
Universidade Federal de Minas Gerais 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política 

 
Frederico Batista Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIDADE, AMBIENTES E SOFISTICAÇÃO POLÍTICA NA 
ESCOLHA DO CANDIDATO A PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2010 



Frederico Batista Pereira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RACIONALIDADE, AMBIENTES E SOFISTICAÇÃO POLÍTICA NA 
ESCOLHA DO CANDIDATO A PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Ciência Política da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
como requisito parcial para a obtenção do 
grau de Mestre em Ciência Política 

 
 
 
 
 
Banca Examinadora:   
 
 
Fábio Wanderley Reis (Orientador) 
 
 
Mario Fuks 
 
 
Mônica Mata Machado de Castro 
 
 
 
 

Belo Horizonte 
2010 



Agradecimentos 
 
 

Agradeço primeiramente ao meu orientador, o professor Fábio Wanderley Reis, 

não apenas pelo acompanhamento atento e cuidadoso no desenvolvimento da 

dissertação, mas, sobretudo, pela influência que sua obra e sua postura intelectual 

exerceram sobre minha trajetória nas ciências sociais. 

Agradeço enormemente aos membros da banca examinadora, professores Mônica 

Mata Machado de Castro e Mario Fuks. À primeira agradeço não apenas por aceitar 

participar da banca, mas também pelos comentários em fragmentos prévios desta 

dissertação. Ao professor Mario Fuks, agradeço pelo aceite, pelo diálogo nas disciplinas 

da pós-graduação e pela oportunidade de colaborar em suas pesquisas e de escrever em 

parceria, o que me ensinou parte importante do que aprendi até hoje. 

Não posso deixar de mencionar que o fomento da Fundação de Amparo à Pesquisa 

de Minas Gerais- FAPEMIG também foi imprescindível para a realização deste 

trabalho. Agradeço ainda ao professor Lúcio Rennó, da Universidade de Brasília, por ter 

cedido o banco de dados utilizado nas análises da dissertação, e também pelas várias 

vezes em que se mostrou solícito para consultas a respeito dos dados e de outras 

questões importantes no trabalho. 

Agradeço também à professora Vera Alice Cardoso da Silva, do Departamento de 

Ciência Política da UFMG, que é parte importante de minha trajetória, tendo me 

permitido desenvolver curiosidades e interesses intelectuais como minha orientadora de 

graduação. Também agradeço aos professores Bruno Pinheiro Wanderley Reis, do 

Departamento de Ciência Política da UFMG, e Jorge Alexandre Barbosa Neves, do 

Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG, principalmente por me 

ensinarem a apreciar as discussões relacionadas ao tema da metodologia nas ciências 

sociais. 

Outros interlocutores foram essenciais para o resultado deste trabalho, dentre eles 

Guilherme Alberto Rodrigues Araújo e Robert Bonifácio da Silva. Aos colegas dos 

seminários de dissertação, dos seminários internos de pós-graduação, das disciplinas 

optativas sobre comportamento político, sou muito grato pelas discussões de textos e 

diálogos que ajudaram a fomentar os interesses e as ideias que cercam esta dissertação. 

Também agradeço aos colegas que me ajudaram com as traduções das citações de 

língua estrangeira, Felipe Nunes dos Santos, André Drumond Melo e Fabrício Mendes 

Fialho, sendo este último também um grande interlocutor na área de comportamento 

político. 



Agradeço pela paciência e pelo apoio incondicional dos meus pais, João e Sonia, e 

do meu irmão, Vinícius, além de outros familiares que participaram da minha vida 

nesses anos de mestrado.  

Aos amigos do “sindicato”, das repúblicas onde morei, da graduação e da pós (da 

ciência política e da sociologia), das festas e dos bares, da casa do Cássio, entre outros, 

agradeço pelo companheirismo e pelo carinho de sempre. 

Por fim, agradeço todos os dias pelo apoio e pela compreensão da Fernanda. A ela 

devo muito mais do que o amor e o companheirismo diários. Esta dissertação 

certamente tomou parte do tempo que eu gostaria de passar com ela. Além de tudo isso, 

agradeço também a Fernanda por me ensinar a gostar da psicologia e dos assuntos do 

comportamento humano. Essa influência se reflete, sem dúvida, em muitas ideias 

apresentadas nesta dissertação. Por tudo isso, dedico a ela este trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Resumo 
 
 

O objetivo desta dissertação é abordar o tema do voto em eleições presidenciais no 

Brasil. Questiona-se o alcance das explicações do voto que se baseiam em análises 

empíricas que examinam as correlações entre o voto e seus determinantes, 

independentemente dos diferentes níveis de apreensão da política dos eleitores. 

Defende-se aqui que o problema desse tipo de análise seria eminentemente teórico, e 

referir-se-ia ao fato de que os analistas atuais têm deixado de lado a discussão sobre o 

mecanismo comportamental da escolha do eleitor. Na ciência política, a principal 

categoria responsável por prover esse entendimento mais claro das regularidades do 

comportamento seria a da racionalidade instrumental, e é a ela que se recorre aqui. 

A partir da proposta de conceituação da racionalidade discutida, adquirem 

centralidade no estudo dois fatores de extrema importância: a sofisticação política e o 

ambiente eleitoral. A sofisticação política representaria o entendimento dos eleitores 

sobre os assuntos (eventos, pessoas, símbolos e outros objetos) próprios do campo da 

política. O ambiente seria caracterizado pela dinâmica com que os estímulos externos 

(sistema partidário, opções eleitorais, campanha, entre outros) afetariam os 

comportamentos. 

Levando em conta a discussão acima, o trabalho passa a examinar dados de um 

survey em formato de painel aplicado ao longo do ano de 2002. O que se revela é que, 

para eleitores com diferentes níveis de sofisticação política, os chamados determinantes 

do voto – preferência partidária, avaliação retrospectiva da economia e o afeto pelos 

candidatos – influenciam de maneiras distintas o voto para presidente. Tais 

determinantes seriam preferências políticas que podem ser mais ou menos estáveis ao 

longo do tempo e mais ou menos efetivas em impactar o voto. O que se verificou é que 

os determinantes do voto presidencial tendem a ser mais estáveis e efetivos na medida 

em que aumenta o nível de sofisticação política do eleitor. 

Por fim, discute-se como a combinação de fatores ambientais com a desigualdade 

de sofisticação política entre os eleitores pode afetar a representação eleitoral. Propõe-se 

que a probabilidade de um eleitor se basear em referências políticas importantes ao 

escolher o presidente depende de seu nível de sofisticação política e do quanto o 

“cardápio” é capaz de acomodar suas percepções políticas. 

 

Palavras-chave: racionalidade; sofisticação política; voto; representação. 
 
 



Abstract 
 
 

The present work discusses voting behavior in Brazilian presidential elections. 

Many recent works in Brazilian political science restrict their empirical analysis to the 

exam of the correlation between voting choice and its determinants, regardless the 

unequal levels of political awareness among citizens. It is proposed here that the 

problem in this kind of study is eminently theoretical, and it is related to the fact that the 

analysts leave aside the discussion about the behavioral mechanisms involved in the 

voting choice. Instrumental rationality is certainly one of the most important categories 

used by political scientists in the discussion about the logic of political action, and it 

plays a central role in the present work. 

After the work discusses and proposes a specific conception of rationality, it 

argues that two factors play crucial role in the explanation of voting behavior: political 

sophistication and political environment. Political sophistication represents the 

understanding of political matters, which include events, people, symbols, and other 

objects. The environment represents the configuration and dynamics of external 

stimulus such as partisan cleavages, electoral options, campaign, etc. 

The next step was the analysis of panel survey data about the 2002 Brazilian 

elections. The analysis allowed the conclusion that individuals with distinct levels of 

political sophistication actually use the determinants of voting – party preference, 

retrospective economic assessments and affect towards candidates – in systematically 

different ways. It is argued that such determinants should be conceived as political 

preferences that can be more or less stable over time and effective in influencing voting 

behavior. In this sense, more politically sophisticated citizens tend to base their 

presidential choices on more stable and effective political preferences. 

Finally, it is discussed how the combination between environmental properties and 

the inequality of political sophistication influences electoral representation. It is 

proposed that electoral representation is more threaten in more complex environments 

which also have less sophisticated citizens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: rationality; political sophistication; voting behavior; representation. 
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Introdução 

 

Os estudos mais recentes da ciência política brasileira têm produzido diversas 

evidências a respeito do voto em eleições presidenciais. Sabe-se, por exemplo, que o Plano 

Real foi crucial para a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994 (MENDES & 

VENTURI, 1994; MENEGUELLO, 1996, CAMARGOS, 1999). Também se produziram 

evidências de que, apesar de restrita a parcelas menores do eleitorado, a chamada 

identificação partidária estaria associada ao voto para presidente nas eleições mais recentes, 

especialmente para o Partido dos Trabalhadores (CARREIRÃO & KINZO, 2004, NICOLAU, 

2007). Sabe-se também que a auto-localização no eixo “direita-esquerda” tem efeito muito 

modesto na decisão do voto para presidente (SINGER, 1999; CARREIRÃO, 2002b). A 

afeição ou identificação com o candidato também se mostrou associada à escolha 

presidencial, de acordo com alguns estudos (SILVEIRA, 1994; PIMENTEL JR., 2007). Mais 

recentemente, o impacto do programa Bolsa Família sobre o voto em Lula em 2006 tem 

ocupado o centro das atenções dos pesquisadores, de modo que a maioria confirma a 

existência da associação (NICOLAU & PEIXOTO, 2007; ZUCCO, 2008; SOARES & 

TERRON, 2008; LÍCIO, RENNÓ & CASTRO, 2008), havendo apenas uma exceção mais 

conhecida (CARRARO ET AL, 2007). 

