessoas filiadas a partidos políticos ou que costumam frequentar reuniões sindicais, 

políticas ou de associações de bairro, evitando-se o risco de um viés causado por posicionamento 

partidário ou participação política, o que poderia influenciar os resultados. Também para garantir 

imparcialidade funcionários públicos não integraram a amostra.  

  

Em sua maioria, os eleitores pesquisados eram moradores de bairros de subúrbio da cidade 

do Rio de Janeiro. O grau de escolaridade foi distribuído entre primário completo ou incompleto e 

ginasial completo ou incompleto – o que se reflete na atividade profissional  exercida por cada um 

deles, havendo, por exemplo, pescador, pedreiro de obras, marmorista, copeiro, cozinheiro e 

vendedor ambulante. Cabe registrar que no grupo de menor faixa etária (40 a 55 anos) nenhum 

participante tinha vínculo empregatício, trabalhando, sem exceção, como autônomos. No segmento 

mais velho (56 a 68 anos), alguns deles já tinham se aposentado, com comentários de que costumam 

“fazer bicos” para complementar os rendimentos mensais.  

 

De forma geral, apesar do baixo nível de escolaridade, possuíam boa verbalização, tendo o 

hábito de se informar, mesmo que apenas eventualmente, através de noticiários da TV, rádio ou de 

jornais com apelo mais popular.  

 

O comportamento desses eleitores durante os grupos de discussão revelou certo desconforto 

inicial por estarem presentes em uma sala de reunião, em ambiente desconhecido e com alguma 

formalidade. De início, poucas palavras e risos envergonhados revelavam uma dose de nervosismo 

diante da situação que foge a seu cotidiano. Apenas no decorrer da dinâmica, mostraram-se mais 

seguros e ficaram à vontade para a troca de informações. A satisfação de estarem participando da 

pesquisa ficou evidente ao término de cada uma das duas reuniões quando, principalmente no grupo 
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de maior faixa etária, mesmo depois da moderadora encerrar a discussão e fazer as despedidas de 

praxe, os participantes continuaram sentados à mesa conversando.   

 

 

4.2 Fase quantitativa 

 

 Na fase quantitativa deste trabalho, que foi realizada no segundo turno das eleições de 2010, 

na cidade do Rio de Janeiro, optou-se por uma amostragem por pontos de fluxo, em duas áreas 

diferentes, predominantemente da baixa renda, onde numa “van” se simulava uma urna eletrônica, 

num “laptop”.  A idéia era se aproximar o mais possível da urna real. O questionário utilizado foi o 

mais semelhante possível ao da pesquisa de boca de urna do Ibope Inteligência.  

 

Figura 1 – Urna eletrônica real 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 2 e 3  – Urna eletrônica protótipo 

 

Urna: 
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Tela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesquisa sofre de fortes restrições: 

 

 Baixa representatividade geográfica 

 Restrições da Legislação Eleitoral: como as „vans”  eram obrigadas a situarem-se pelo 

menos a 200 metros dos locais de votação, a perda de eleitores que tomavam caminhos 

diferentes daquele onde estava o simulador era alto, bem como aquela decorrente daqueles 

que se utilizavam de carro particular ou taxi 

 Recusa dos possíveis entrevistados: 27% dos eleitores abordados recusaram-se a serem 

entrevistados 

 Pequeno tamanho da amostra resultante: 119 entrevistados (erro amostral estimado em 9  

pontos percentuais) 

 A Pesquisa foi realizada no segundo turno, onde a facilidade da votação eletrônica foi maior 

 

Assim os resultados da fase quantitativa devem ser considerados como indicativos. A 

audaciosa iniciativa se mostra muito mais como um estudo piloto, que indicou fatores que devem 

ser levados em conta em futuros estudos, que possam ser mais abrangentes do ponto de vista 

geográfico e que forneçam uma amostra maior, e, portanto, mais precisa. 
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5 Análise dos resultados 

 

5.1 Etapa qualitativa 

 

5.1.1 Relacionamento com tecnologia 

 

Evidencia-se, que, a despeito da população com menor escolaridade e renda ter certo 

distanciamento dos recursos tecnológicos, a presença deste tipo de ferramenta em seu cotidiano é 

inexorável. Como indivíduos inseridos no contexto da sociedade contemporânea e, especificamente, 

residentes em uma grande cidade, são expostos continuamente às inovações da tecnologia e, por 

isso, aderem, mesmo que de forma lenta e incipiente, a aparelhos e serviços com teclas, chips e 

senhas.  

