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Resumo: Em 2010, a bipolarização nas presidenciais brasileiras foi alterada por Marina Silva. Com 
apenas 1,23 minutos de televisão, a candidata do Partido Verde obteve mais de 19,6 milhões de 
votos. Neste artigo, analisamos os fatores que levaram a esse resultado, e quais as suas implicações 
para o sistema político brasileiro, a partir dos dados de surveys eleitorais (1º e 2º turno em todo o 
país). Verificou-se que eleitores de escolaridade mais alta, que se informavam com maior freqüência 
sobre a eleição na internet e que se classificavam como evangélicos pentecostais tinham Maior 
probabilidade de votar em Marina. Mostram que novas ferramentas comunicacionais de campanha 
trouxeram resultados. Indica a consolidação de um importante preditor de voto, a religião. 
Finalmente, sugere-se que os eleitores insatisfeitos com a dimensão política do país, buscaram em 
Marina uma terceira via eleitoral. 
 
Palavras Chaves: Eleições Presidenciais – Decisão de Voto  
 
 
Abstract: In 2010, the polarization in the Brazilian presidential amended by Silva. With only 1.23 
minutes of TV, the candidate of the PV had more than 19.6 million votes. This article analyzes the 
factors that led to this result, and what are their implications for the Brazilian political system, from 
the election survey data (1st and 2nd shift in the whole country). It was found that voters with more 
schooling, which is more often informed about the election on the Internet and are classified as 
Pentecostal Protestants were more likely to vote for Marina. Show that new communication tools 
campaign brought results. Indicates the consolidation of an important predictor of voting, religion. 
Finally, it is suggested that voters dissatisfied with the political dimension of the country, sought a 
third way in Marina election. 
 
Key words: Presidential elections - Voting decision 
 

                                                 
*Agradecemos ao Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas e especialmente a Antonio Lavareda pela 
cessão dos dados que deram origem a este artigo. Nossos agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais, pelos recursos a este Projeto, através do Programa Pesquisador Mineiro (PPM).  



2 

1. Sucessão de 2012: o diferencial de Marina da Silva  

 
 O artigo pretende analisar os resultados de Marina da Silva nas presidenciais de 2010. 

Candidata por uma pequena legenda – Partido Verde (PV) -, ela alcançou 19,6% dos votos, numa 

eleição que foi disputada sem a presença de Lula da Silva. Apesar da confiança depositada pelo 

eleitorado no então presidente, Marina logrou alcançar a terceira colocação e seu desempenho foi o 

principal responsável pela realização do segundo turno, disputado entre José Serra (PSDB) e Dilma 

Rousseff (PT).  

 Estudos no Brasil têm se debruçado sobre o comportamento eleitoral, na tentativa de 

encontrar os principais fatores que atuam sobre a decisão do voto. Notou-se que a avaliação 

retrospectiva do desempenho dos candidatos e a economia afetaram a conduta eleitoral em distintas 

eleições (CARREIRÃO, 2002; CAMARGO, 1999). A ideologia também foi observada como 

preditor do voto em 1989 e 1994 (SINGER, 2000). E, ao que parece, variáveis sociológicas não 

atuaram sobre a conduta eleitoral nas presidenciais entre 1994 a 2006 (MARTINS JUNIOR, 2009). 

Novos fatores - como os identitários e a nordestinidade -, contribuíram para construir uma opinião 

positiva em torno do candidato Lula, permitindo que a identidade com este político fosse 

transformada em votos (NASCIMENTO, 2011). A mídia,  a imprensa e a campanha, tratadas como 

variáveis conjunturais, também foram inseridas nas análises das eleições presidenciais (MUNDIM, 

2010; LOURENÇO, 2007).   

Estes estudos ofereceram importantes aportes para a compreensão da vitória de Lula e de 

seus adversários, em distintas eleições1. Mas, são insuficientes para explicar 2010, por uma razão 

bastante simples: em todos os eventos antecessores, os modelos qualitativos e quantitativos fizeram 

comparações da intenção do voto a Lula da Silva em relação a qualquer outro candidato. As 

eleições de 2010 foram disputadas sem que este político concorresse. Telles e Ruiz (2011) testaram 

um conjunto de variáveis extraídas dos estudos predecessores para verificar qual delas poderia 

alterar a adesão aos candidatos em 2010. As autoras encontraram que o apoio à Dilma Rousseff 

(PT) era tanto maior quanto mais positiva fosse a confiança em Lula e caso contrário para Serra 

(PSDB), que esteve mais associado à desconfiança em Lula. Observou-se ainda que preferências 

partidárias tiveram efeito, ainda que mais residual que a avaliação de Lula. 2  

 

 

                                                 
1 Além dos estudos que se debruçam sobre teorias mais clássicas do voto, outros são específicos para interpretar o voto 
em Lula. Ver; RENNO & CABELLO (2010); ZUCCO (2008); BARREIRAS (2002). 
2 Através de análises estatísticas e modelos multinominais, os testes sugeriram que as variáveis sociológicas, 
psicosociológicas e econômicas não tiveram efeito significativo na conduta dos eleitores Ainda que pudesse ser alegado 
que a confiança em Lula esteja associada a avaliação da economia, a avaliação de governo e da economia explicam 
apenas residualmente a confiança no presidente. 
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Gráfico 1: Confiança em Lula da Silva - 1º Turno, 2010 
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Fonte: Pesquisa Nacional Eleições Presidenciais 2010. Ipespe / Grupo de Pesquisa Opinião Pública, Marketing Político e 
Comportamento Eleitoral (UFMG).  Pergunta: Eu citarei novamente os nomes de alguns políticos. Gostaria que o Sr. (a) me 
indicasse, para cada um deles, se pessoalmente eles lhe inspiram muita confiança, confiança, pouca confiança ou nenhuma 
confiança. (LER NOMES EM RODÍZIO): Muita confiança/ confiança/ pouca confiança/ nenhuma confiança/NS-NR 

 

Embora Lula não tenha participado do pleito de 2010, a confiança nele foi o fator mais 

significativo para a decisão do eleitor.  E foi neste cenário de extrema popularidade do presidente, 

que os concorrentes realizaram suas campanhas. Esta situação impedia enquadramentos retóricos 

fortemente críticos ao governo, o que levava os candidatos a reproduzirem estratégias de descolar-

se das estruturas partidárias e orientar-se pelo modelo de ênfase nos seus atributos funcionais e 

pessoais, tais como competência, ética e liderança.  

O estatuto de uma eleição baseada no continuísmo foi captado pelos candidatos. Apesar de 

representar o principal partido de oposição, Serra tenta se enquadrar como o mais apto para dar 

continuidade ao governo de Lula. Dilma, dependente do prestígio do presidente, se associa ao ícone 

Lula, embora paradoxalmente destaque o tema da mudança em sua propaganda e reduza a aparição 

de Lula ao se aproximar o dia das eleições. Nas sete inserções consecutivas reservadas à 

propaganda do candidato à presidente no HGPE – de 17 a 31 de Agosto - Serra usou somente 3 

vezes o termo “mudar”, mas citou 38 vezes os términos “continuar”, “aperfeiçoar”, “melhorar” e 

“manter”. A propaganda de Dilma mencionou 75 vezes “mudar” e somente 38 vezes os termos de 

continuidade. 
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Tabela 1: Repetição de palavras pelos candidatos em seus programas eleitorais –  
Dilma e Serra – 1º. Turno  

Data do 
programa 

José Serra (PSDB) Dilma Rousseff (PT) 
Continuar/ 

Manter 
Melhorar/ 

Aperfeiçoar 
Mudar Continuar/ 

Manter 
Melhorar/ 

Aperfeiçoar 
Mudar 

17 ago 2 4 0 5 5 16 
19 ago 0 1 0 0 1 2 
21 ago 0 0 0 2 2 16 
24 ago 2 4 0 3 2 13 
26 ago 13 2 1 2 1 11 
28 ago 3 2 0 4 4 12 
31 ago 2 3 2 3 4 5 
Total 22 16 3 19 19 75 

Fonte: Levantamento da agência Máquina Metric sobre o horário político noturno (transmitido das 20h30 às 21h20). A agência 
analisou as propagandas veiculadas de 17. Ago.2010 (1° dia do horário político na TV) a 31. Ago.2010.  