O panorama geral desses estudos mais recentes permite que o estudioso do 

comportamento dos eleitores afirme, com certa segurança – e apoiado, em geral, em 

coeficientes estatisticamente significativos – que certos “determinantes” teriam afetado o 

resultado de eleições presidenciais aqui e acolá, e de vez em quando. Todavia, essa busca 

insaciável por “determinantes” do voto para presidente apresenta limitações que não têm a ver 

com deficiências de desempenho empírico. Uma lacuna merecedora de destaque é a ausência 

de mecanismos explicativos. O efeito dos “determinantes” do voto é examinado por meio de 

sua associação estatística com o voto e, a partir da correlação agregada obtida para amostras 

inteiras, tais determinantes são evocados como se simplesmente “causassem” o 

comportamento. Nesse sentido, pouca atenção foi dada nos estudos mais atuais a questões 

centrais que se referem aos mecanismos sócio-psicológicos que operam para produzir uma 

decisão de voto.  

O desinteresse pelos mecanismos causais que poderiam fazer com que as análises 

empírico-descritivas do voto presidencial fossem, de fato, explicativas parece se assentar em 

certas desatenções que têm sido custosas para os estudos mais atuais. A primeira teria a ver 

com a prática muito comum nas análises quantitativas de ignorar as variações de 
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comportamento entre estratos distintos do eleitorado. O que se quer dizer aqui é que os 

estudos quantitativos de dados mais recentes no Brasil têm abusado do recurso que Luskin 

(2002a, p. 222) chamou de “agregação física” das análises. Contrariamente ao que se poderia 

pensar, a chamada agregação física não tem a ver com a diferença entre dados coletados ao 

nível dos respondentes individuais de pesquisas de opinião e dados coletados para 

agrupamentos geográficos como municípios ou países, por exemplo. Na verdade, Luskin tem 

em mente um problema do uso equivocado do chamado “controle estatístico” em modelos 

mais complexos de análise multivariada, como a regressão, por exemplo. Nesses modelos, a 

inclusão do controle estatístico da relação entre duas variáveis por uma terceira é capaz de 

revelar apenas se a relação bivariada se sustenta quando se mantém constante o valor da 

terceira variável. Nesses casos, o que as estimativas desse modelo aditivo simples de 

regressão não indicam é se a relação inicial muda de sentido ou de intensidade dependendo 

dos valores assumidos pela terceira. Só é possível saber se há um efeito condicional de uma 

variável sobre outra no modelo de regressão por meio da inserção de termos multiplicativos, 

isto é, com a multiplicação da variável independente pela variável interveniente. Com a 

inclusão desse termo multiplicativo na equação, é tanto possível verificar se o efeito da 

primeira variável independente sobre a dependente se mantém quando controlado por uma 

terceira, como é possível verificar se este efeito muda de sentido ou de intensidade 

dependendo do valor da terceira. Esse é o problema no recurso equivocada aos modelos 

multivariados como a regressão que Luskin chama de “agregação física”. A omissão de 

termos multiplicativos implica que o analista ignora em sua análise diferenças entre 

subgrupos da população ou amostra que analisa. O resultado é o de que as correlações 

“agregadas” podem valer, no caso do estudo do comportamento eleitoral, apenas para se falar 

de um eleitor médio, que pode, no limite, representar um tipo que nem é tão comum na 

população analisada. Nesse sentido, se não se pode ignorar diferenças entre eleitores no nível 

teórico da análise, tampouco não se pode deixar essas diferenças de fora na análise empírica. 

No caso dos analistas brasileiros, a desatenção decorre do fato de que, ao mesmo tempo 

em que se dissemina o uso de modelos multivariados como a regressão, em detrimento do 

“velho” recurso a tabelas com três ou até quatro variáveis, não se procura ter em conta 

detalhes importantes que as estimativas desses modelos podem omitir. Os analistas brasileiros 

têm abusado do uso de modelos aditivos que deixam na sombra as relações condicionais que 

envolvem as variáveis que analisam. Isto não ocorre no uso de tabelas trivariadas, por 

exemplo. Uma tabela com o cruzamento entre três variáveis dicotômicas, por exemplo, pode 

ser mais informativa quanto às relações entre as variáveis do que um modelo de regressão 
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aditivo envolvendo as três variáveis analisadas. A simples visualização da tabela trivariada já 

é capaz de informar o analista tanto a respeito do controle estatístico simples - para saber se 

há, por exemplo, relação espúria entre as duas variáveis principais – quanto se a relação entre 

elas é condicional ao valor de uma terceira. Nas análises mais recentes sobre o voto no Brasil, 

os modelos aditivos de regressão têm substituído as tabelas cruzadas com a finalidade de se 

verificar – “no atacado” - os efeitos dos “determinantes” do voto para presidente em cada 

eleição. A argumentação acima tenta a mostrar que a substituição resulta em ganhos que são 

apenas aparentes. 

Além do fato de que os determinantes costumam aparecer como auto-explicativos nas 

análises mais recentes, parece haver um grande desinteresse por quantidades, apesar do uso 

cada vez mais disseminado das técnicas de análise quantitativa de dados. Os efeitos dos 

determinantes ou razões do voto são comprovados quase sempre por associações 

estatisticamente significativas, o que é um procedimento comum e aparentemente útil aos 

analistas. Todavia, os analistas não se interessam por quantidades em, pelo menos, dois 

sentidos: 1) a magnitude dos efeitos é raramente avaliada, o que decorre não apenas de 

omissões técnicas nas análises, mas também de deficiências teóricas quanto ao uso crítico de 

tais procedimentos e; 2) pouco se problematiza a quantidade de eleitores que recorrem ou 

recorreram a um “determinante” ao votar, ainda que a associação estatística encontrada entre 

o determinante e o voto seja alta. 

Todos esses problemas têm a ver menos com deficiências metodológicas do que com a 

ausência dos mecanismos causais na explicação. Antes de tudo, são as discussões conceituais 

a respeito da elaboração de uma explicação do comportamento que precisam ocupar o lugar 

central na produção mais recente sobre o voto para presidente no Brasil. Contrariamente ao 

que alguns autores de renome têm disseminado na ciência política mundial (KING, 

KEOHANNE & VERBA, 1994), o desempenho empírico dos modelos testados não é 

condição suficiente para se obter avanço do conhecimento científico (JOHNSON, 2005). É 

preciso, sobretudo, elaboração teórica e conceitual. 

Esta dissertação pretende retomar a teorização sobre os mecanismos causais que 

produzem a decisão do voto. O ponto de partida geral é o de que a literatura mais recente tem 

deixado de lado um problema conceitual extremamente importante para a elaboração de um 

quadro analítico para se estudar o comportamento dos eleitores. Trata-se do papel da noção de 

racionalidade na explicação do comportamento político. Tal discussão, outrora central no 

debate brasileiro sobre o voto, tem dado lugar a análises empírico-descritivas que apenas 

tratam de identificar os chamados “determinantes” do voto em eleições presidenciais. O 
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resultado tem sido certa desconexão entre os temas da racionalidade e do voto, na qual se 

perdem de vista os problemas teóricos e normativos importantes que merecem ser abordados. 

A partir da discussão sobre a racionalidade do voto, a dissertação pretende argumentar 

em favor da necessidade de se articular a racionalidade do comportamento com a existência 

das desigualdades políticas para se produzir explicações mais robustas a respeito do 

comportamento dos eleitores. A posição defendida aqui é a de que os padrões por vezes 

erráticos encontrados no comportamento dos indivíduos não são incompatíveis com a idéia de 

que seu comportamento é racional, sendo que as variações de contextos nos quais ocorrem os 

comportamentos e das características individuais são partes cruciais na composição da 

explicação do comportamento político. O conceito que adquire centralidade em tal discussão, 

por conseguinte, é o da sofisticação política (CONVERSE, 1964; NEUMAN, 1986; LUSKIN, 

1987, 1990; SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991; CASTRO, 1994). A sofisticação 

se refere, em termos, por ora, muito gerais, ao entendimento que uma pessoa tem a respeito 

dos objetos e dos fatos próprios do mundo da política. Partindo das discussões de um conjunto 

relevante de autores, mostrar-se-á de que maneira a sofisticação política dos eleitores serve 

para estratificar o público quanto às diferentes maneiras por meio das quais os cidadãos 

tomam decisões na política (REIS, 2000b). Trata-se da teoria da interação da sofisticação 

política (SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991). A presença da palavra interação, 

tomada aqui em sentido relevante do ponto de vista da estatística, não é fortuita na 

qualificação do enquadramento teórico. Análises estatísticas que envolvem interações são 

aquelas que apresentam hipóteses condicionais, isto é, hipóteses nas quais a relação entre duas 

ou mais variáveis depende do valor de outra variável (BRAMBOR, CLARK & GOLDER, 

2005). Tal visão reflete exatamente a postura a ser assumida aqui. Essa perspectiva entende 

que a sofisticação política não seria ela mesma um determinante direto do voto ou da opinião. 

Não parece haver qualquer razão para se supor que o fato de um eleitor ser mais ou menos 

sofisticado represente em si mesmo uma causa para este eleitor ter uma preferência ou outra. 

A sofisticação política representa, então, o fator que potencializa a associação entre outras 

variáveis relacionadas com o comportamento eleitoral. Dessa forma, ela ajuda a elucidar os 

mecanismos causais a serem inferidos a partir da relação entre um “determinante” qualquer e 

o voto. 

A empreitada teórica proposta aqui, como se nota, não é nem de longe inovadora no 

Brasil, ainda que a perspectiva da interação da sofisticação esteja à margem entre os estudos 

mais atuais. Ao longo da discussão empreendida, será feito um esforço para que as influências 

teóricas da proposta se façam claras. Cabe mencionar, por exemplo, que as inspirações 
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brasileiras mais diretas sobre o trabalho a ser desenvolvido vêm principalmente de certos 

estudos da década de 1970 (LAMOUNIER, 1975, 1978, 1980; REIS, 1975, 1978), passando 

pela tese de Mônica Castro escrita algum tempo depois (1994). Vale também mencionar que, 

tal como esses estudos brasileiros, a matriz teórica original tem seu pilar na obra clássica da 

escola de Michigan (CAMPBELL, CONVERSE, MILLER & STOKES, 1960) e no artigo de 

Philip Converse (1964), cuja ressonância remete a dois trabalhos primorosos realizados 

tempos mais tarde (SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991; ZALLER, 1992), e que 

também ajudam a guiar as análises feitas aqui. O amplo recurso às discussões empreendidas 

em tais estudos não deixará dúvidas de que as ideias defendidas aqui já foram tratadas lá. 