 

Mas, embora tenha algum contato com equipamentos modernos, prevalece entre esse 

público um estilo de vida “mais analógico”, inclusive pelo fato de viver um cotidiano mais simples 

em que o lazer, por exemplo, está relacionado a atividades como cozinhar, cuidar dos bichos de 

estimação, ir à igreja e fazer trabalhos manuais. Nesse sentido, a tecnologia é tratada pelos 

pesquisados com certa ingenuidade, sendo citados espontaneamente o controle remoto e a TV a 

cabo ainda como inovações nesse campo. Existe também a percepção de que recursos tecnológicos, 

embora facilitadores de atividades rotineiras, representam um custo com o qual não podem arcar.   

 

De forma geral, especialmente para os mais velhos, esses recursos ainda geram certa 

resistência, havendo a sensação de que não são capazes de dominá-los, embora reconheçam que 

estão cada vez mais presentes em suas atividades do dia a dia. Sempre que a situação permite, 

costumam evitar o uso dos equipamentos modernos ou os utilizam de forma limitada, não se 

beneficiando de todas as facilidades que podem propiciar, por exemplo, um telefone celular ou o 

atendimento bancário eletrônico.  

 

“Para mim é difícil. Eu nasci no mar, nasci e cresci ali no mar, essas coisas para mim eu 

nunca vivi isso, não entendo disso não.” (56 a 68 anos)   
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Apesar das dificuldades que encontram, de modo geral, desejam acompanhar essa evolução 

de alguma forma sem, contudo, acreditarem que são capazes de lidar com a tecnologia da forma 

hábil e natural como as novas gerações. Em ambos os grupos pesquisados, há comentários de que os 

filhos e netos são os “especialistas” da casa quando o assunto é tecnologia, sendo os principais 

usuários desse tipo de recurso e responsáveis por estimular sua adoção pelos demais membros da 

família, tirar as dúvidas ou simplesmente executar uma tarefa solicitada.  

 

Observa-se, no entanto, que esse incentivo dos mais jovens não acontece de forma unânime. 

Mesmo que sutilmente, alguns pais sentem-se desqualificados pelos filhos e netos, que nem sempre 

disseminam a informação e agem como se tecnologia fosse um assunto inacessível para os mais 

velhos, demonstrando impaciência diante da falta de intimidade com os aparelhos. Interessante 

notar que esse comportamento não gera a sensação de menos valia entre os participantes. Ao 

contrário, parece apenas reforçar a idéia de que as inovações tecnológicas são um assunto para seus 

filhos, e não para eles.  Entre alguns poucos entrevistados, percebe-se inclusive certa apatia em 

relação ao assunto, havendo entre eles a justificativa racional de que não têm “paciência” para esse 

aprendizado.  

 

“Minha filha fala que eu sou muito burra, fala que é só ler, mas eu não consigo me 

entender.” (55 a 68 anos) 

 

“Eu até quero aprender, mas a minha filha não tem paciência para me ensinar.” (55 a 68 

anos) 

 

“Tudo é a minha filha que vê. Eu vou mexer, aí aperto um negócio e aparece outro, aí eu 

fico nervoso, a minha filha briga comigo, tenho medo de errar. Aí é a minha filha que vê 

tudo.” (40 a 55 anos)  

 

“O meu filho não tem a menor paciência de me ensinar a usar. Eu falo com ele, mas ele 

nunca pode, está sempre ocupado, não tem paciência nenhuma mesmo.” (40 a 55 anos) 
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Quando vai ao banco, por exemplo, a maioria prefere fazer suas operações no caixa de 

atendimento pessoal, evitando o uso dos terminais eletrônicos. Sentem-se mais seguros com o 

contato pessoal, enquanto, diante da máquina, experimentam a ansiedade de ver a operação 

completada. Percebem-se como desamparados na medida em que são os únicos responsáveis pelo 

sucesso da operação, que pressupõe várias etapas que se desenvolvem em telas diferentes e exigem 

o uso de senhas. O atendimento pessoal, por outro lado, funciona como uma garantia de que “tudo 

vai dar certo”, sendo possível tirar dúvidas e receber instruções por meio de um contato 

interpessoal. 