 

A estratégia focada no continuísmo adveio da confiança depositada no presidente. Lula 

conseguia transferir seu capital político a qualquer candidato fora do circuito do governo mesmo 

entre os eleitores identificados com o PT. O apoio de Lula podia alterar os resultados das eleições 

(TELLES, 2012). No entanto, a despeito do prestígio do presidente, a candidata do Partido Verde 

conseguiu um resultado notável, sobretudo se considerarmos a fragilidade inicial do posicionamento 

de sua candidatura – reduzido leque de alianças, pouco tempo no Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral, desejo do eleitorado por continuísmo e o peso da liderança de Lula sobre os eleitores.   

 Além do cenário de continuísmo e alta popularidade do incumbente, existem outros 

diferenciais que marcaram estas eleições. E, a principal delas é a entrada de uma terceira força, 

representada pelos resultados de Marina Silva, que foi capaz de romper com certa lógica de disputa 

entre PSDB e PT, que regia as disputas presidenciais anteriores. Como mostra o comparativo da 

tabela 2, pelo menos desde 1998 sempre houve nas eleições pelo menos um terceiro ou quarto 

candidato que não fosse nem Lula (PT), nem PSDB. Por pertencerem a pequenos partidos, esses 

concorrentes dispunham de menos recursos para a campanha e muito menor de tempo de TV. 

Conseqüentemente, tinham também menor exposição na imprensa e menor visibilidade junto ao 

eleitorado. Ainda que em cada uma das eleições eles possam ter sido importantes para que ocorresse 

um 2º turno, na média todos esses candidatos não conseguiram isoladamente mais do que 11,6% 

dos votos no 1º turno.   
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Tabela 2: % de voto dos pequenos partidos e tempo de TV 

Candidato Ano  % Voto Partido Tempo de TV 

Ciro Gomes 1998 10.97 PPS 00:01:00 
Ciro Gomes 2002 11.97 PPS 00:04:17 
Anthony Garotinho 2002 17.86 PSB 00:02:13 
Heloísa Helena 2006 6.85 PSOL 00:01:02 

Cristovam Buarque 2006 2.64 PDT 00:02:23 

Marina Silva 2010* 19.33 PV 00:01:23 

Fonte: TSE * Eleição sem Lula (PT). 

 
 Ao se observar os dados, percebe-se que eleição de 2002 poderia ser um ponto fora da curva 

dentro do nosso argumento. Contudo, é possível delinear algumas diferenças importantes em 

relação a este pleito, o que ajudaria a explicar por que dois candidatos obtiveram votações mais 

expressivas. Acima de tudo, o fato de a eleição ter sido disputada com um governo mal avaliado,3 e 

o candidato Lula ainda causava desconfiança em parcelas do eleitorado e no mercado, o que 

aumentava as chances de voto de todos os candidatos de oposição. Em 2010, por outro lado, Lula 

terminava o seu mandato com aprovação recorde,4 o que, em tese diminuía as chances de voto da 

oposição, mesmo que a sua candidata tenha iniciado a campanha sendo desconhecida de boa parte 

do eleitorado. 

 Em 2002 também havia fatores favoráveis para os candidatos Ciro (PPS) e Garotinho (PSB). 

O candidato do PPS já havia disputado uma campanha presidencial (1998) e, por isso, era 

conhecido de grande parte do eleitorado. Além disso, por conta dos demais partidos de sua 

coligação (PDT e PTB), dispunha de um tempo considerável de TV, tendo este sido um fator 

importante para a sua ascensão nas urnas, em meados do ano, ainda que por um tempo limitado 

(ALMEIDA, 2006; MUNDIM, 2010, 2012). Já o candidato do PSB era ex-governador do Rio de 

Janeiro, cargo que lhe dava uma grande visibilidade na mídia nacional, e tinha forte ascendência 

junto ao eleitorado evangélico, fator que lhe foi extremamente favorável nas urnas (CARREIRÃO, 

2007; ALMEIDA, CLIFFORD, 2001).   

 Pelas razões arroladas, consideramos que a candidatura de Marina Silva em 2010 teve 

características singulares que destoam do desempenho obtida por esses outros concorrentes em 

eleições anteriores. Seu partido tinha pequena penetração no eleitorado, baixa capilaridade no 

legislativo federal, menos recursos para campanha e pouquíssimo tempo de TV. Deste modo, cabe 

indagar por que a sua candidatura logrou ser relativamente bem sucedida num contexto em que o 

signo da eleição era a manutenção do status quo. A Escolha Racional trata de como as preferências 
                                                 
3 Segundo o Datafolha, em 02 de Outubro de 2002 42% dos eleitores avaliavam o governo de Fernando Henrique 
Cardoso como regular, 32% como ruim ou péssimo, e 23% como bom ou ótimo. Disponível em: 
<http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=21>. Acesso em: 28 Abr. 2012. 
4 Segundo o Datafolha, em 08 Outubro de 2002 78% dos eleitores avaliavam o governo Lula como Bom ou Ótimo, 
18% como Regular e apenas 4% como Ruim ou Péssimo. Disponível em: 
<http://datafolha.folha.uol.com.br/po/ver_po.php?session=1105>. Acesso em: 28 Abr. 2012. 
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determinam comportamentos. Esta corrente analisa em que medida a utilidade esperada associada 

com os resultados induz preferências por ações particulares. A teoria assume como fundamental que 

os indivíduos escolhem resultados de maior utilidade. Neste sentido, a ação é o instrumento para 

alcançar resultados e o voto é investimento. Existem custos envolvidos no voto e, se os benefícios 

de votar não são percebidos, os indivíduos não conseguem identificar (se é que existem), grandes 

diferenças no impacto de um candidato e não de outro para suas vidas particulares (ALDRICH, 

1993). O voto em Marina – e não em Serra ou Dilma – pode ser pensado a partir desta perspectiva: 

apesar do contexto contrário ao voto não-governista, o eleitor buscou algo de diferente na candidata, 

o que o levou a votar nela.   

Mas, tal atitude não seria racional, tendo em vista que as chances da candidata eram 

sabidamente menores que as dos tucanos e petistas. Será que o voto é não-instrumental e não-

estratégico? Jacobson e Kernell (1983, apud ALDRICH, 1993) propuseram uma solução para esse 

problema através da “hipótese dos políticos estratégicos”: políticos estratégicos informam aos 

votantes do argumento do voto-desperdiçado e convencem aos votantes mais sensíveis a agir como 

votantes estratégicos. Esta hipótese dos políticos estratégicos associada ao argumento dos baixos 

custos e benefícios conduz ao seguinte raciocínio: - “políticos estratégicos investirão mais em 

eleições apertadas, e esses investimentos serão refletidos em aumentos no nível de participação, 

mesmo que os votantes não considerem o acirramento da disputa”. Assim, a participação aumenta 

com o acirramento da disputa no nível agregado.  

Os incumbentes são difíceis de serem vencidos, por possuírem muitos recursos e muito a 

perder em caso de serem derrotados. Deste modo, em eleições mais competitivas, os candidatos, 

partidos e grupos de interesse se mobilizam mais para angariar votos e promovem maior 

participação dos votantes, ao contrário daquelas eleições de vantagem aberta. No caso de 2010, 

Marina disputava com uma concorrente que era apoiada por um forte incumbente e sofria com as 

pressões pelo voto útil. A sua estratégia deveria ser a de investir em despolarizar a disputa entre PT 

e PSDB, a fim de tornar a eleição mais competitiva e apertada. Por isso, teve que realizar uma 

campanha em que afirmava categoricamente sua presença no segundo turno. Isso explica o seu 

esforço para que houvesse participação mais ativa de seus apoiadores nas redes sociais e o recurso 

para desconstruir a estratégia do voto plebiscitário, com o intuito de reduzir as vantagens entre 

Dilma e Serra, o que poderia vir a inseri-la no segundo turno.  Além de fazer uso de novas mídias, 

ao professar a fé evangélica, Marina tinha adicionalmente que lidar com este público, em um país 

majoritariamente católico.   

 Neste contexto, a hipótese é a de que a votação obtida por Marina da Silva supõe que o sistema 

partidário brasileiro não se encontra consolidado em termos de uma polarização ideológica e 

programática em torno do PT vs PSDB, e outras variáveis podem ter adentrado esta eleição. Isso 
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resultou que as campanhas foram importantes para a construção de candidatos, ao agendar novos 

temas que possibilitaram outras forças pudessem romper este esquema plebiscitário. O resultado de 

Marina da Silva pode ser explicado como um voto estratégico e de protesto dos setores insatisfeitos 

com a política e como indicador da emergência de demandas que não se refletem nas ofertas atuais 

apresentadas pelas organizações partidárias. Além destes fatores, Marina conseguiu mobilizar um 

importante séquito de seguidores do universo dos pentecostais, fato inédito no país, ao menos em 

eleições presidenciais. 