O que se pretende, então, é reiterar uma posição já existente e a desdobrar, na medida 

em que for possível, em hipóteses e ideias que podem contribuir positivamente para o debate 

mais atual sobre eleições presidenciais. Um tópico no qual se pode inovar, entretanto, é a 

natureza dos dados utilizados. De início, cabe mencionar que a dissertação lança mão de 

dados de pesquisa de opinião, o que já foi amplamente realizado pela literatura sobre voto no 

Brasil. O que há de distinto é o uso de dados coletados em painel, isto é, de entrevistas 

realizadas ao longo do tempo com os mesmos indivíduos. A pesquisa da qual se fala é 

intitulada “The Dynamics of Political Attitude Formation in a Milieu of Multiple Weak 

Parties: A Context-Sensitive Analysis of Voting Behavior in Two Brazilian Cities”, e realizou 

ondas de entrevistas em abril/maio, agosto e outubro de 2002, maio de 2004, julho e outubro 

de 2006 nas cidades brasileiras de Juiz de Fora e Caxias do Sul1. Para gerar uma amostra de 

2500 entrevistados em cada cidade na onda de abril/maio de 2002, o procedimento de 

múltiplos estágios foi utilizado com amostragem aleatória no nível da vizinhança, seguido do 

setor censitário, depois domicílio e, por fim, pessoas. Ao final da primeira onda, 74% do total 

das pessoas contatadas foram entrevistadas, e a mesma porcentagem foi obtida em 2002. 

Desses, 84% foram entrevistados na terceira onda de outubro de 20022. Para realizar os 

objetivos teóricos que foram anunciados nos parágrafos acima, serão analisadas as 

informações relativas às eleições presidenciais de 2002. Assim, o fenômeno específico que é 

objeto das análises da dissertação é o voto para presidente e seus “determinantes” 3. 

                                                
1 Nesta dissertação serão utilizados apenas os dados referentes às ondas que vão até 2004. 
2 As informações mais detalhadas sobre a pesquisa que não cabem no escopo do presente trabalho podem ser 
encontradas no artigo dos autores da pesquisa (BAKER, AMES & RENNÓ, 2006). 
3 Nos procedimentos de análise estatística é utilizado o programa R (<http://www.r-project.org/>).O R é um 
programa livre disponível na internet e se caracteriza por ser um programa do tipo kernel. Programas como esses 
são vazios, ou seja, possuem um número reduzido de funções. O programa funciona com base em pacotes 
externos de funções estatísticas criadas e adaptadas para a linguagem específica do programa. 
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Além desta introdução e de um capítulo conclusivo, a dissertação se divide em cinco 

capítulos cujo ordenamento busca refletir a consistência interna que se quer dar ao argumento 

mais geral do trabalho. 

O Capítulo 1 discutirá algumas controvérsias envolvidas no sentido da noção de 

racionalidade instrumental na ciência política. Serão contrapostas duas posições divergentes. 

A primeira atribui um sentido tautológico à noção de racionalidade e lhe confere um papel de 

premissa analítica, no sentido de que a racionalidade define a possibilidade de compreender a 

ação humana por meio do estabelecimento de certas regularidades no comportamento. A outra 

posição enxerga a necessidade de se encontrar ou delimitar os critérios que separariam as 

ações racionais das outras, as ações irracionais ou não-racionais. O objetivo do capítulo é 

reafirmar a primeira posição e mostrar de que maneira ela pode se desdobrar em um quadro 

analítico fecundo para as explicações do comportamento político, sem que seja necessário 

recorrer a certas oposições comuns nas ciências sociais, como aquela entre solidariedade e 

interesses, ou entre estrutura e indivíduos. 

O Capítulo 2 trata de dar substância à concepção de racionalidade discutida no capítulo 

precedente. Se se admite que o comportamento é imbuído de racionalidade, faz-se necessário 

construir um quadro analítico capaz de munir o pesquisador de conceitos e proposições que 

lhe permitam entender as regularidades do fenômeno em questão. O objetivo do capítulo é 

mostrar que dois conceitos seriam cruciais no desempenho desta tarefa: o da sofisticação 

política e o de atitudes/preferências políticas. A articulação desses atributos individuais com 

fatores ambientais ou contextuais ajudaria a elucidar os mecanismos causais envolvidos na 

decisão do voto. Pretende-se propor, ao final desse capítulo, que os chamados 

“determinantes” do voto podem ser vistos como atitudes/preferências políticas, estando 

sujeitos a certas regularidades definidas em sua relação com o nível de sofisticação política 

possuído pelo indivíduo e pela organização do ambiente eleitoral. 

 Os capítulos 3, 4 e 5 buscam tomar alguns determinantes clássicos do voto para 

presidente no Brasil como atitudes políticas e compreender como eles afetam o voto de 

formas distintas dependendo do nível de sofisticação política possuído pelo eleitor. O capítulo 

3 se volta para a preferência partidária, o 4 trata do fenômeno do “voto econômico”, e o 5 

discute o que tem sido chamado de afeto pelo candidato. 

Ao final, pretende-se avaliar os achados do trabalho à luz da discussão mais geral sobre 

a racionalidade do comportamento eleitoral. Tal discussão, evidentemente, conduzirá a 

argumentação de volta ao problema normativo sobre a competência dos cidadãos comuns na 

política, que será enfrentado mais frontalmente. Além disso, poderá se discutir brevemente o 
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papel da configuração dos sistemas políticos como ambientes eleitorais, o que os torna 

elementos cruciais no entendimento da racionalidade do eleitor e de sua capacidade de 

entender e participar da política. 
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Capítulo 1 – A controvérsia da racionalidade 

 

1.1. Explicação e mecanismos causais 

 
Quando uma associação entre dois eventos é observada e representa um fenômeno de 

relevância teórica em algum campo do conhecimento científico, surge a necessidade de 

explicá-la. A explicação requer a identificação de uma relação causal, na qual se concebe um 

evento como causa e outro como efeito. Para tanto, entende-se que os dois eventos devem ser 

contíguos e aquele que se toma como causa deve preceder temporalmente o evento que se 

toma como efeito (HUME, 2001; THILLY, 1907). Para Hempel (1942, 1962), a explicação 

requereria a apreensão da relação entre os eventos (causa e efeito) por meio de uma lei geral. 

A explicação seria satisfatória se fosse capaz de definir uma lei e estabelecer as condições nas 

quais ela seria aplicável aos casos específicos. 

Para alguns autores, o modelo de explicação proposto por Hempel seria limitado por 

constituir uma explicação do tipo de “caixa-preta”. Uma vez enunciada a lei probabilística, 

por meio da associação estatística entre duas variáveis, ela não faria mais do que sugerir a 

possível existência de uma relação entre dois eventos, sem oferecer pistas sobre por que seria 

de se esperar que tal associação ocorresse (HEDSTRÖM & SWEDBERG, 1996). A 

observação da associação estatística entre os eventos em certas condições previamente 

especificadas não esgotaria a explicação. Hedström e Swedberg ilustram essa limitação com o 

exemplo dos supostos efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos (1996, p. 287). De acordo 

com os autores, estudos empíricos teriam encontrado associação entre a exposição a campos 

eletromagnéticos e a leucemia infantil (FEYCHTING & AHLBON, 1993). Todavia, um 

conjunto de estudos alternativo teria demonstrado que, do ponto de vista teórico e empírico, 

não haveria qualquer mecanismo biológico capaz de explicar tal associação e que, além disso, 

tal mecanismo dificilmente seria encontrado, uma vez que violaria princípios elementares da 

física (BENNET, 1994). O que se teria, portanto, seria uma associação entre exposição a 

campos eletromagnéticos e câncer que apenas refletiria a interferência de fatores não 

mensurados, ao invés de uma genuína relação de causalidade (HEDSTRÖM, 1994). Trata-se 

da ocorrência sistemática da chamada correlação espúria (SIMON, 1954). 

O recurso aos mecanismos causais serviria para complementar o modelo de Hempel. 

Seria necessário que o pesquisador se perguntasse por que seria de se esperar que os eventos 

analisados estivessem associados. Os mecanismos teriam a função de prover o observador da 

intuição teórica em relação à associação observada. Seria insuficiente saber estabelecer as 
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variações sistemáticas entre eventos e variáveis, sendo indispensável ter em conta o que Elster 

(1994, p. 17) chamou de “peças e engrenagens” que levam as associações entre eventos a 

ocorrerem, isto é, a operação dos mecanismos causais. 