 

É possível observar que aqueles que afirmam usar os caixas eletrônicos com mais frequência 

tendem a realizar operações simples, como consulta de saldo e retirada de dinheiro e, em geral, 

mantém o hábito de fazer os pagamentos “na boca do caixa”.  

 

“Eu fico perdida, não sei usar aquela máquina, não consigo tirar o dinheiro, tenho que tirar 

lá no caixa. Eles pedem muita coisa, não entendo aquilo, tem letra, número, um monte de 

coisas.” (55 a 68 anos)  

 

“A máquina é mais rápida mesmo, mas eu prefiro fazer no caixa, já levo minhas contas 

todas e entrego lá, faço tudo de uma vez no caixa.” (55 a 68 anos) 

 

“Eu acho complicado, tem todas aquelas letras, eu acho complicado, eu não pago contas no 

banco, vou direto nas lotéricas.” (40 a 55 anos) 

 

Da mesma forma como utilizam o serviço eletrônico dos bancos de forma restrita, adotam o 

celular quase que exclusivamente para receber e fazer ligações – sendo, em alguns casos, mais 

frequentemente para receber, evitando o custo da realização de chamadas. Praticamente nenhuma 

outra função dos aparelhos e serviços de operadoras de celular é citada, havendo referências 

esparsas ao SMS e a jogos. Argumentam “não ter tempo” para explorar esses recursos e alguns 

fazem críticas ao tamanho dos caracteres, considerado pequeno, o que dificulta a leitura. 

Depreendemos, no entanto, que esse uso limitado do celular está relacionado à ausência de 

informação e, de certo modo, também à sensação de que os recursos complementares do celular não 

são relevantes em sua rotina e sugerem maior custo.  
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“Eu acho que não é difícil mexer não, mas o tempo é que é curto. Eu também estou 

enxergando pouco, estou sem óculos. Mas tem coisa ali que dá para aprender sim, é só ter 

tempo de aprender.” (40 a 55 anos) 

 

“Para acertar a hora e a data do meu celular já é uma dificuldade.”  (56 a 68 anos) 

 

“Eu acho que é muito trabalhoso. Para atender e discar é tranqüilo, mas o resto... Eu 

sempre vivi sem aquilo é difícil começar a fazer essas coisas agora.” (56 a 68 anos) 

 

“Até mesmo para ver as mensagens, essas coisas que eu não sei, peço para o meu filho.” 

(40 a 55 anos) 

 

Especificamente em relação ao computador, há uma associação imediata à internet, 

notadamente a jogos e sites de relacionamento, sendo muito tênue sua correlação à informação e  

serviços. Os participantes têm, portanto, uma visão bastante limitada dessa ferramenta e não 

demonstram estímulos de adesão, citando, mais uma vez, seus filhos ou netos como público. De 

forma bastante esparsa, e apenas no grupo com a faixa etária de 40 a 55 anos, há comentários sobre 

o desejo de fazer um curso para “aprender a mexer no computador”, para se manter atualizado.  

 

“Acho que quando a pessoa vai ficando mais velha ela cria um tipo de bloqueio que vai 

ficando mais difícil de aprender essas coisas.” (56 a 68 anos) 

 

Uma minoria dos pesquisados tem computador em casa – com a referência de que seus 

micros são antigos e de que foram comprados em várias parcelas, numa situação especial como o 

aniversário de um filho. A maioria, no entanto, comenta que os jovens da casa recorrem a lanhouses 

para acesso à internet.  
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5.1.2 O voto eletrônico 

 

Apesar das dificuldades relacionadas ao uso da tecnologia, não identificamos nesse estudo 

resistência em relação ao voto eletrônico. De forma geral, a urna eletrônica é reconhecida como um 

avanço no processo de votação por gerar mais agilidade na votação e na apuração dos resultados e, 

em comparação com outras ferramentas tecnológicas presentes no cotidiano, como a internet, 

parece ser, na visão desses eleitores pesquisados, um recurso com utilização mais simples e de fácil 

entendimento, "que não assusta". Tendem a atribuir alguma dificuldade de utilização da urna a 

outros perfis de eleitores, como os analfabetos, idosos e moradores de cidades do interior.   