A candidata somente conseguiu ultrapassar seus concorrentes em função de uma importante 

mobilização que não pôde se basear somente na televisão, mas que teve que fazer uso de recursos 

fora dos veículos tradicionais da mídia. Todavia, sua penetração em diversos grupos, seja entre os 

religiosos como os pentecostais, seja entre setores médios das grandes cidades, decorreu não 

somente de uma articulada agenda de marketing político - que foi importante para o seu 

crescimento -, mas indica que os seus resultados não podem ser entendidos apenas como fenômeno 

circunstancial restrito a uma eleição. Através de um apelo que foi sendo construído como alternativa 

ao voto útil e ao contexto plebiscitário, a candidata penetrou em um universo de eleitores que 

buscavam fórmulas distintas da clivagem governo vs oposição, até então formalizadas pelas 

disputas entre PT e PSDB.   

A redução da polarização entre PT e PSDB decorre da fragilidade da força de partidos de 

oposição e do declínio do PSDB na Câmara dos Deputados. Como as eleições no Brasil se 

configuram mais em termos de avaliação de governo que em termos ideológicos, os partidos se 

distribuem ao centro e buscam o eleitor médio. Mas, com esta estratégia podem se arriscar a perder 

eleitores, ao disputar iguais demandas. Além disso, os poucos vínculos com os partidos políticos 

permitem que surjam lideranças a cada eleição, fora das máquinas mais consolidadas e que 

representam demandas ainda não refletidas pelas estruturas partidárias.  

O candidato do PSDB, principal partido de oposição, teve sua presença garantida no 

segundo turno tão somente pela votação obtida por Marina da Silva. Com somente 23% de votos no 

primeiro turno, Serra tornar-se-ia dependente do capital eleitoral de Marina no segundo turno. O 

tipo de eleição – de manutenção, equilíbrio, mudança -, bem como as questões contextuais e a 

agenda da campanha influenciam os resultados finais.  As eleições podem apresentar conjunturas 

que venham a produzir agendas distintas. A agenda da corrupção e do aborto, presentes de modo 

direto e indireto na campanha de Marina - se não foram capazes de impedir a vitória de Dilma, 

frearam o seu crescimento ao final do primeiro turno. Estas hipóteses supõem que a escala na qual 

se distribuem o eleitor não é necessariamente linear e traçada em termos de direita e esquerda 

(DOWNS, 1957). Os eleitores não se distribuem somente em termos ideológicos e podem escolher 

“valências” positivas para se posicionarem (STOKES, 1963). Marina soube aproveitar o contexto e 
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se associou positivamente a valências que a vinculavam à ética e combate à corrupção, temas 

potencializados entre os eleitores que tinham um sentimento de insatisfação com a política do país, 

ainda que avaliassem positivamente a economia.   

A teoria da escolha racional tem alguns limites, que devem ser complementados. Ela nos 

responde sobre as estratégias que são possíveis pelos partidos e candidatos, mas falha não introduzir 

elementos sociológicos e históricos. Neste sentido, a hipótese pode ser complementada com outros 

fatores. Para que tal estratégia funcionasse e a eleição pudesse ser competitiva, deve-se indagar 

sobre a repercussão no eleitorado. Marina somente pode crescer mediante a presença de segmentos 

religiosos. Se a religião é encontrada na sociedade brasileira mais que em outras, ela ainda não 

havia se constituído como atalho cognitivo relevante para o voto, nas presidenciais brasileiras. 

Estudos recentes demonstraram o crescimento dos evangélicos e congêneres no Brasil e a redução 

dos católicos5. A emergência deste grupo, também vinculado à expansão das novas classes sociais 

no Brasil, pode se refletir em novas condutas políticas, marcadas pela religião.    

O que o resultado de Marina significa em termos políticos e eleitorais, principalmente em 

comparação aos pleitos anteriores? O que ele aponta em termos de perspectivas futuras? Podemos, a 

partir da candidatura de Marina Silva, falar da emergência de mudanças nas demandas do 

eleitorado? Para além dos aspectos conjunturais, a votação obtida pela candidata pode supor o 

alinhamento do sistema partidário em torno de novas forças políticas, a partir das mudanças nas 

distribuições dos eleitores? 

 

2. Marina Silva entre as dinâmicas e disputas da eleição de 2010 

 

 Marina Silva lançou-se oficialmente candidata do PV à Presidência da República no 16 de 

Maio de 2010. Inicialmente, sua força eleitoral estaria apoiada em quatros pilares: (i) ser 

internacionalmente reconhecida como uma líder socioambiental em um momento em que o debate 

sobre as questões ligadas ao meio ambiente ganhavam importância; (ii) ser oriunda do PT, partido 

do ex-presidente Lula, e ter sua trajetória política marcada pela defesa de temas sociais; (iii) ser 

evangélica em um país no qual aproximadamente 20% dos eleitores se declaram comungar esta 

religião; (iv) e ser mulher, justamente em uma eleição que teria Dilma como candidata da situação. 

 Em termos eleitorais, pode-se dizer que a candidatura de Marina trazia preocupações e 

sentimentos positivos, respectivamente, para petistas e tucanos. O PT esperava que o fato de Dilma 

ser mulher seria uma vantagem junto ao eleitorado feminino. Mas, com duas candidatas mulheres, 

essa vantagem tendia a esvair-se. Além disso, Marina fora Ministra do Meio Ambiente do governo 

Lula entre janeiro de 2003 e Maio de 2008, quando deixou o cargo por divergências internas com o 

                                                 
5 http://www.cps.fgv.br/cps/religiao/. Acessado em 15 de julho de 2012. 
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governo. Em 19 de Agosto de 2009, desfiliou-se do PT, partido no qual atuou por 24 anos. Onze 

dias depois, agregou-se ao PV. O fato de ter sua trajetória política vinculada ao seu ex-partido 

levantava o temor de que ela poderia atrair, principalmente, eleitores petistas sintonizados com suas 

críticas à legenda. Por temer o crescimento de candidatos fora do esquema governo vs oposição, o 

que favorecia o candidato do governo, a estratégia dos petistas ativou o cenário plebiscitário, com o 

intuito de buscar o voto útil. O voto útil se baseia na suposição dos efeitos psicológicos das regras 

sobre os eleitores, cujos resultados principais são os de que o eleitor passe a buscar um candidato 

que tenha maiores chances de êxito (DUVERGER, 1980).   

 Os tucanos viam o cenário plebiscitário de maneira negativa, pois na presença de um 

governo muito bem avaliado, o eixo governo vs oposição não os beneficiava. Naturalmente, 

esperavam que a candidatura de Marina contribuísse para diluir o favoritismo de Dilma nas urnas, 

facilitando a ocorrência de um 2º turno. Caso isso ocorresse, haveria a possibilidade de a 

candidatura de Serra obter o apoio de Marina ou do PV, seja pelo desgaste da candidata com o seu 

ex-partido, seja por algum tipo de afinidade dos planos de governo, especialmente em relação a 

temas ligados ao meio ambiente que, em 2010, tinham ganhado espaço nas campanhas. 

 Independente dessas questões, a campanha de Marina, seja ela online ou off-line, não foi 

capaz de lhe dar uma boa posição nem no início, nem em meados da disputa eleitoral. Mas, a sua 

campanha foi capaz de gradativamente ativar a participação de militantes nas redes sociais, que se 

encontravam passivos perante a bipolarização da disputa. Como mostram os gráficos da Figura 1, 

Marina começou em patamares próximos a 10% e permaneceu assim até uma semana antes da 

eleição, quando suas intenções de voto ganharam uma tendência de crescimento e terminaram com 

os 19,3%. Esse movimento nos leva a pensar que o que impulsionou a candidatura foram fatos 

ocorridos entre meados de Setembro e a data do 1º turno. Que fatos teriam sido esses? 
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 Até agora, análises sobre a candidatura de Marina à presidência em 2010 elegeram a internet 

e as redes sociais como um das principais causas do seu sucesso (COSTA, 2011; RESENDE and 

CHAGAS, 2011). A princípio, esses autores apresentam evidências para assumirem esse ponto de 

vista. Contudo, seus trabalhos não explicam por que uma campanha online lançada no dia 06 de 

Junho somente foi efetiva na semana anterior ao 1º turno, já que entre esta data e meados de 

Setembro as intenções de voto da candidata do PV permaneceram estáveis.  