Entretanto, os próprios mecanismos estão sujeitos aos princípios de explicação que 

Hempel havia assinalado. Eles são também construídos por meio de leis causais também 

podem ser acessados pela pesquisa empírica, caso os instrumentos disponíveis ao observador 

permitam. A conexão entre as leis causais construídas para diferentes níveis de análise 

constituiria o que Hempel chamou de “princípios de transposição”4 (HEMPEL, 1965). Nesse 

sentido, poder-se-ia definir os mecanismos causais nos termos abaixo: 

 
Mecanismos em uma teoria são definidos aqui como parcelas de teoria sobre 
entidades em um nível diferente (individual, por exemplo) em relação às entidades 
principais sobre as quais se teoriza (grupos, por exemplo), as quais servem para 
tornar a teoria de maior nível mais flexível, mais precisa ou mais geral.  
(STINCHCOMBE, 1991, p. 367)5 

 

A teorização sobre mecanismos tem papel importante no estudo do comportamento do 

eleitor. Do ponto de vista do sociólogo ou cientista político interessado no fenômeno em 

questão, a teorização sobre os mecanismos causais da decisão passa pelo entendimento a 

respeito da lógica do comportamento individual. Um exemplo clássico da importância dos 

mecanismos na área, apenas como ilustração inicial, é o da associação entre opiniões políticas 

e voto. Basta imaginar um jovem estudante que se depara, ao analisar os dados de uma 

pesquisa de opinião, com uma associação estatística muito forte entre a opinião dos 

indivíduos em um assunto qualquer e a intenção de voto para presidente. Primeiramente ele se 

vê eufórico diante de um achado tão significativo – inclusive estatisticamente - e já pensa até 

em publicar o que encontrou. Após refletir mais um pouco, o estudante percebe que há um 

problema na interpretação de seu achado empírico que ele não pode ignorar: é a opinião que a 

pessoa tem no assunto que a levou a preferir o candidato, ou ela adquiriu aquela opinião por 

ter se decidido em favor daquele candidato, que teria, supostamente, a mesma opinião 

política? Trata-se de um dilema que é eminentemente teórico. Ele remete ao mecanismo 

causal a ser desvendado e lança luz sobre a necessidade de se compreender a lógica do 

comportamento no nível individual. Depois de estudar um pouco o estudante percebe que só 

poderá aferir a existência da relação de causalidade se levar em conta outras variáveis que o 

                                                
4 Tradução livre da expressão “covering law principles”. 
5 Tradução livre de: “Mechanisms in a theory are defined here as bits of theory about entities at different level 
(e.g. individual) than the main entities being theorized about (e. g. groups), which serve to make the higher-level 
theory more supple, more accurate, or more general.” 
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ajudarão a desvendar o mecanismo causal que opera para produzir aquela associação 

estatística. Mais do que isso, ele conclui que precisará recorrer à teorização sistemática a 

respeito do mecanismo que produz a associação observada, e como tal mecanismo envolve 

um conjunto maior de variáveis do que apenas aquelas que estavam a sua frente inicialmente. 

Essas considerações iniciais procuram enfatizar o lugar dos mecanismos causais nas 

ciências sociais e, mais especificamente, nos estudos sobre o comportamento político. Nas 

linhas que se seguem, buscar-se-á argumentar em favor da tese de que a noção de 

racionalidade, se adequadamente concebida, tem papel essencial para a elaboração dos 

mecanismos causais na construção de teorias que visem a explicar o comportamento dos 

eleitores.  

 

1.2. Racionalidade instrumental e o mecanismo da ação 

 

Como explicar o fato de que alguns membros da classe operária às vezes votam em 

partidos conservadores? O estudioso encontra relevância em um fenômeno como esse porque 

sua intuição teórica o leva a pensar que a associação “correta” entre posição de classe e voto 

ocorreria em sentido contrário. Isso teria a ver com as relações de produção no capitalismo, as 

quais gerariam a oposição de interesses entre burgueses e operários, sendo os partidos 

conservadores os representantes históricos dos interesses políticos e econômicos dos 

proprietários dos meios de produção. Até aí, a teorização nos diz a respeito de macro 

processos do sistema de produção que definem posições de classe com interesses econômicos 

disputados na arena política, e a lei produzida nos leva a esperar que o pertencimento a certa 

classe social leve o indivíduo a votar em determinado partido político. 

O caso de operários que votam nos partidos que supostamente não os representam 

desafia a intuição do pesquisador. Certa visão a respeito do problema entende que se trata de 

casos “desviantes”, sendo necessária então outra teoria desenhada exclusivamente para a 

explicação de tais casos (PARKIN, 1967). Trata-se da visão que entende que o 

empreendimento das ciências sociais deve ser como composto por teorias de alcance médio, 

ao invés da construção de teorias mais gerais a respeito de um fenômeno (MERTON, 1967). 

Nesse sentido, haveria uma teoria feita para os casos, por assim dizer, “conformados”, os 

operários que votam em partidos de esquerda, e outra teoria para os chamados casos 

“desviantes”, os operários votantes dos partidos conservadores. 

Essa visão está longe de ser satisfatória, por razões que serão explicitadas mais à frente. 

O que se quer ilustrar aqui é que o recurso aos mecanismos causais na explicação do 
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comportamento eleitoral pode suprir a deficiência de uma lei causal mais geral que se depara 

com observações que sistematicamente “desviam” do padrão esperado. Para compreender por 

que certos operários votariam nos conservadores seria preciso uma lei causal sobre como 

qualquer indivíduo, operário ou burguês, realiza sua escolha eleitoral. Dessa forma, o mesmo 

princípio comportamental deveria servir para explicar tanto o caso do operário esquerdista 

quanto o caso do operário “desviante”. 

O argumento do presente capítulo é o de que a noção de racionalidade instrumental, 

quando adequadamente concebida, teria o papel fundamental de prover o pesquisador dos 

mecanismos causais necessários à teorização sobre o comportamento dos eleitores. A partir 

dela, o estudioso dos fenômenos eleitorais poderia explicar tanto o comportamento dos 

eleitores operários cientes de seus supostos interesses de classe quanto os “desvios” daqueles 

que insistem em votar nos partidos conservadores. 

A noção de racionalidade instrumental ganhou relevo nas ciências sociais com a 

ascensão das abordagens inspiradas pela economia, em especial, a chamada escolha racional 

ou escolha pública (entre outras variantes parecidas). Na ciência política, três autores tiveram 

grande destaque por lançarem mão do aparato da abordagem da escolha racional: Anthony 

Downs (1999), Mancur Olson (1999) e Keneth Arrow (1951).  Tomados em conjunto, os 

estudos desses autores compartilham algumas propriedades centrais da abordagem da escolha 

racional, constituindo as “peças e engrenagens” do entendimento da ação individual e de sua 

agregação em fenômenos coletivos. 

Grosso modo, é possível dizer que o principal ponto a ser elucidado no que se refere à 

escolha racional é, por ora, a concepção de racionalidade que ela propõe. Entende-se que a 

racionalidade consiste na adequação de meios para a consecução de fins por parte do agente 

que decide. Em outros termos, o comportamento racional é aquele que visa a maximizar a 

utilidade pessoal (SIMON, 1955; MORROW, 1994). O indivíduo escolhe a melhor alternativa 

da ação para atingir seu fim predileto, dadas as suas preferências e informações. Vale 

mencionar que, posto dessa forma, o conceito de racionalidade não carrega qualquer 

conotação que tenha a ver com o tipo de fim perseguido pelo agente. Tanto o indivíduo que 

busca o bem para si quanto o que busca salvar o mundo são vistos como perseguindo fins de 

maneira racional. Nessa ótica, a racionalidade se refere apenas ao que Fábio W. Reis (2004, p. 

97) chamou de “economia” da ação, isto é, ao componente de cálculo de eficácia da ação, por 

oposição à sua “energética”, aquilo que provê os motivos altruístas ou egoístas que definem 

os fins a serem buscados. Daí se conclui que: 
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Do ponto de vista da questão da racionalidade, que é aquela onde o problema da 
motivação egoísta ou altruísta surge reiteradamente de maneira explícita, o que 
importa é de fato, como sustenta Olson, a adequação da ação a fins ‘dados’ de 
qualquer natureza - contanto que não se jogue, precisamente, com respeito à 
natureza dos fins, descrevendo como ‘racional’ uma ação egoísta num contexto em 
que se postulam fins altruístas. (REIS, 2000a, p. 116-117, grifos no original) 

 

Dentro do quadro da escolha racional, outros aspectos da tomada de decisão seriam os 

elementos variáveis da ação individual. Dado que o indivíduo age guiado por considerações 

de eficácia, o que varia são suas preferências, os cursos de ação a ele disponíveis, bem como 

os resultados possíveis de cada ação. Dessa forma, a abordagem da escolha racional propõe 

que é possível “modelar” a ação individual por meio da função utilidade, que é delineada da 

seguinte maneira (MORROW, 1994, p. 23): 

 

UE(A) = Σ p(R)*u[C(R,A)] 

Onde, 

- A representa uma ação entre o conjunto de ações possíveis; 

- R representa os resultados possíveis derivados da escolha da ação A; 

- p é a probabilidade de ocorrência de cada resultado R associado à ação A; 

- o somatório indica que a operação é feita a partir das probabilidades (p) e utilidades (u) 

de cada resultado (R) possível de A. 

 

A ação A é escolhida se sua utilidade esperada (UE) for maior que as das outras ações 

disponíveis. É importante destacar, por meio da visualização da função, que a racionalidade 

não é nada senão uma premissa analítica sobre a qual se monta o desenrolar da ação. Como já 

foi dito, o que determina a escolha são os termos A (os cursos de ação disponíveis), p (a 

probabilidade de cada resultado) e R (os resultados possíveis). Mas o mais importante, acima 

de tudo, é que as ações, os resultados possíveis e as probabilidades de que ocorram dependem 

da percepção do agente, isto é, das informações de que o agente dispõe a respeito do contexto 

no qual se dá a ação. Nesse sentido, a informação também é uma variável relevante na 

explicação por ser um recurso cognitivo importante disponível para o agente.  

O que a função utilidade, fundamentada na premissa da racionalidade, visa a prover é 

justamente o mecanismo explicativo que opera no nível individual da decisão. Tendo tal 

premissa como referência, a explicação de uma associação entre variáveis sociológicas deve 

fazer sentido do ponto de vista de um agente individual que busca maximizar sua utilidade 

pessoal, e que possui um conjunto determinado de preferências e, acima de tudo, informações. 
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Entendida dessa maneira, a racionalidade se destaca por seu conteúdo operatório, já que 

sempre envolve a ação orientada para a eficácia (REIS, 2000a, p. 73). Além disso, nota-se que 

a noção de racionalidade, enquanto referida ao cálculo que agentes mais ou menos informados 

realizam, apresenta um inevitável conteúdo tautológico: dado que o agente escolheu certo 

curso de ação em detrimento de outros, conclui-se que aquele curso de ação é o que o agente 

entendeu como maximizador. Cabe ao analista se colocar no lugar do agente observado e 

tratar de compreender o sentido que este atribuiu à ação, ou seja, as percepções que 

conformaram sua racionalidade. 