 

"Eu acho que não tem dificuldade nenhuma não. A pessoa já tendo o candidato certo, tudo 

bem." (56 a 68 anos) 

 

"Eu não tenho problema nenhum não. Até porque, quando você vai votar, você já sabe como 

vai fazer. Você já vai lá e digita o numero do candidato, não tem problema." (40 a 55 anos) 

 

"Quando falou de urna eletrônica eu achei que fosse um bicho de sete cabeças, mas 

consegui usar direitinho." (40 a 55 anos) 

 

Interessante notar que o pioneirismo do Brasil na votação eletrônica é uma informação de 

conhecimento deste público, comentada espontaneamente em ambas as discussões em grupo. O fato 

de o país ter sido precursor no desenvolvimento e uso desse recurso tecnológico é fonte de orgulho 

e traz à tona o sentimento de patriotismo. Os participantes mencionam com ironia o fato de países 

desenvolvidos ("os americanos") ainda usarem o sistema de votação manual, precisando recorrer ao 

know how brasileiro para avançar neste campo.   

 

"O americano ainda esta lá no papel." (56 a 68 anos) 

 

"Enquanto eles lá votam com papel, a gente tem tecnologia." (40 a 55 anos) 
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Alguns participantes levantam espontaneamente o debate sobre a transparência deste tipo de 

votação, havendo, inicialmente, dúvidas quanto à credibilidade dos resultados. Mas a opinião que 

predomina é a de que a possibilidade de fraude não está presente apenas no voto eletrônico como 

também no manual, em que as cédulas são transportadas e manuseadas durante a apuração, o que 

imprime certa vulnerabilidade ao processo.  

 

"Confiar, confiar mesmo, não. Mas eu acho que é mais seguro que o papel." (56 a 68 anos) 

 

A partir das informações levantadas nos grupos pesquisados, inferimos que, depois de mais 

uma década da adoção desta modalidade de voto, os cidadãos ganharam familiaridade com o 

equipamento, não havendo dificuldade significativa em relação a seu uso. Ao contrário de outras 

ferramentas tecnológicas –  que, em geral, são multifuncionais e, portanto, tendem a gerar maior 

dificuldade de uso – a urna tem uma única função, com passo a passo de utilização considerado 

simples pela maioria dos pesquisados.  

 

Isso não significa, contudo, que, diante deste novo paradigma de votação, esses eleitores 

sintam-se totalmente à vontade e seguros nos momentos que antecedem sua entrada na cabine 

eleitoral e logo que começam a votar – principalmente quando precisam escolher candidatos para 

vários cargos (como no primeiro turno das eleições de 2010, quando votaram para presidente, 

governador, senador, deputado federal e deputado estadual). O receio é de que, por alguma razão, 

tenham dúvida ou procedam de forma incorreta diante da urna, podendo ser julgados como lentos 

ou "ignorantes" por quem estiver presente na seção. Essa ansiedade parece ainda maior quando 

votam em seções onde se formam longas filas, em que a demora na cabine pode atrasar ainda mais 

o processo; e, mais esparso, quando há mesários pouco cordiais ou experientes – que imprimem 

uma sensação de intranquilidade.  

 

"Dá um friozinho na barriga, mas depois fica tudo bem." (40 a 55 anos) 

 

"Tem gente que tem vergonha. A minha esposa mesmo, ela tem medo de não conseguir, tem 

vergonha de errar." (56 a 68 anos) 
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"Eu coloquei tudo branco uma vez porque eu não sabia o número de quem eu ia votar. 