 O fato de haver uma possível alta correlação6 entre a audiência da página de Marina e o seu 

% de votos nos municípios também não nos permite inferir que isso se deu por conta da influência 

da internet. Pode ser que justamente o inverso tenha ocorrido: a audiência da página de Marina foi 

maior em cidades onde se concentravam a maior parte dos seus eleitores, mas que teriam aderido à 

sua candidatura por outras razões que não internet. Ou seja, a disposição ao voto na candidata seria 

a principal condição para se acessar a sua página na web. É menos provável que uma parte 

considerável dos seus eleitores do 1º turno tenha visitado a sua página para serem convertidos - ou 

seja, deixarem de votar em outros candidatos e passarem a votar em Marina - em suas intenções de 
                                                 
6 Dizemos “possível” simplesmente porque Costa (2011), que trás esse argumento, não apresenta um teste de correlação 
propriamente dito que pudesse balizar seu argumento.  
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Fonte: Pesquisas 2010 do Datafolha, Ibope, Sensus e Vox Populi

Figura 1: Evolução das intenções de voto dos principais candidatos. Eleições presidenciais 
brasileiras de 2010. 
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voto.  

 Existe, portanto, a possibilidade de que a contribuição da internet para o resultado eleitoral 

de Marina tenha ocorrido por caminhos indiretos, por assim dizer, e não por influência direta. Além 

disso, outros fatos também podem ter sido relevantes para os votos que a candidata do PV 

conquistou no final do 1º turno. Podemos supor, por exemplo, que o HGPE não teve influência no 

voto na candidata do PV, seja porque os 1'23'' que ela tinha disponível por dia eram muito poucos, 

seja porque entre os dias 18 de Agosto, quando teve início a propaganda gratuita na TV, e meados 

de Setembro não houve alteração nas suas intenções de voto.   

 Do ponto da campanha presidencial, houve três fatos mais significativos entre Agosto e 

Setembro de 2010. O primeiro foi a quebra de sigilo do Imposto de Renda de pessoas ligadas ao 

PSDB, do genro e da filha de Serra, que supostamente teriam sido encomendadas pela campanha de 

Dilma.7 O segundo foi o escândalo envolvendo a então Ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, ex-

braço direito de Dilma no período em que ocupou o mesmo posto durante o governo Lula.8 O 

terceiro foi o debate sobre o aborto que emergiu na reta final do 1º turno e ganhou ressonância, 

principalmente, na primeira semana de disputa do 2º turno.  

 Todos os três temas foram explorados por Serra durante a campanha com o objetivo de 

enfraquecer a candidatura de Dilma. Ao que parece, a estratégia funcionou em parte 

(CERVELLINI, 2011). Como mostram os gráficos da Figura 1, após ter alcançado 56% das 

intenções de voto no início de Setembro, a petista terminou o 1º turno com 47%. No mesmo período 

o tucano saltou de 21% para 28% nas intenções de voto, Marina de 8% para 15%, e os indecisos e o 

não-voto (brancos abstenções) caíram de 14% para 8%. É provável que a repercussão desses fatos 

retirasse votos de Dilma a favor de Serra e de Marina, além de terem incentivado eleitores indecisos 

ou contrariados a votarem em um dos dois candidatos de oposição melhor posicionados na disputa.  

 Os efeitos da internet podem ter sido indiretos, pois não se pode descartar o ativismo dos 

eleitores de Marina nas redes sociais, seja expandindo os argumentos da campanha da candidata, 

seja se posicionando na disputa, no segundo turno, durante o qual a maior parte deles aderiu à 

campanha de Serra. Em 2010, o cenário de bipolarização entre PT e PSDB, habitual nas 

presidenciais brasileiras, foi alterada pela presença de Marina Silva (PV) 9. Com apenas 1,23 

minutos de TV, a candidata do PV foi capaz de gerar uma “onda verde”: 

                                                 
7 Souza, Leonardo de. “Dossiê traz dados sigilosos da Receita contra tucano”. Folha de S. Paulo. Poder, 12 Jun. 2010, 
p.4. Disponível em: <http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/06/12/2>. Acesso em: 29 Abr. 2012. “Comitê do PT recebeu 
dossiê sobre Verônica”. Folha de S. Paulo. Eleições 2010, 10 Set. 2010, p.3. Disponível em: 
<http://acervo.folha.com.br/fsp/2010/09/10/605>. Acesso em: 29 Abr. 2012  
8 Erenice foi acusada de ter feito lobby a favor de uma empresa de seu filho para viabilizar negócios com empresas 
públicas e cobrado propina de empresários que se envolviam no esquema. Outras informações sobre o desenrolar deste 
escândalo podem ser encontradas em uma página da revista Veja. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/tema/erenice-guerra-escandalo-na-casa-civil>. Acesso em: 29 Abr. 2012. 
9 Em 2002, Ciro e Garotinho obtiveram mais de 30% dos votos, mas nenhum deles individualmente conseguiu alcançar 
a votação de Marina.  
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Se houve algo que poderá ser apropriadamente chamado de “onda” naquela eleição, deu-se 
com Marina no fim do primeiro turno. Pois, se ao longo de toda a campanha tipicamente a 
curva das menções a Dilma situava-se nitidamente acima das demais, na noite que 
antecedeu ao primeiro turno as menções a Marina Silva no Twitter já se encontram em 
patamar análogo ao de Dilma Rousseff. (SILVA et al, 2011: 16)  
 

 Marina Silva investiu nas redes sociais e na juventude conectada com as novas tecnologias, 

realizando uma campanha original. Como possuía pouco tempo de programa eleitoral, contornou 

sua pouca visibilidade nas mídias tradicionais, optando por investir nas redes on line e off line. 

Marina tentava agregar eleitores potenciais do PT, que estivessem insatisfeitos com os problemas 

políticos e os casos de corrupção do governo. Mas, também dialogava com os setores da classe 

média e com o público mais conservador, pertencentes aos grupos religiosos evangélicos. 

Na propaganda exibida no horário eleitoral, afirmava que havia auxiliado o Presidente a 

construir bons projetos, mas não se responsabilizava pelos desacertos desta gestão. Ela se 

apresentava como a nova força política e guardiã da ética que o PT havia encarnado em seus 

primórdios, deixando a entender que o partido abandonara seus princípios éticos quando passou a 

governar o país. Além disso, apresentava seu histórico de vida e sua origem humilde, semelhantes 

aos de Lula, e se posicionava como herdeira das reivindicações dos movimentos sociais.  

 De acordo com Panke et al (2011), a candidata verde dedicou parte significativa de seu 

programa aos temas sociais. Mas, também usou parte de seu tempo para desqualificar os 

concorrentes, sem jamais atacar diretamente Lula, poupado por todos os principais candidatos. A 

estratégia funcionou e Marina conseguiu ser a primeira colocada em importantes capitais e cidades, 

que até então eram redutos e governos administrados por petistas, como Belo Horizonte e Brasília. 

 

3. Religião e Mídia como preditores de voto em Marina? Análise multivariada da eleição de 2010 

 

 Utilizamos dois surveys eleitorais para a analisar quais fatores interferiram no voto em favor 

de Marina em comparação com as outras opções disponíveis em 2010. Ambos os surveys foram 

realizados pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), em parceria com 

grupo de pesquisa em Marketing Político, Comportamento Eleitoral e Opinião Pública da UFMG. A 

primeira ocorreu em Setembro e a segunda em Outubro de 2010.10  

 Na seção anterior levantamos a possibilidade de que eventos que ocorreram entre Setembro 

e Outubro proporcionaram a Marina um ganho de cerca de sete pontos percentuais nas intenções de 

voto. Por um lado, sabemos que pesquisas de corte transversal nem sempre conseguem captar o 

dinamismo inerente às disputas eleitorais, como quando analisamos dados de séries históricas de 

                                                 
10 Pesquisa Ipespe/Ufmg. Ambas consistem em uma amostra nacional de 3026 casos (setembro) e 3004 casos (outubro) 

com eleitores brasileiros a partir de 18 anos ou mais, estratificada nas cinco regiões do país. A margem de erro foi de 
+ 2 pp, com nível de confiança de 95%. 
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intenção de voto. Por outro, o fato de os dois surveys da pesquisa utilizada terem sido feitos 

justamente nesse período nos oferece uma oportunidade de realizar esta análise mais dinâmica, 

mesmo com micro dados. Os dados da tabela 3 apresentam uma ilustração desse movimento que 

buscamos ressaltar.  