Diante do sentido tautológico da concepção de racionalidade, muitos autores optaram 

por deixar a noção de lado. Esse é o caso de Philip Converse que, tendo aceitado a 

plausibilidade da tautologia envolvida no entendimento da racionalidade instrumental, 

preferiu afirmar sua inutilidade (CONVERSE, 1975, p. 119). Por outro lado, autores como 

Raymond Boudon (1996) e Fábio W. Reis (2000a, 2000b) não compartilham do ceticismo de 

Converse. Eles consideram a premissa da racionalidade importante justamente por lançar luz 

para o componente intencional da ação, além de destacar as variáveis relevantes na explicação 

do comportamento. A noção de racionalidade tem relevância na obra desses dois autores 

justamente porque acreditam que, diferentemente do que certo sentido comum nas ciências 

sociais costuma propugnar, ela possibilita ao analista articular e superar certas oposições 

teóricas típicas, como aquelas entre egoísmo e altruísmo, entre cálculo e emoções, entre 

interesse e solidariedade, entre outras. Tomada em seu sentido tautológico, a premissa da 

racionalidade permite que o analista, a partir de um único mecanismo causal, apreenda tanto 

as ações guiadas por valores egoísticos como as ações orientadas por valores comunitários. 

Não seria necessário elaborar duas teorias distintas – duas teorias de alcance médio – para 

explicar o comportamento conformado e o comportamento “desviante”, como se os dois 

fossem regulados por princípios comportamentais díspares entre si. 

De todo modo, deve-se levar em conta autores que tratam do papel da racionalidade na 

explicação do comportamento político de forma distinta. Tais autores merecem destaque 

justamente por negarem o sentido tautológico da concepção da racionalidade, entendendo que 

ele seria inadequado. Nesse sentido, existem entendimentos alternativos no que se refere ao 

papel da racionalidade na explicação da ação, os quais poderiam ser analiticamente divididos 

em dois tipos. O primeiro tipo poderia ser enquadrado sob o rótulo de “negação 

metodológica”, enquanto o segundo tipo de crítica constituiria uma espécie de “negação 

realista” (ou ontológica) do sentido tautológico da noção de racionalidade.  
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Os autores que adotam a postura de crítica metodológica ao sentido tautológico da 

racionalidade argumentam que, por ser uma noção circular, no sentido de que todo agente 

seria racional, tal concepção de racionalidade seria inútil para o entendimento do 

comportamento humano. Embora não questionem a validade empírica do sentido tautológico 

da racionalidade, questionam sua validade teórica. Os autores adeptos da postura de “negação 

realista”, por sua vez, vão além e questionam a própria plausibilidade empírica da premissa de 

que a ação é racional. Para estes, a irracionalidade seria um fenômeno que também se 

manifesta nas ações humanas. Assim, seria possível identificar critérios objetivos que 

distinguiriam a manifestação da racionalidade e da irracionalidade. 

Ao cabo, as duas críticas ao sentido tautológico da racionalidade deságuam na tentativa 

de sustentação de oposições recorrentes como aquelas entre a ação racional e a ação afetiva, 

ou entre a ação egoísta e a ação altruísta/solidária. A crítica de caráter metodológico sustenta 

que seria necessário traçar oposições desse tipo para dar valor analítico ao conceito de 

racionalidade. Já a crítica realista busca dar suporte para tais oposições por meio da 

consideração segundo a qual certas ações humanas seriam, de fato, irracionais. As próximas 

duas seções do presente capítulo pretendem discutir essas duas críticas ao sentido tautológico 

da racionalidade. Será defendido que nenhuma delas é mais adequada do que a noção de 

racionalidade enquanto uma premissa na teoria da ação social, tal como defendida por 

Boudon e Reis. Feito isso, a postura que toma a racionalidade como premissa ou como tendo 

um sentido tautológico será reavaliada em uma última seção. A referência à racionalidade se 

faz essencial para o entendimento a respeito de como os indivíduos agem, isto é, dos 

princípios comportamentais por meio dois quais se produz a ação individual. 

 

1.3. A “negação metodológica” 

 

Para alguns autores, o recurso a uma noção de racionalidade que seria circular não teria 

valor analítico. Se toda ação é racional, não há mais o que ser dito. Para o pioneiro Anthony 

Downs, por exemplo, um eleitor do partido A que escolhe votar no partido B apenas para 

agradar a esposa não pode ser visto como racional em uma explicação propriamente 

científica, porque qualquer motivo individual seria racional, e assim a noção de racionalidade 

perderia qualquer utilidade (DOWNS, 1999, p. 29). Uma posição semelhante pode ser 

encontrada em Converse (1975, p. 119) que, diferentemente de Downs, não pretende aderir a 

qualquer concepção mais restrita de racionalidade, e sim abandoná-la completamente. 
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Todavia, há um ponto em que Downs demarca mais claramente sua posição. Para ele, o 

recurso ao julgamento explícito de outros só pode ser racional quando o agente deseja reduzir 

os custos de adquirir informações (DOWNS, 1999, p. 247). Nesse sentido, a mesma ação, a 

de basear-se no julgamento de outros, pode ser vista como racional ou irracional, dependendo 

do fim buscado pelo agente. Se o objetivo for reduzir custos na aquisição de informação e 

avaliação política, há racionalidade. Se o objetivo for evitar o desconforto com a esposa, então 

não há racionalidade, já que o indivíduo empregou “um expediente político para um propósito 

não-político” (DOWNS, 1999, p. 29). Nos dois casos o indivíduo busca maximizar um 

objetivo. 

O que há de notável nessa postura de Downs é que ela é exemplar de certo tratamento 

teórico que recebe a noção de racionalidade. Trata-se da postura que, por questões 

metodológicas, opta por restringir a noção de racionalidade. O critério que distinguiria a ação 

racional da irracional seria o tipo de fim perseguido pelo agente. Para estabelecer este critério 

metodológico, basta que o analista delimite de antemão aqueles fins que considera racionais 

na análise, como fez Downs. A suposta vantagem que essa concepção da racionalidade teria, 

segundo seus defensores, é que ela romperia com o raciocínio tautológico implicado na ideia 

de que toda ação é orientada para a consecução de um fim. Se a ação racional é apenas aquela 

que é guiada por fins egoístas, por exemplo, então é possível determinar quem foi e quem não 

foi racional (em geral, o egoísta ou o materialista) em certas situações. Há, portanto, uma 

visão de que a noção de racionalidade não é aplicável a todos os casos. 

Um exemplo emblemático de tal postura está em Jon Elster. O autor inicia um de seus 

livros dizendo que a abordagem da escolha racional poderia falhar de duas maneiras: por 

indeterminação e por inadequação (1989, p. 1). Segundo Elster, uma teoria seria 

indeterminada por falhar em fornecer predições únicas. Isso ocorreria com a escolha racional 

especificamente nos casos em que os modelos gerassem previsões nas quais duas ou mais 

alternativas de ação seriam ótimas para o agente em certa situação, o que é semelhante a 

encontrar múltiplos equilíbrios para os jogadores em um modelo de Teoria dos Jogos6. Nesses 

casos, para o autor, a teoria deve ser complementada, e não substituída por outras 

considerações. Por outro lado, a inadequação teria a ver com a ocorrência de fenômenos que 

seriam “excluídos pela teoria”. No caso da escolha racional, Elster afirma que ela seria 

                                                
6 Uma ação ótima ou um equilíbrio, na escolha racional e na teoria dos jogos, diz respeito aos casos em que, 
dado que o agente escolheu o curso de ação que maximiza sua utilidade, ele não tem incentivos para mudar a sua 
posição (OSBORNE, 2004, p. 22). 
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inadequada quando os indivíduos agissem irracionalmente. O trecho abaixo ajuda a indicar o 

que Elster entende por irracionalidade: 

 
Para explicar uma ação, devemos primeiro verificar se ela mantém uma relação de 
otimização com os desejos e as crenças do agente. A ação deve ser o melhor meio 
de satisfazer os desejos do agente, dadas as suas crenças. Além do mais, devemos 
demandar que esses desejos e crenças sejam eles mesmos racionais. No mínimo, 
eles têm que ser internamente consistentes. [...] A ação racional, portanto, envolve 
três operações de otimização: escolher a melhor ação, para dadas crenças e desejos; 
formar a crença mais fundamentada, dadas as evidências; e coletar a quantidade 
correta de evidências, dados os desejos e crenças prévias. (ELSTER, 1989, p. 3-5)7 

 

A definição de Elster para a racionalidade (e, por oposição, para a irracionalidade) é 

antes de tudo metodológica. Haveria estados ótimos de crenças e desejos que seriam 

racionais, os quais seriam definidos pelo analista. Isso está em perfeita consonância com o 

fato de que Elster recorrentemente menciona que a escolha racional seria mais normativa do 

que explicativa, já que não existem fins e crenças ótimas que possam ser objetivamente 

determinados em qualquer situação. Além disso, vale a pena notar que a citação de Elster 

revela que o agente não apenas deve possuir desejos racionais, como também que ele deve ter 

as crenças corretas. Portanto, um indivíduo que deixa de escolher a alternativa que ele, Elster, 

considera ótima, é visto como irracional, ou por estar mal informado a respeito das condições 

de sua escolha, ou por acreditar serem possíveis certos resultados que na verdade são 

inatingíveis. 

Antes de examinar a concepção de racionalidade de Elster, vale passar pela contribuição 

de um teórico brasileiro da escolha racional. Assim como Elster, Marcus Figueiredo entende 

que sua abordagem pode gerar predições incorretas quando for inadequada ao objeto. Isso 

ocorreria nos casos em que viesse a cabo a influência de fatores ou “razões extra-racionais” 

(FIGUEIREDO, 1991, p. 125). Por “razões extra-racionais” o autor compreende “a formação 

de identidades sociais e políticas e a adoção de normas” (1991, p. 126). Nesse sentido, ele 

propõe que agentes guiados por normas sociais não são racionais. Mas o que é o racional na 

concepção de Figueiredo? 