Queria sair logo dali." (40 a 55 anos) 

 

"Você já chega nervoso lá porque tem uma fila enorme atrás de você e aí você aperta e sai 

andando o mais rápido que puder." (40 a 55 anos) 

 

Assim, identificamos entre alguns eleitores pesquisados uma auto-exigência para que 

procedam com agilidade, e não necessariamente com precisão, dentro da cabine de voto. Nestes 

casos, pode acontecer de votarem "errado", em candidato diferente à sua intenção, de anularem ou 

votarem em branco, ao contrário do que desejavam. Esses "erros" são causados principalmente pela 

dificuldade que alguns destes eleitores têm de entender como voltar atrás quando a tela mostra a 

foto de um candidato diferente daquele em quem desejam votar. No entanto, esta parece ser uma 

situação pontual, não sendo relatada como um problema frequente pelos pesquisados. Importante 

notar que, quando acontece, não gera nestes eleitores a sensação de frustração por não terem votado 

em quem desejavam – o que parece diretamente relacionado ao descrédito que têm em relação à 

política e aos políticos.  

 

"Eu mesma já errei uma vez. Coloquei o numero errado, aí aparece outra pessoa. (...) Aí já 

não dava mais tempo de mudar, aí foi ele mesmo." (56 a 68 anos) 

 

Pelo relato dos participantes, as situações em que há "erro" no voto são pouco comuns na 

medida em que já houve tempo para que o aprendizado de uso da urna eletrônica se desenvolvesse.  

Embora tenham contato com a urna apenas uma vez a cada dois anos, ela já não representa uma 

ferramenta "obscura" e de difícil operação para esses participantes. Não é mais uma novidade entre 

suas obrigações como cidadãos. 

 

Vale ressaltar que, no aprendizado de uso da urna eletrônica, os meios de comunicação 

desempenham um papel bastante relevante, cumprindo a função de informar de modo bem didático 

e eficiente o passo a passo do voto em cada eleição e turno, bem como o de estimular que o cidadão 

chegue a sua seção munido de uma "cola" com o número de seus candidatos. A "cola" é citada de 

forma praticamente unânime nos grupos como um recurso já incorporado ao processo de voto 

eletrônico, sendo um importante facilitador dentro da cabine eleitoral.  
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"Eu levo tudo certinho, sei em quem eu votei, levo escrito direitinho e não tenho problema 

nenhum." (56 a 68 anos) 

 

"Eu vi na televisão como é que fazia." (56 a 68 anos) 

 

"Não é comum errar não, já levo o número certinho de quem eu vou votar." (40 a 55 anos) 

 

"Pela televisão passa direto, explica a todo o momento. (...) No jornal também. (...) 

Explicam tudo que você tem que fazer na urna." (40 a 55 anos) 

 

Durante os grupos, os eleitores foram estimulados a descrever o processo de votação na urna 

eletrônica, não sendo registrada dificuldade relevante para que enumerassem todas as suas etapas, 

desde a chegada na seção até a finalização de seu voto. A principal dúvida esteve relacionada à 

diferenciação entre o voto branco e o nulo, seja no que se refere a como o eleitor deve proceder 

como também ao que cada um deles significa.  

 

"Eu não sei a diferença do nulo e do branco. (...) É que não tem a tecla de voto nulo, só de 

branco." (40 a 55 anos) 

 

Depois das informações espontâneas em relação à urna, foi realizada uma simulação de 

votação através da "urna eletrônica" disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao 

visualizarem as telas, os eleitores demonstraram certa apatia, o que parece mais relacionado a pouca 

credibilidade na política do que propriamente à ferramenta eletrônica de voto. Nesta etapa, 

evidenciou-se também o baixo apelo da inclusão da fotografia dos candidatos à vice, que não foram 

citados espontaneamente. Mesmo depois que foram exibidas nas telas, houve dúvidas se realmente 

estão presentes no dia da votação.  
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5.2 Etapa quantitativa 

 

O principal objetivo do estudo quantitativo foi o de avaliar a discrepância entre a intenção de 

voto declarada e o voto efetivo no simulador da urna.  