Tabela 3: Intenção de voto - 1º turno e voto no 1º turno 

 Setembro. Outubro Diferença 

Dilma 49.2 47.7 -1.5 pp 
Serra 26.3 28.5 2.2 pp 
Marina 12.6 15.3 2.7 pp 
Outros 0.8 0.7 -0.1 pp 
Não sabe 6.9 1.1 -5.8 pp 
Não voto 3.5 6.8 3.3 pp 
NR 0.5 -  

N 3026 3004  
 Fonte: Pesquisa Nacional Eleições Presidenciais 2010. Ipespe / Grupo de  
Pesquisa Opinião Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral 
(UFMG).   

  
 A pesquisa de Setembro capta a intenção de voto no 1º turno da eleição. Ela foi feita logo 

após o estouro do escândalo do caso Erenice, o que nos permite pensar que ela já traga algum efeito 

desse evento. As discussões sobre a quebra do sigilo já estavam em pauta. Mas, a tematização sobre 

o aborto ainda não tinha começado. A pesquisa de Outubro capta o voto que foi realmente dado na 

urna. Pela variação entre as duas pesquisas, vemos que os cerca de 7% de indecisos (Não sabe) 

podem ter dividido o seu voto entre Marina, Serra e o Não voto. Essas três opções provavelmente 

também se beneficiaram da perda de votos de Dilma, ainda que pequena.  

 As perguntas sobre em quem o eleitor pretendia votar no dia 03 de Outubro (Setembro) e em 

quem ele votou no 1º turno da eleição (Outubro) foram utilizadas para construir as variáveis 

dependentes. No primeiro caso, a configuração ficou da seguinte forma: voto em Dilma, Serra, 

Marina e Outros/Nenhum/Não voto (brancos e abstenções). Para o segundo caso: voto em Dilma, 

Serra, Marina e Outros/Não voto (brancos e abstenções). Foi necessário agregar o voto em Outros 

candidatos ao voto em “Nenhum” e ao “não voto” pelo fato de terem sido a opção de menos de 1% 

dos respondentes das duas pesquisas, como pode ser visto na tabela 3. 

 Dadas as discussões das seções anteriores, elegemos como principais hipóteses para o voto 

em Marina fatores novos na disputa, como a religião e a mídia. A primeira refere-se à filiação 

religiosa do eleitor; a segunda refere-se à freqüência com que utilizou a internet para se informar 

sobre a campanha. Nossa expectativa era que a probabilidade do voto em Marina aumentava caso o 

eleitor se declarasse evangélico e pentecostal e utilizasse a internet com mais freqüência. No 

primeiro caso o efeito da variável no voto da candidata do PV seria causado por razões endógenas 

ao eleitor; no segundo, por razões exógenas – ou seja, o efeito captado seria de curto prazo e 



14 

influenciado pelas circunstâncias específicas da eleição de 2010.  

 Obviamente, esperávamos que outros fatores também influenciassem o voto do eleitor a 

favor ou contra Marina. Ao mesmo tempo, precisávamos estabelecer mecanismos de controles das 

duas principais variáveis de análise. Por essas razões introduzimos três grupos de variáveis nos 

modelos.  

 O primeiro deles é composto pelas variáveis demográficas: grupo de escolaridade, classe 

social como um indicador da renda do eleitor, sexo, região do país (Sudeste como referência), grupo 

de idade e a filiação religiosa.  

 O segundo grupo é formado por variáveis políticas e econômicas: preferência partidária pelo 

PT, PSDB, PMDB e PV, avaliação do governo Lula, o nível de confiança em Lula, a nota dada a 

Lula como político, avaliações econômicas retrospectivas sociotrópica e pessoal, avaliação da 

situação política do país.  

 A preferência partidária e a avaliação retrospectiva buscam colocar nossa análise em 

consonância com estudos clássicos sobre as razões do voto (LAZARSFELD et al., 1948; KEY, 

1966; CAMPBELL et al., 1967; FIORINA, 1981; KIWIET, 1983; LEWIS-BECK, et al., 2008; 

DOWNS, 1999 [1957]). A variável sobre a avaliação da situação política do país, do nível de 

confiança em Lula e da nota para Lula como político serão nossos indicadores de como os 

escândalos envolvendo o governo do petista podem, ou não, ter tido algum impacto na eleição de 

2010. Afinal, um presidente altamente popular, como Lula, foi durante toda a campanha uma 

espécie de fiel da balança a favor de Dilma e contrário aos demais candidatos (TELLES, 2012).  

 O terceiro grupo é formado pelos variáveis midiáticas. Além da freqüência com que o eleitor 

se informou sobre a campanha pela internet, foram incluídas indicadores que mediram com que 

freqüência ele se informou sobre a eleição nos jornais e revistas, na televisão e no rádio; a 

freqüência com que vinha assistindo aos debates na televisão; a freqüência com que vinha 

acompanhando o HGPE na TV ou no rádio; um índice de conversa sobre política que agregou a 

freqüência com que se conversava sobre política com familiares, amigos e colegas; e um índice a 

atenção política (ZALLER, 1992).  

 A tabela abaixo apresenta as variáveis incluídas na análise e suas respectivas 

classificações.11 

 

 

 

 

                                                 
11 Informações adicionais sobre como as variáveis foram construídas, além de suas características, podem ser obtidas 
diretamente com os autores. 
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Tabela 4: Variáveis incluídas na análise do voto em Marina 

Demográficas Política & Econômicas Midiáticas 

Sexo (Homem) a Confiança em Lula (Nenhuma 
confiança, pouca, confiança e muita 
confiança)b 

Conversa sobre política (índice: 
mín. = 3 e máx. = 16, com α de 
Crombach médio = 0.8831) a 

Grupo de idade (16 a 24, 25 a 34, 35 a 
44, 45 a 59, 60 ou mais) a 

Nota Lula (mín. = 0 e máx. = 10)c Exposição aos Jornais e Revistas 
(Nunca, raramente, de vez em 
quando, freqüentemente) a 

Grupo de escolaridade (Até 8ª série, 2º 
grau, Superior) a 

Avaliação política do país (Péssimo, 
ruim, regular, bom, ótimo)b 

Exposição à Televisão (Nunca, 
raramente, de vez em quando, 
freqüentemente) a 

Classe social (A/B, C, D/E) a Avaliação do Governo (Péssimo, ruim, 
regular, bom, ótimo) a 

Exposição ao Rádio (Nunca, 
raramente, de vez em quando, 
freqüentemente) a 

Região do país (Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sul) a 

Avaliação econômica do país (Péssimo, 
ruim, regular, bom, ótimo)b 

Exposição à Internet (Nunca, 
raramente, de vez em quando, 
freqüentemente) a 

Religião (Católico e Evangélico 
Pentecostal) a 

Avaliação econômica pessoal (Péssimo, 
ruim, regular, bom, ótimo)b 

Exposição ao HGPE (Não assistiu, 
raramente, 1 ou 2 vezes por 
semana, 3 vezes por semana) a 

 Partido preferido (PT, PSDB, PV e 
PMDB) a 

Exposição os Debates Presidenciais 
(Não assistiu, assistiu somente a 
um, assistiu todos) a 

  Atenção Política (índice: mín. = 0 e 
máx. = 7, com α de Crombach= 
0.6289)c 

a Presente em ambas as pesquisas; b apenas na pesquisa de Set.; c apenas na pesquisa de Out.  
Fonte: Pesquisa Ipespe-UFMG, 2010 

 

 Foram estimados quatro modelos logísticos multinomiais. Dois foram modelos reduzidos, 

uma vez que continham apenas as variáveis que estavam presentes em ambos as pesquisas. Outros 

dois foram modelos completos, pois foram estimados levando-se em conta todas as variáveis que 

decidimos incluir na análise, independente ou não da presença delas em ambas as pesquisas. 

 Como os resultados não foram diferentes, a discussão que se segue será baseada nos 

resultados dos modelos completos, principalmente o da pesquisa que foi realizada em Outubro. 

Afinal, esta capta melhor o voto dado pelo eleitor no 1º turno. Contudo, a comparação entre ambas 

é importante porque mudanças percebidas na significância estatística e nos coeficientes das 

variáveis incluídas na análise permitem-nos interpretar melhor como os efeitos de eventos como o 

“Erenicegate” interferiu no voto dos eleitores. 