                                                
7 Tradução livre de: “To explain an action, we must first verify that it stands in an optimizing relationship to the 
desires and the beliefs of the agent. The action should be the best way of satisfying the agent’s desires, given his 
beliefs. Moreover, we must demand that these desires and beliefs be themselves rational. At the very least, they 
must be internally consistent. […] Rational action, then, involves three optimizing operations: finding the best 
action, for given beliefs and desires; forming the best grounded belief, for given evidence; and collecting the 
right amount of evidence, for given desires and prior beliefs”. Essa definição que Jon Elster oferece para a 
racionalidade da ação não é uma passagem solitária da obra do autor, sendo recorrente em outros de seus textos 
(ELSTER, 1986a, 1986b). 
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O autor dá a resposta para a questão quando se defronta com seu problema de pesquisa. 

Figueiredo quer saber por que um eleitor comparece às urnas se seu voto vale quase nada no 

cômputo geral de uma eleição, tendo em vista que ele é apenas um entre milhões de eleitores. 

Trata-se do dilema formulado pioneiramente por Downs e que ocupou diversos estudiosos da 

abordagem da Escolha Racional, o chamado “paradoxo da participação”. O trecho abaixo 

revela em que termos um indivíduo pode ser visto como racional, de acordo com Figueiredo: 

 
[...] a participação eleitoral é fundamentalmente instrumental e condicional: o 
eleitor dispõe-se a participar e dar seu voto a alguém quando e se o jogo eleitoral o 
faz compreender que seu voto é decisivo, isto é, é o voto que maximiza a utilidade 
esperada da ação de 'votar'. (FIGUEIREDO, 1991, p. 204) 

 

O que Figueiredo parece dizer é que uma pessoa vota racionalmente quando percebe que 

seu voto tem o poder de decidir, por si só, a eleição. Nesses casos, o eleitor maximiza a 

utilidade; nos outros, não. O curioso, nesse ponto, é pensar no que Elster poderia dizer diante 

da proposta de Figueiredo: todos os eleitores de Figueiredo que saem de casa e votam no 

candidato que perde devem ser considerados irracionais, pois não coletaram informações e 

formaram as crenças “ótimas” para se darem conta de que seu candidato perderia a eleição.  

Seja como for, o problema dos modelos de Elster e de Figueiredo não está apenas na 

parafernália que montam para explicar os fenômenos específicos, e sim no papel que é 

conferido à racionalidade. Na visão tautológica da racionalidade, discutida na seção anterior, a 

racionalidade é ela mesma a premissa analítica. Já na visão “não tautológica”, o postulado 

seria o de que a racionalidade teria a ver com certos fins específicos, sendo um atributo que 

“se exerce” ou não (FIGUEIREDO, 1991, p. 133). A visão “não tautológica” perde de vista o 

fato de que ela também recorre a um postulado que, mesmo aparentemente não sendo 

tautológico, desempenha um papel que tem desdobramentos cruciais para o status da 

explicação a ser construída.  

Toda teoria recorre a idealizações ou postulados na construção de hipóteses 

empiricamente verificáveis. Tome-se, por exemplo, a lei de Galileu, segundo a qual, na 

condição de vácuo perfeito, um corpo de massa qualquer cai com uma aceleração igual a 

9,8m/s2 no planeta Terra. Trata-se de uma lei, uma tentativa de explicação científica que 

contém, no mínimo, uma explícita idealização: a ocorrência do chamado “vácuo perfeito”. 

Todavia, há que se mencionar a existência de papéis distintos que as idealizações podem 

desempenhar nas explicações. O exemplo acima pode servir para ilustrar o que seria o papel 

da idealização como componente derivativo de uma explicação (MOE, 1979, p. 228). Apesar 
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de o “vácuo perfeito” ser uma idealização, ele consiste em um valor extremo que o atrito do 

ambiente pode assumir. Caso se possa realizar empiricamente a condição do “vácuo perfeito” 

(em um experimento, por exemplo), a lei segundo a qual um corpo de massa qualquer cairá 

com a aceleração de 9,8m/s2 na Terra é testável. Nesse sentido, a idealização inserida por 

Galileu como condição de validação da lei não garante a ocorrência da queda com tal 

aceleração, já que a lei pode ser falseada mesmo na presença da idealização (MOE, 1979, p. 

228-229). 

Já na concepção “não tautológica” da racionalidade, o postulado de que o racional tem a 

ver apenas com determinado tipo de fim constitui uma idealização que não tem caráter 

derivativo. Para Elster, apenas a ação acertada seria racional. Para Figueiredo, racional seria 

apenas o ato de votar que visa a decidir a eleição. Em ambos os autores, o modelo 

“explicativo” é inadequado onde os indivíduos não são racionais. Em Elster, a explicação 

“racional” não se aplica para o agente que erra. Em Figueiredo, a abordagem da escolha 

racional é inadequada quando o indivíduo age guiado por normas e identidades sociais. Diante 

disso, a pergunta que cabe é exatamente a pergunta que se faz à concepção tautológica da 

racionalidade: quando um modelo desse tipo pode ser falso? 

Ora, se a adoção a normas e a formação de identidades sociais compõem o que 

Figueiredo chama de “razões extra-racionais”, então o modelo só pode se aplicar aos casos em 

que os eleitores só participam tendo em vista a instrumentalidade de seu voto para afetar o 

resultado da eleição, o único tipo de fim que o autor postula como sendo propriamente 

racional. O modelo de Figueiredo só é adequado aos casos em que os eleitores são 

considerados racionais do ponto de vista de certas diretrizes ideais que ele mesmo determina. 

Todavia, tais diretrizes se conectam logicamente com sua hipótese e fazem com seu modelo 

esteja, de antemão, correto! A racionalidade, enquanto idealização, não representa o valor 

extremo de uma variável do modelo, o que faria com que tivesse apenas um papel derivativo 

na explicação. A suposição a respeito do conteúdo que define a racionalidade fundamenta 

logicamente todo o modelo. Caso o requisito da racionalidade não seja atendido, o modelo 

não é adequado; caso contrário, é automaticamente verdadeiro. 

Portanto, a conexão entre a condição da racionalidade e o resultado do modelo de 

escolha racional (dos autores analisados) é lógica, e não empírica: dadas as suposições, a 

predição só pode estar correta. Sendo assim, Elster e Figueiredo só têm modelos falseáveis 

quando estes estão automaticamente corretos, e isto está longe de atender aos critérios de 

explicação que os próprios autores dessa corrente insistem em estipular, por oposição à 

concepção tautológica da racionalidade. 



 

 

19 

19 

Outro problema em relação a esse entendimento quanto ao que constitui o papel de uma 

idealização na teoria é o fato de que tal abordagem deixa de captar justamente a variação 

relevante do fenômeno que se quer explicar. O que se produz, a partir de tal concepção que 

delimita a ação racional como referida exclusivamente a este ou aquele tipo de fim, são 

enunciados aplicáveis a apenas um valor que a variável dependente, o comportamento do 

agente individual, pode assumir na explicação. Para tudo que o modelo de escolha racional se 

furta de explicar, aquilo que se supõe ou postula como irracional, torna-se necessária outra 

teoria, e se perde de vista justamente a compreensão a respeito de como se produzem 

diferentes comportamentos individuais, sejam eles racionais ou não (do ponto de vista da 

escolha racional mais ortodoxa), entre a gama de ações possíveis ao cidadão em uma dada 

situação. E é com relação a esse ponto da argumentação que se insinua a desconfiança para 

com as chamadas teorias de alcance médio. Se levada ao limite, essa concepção da prática 

científica redunda em que cada cientista pode ter sua própria teoria de alcance médio, curto, 

curtíssimo, com leis aplicáveis tão somente ao seu próprio objeto de estudo.  

Além disso, a delimitação de certos fins como sendo racionais também é questionável 

porque estabelece uma suposta distinção entre dois tipos de ação ou comportamentos que se 

supõe serem qualitativamente diferentes, ou explicáveis pelo recurso a mecanismos causais 

distintos. Se uma ação tida como racional a partir de certos fins funciona por um mecanismo 

de maximização da utilidade, qual é o mecanismo comportamental que explica a ação tida 

como irracional, isto é, guiada pela adesão a normas ou identidades sociais? Haveria, por 

acaso, um princípio de “minimização da utilidade”? Para quê falar em função utilidade se, ao 

cabo, os elementos que ela envolve - variação de informações, preferências e outros recursos 

– têm seus valores fixados de antemão pelo analista?  

Dentro do que foi argumentado até aqui, é possível dizer que o “teórico” da escolha 

racional (ou de qualquer outra corrente) tributário do sentido restrito da racionalidade, ciente 

das críticas delineadas acima, estaria diante de duas alternativas pouco confortáveis: ou 

defende a concepção mais restrita de racionalidade em nome de um ideal de explicação que, 

ao cabo, seu próprio modelo não irá satisfazer; ou reconhece que tal ideal de racionalidade 

restrita impõe limites às suas análises, de modo que se vê fadado a abandonar a possibilidade 

de que seu modelo seja propriamente teórico. 

A partir da crítica acima, os modelos de escolha racional podem ser mais 

adequadamente vistos como ferramentas que podem auxiliar na construção e na validação 

formal de teorias e hipóteses a respeito dos mecanismos causais envolvidos nos fenômenos 

sociais (JOHNSON, 1996, p. 77; LOVETT, 2006, p. 239; MOE, 1979, p. 236). Vale 
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mencionar aqui a fecundidade da distinção proposta por Frank Lovett entre o que ele chama 

de “predição de pontos” e as “estáticas comparativas” nos modelos de teoria dos jogos (2006, 

p. 250). Tome-se o exemplo do problema do paradoxo do voto, ao qual se atém Figueiredo. É 

possível avaliar as abordagens de escolha racional que buscaram explicar o fenômeno sem dar 

conta das taxas de comparecimento previstas nos modelos (que geralmente falham 

grotescamente), o que constitui a “predição de pontos”. Nesses casos, importa mais o possível 

mecanismo causal que o modelo criado pretende ilustrar do que o percentual exato de casos 

que ele prevê corretamente. Os diferentes mecanismos elucidados por cada modelo servem 

como “estáticas comparativas”, de modo que o que se avalia em tais “estáticas” é a 

plausibilidade do mecanismo causal elucidado, a possibilidade de que ele ocorra no mundo 

empírico. A partir da comparação de tais “estáticas” é possível derivar as leis causais, estas 

sim falseáveis, com base em teorias a respeito das condições nas quais as escolhas dos 

indivíduos ocorrem. A validação dos modelos de escolha racional, portanto, só pode ser 

formal, e não empírica. 