 

O bairro do Méier, na cidade do Rio de Janeiro, foi o local escolhido para a realização do 

estudo por tratar-se de uma região de grande densidade demográfica e, que de certa forma, 

representa o perfil do município.  

 

Em nossa amostra de 119 “votos”, tivemos uma discrepância de 14,3% entre a declaração e 

o voto efetivo (Tabela 1). Apesar da margem de erro de cerca de 9 pontos percentuais, e mesmo 

nessa pequena amostra, num voto mais simples de segundo turno, é possível afirmar que a 

existência de “erro” entre o voto declarado x computado na urna protótipo é significativa. Em outras 

palavras, tudo leva a crer que esse “erro” existe. 

 

Tabela 1 – Discrepância entre “voto” declarado e o “voto” computado na urna protótipo. 

 

Voto 

Declarado 

Voto 

Computado 

(Urna Protótipo) 

Discrepâncias 

Dilma Serra 1,7% 

Dilma Branco 0,8% 

Dilma Nulo 4,2% 

Serra Dilma 4,2% 

Serra Nulo 1,7% 

Nulo Dilma 0,8% 

Nulo Serra 0,8% 

Total 14,3% 

 

No entanto, ao contrário do que imaginávamos, não constatamos maior incidência desse erro 

entre pessoas mais idosas: ele se manteve no mesmo patamar. Esse fato também foi constatado na 

etapa qualitativa.  O mesmo ocorre quando comparamos faixas de renda. 
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Não podemos afirmar também que haja alguma diferença quando analisamos faixas de 

escolaridade mais baixas, pois tivemos uma incidência muito pequena na nossa pesquisa de pessoas 

com instrução inferior à 5ª série do ensino fundamental.  

 

Apesar da considerável incidência de "votos errados" (14%  - Declarado x Computado), esse 

erro foi disperso, sem tendência específica, ocorrendo para todos os candidatos e para os votos 

nulos e brancos. 

 

Na Tabela 2 temos o comparativo entre os votos reais, totalizados nas seções analizadas na 

pesquisa, versus os “votos” computados na urna protótipo. Considerando a da margem de erro de 

cerca de 9 pontos percentuais, os resultados mostram-se alinhados dentre os candidatos e também 

dentre os votos brancos e nulos. 

 

Tabela 2 – Comparativo do voto real vs. “voto” computado na urna protótipo. 

 

Candidatos 

(2º turno 2010) 

Votos 

Reais¹ 

Votos 

Computados 

Urna Protótipo² 

   Dilma 50,8% 59,6% 

   Serra 34,8% 28,9% 

   Brancos 3,1% 0,0% 

   Nulos 11,3% 11,4% 

Total Votantes 3499 119 

 

¹Fonte: TSE – Zona Eleitoral 214 / Cidade do Rio de Janeiro / Seções 79 a 89 (Bairro Méier). 

²Os dados foram ponderados pela distribuição de renda da população residente no bairro do Méier – Fonte IBGE/SIDRA (Censo 2000). 
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6 Conclusões 

 

A origem de nosso estudo está na discrepância  de resultados das pesquisas de boca de urna 

em eleições mais complexas, como é o caso do primeiro turno. Já no segundo turno, não costumam 

ocorrer problemas de estimativa entre as pesquisas de boca de urna e o voto final apurado. 

 

A principal conclusão deste estudo é que parecem existir de fato erros de votação na urna 

eletrônica. Se isso não aparece nas pesquisas de segundo turno, talvez isso se deva a algum tipo de 

compensação: os “erros” são simétricos, se compensam. Talvez essa compensação não ocorra no 

primeiro turno dado o maior leque de possibilidades. 

 

Uma de nossas hipóteses não se confirmou: a discrepância não foi mais intensa nos eleitores 

de maior idade. Fica a expectativa de que uma pesquisa quantitativa mais refinada, que dê conta das 

dificuldades que encontramos em nosso estudo piloto, possa ser mais precisa quanto aos resultados 

encontrados.  

    

Finalmente, a principal conclusão do estudo é a de que realmente existam erros 

involuntários, ainda que possivelmente de pequena incidência, mas que podem influenciar os 

resultados das pesquisas de voto declarado na boca de urna. 
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