 A tabela 5 apresenta os resultados dos quatro modelos estimados. Uma vez que o nosso 

interesse era explicar o voto em Marina, ela foi definida como a categoria de referência.  
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 Tabela 5: Resultado dos modelos de regressão logística estimados para o voto em Marina Silva (PV), Eleição Presidencial Brasileira de 2010 

 Pesquisa de Setembro Pesquisa de Outubro 

 Modelo Reduzido Modelo completo Modelo Reduzido Modelo completo 

 
Dilma Serra 

Outros/ 
Não voto 

Dilma Serra 
Outros/ 
Não voto 

Dilma Serra 
Outros/ 
Não voto 

Dilma Serra 
Outros/ 
Não voto 

Sexo (Homem) 0,32 0,08 -0,02 0,34 0,09 -0,01 0,35 0,00 0,52 0,37 0,01 0,67 
 (0,15)** (0,15) (0,18) (0,16)** (0,16) (0,19) (0,13)***  (0,13) (0,18)*** (0,13)***  (0,14) (0,19)*** 
Idade 0,11 0,04 0,16 0,09 0,04 0,13 0,07 -0,01 -0,01 0,07 -0,01 0,01 
 (0,06)* (0,06) (0,07)** (0,06) (0,06) (0,08)* (0,05) (0,05) (0,07) (0,05) (0,05) (0,08) 
Escolaridade -0,50 -0,39 -0,49 -0,46 -0,37 -0,55 -0,33 -0,29 -0,25 -0,29 -0,30 -0,22 
 (0,16)*** (0,16)** (0,19) (0,17)*** (0,16)** (0,20)***  (0,14)** (0,14)** (0,20) (0,14)** (0,14)** (0,20) 
Classe -0,35 -0,18 -0,26 -0,26 -0,22 -0,31 -0,15 0,08 -0,15 -0,12 0,06 -0,13 
 (0,13)*** (0,13) (0,15)* (0,14)* (0,14) (0,16)* (0,11) (0,11) (0,15) (0,11) (0,11) (0,15) 
Norte 0,58 0,65 0,38 0,63 0,71 0,38 0,38 0,43 0,10 0,32 0,46 -0,13 
 (0,33)* (0,33)** (0,42) (0,35)* (0,34)** (0,45) (0,26) (0,27) (0,39) (0,26) (0,28)* (0,40) 
Nordeste 0,38 -0,11 0,17 0,27 -0,10 0,13 -0,08 0,00 -0,05 -0,16 0,08 -0,16 
 (0,19)** (0,20) (0,23) (0,20) (0,20) (0,24) (0,15) (0,17) (0,23) (0,15) (0,17) (0,23) 
Centro Oeste 0,06 -0,06 -0,18 0,07 -0,07 -0,34 0,58 1,03 0,65 0,56 1,02 0,57 
 (0,28) (0,29) (0,37) (0,29) (0,29) (0,40) (0,27)** (0,28)*** (0,38)* (0,28)** (0,28)*** (0,38) 
Sul 0,52 0,73 0,35 0,45 0,69 0,41 0,33 0,82 0,34 0,36 0,84 0,18 
 (0,24)** (0,23)*** (0,27) (0,25)* (0,23)*** (0,27) (0,20) (0,20)*** (0,27) (0,20)* (0,20)*** (0,27) 
Católico 0,22 0,09 -0,21 0,09 0,07 -0,18 0,57 0,64 -0,07 0,61 0,64 -0,01 
 (0,22) (0,22) (0,26) (0,23) (0,23) (0,27) (0,18)*** (0,20)***  (0,24) (0,18)*** (0,20)***  (0,24) 
Evangélico Pentecostal -0,71 -0,69 -0,95 -0,78 -0,70 -0,91 -0,40 -0,07 -0,63 -0,38 -0,07 -0,64 
 (0,24)*** (0,24)***  (0,28)***  (0,25)***  (0,25)***  (0,29)***  (0,20)** (0,21) (0,27)** (0,20)* (0,22) (0,28)** 
Confiança em Lula - - - 0,90 -0,04 -0,07 - - - - - - 
 - - - (0,11)*** (0,10) (0,12) - - - - - - 
Nota Lula - - - - - - - - - 0,17 -0,09 -0,12 
 - - - - - - - - - (0,04)*** (0,03)***  (0,05)** 
Avaliação política do país - - - 0,36 0,12 -0,08 - - - - - - 
 - - - (0,09)*** (0,09) (0,11) - - - - - - 
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Avaliação do Governo 0,84 -0,28 -0,30 0,46 -0,27 -0,22 0,93 -0,34 -0,01 0,78 -0,20 0,16 
 (0,10)*** (0,09)***  (0,11)***  (0,11)***  (0,11)** (0,13)* (0,09)*** (0,08)***  (0,11) (0,10)*** (0,09)** (0,13) 
Avaliação econômica do país - - - -0,02 -0,08 0,04 - - - - - - 
 - - - (0,11) (0,11) (0,14) - - - - - - 
Avaliação econômica pessoal - - - -0,02 0,11 -0,02 - - - - - - 
 - - - (0,10) (0,10) (0,12) - - - - - - 
PT 2,21 0,11 0,55 2,00 0,09 0,46 0,85 -1,09 -0,50 0,81 -1,05 -0,38 
 (0,22)*** (0,26) (0,28)* (0,22)*** (0,26) (0,29) (0,15)*** (0,20)***  (0,25)** (0,15)***  (0,20)***  (0,25) 
PSDB -0,91 1,82 -1,38 -0,86 1,78 -1,38 -1,08 1,66 0,30 -0,98 1,64 0,41 
 (0,49)* (0,35)*** (0,79)* (0,50)* (0,35)*** (0,79)* (0,41)*** (0,29)***  (0,42) (0,41)** (0,29)*** (0,42) 
PV -2,51 -2,44 -3,71 -2,42 -2,45 -3,74 -1,95 -1,25 -1,07 -1,94 -1,26 -1,09 
 (0,38)*** (0,38)***  (1,02)***  (0,40)***  (0,39)***  (1,03)***  (0,37)***  (0,30)***  (0,46)** (0,37)***  (0,30)***  (0,47)** 
PMDB 0,13 0,71 -0,43 0,09 0,64 -0,46 -0,22 0,31 -0,14 -0,22 0,33 -0,08 
 (0,33) (0,32)** (0,45) (0,34) (0,32)** (0,45) (0,30) (0,28) (0,43) (0,30) (0,29) (0,43) 
Conversa sobre política -0,01 -0,01 -0,12 -0,03 -0,02 -0,12 0,02 0,04 -0,06 0,02 0,03 -0,04 
 (0,04) (0,04) (0,04)*** (0,04) (0,04) (0,04)*** (0,03) (0,03) (0,04) (0,03) (0,03) (0,04) 
Jornais e Revistas -0,17 -0,05 -0,14 -0,13 -0,05 -0,13 0,00 -0,10 -0,04 0,01 -0,11 0,00 
 (0,09)* (0,09) (0,11) (0,09) (0,09) (0,12) (0,07) (0,08) (0,11) (0,07) (0,08) (0,11) 
Televisão 0,17 0,11 0,04 0,19 0,13 0,09 -0,19 -0,02 -0,21 -0,22 0,02 -0,21 
 (0,10)* (0,10) (0,12) (0,11)* (0,11) (0,12) (0,09)** (0,09) (0,11)* (0,09)** (0,09) (0,12)* 
Rádio 0,08 0,00 0,04 0,06 -0,01 0,04 0,13 0,18 -0,04 0,12 0,19 -0,01 
 (0,08) (0,08) (0,11) (0,09) (0,09) (0,11) (0,06)** (0,07)*** (0,10) (0,06)* (0,07)*** (0,10) 
Internet -0,12 -0,08 0,03 -0,12 -0,08 0,03 -0,22 -0,20 -0,01 -0,20 -0,21 -0,01 
 (0,08) (0,09) (0,11) (0,09) (0,09) (0,11) (0,07)*** (0,07)***  (0,10) (0,07)*** (0,07)***  (0,10) 
HGPE 0,02 0,13 -0,31 0,01 0,13 -0,29 0,03 -0,05 -0,17 0,03 -0,05 -0,12 
 (0,07) (0,07)* (0,10)*** (0,07) (0,07)* (0,10)*** (0,06) (0,06) (0,09)* (0,06) (0,06) (0,09) 
Debates Presidenciais -0,10 -0,15 -0,18 -0,13 -0,13 -0,11 0,09 0,14 -0,13 0,10 0,12 -0,12 
 (0,12) (0,13) (0,17) (0,13) (0,13) (0,17) (0,10) (0,10) (0,15) (0,10) (0,10) (0,15) 
Atenção Política - - - - - - - - - -0,09 0,03 -0,37 
 - - - - - - - - - (0,07) (0,07) (0,08)*** 
Constante -1,45 2,70 4,23 -3,69 2,42 4,32 -2,38 1,69 1,97 -2,82 1,72 3,87 
 (0,64)** (0,62)*** (0,72)***  (0,73)***  (0,67)***  (0,79)***  (0,55)***  (0,54)***  (0,72)***  (0,69)***  (0,67)** (0,84)***  
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Observações 2578   2495   2730   2719   
LR chi2 1573.27***  1707,50***  1345.82***  1436,01***  
Pseudo R2 0.26   0,29   0.21   0,22   
Log likelihood 2286.53  -2093,41  -2579.69  -2520,13  
Marina Silva (PV) é a categoria de referência. Erros-padrão entre parênteses. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1. Fonte: Pesquisa Ipespe-UFMG, 2010 
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 No geral, os resultados sugerem que os fatores favoráveis ao voto em Marina foram: 

maior escolaridade; ter o PV como o partido de que gosta mais; ter o PSDB como o partido de 

que gosta mais e não votar em Serra (contra Dilma); ser evangélico pentecostal (contra 

Dilma); avaliar o governo e a atuação política de Lula (contra Serra); e acessar a internet, a 

TV (contra Dilma) e o rádio (contra Serra) com maior freqüência para obter informações 

sobre a campanha.  