 

1.4. A “negação realista” 

 

Faz parte de uma espécie de senso comum a ideia de que as pessoas muitas vezes não 

são racionais. Mesmo entre proponentes da visão tautológica da racionalidade essa ideia tem 

lugar. Para Raymond Boudon, por exemplo, a irracionalidade se manifesta nas ações que o 

indivíduo “domina de forma imperfeita” ou quando age “movido por forças psicológicas que 

escapam a seu controle” (BOUDON, 1996, p. 45). Para esse autor, a ideia de racionalidade 

seria “um princípio metodológico, e não ontológico” (1996, p. 41). 

A preocupação de Boudon em demarcar o caráter metodológico da noção de 

racionalidade abre espaço para certos questionamentos ao papel da noção na teorização sobre 

os fenômenos sociais. Que tipo de função desempenharia a noção de racionalidade, tomada 

em sentido tautológico, na construção de hipóteses sobre o comportamento dos indivíduos? 

Como foi visto mais acima, a restrição da noção de racionalidade a certos conteúdos 

específicos inviabiliza a possibilidade de que tais hipóteses derivadas da idéia de 

racionalidade sejam falseadas. 

No sentido tautológico da racionalidade, a noção constitui um princípio anterior à 

construção do próprio raciocínio envolvido nas hipóteses. Tomada dessa forma, a 

racionalidade não desempenha o papel derivativo, que fixa hipoteticamente valores das 

variáveis intervenientes (como no caso do “vácuo perfeito” na lei de Galileu sobre os corpos 
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em queda), e tampouco o papel de selecionar os casos a serem explicados pela hipótese por 

meio de um postulado que se conecta lógica e automaticamente com as predições. A 

racionalidade, tomada em seu sentido circular, não seleciona qualquer caso específico ao qual 

ela se aplique. Ela serve justamente ao propósito inverso: trata-se de uma premissa que 

pretende se aplicar a qualquer caso, isto é, um postulado que pretende que qualquer caso seja 

explicável por certo conjunto de leis, estas sim, falseáveis. Assim, a racionalidade delimita um 

conjunto de atributos e leis aplicáveis ao comportamento político. Nesse sentido, o princípio 

da racionalidade é mesmo metodológico. 

Até aqui tudo segue os mesmos termos de Boudon. Todavia, o passo que o autor dá no 

sentido de questionar o realismo da concepção tautológica da racionalidade o coloca em uma 

posição ambígua no debate. Ainda que considere que “... as interpretações irracionais do 

comportamento de outrem resultam muitas vezes de nossa incapacidade [...] de descortinar as 

razões que o determinam” (1996, p. 50), ele sustenta que há uma série de casos nos quais o 

postulado da racionalidade não se aplica. Se, por um lado, Boudon considera inadequada a 

crença de que o princípio da racionalidade não é aplicável a todas as ações, por outro lado ele 

menciona um suposto fundamento empírico para tal crença: a irracionalidade existe.  

Em outro trecho, Boudon deixa transparecer sua posição ambígua quando trata das 

ações guiadas pela tradição. Por um lado, vê racionalidade nas ações guiadas pela tradição nas 

quais “X tinha razões válidas para fazer Y, porque sempre o fizera e não tinha qualquer razão 

para questionar essa prática” (BOUDON, 1996, p. 44). Por outro lado, o autor acredita que 

haveria um conjunto de ações tradicionais que seriam irracionais, aquelas em relação às quais 

se diria que “X não tinha razões para fazer Y, mas a tradição exigia que...” (BOUDON, 1996, 

p. 44). Ainda que confusa em diversos aspectos, a postura de Boudon é emblemática do que 

se chama aqui de negação realista da ideia de racionalidade. 

Por ora, cabe salientar que essa postura em geral se assenta em dois critérios básicos de 

distinção. O primeiro e mais banal deles questiona o princípio da maximização da utilidade ou 

mesmo a ubiquidade da busca de objetivos. Não seria realista sustentar que toda ação é 

racional porque nem todas as ações seriam maximizadoras de ou guiadas por objetivos. Uma 

vez que tais critérios compõem a definição de racionalidade, nem toda ação pode ser racional. 

Há dois equívocos aqui, o primeiro de natureza lógica e o segundo de natureza empírica. 

Primeiramente, sustentar que toda ação é racional é sustentar que toda ação é orientada por 

objetivos e maximizadora da utilidade. A razão para isso é a própria tautologia contida na 

definição da racionalidade enquanto propriedade da ação que busca maximizar fins. A 

maximização é ela mesma uma tautologia e não pode ser rompida do ponto de vista lógico. 
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Basta imaginar um indivíduo que, por qualquer razão - ou por considerar falso o sentido 

tautológico da racionalidade - resolva tentar minimizar sua utilidade para mostrar como é 

irrealista a ideia. Como ele o faria? Supondo que esse indivíduo é um estudante, por exemplo, 

é de se imaginar que ele queira minimizar sua utilidade tirando as menores notas possíveis. 

Ora, não é possível que ele encontre nada diferente do fracasso. Ao tirar a nota mais baixa 

possível, o estudante maximiza o objetivo de minimizar a própria nota. Eis a tautologia. 

Além do mais, a ideia de maximização da utilidade é empiricamente fundamentada e 

não se aplica apenas a humanos. Um exemplo clássico é o do famoso experimento de Burrhus 

Skinner com pombos (SKINNER, 2003, p. 69-71). O que Skinner tratou de fazer foi colocar 

um pombo faminto (cuja privação de alimento foi também experimentalmente controlada) em 

uma caixa isolada, contendo um dispositivo que, na medida em que o pesquisador desejava, 

derramava grãos de alimento em uma tigela no interior da caixa. O alimento era liberado para 

o animal apenas quando ele erguia sua cabeça em um nível superior ao da posição em que ela 

ficava normalmente. Depois de repetições controladas, o resultado do experimento foi claro: a 

frequência com que o pombo erguia a sua cabeça no nível requerido para receber o alimento 

aumentou. Logo após perceber a modificação, o pesquisador aumentou o requisito para o 

pombo receber o alimento. Agora ele teria que erguer ainda mais a cabeça O resultado foi o 

de que em cerca de dois minutos a postura do animal mudou completamente, de modo que o 

topo de sua cabeça raramente ficava abaixo daquela linha inicial.  

O fato é que se podem observar dois aspectos importantes no experimento acima. O 

primeiro é que ele permite a constatação de que o pombo – até o pombo! – se comporta de 

forma instrumental. Skinner prefere chamar este comportamento de operante, mas entende 

que o termo serve para designar o “comportamento definido para uma determinada 

consequência” ou o “comportamento que opera sobre o ambiente para gerar consequências” 

(SKINNER, 2003, p.70). 

O segundo aspecto dos achados da psicologia experimental tem a ver com uma variação 

do controle do comportamento do pombo. Em um experimento similar, um pombo foi 

colocado na condição em que recebia alimento a cada quinze segundos, independentemente 

do que estivesse fazendo. Quando o animal recebeu o alimento pela primeira vez, ele estava, 

por acaso, a inclinar-se a arrastar a asa. Tendo o condicionamento ocorrido e aumentado a 

probabilidade de que o pombo, para obter mais alimento, arrastasse a asa novamente, tornou-

se bem provável que o animal estivesse fazendo isso na segunda vez em que o alimento caísse 

(e esta suposição se baseia no experimento anterior, descrito acima). Tendo isto acontecido, o 

comportamento de se inclinar e depois arrastar a asa foi mais uma vez reforçado, e assim 
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sucessivamente até que se tornou presente no repertório do pombo. Sempre que estava 

faminto o pombo passava a se inclinar e arrastar a asa, já que havia aprendido a associar tal 

comportamento à recompensa. Skinner chamou esse fenômeno de “comportamento 

supersticioso” (2003, p. 94-95), por que a conexão entre a resposta (o ato de se inclinar a 

arrastar a asa) e o reforçador (o alimento) seria acidental ou aleatória. Essa situação difere do 

caso em que o pombo tem necessariamente de erguer a cabeça para receber o alimento. 

A ilustração acima apenas ressalta o fato de que a ação guiada pela tradição, ou por 

alguma crença que se supõe ser desprovida de fundamentação empírica – e que Boudon 

considera irracional – faz parte do repertório de um indivíduo porque foi recorrentemente 

recompensada pelas consequências às quais o animal aprendeu a associá-la. Ela é, sim, 

instrumental, ou seja, é orientada para maximizar as recompensas disponíveis ao organismo 

ou indivíduo em questão. Cabe ao pesquisador descortinar como e por que certo tipo de ação 

veio a constituir o repertório de comportamentos dos indivíduos em uma sociedade. 

Todavia, cabe deixar a aparente tensão entre tradição ou valores e racionalidade de lado 

neste ponto da argumentação. Apenas para retomar o argumento de que mesmo o 

comportamento de outros seres vivos é orientado para a maximização de objetivos, vale 

mencionar que o próprio Elster chegou a estar atento para isso no livro “Ulisses e as Sereias” 

(1980) 8.  O autor discutiu e mostrou, entre outras coisas, que, no processo de seleção natural, 

os animais e outros organismos inferiores se comportariam como “máquinas maximizadoras 

locais”, e esse seria o mecanismo comportamental que daria sustentação ao processo em 

questão (1980, p. 23-24). De acordo com ele, a hipótese da seleção natural só teria sustentação 

a partir do entendimento de que os animais buscariam maximizar, entre outras coisas, suas 

chances de sobrevivência. Assim, mesmo organismos inferiores agiriam de forma 

instrumental, dentro de suas capacidades, obviamente. 