 Por sua vez, os fatores que pesaram contra Marina foram: o fato de o eleitor ser 

homem (a favor de Dilma); morar na região Norte (a favor de Serra), no Centro-oeste e no Sul 

do Brasil; ser Católico; ter o PT (a favor de Dilma) e o PMDB (a favor de Serra) como o 

partido de que gosta mais; avaliar o governo e a atuação política de Lula de maneira positiva 

(a favor de Dilma); acessar o rádio (a favor de Dilma) com maior freqüência para obter 

informações sobre a campanha (a favor de Dilma).12 

 Quais razões explicam esses resultados? A escolaridade foi uma variável importante 

para o voto em Marina em todos os modelos estimados. Acreditamos que as razões para esse 

fato encontram-se nos cruzamos da tabela 6. Eles mostram que à medida que se passava de 

uma grupo de escolaridade para o outro, aumentava o percentual de pessoas que avaliavam de 

maneira mais negativa Lula, seu governo e a situação política do país. Contudo, essa situação 

não se repetia quando o assunto era a economia, o que sugere que tal avaliação negativa tinha 

uma fonte não-econômica. Neste caso, o voto em Marina não dependia exclusivamente de 

uma avaliação retrospectiva, pois ainda que avaliasse positivamente a economia, o eleitor 

poderia escolher Marina.  

 Dado aos resultados encontrados, a explicação mais objetiva encontra-se nas variáveis 

de campanha, ocasião em que foram potencializados temas sobre a corrupção, que 

envolveram o governo Lula desde o surgimento do Mensalão, em 2005. Foi justamente no 

momento em que tal agenda emergiu que eleitores pertencentes a diferentes grupos de 

escolaridade, renda e região do país passaram a se comportar de maneira diferente (HUNTER 

and POWER, 2007), especialmente se levarmos em conta o padrão de voto que o ex-

presidente obteve em 2002, bastante similar entre esses mesmos grupos (ZUCCO, 2008).  

 

 

 
                                                 
12 É importante enfatizar que levamos em conta a noção ceteris paribus ao interpretarmos os resultados dos 
modelos de regressão discutidos neste artigo.  
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Tabela 6: Avaliações do Governo, de Lula e do país controlado pela escolaridade dos eleitores 

 Até 8ª Série 2º grau Superior N 

Avaliação do governo 
Lula     

Negativa 2.8% 3.9% 8.1% 122 
Neutra 15.3% 18.2% 20.0% 531 
Positiva 81.9% 77.9% 71.9% 2343 

Avaliação da situação 
política do país     

Negativa 11.0% 16.2% 21.7% 463 
Neutra 28.7% 35.6% 36.2% 1009 
Positiva 60.3% 48.2% 42.1% 1488 

Confiança em Lula     
Não inspira confiança 14.8% 21.8% 31.8% 631 
Inspira confiança 85.2% 78.2% 68.2% 2333 

Avaliação da situação 
econômica do país     

Negativa 8.0% 10.9% 9.4% 299 
Neutra 33.8% 36.7% 37.7% 1072 
Positiva 58.2% 52.4% 52.9% 1592 

Avaliação da situação 
econômica da família     

Negativa 10.0% 9.8% 9.0% 290 
Neutra 41.2% 39.2% 33.1% 1162 
Positiva 48.8% 51.0% 57.9% 1526 

Fonte: Pesquisa Nacional Eleições Presidenciais 2010. Ipespe / Grupo de Pesquisa Opinião 
Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral (UFMG).   
 

 Eleitores de três regiões do país tinham maior probabilidade de votar em Dilma e Serra 

do que em Marina.13 No caso do Centro-oeste e do Sul a explicação para esse fato pode estar 

em fatores econômicos. Talvez os eleitores dessas regiões vissem no discurso ecológico e em 

defesa do meio ambiente da candidata do PV uma ameaça à uma das principais fontes 

econômicas e de trabalho dessas localidades: a agricultura, principalmente, e a pecuária. No 

caso do Norte, o resultado é contra intuitivo, já que Marina é do Acre, e tudo indicava que este 

fato seria uma fonte de força política da candidata na região, mesmo porque o Acre é o estado 

brasileiro onde estão concentrados o maior percentual de evangélicos. No entanto, não se 

pode descartar o fato de que o PT, partido ao qual havia sido vincula Marina da Silva, 

governava o estado. Como se sabe, a participação no governo tanto pode aumentar a 

identidade com partidos e candidatos, quanto gerar desgastes. Indica ainda que os aspectos 

                                                 
13 No caso do Nordeste, o indicador da variável regional, favorável ao voto em Dilma nos modelos reduzidos, 
perde força quando é inserido no modelo um indicador do prestígio do presidente Lula junto ao eleitorado 
(confiança ou nota). 
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como avaliação de governo se tornaram mais importante neste estado que a identidade 

religiosa.  

 As identificações partidárias funcionaram nestas eleições. “Verdes”, petistas e tucanos 

votaram majoritariamente em seus respectivos candidatos. Quando não o fizeram, preferiram 

os concorrentes ideologicamente mais próximos: petistas e tucanos que não votaram em 

Dilma ou em Serra tinham maior probabilidade de votar em Marina.14 No caso da religião o 

resultado é bastante interessante, pois os eleitores pentecostais tinham maior probabilidade de 

votar em Marina, enquanto os católicos afastaram-se da candidata do PV em favor dos demais 

concorrentes.  

 O interessante, contudo, é perceber que esses efeitos não foram iguais nas duas 

pesquisas, realizadas para o primeiro e segundo turno. Embora claramente tenha sido um fator 

importante para o voto em Marina, o fato de o eleitor ser evangélico pentecostal parece ter 

sido mais relevante no primeiro do que no segundo turno. Por um lado, é provável que a força 

eleitoral da candidata do PV antes dos eventos que emergiram na reta final 1º turno devia-se à 

parcela do eleitorado que definia o seu voto com base em seus valores religiosos. Por outro, o 

impulso final da sua candidatura, que a levou a uma votação mais expressiva, deveu-se a 

outros fatores que podem ser encontrados ao analisarmos o papel das variáveis midiáticas, 

especialmente a da internet, tiveram na eleição de 2010. Mas, a redução do efeito da religião 

também pode ser explicada por que os eleitores, no primeiro turno, podem votar nos 

candidatos que melhor representam suas ideologias e valores. No segundo turno, na ausência 

do seu candidato preferido, os eleitores elegem outros atalhos cognitivos e outras 

predisposições são ativadas, sobretudo o voto retrospectivo e mais pragmático.  

 As variáveis que medem a freqüência com que os eleitores utilizavam a televisão e a 

internet15 apresentaram resultados diferentes nos dois momentos. No caso da televisão, a 

inversão do sinal dos coeficientes mostra que a variável deixou de ser desfavorável para ser 

favorável ao voto em Marina em relação a Dilma. No caso da internet, o sinal dos coeficientes 

permaneceram os mesmos, mas eles se tornaram estatisticamente significativos entre as duas 

pesquisas, a favor de Marina.  

 Essas mudanças foram causadas pelo mesmo motivo. Em Setembro de 2010 os 

                                                 
14 Efeito semelhante foi percebido entre os eleitores davam uma boa nota à atuação política de Lula o seu 
governo apoiavam, mas que não votavam em Dilma.  
 15Em ambos os casos a pergunta não exigia do entrevistado que especificasse a fonte dessas informações: 
Jornal Nacional, Jornal da Band, jornais locais, etc, e páginas de notícia, páginas pessoais, blogs, redes sociais 
(Orkut, Facebook, etc), etc. 
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eleitores de Marina não optaram pela candidata do PV apenas porque ou eram evangélicos ou 

eram favoráveis às posições ecológicas da ex-ministra do meio ambiente. Marina também 

ganhou votos daqueles que estavam descontentes com a situação política do país, e esse grupo 

era maior entre os eleitores com escolaridade média e, principalmente, superior. Esse 

descontentamento refletia-se a favor da candidata do PV tanto contra Dilma quanto contra 

Serra, os dois grandes representantes da situação política que era vista com certa desconfiança  

pelo eleitorado. 

 Até o início do mês de Setembro as pesquisas apontavam mais para uma vitória de 

Dilma no dia 03 de Outubro, data da eleição. Marina patinava ao redor de 8% de intenção de 

votos. Nesse cenário, o mais provável era que sua candidatura estacionasse na casa dos 10% e 

que o seu fosse semelhante ao de Heloísa Helena em 2006.  

 Mas, na reta final do 1º turno, Marina ganhou o reforço de outro grupo de eleitores, 

justamente os que mais acessavam a internet em busca de informações sobre a eleição, cuja 

decisão foi influenciada pelas repercussões negativas páginas de notícia, nos blogs, nas redes 

sociais, etc., de casos como o Erenicegate, a quebra de sigilo fiscal de pessoas ligadas a Serra 

e seu partido e o debate mais candente sobre o aborto entre Dilma e o candidato do PSDB.  

 Dilma ocupava o primeiro lugar e baseava sua retórica no apelo ao voto retrospectivo 

de forma indireta, pois tal voto seria baseado na avaliação e confiança em Lula. Os dados da 

tabela 5 corroboram essa interpretação. Por isso, toda sua campanha no 1º turno foi feita, 

basicamente, através do apoio político do ex-presidente. Contudo, nem a petista, nem sua 

equipe de campanha, estavam preparados para os temas políticos que emergiram no debate 

público, entre eles a corrupção e o aborto, ou para a repercussão que esses assuntos tiveram na 

televisão e na internet. 

 Foi somente com as denúncias de corrupção lançadas pela campanha de Serra, 

somados ao tema do aborto, que Marina conseguiu crescer na reta final. Ainda que corrupção 

e aborto não tenham sido os responsáveis pelo total de votos dados à Marina, eles foram 

temas de campanha negativa fundamentais para que ela atraísse votos, principalmente, dos  

indecisos e dos eleitores de Dilma pouco convictos, que inviabilizaram a vitória da petista, 

estabilizando sua votação nos 49%. 

 

Conclusões 
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 O que podem apontar os resultados? Em primeiro lugar, é importante destacar que 

Lula da Silva, o presidente mais bem avaliado da história do país, não se apresentou como 

candidato, pela primeira vez desde a redemocratização. Este fato, por si mesmo, traz algo 

inédito que muda o foco das análises sobre o voto.  A ausência de Lula introduz novos 

concorrentes, ao mesmo tempo em que não permite a aglutinação de grupos que se 

aglutinassem como pró ou a favor dele. Ademais, o cenário econômico positivo impossibilitou 

que os candidatos realizassem críticas contundentes ao governo, caso quisessem ter êxito real, 

pois as eleições foram enquadradas em um contexto de manutenção do status quo. E tais 

características afetam as estratégias dos candidatos e os resultados eleitorais. 

 Deve ser ressaltado que o crescimento da candidatura de Marina somente pode ser 

entendido diante do enfraquecimento dos tradicionais grupos de oposição. O PSDB, partido 

nascido com ideologia pragmática e que sobreviveu graças à participação nas máquinas do 

governo federal (ROMA, 2002), encontrava-se sem os recursos que lhe permitissem manter 

sua expansão, adquirida, sobretudo durante os mandatos de FHC. Pode-se notar que, desde 

que foi derrotado em sucessivas eleições para presidente, o PSDB passou a perder cadeiras na 

Câmara dos Deputados. Em 2010, este partido ainda sofre com as disputas internas e 

apresenta um candidato que não coesiona as suas bases, devido à divisão produzida pelo 

séquito aecista. Deve-se ainda acrescentar que o PMDB migrou para as bases governistas, o 

que enfraqueceu ainda mais os partidos de oposição.  

 Por outro lado, a relevância adquirida pela corrupção nas campanhas do primeiro turno 

pôde aglutinar um eleitorado com disposições negativas em relação à situação política do 

país, sobretudo os eleitores insatisfeitos com a atuação do presidente Lula e que nele menos 

confiavam.  Mas, porque estes eleitores não migraram para a candidatura de Serra? Os casos 

de corrupção que atingiam o governo, se eram desfavoráveis ao PT, também contaminaram o 

PSDB, pois muitos de seus governadores e quadros haviam sido igualmente denunciados nas 

mídias por seu envolvimento em casos de enriquecimento ilícito e fraudes nas urnas. Deste 

modo, ao denunciar a corrupção durante a campanha, este partido vê-se diante de um público 

crítico, por ele mesmo potencializado. Mas, o mesmo público não afiança este partido como 

representante da ética, o que favorecia a Marina.  

 Por que o tema da corrupção e da ética foi relevante em 2010? Estudos internacionais 

têm afirmado que o eleitor retira de seu cálculo esta temática e a compensa com a avaliação 

da competência e os atributos dos candidatos. No caso específico do Brasil, Moisés (2010) 
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demonstrou que o cidadão, ainda que ciente dos casos de corrupção, a desconsidera na 

avaliação dos governantes. O fato é que a corrupção adquiriu relevância perante o eleitorado 

nas eleições de 2010, mais do que em eventos antecessores. O cinismo em relação ao tema da 

corrupção foi parcialmente revertido. Marina conseguiu convencer o eleitor de que era 

representante da ética e que tal valor era uma importante valência para a decisão do voto.  

 Os cálculos iniciais feitos pelos partidos em 2010 eram tidos como seguros: Dilma 

seria sagrada presidente no primeiro turno e Serra seria seu principal adversário, em função da 

estratégia plebiscitária levada a cabo pelo governo.  A despeito da participação do PSDB no 

segundo turno, isso se deveu menos à força do candidato social-democrata e mais a uma bem 

sucedida campanha de Marina, que mobilizou o eleitorado insatisfeito com a situação política, 

num contexto adverso no qual a economia atuava no sentido de fincar uma eleição baseada no 

voto retrospectivo. Assim, ainda que as campanhas fossem limitadas pelo contexto, a 

estratégia de Marina de desconstruir a tese do voto útil foi fundamental para o seu 

crescimento.  

 Ao mesmo tempo, a candidata o obteve parcelas significativas de seus votos em 

setores como o eleitorado atento aos conteúdos das redes sociais; os insatisfeitos com a 

situação política do país e mais críticos aos temas da corrupção; os grupos com maior 

escolaridade e informação e os setores evangélicos. O eleitorado mobilizado pela candidata é 

de certo modo paradoxal, pois agrega grupos cujos perfis poderiam ter se enfileirado ao PT -  

sobretudo os mais escolarizados -, com setores da nova classe média, em cujo seio se 

encontram parcelas significativas dos pentecostais. Destaca-se que a religião e seus temas 

mobilizou parcelas do eleitorado, ainda que tenha perdido força no segundo turno. Acredita-se 

assim que o êxito de Marina não foi derivado somente da conjuntura eleitoral. Não se pode 

esquecer ainda que, além dos aspectos como o voto retrospectivo, a inserção de 40 milhões de 

eleitores nas novas classes médias altera substantivamente o perfil do eleitorado. E, foi em 

2010 que os efeitos desta expansão na conduta dos eleitores podem ser notadas.  

 Ao contrário de uma explicação apenas conjuntural para os resultados de Marina, o 

contexto de satisfação com a economia era propício ao congelamento da disputa entre PT e 

PSDB. O fato de candidata ter se expandido e de variáveis estruturais, como a identidade com 

religiões, somado a sua penetração em um universo de eleitores críticos ao governo, revelam 

fortes indícios de reacomodações na distribuição dos eleitores, o que pode possibilitar novas 

articulações de ofertas para além das atualmente encontradas. Marina da Silva menos que um 
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caso episódico parece ser sintoma de que o tecido político se move em direções ainda 

obscuras e que exigem respostas dos partidos ou surgimento de novas ofertas. Se tais ofertas 

serão vinculadas a um público mais ideológico ou mais religioso, outros estudos poderão ser 

feitos para responder a esta questão. 
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