No entanto, apesar de sustentar esta posição, Elster argumenta que a racionalidade não 

teria a ver apenas com a maximização ou “maximização local”, e sim com a “maximização 

global”. Diante da evidência de que até os animais agem instrumentalmente, Elster pretende 

delimitar uma fronteira que, segundo ele, distinguiria os humanos dos demais organismos. O 

homem seria uma “máquina maximizadora global”, pois seria capaz de empregar estratégias 

indiretas (1980, p. 24). Ele seria capaz de dizer “não”, num primeiro momento, a um 

“máximo local”, para dar um “sim” mais à frente, a fim de obter um “máximo global”, ou 

seja, uma recompensa maior do que a que obteria se tivesse dito “sim” anteriormente. 

                                                
8 Tradução livre de Ulises y las Sirenas 
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Mais à frente na argumentação, Elster se depara com uma contra-evidência para seu 

próprio argumento. Ele mesmo menciona o exemplo das estratégias e contra-estratégias 

empregadas por predadores e presas entre organismos não humanos para se adaptarem à 

perseguição (1980, p. 32). O trote especulativo e pouco chamativo de certos predadores seria 

uma delas. Nas presas, uma contra-estratégia desenvolvida por algumas espécies seria mudar 

contínua e aleatoriamente a direção durante o trote, a fim de tornar menos previsível o 

movimento e facilitar a fuga. Em contrapartida, alguns predadores teriam desenvolvido a 

estratégia de trotar a uma velocidade inferior em relação ao máximo que poderiam 

(recusando, assim, o “máximo local”), para poderem antecipar e reagir com mais facilidade 

aos desvios inesperados da presa (aumentando a probabilidade de obterem o “máximo 

global”, mais à frente). Em suma, Elster mune o leitor de evidências que caminham na direção 

contrária à sua posição. Aliás, não é apenas Elster que faz isso. Uma enorme quantidade de 

trabalhos da psicologia experimental já mostrou que animais são plenamente capazes de dizer 

“não” a uma recompensa em um primeiro momento, para dizer “sim” a uma recompensa 

ainda maior em um ponto posterior do tempo. Evidentemente, é preciso prover o animal do 

aprendizado, ou seja, ele deve experimentar os reforços até que aprenda sobre a existência de 

um reforço posterior (GREEN & RACHLIN, 1977; SIEGEL & RACHLIN, 1995). Mas é da 

mesma forma que os homens conseguem se engajar em estratégias indiretas: eles aprendem a 

fazer isso ao longo de sua experiência. 

De todo modo, o que se tentou argumentar até aqui foi que a tentativa de questionar a 

premissa de que a toda ação é racional com base na suposta existência de ações que não são 

guiadas por objetivos ou não são maximizadoras parece carecer de sustentação lógica e 

empírica. Todavia, ainda vale a pena retornar à ideia de Boudon de que certas ações são 

guiadas por “forças psicológicas” que escapam ao domínio do agente. O que ela nos oferece é 

a possibilidade de identificar outro critério supostamente objetivo que delimite a fronteira 

entre racionalidade e irracionalidade. 

O segundo critério comumente evocado pelos adeptos da postura de negação realista da 

racionalidade tenta sustentar a oposição entre racionalidade e irracionalidade com base na 

dicotomia entre ações conscientes e inconscientes. Haveria ações motivadas ou impulsionadas 

por fatores que escapariam ao controle dos indivíduos, as quais seriam distintas da ação 

propriamente racional. 

Em diversas filosofias da ação, o inconsciente é entendido como sendo a incapacidade 

de dar expressão verbal aos impulsos da ação. Nesse sentido, a consciência pressupõe que o 

indivíduo está apto a relatar coerentemente o que está fazendo e quais as razões que o 
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motivaram (GIDDENS, 2003, p. 52; TOULMIN, 1982, p. 57-58). Essa seria uma primeira 

maneira de definir conceitualmente o critério da distinção entre racionalidade e 

irracionalidade. Sempre que um agente não for capaz de falar sobre as razões de sua ação, tal 

ação poderá ser vista como inconsciente e, por conseguinte, irracional. 

O recurso à definição de inconsciente dada acima parece resolver o problema da 

definição tautológica da racionalidade. Se o racional se refere ao domínio verbal que o agente 

possui sobre o que está fazendo, então muitas ações humanas não são mesmo racionais. 

Tampouco os animais podem ser considerados racionais, o que soluciona o impasse no qual 

se colocou Elster (1980) ao tentar traçar a diferença entre o engajamento de humanos e não-

humanos na ação instrumental. Todavia, a dicotomia consciente/inconsciente não escapa de 

problemas que ameaçam sua fecundidade para a elaboração de uma teoria sobre o 

comportamento. 

Primeiramente, nota-se que a capacidade de falar sobre as razões para agir de 

determinada forma passa a ser, em uma visão como a que se está apresentando, o único 

indicador para se aferir a racionalidade da ação de um indivíduo. Não mais importa se o 

comportamento é maximizador ou não. Sendo assim, alguém que simplesmente não é capaz 

de falar sobre o que fez é considerado irracional. Entretanto, do ponto de vista dos fenômenos 

sociais a serem analisados por meio da pesquisa empiricamente orientada, a capacidade verbal 

como critério para aferir a racionalidade de uma ação é muito frágil. Por um lado, um 

cozinheiro extremamente hábil que não consegue explicar o que está fazendo, por questões 

que muitas vezes têm a ver com a falta de escolarização ou com uma socialização cultural 

mais precária, é visto como irracional. Ele é caracterizado como irracional por algo que sabe 

fazer, mas não sabe descrever. Apenas cozinheiros que proferem cursos de culinária cozinham 

“racionalmente”. O mesmo acontece com a dança. Muitas pessoas conseguem dançar com 

extrema desenvoltura, mas ao mesmo tempo não conseguem descrever e justificar para outros 

os movimentos que fazem. Muitas vezes se desconhecem mesmo as palavras ou termos 

técnicos a serem usados para falar dos movimentos do ato de dançar. Esses são os casos de 

atividades em que claramente o indivíduo monitora ativamente a atividade que realiza sem, 

contudo, conseguir expressar suas razões verbalmente. O indivíduo sabe o que está fazendo, 

mas não necessariamente sabe falar sobre isso. 

A maior parte do conhecimento que os indivíduos empregam em suas atividades 

rotineiras é de natureza prática, e não há razão para se sustentar que os indivíduos são 

dominados passivamente por razões ou motivos sobre os quais não são capazes de falar. 

Imagine-se a situação de um indivíduo ordinário que acorda em uma manhã qualquer. Depois 
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de se levantar da cama, ainda meio sonolento, o indivíduo caminha em direção ao banheiro, 

como fez quase todas as manhãs anteriores de sua vida. No banheiro, de posse de sua escova 

dentária, o indivíduo aperta o tubo de creme dental e prepara sua escova para ser utilizada. 

Em nenhum momento desde que se levantou o indivíduo parou e se perguntou por que fazia 

tudo aquilo. Por que se levantar e ir primeiro ao banheiro, ao invés da cozinha? Por que 

escovar o dente antes de fazer qualquer outra coisa? Por que utilizar a escova e o creme 

dental? Em suma, há uma infinidade de perguntas como essas que poderiam ser feitas, e que 

compõem parte do conhecimento tácito e prático que o indivíduo emprega na atividade. No 

entanto, ao levar a escova até a boca, o indivíduo se dá conta de que trocou o creme dental 

pelo creme de barbear, o que resultou em um extremo desconforto por começar o dia com 

aquele gosto desagradável na boca. Esse é o tipo de situação em que a definição da dicotomia 

consciente/inconsciente em termos de capacidade verbal do agente simplesmente não dá conta 

da análise da ação. É evidente que, diante do desconforto de ter ensaboado o dente com o 

creme de barbear, o indivíduo será capaz de mudar o seu curso de ação e, se estiver disposto, 

a identificar o porquê de ter trocado o creme dental pelo de barbear. 

Há casos de estudos sociológicos que ajudam a ilustrar o papel do conhecimento que os 

indivíduos empregam tacitamente nas atividades cotidianas, os quais revelam que mesmo 

muitas vezes incapazes de expressar coerentemente suas razões, os indivíduos monitoram 

continuamente o fluxo de suas ações. Talvez o mais ilustrativo deles seja o da abordagem 

etnometodológica de Harold Garfinkel (1967). Garfinkel pediu a seus estudantes que 

solicitassem a alguns de seus interlocutores diários explicações detalhadas sobre as razões de 

algumas de suas falas. Em um dos casos, o interlocutor reportou ao estudante que “teve um 

pneu furado”, e o estudante em seguida perguntou o que ele queria dizer com aquilo. A reação 

do interlocutor, que pareceu momentaneamente atordoado, foi a de responder hostilmente que 

“um pneu furado é um pneu furado”, exclamando ainda que a pergunta era estúpida9. 

O experimento de Garfinkel revela que mesmo os componentes da fala são constituídos 

de fatores que não são percebidos pelos falantes. Garfinkel menciona, como exemplos da 

manifestação daquilo que ele chama de “conhecimento comum” nas falas enquanto interações 

sociais, as referências vagas durante as conversas, o ato de esperar por algo que ainda será 

dito para entender algo que já foi dito, entre outros recursos que as pessoas utilizam para 

                                                
9 Esse é o caso 1 da passagem de Garfinkel sobre o assunto (1967, p. 38-44). No diálogo original em inglês, tal 
como reportado pelo autor, é o seguinte: (Subject) I had a flat tire; (Experimenter) What do you mean, you had a 
flat tire? ; (Subject) What do you mean, what do you mean? A flat tire is a flat tire. That is what I meant. 
Nothing special. What a crazy question! 
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permitir que a conversa simplesmente siga acontecendo. O fato de que o interlocutor se 

incomodou com o questionamento do estudante de Garfinkel revela que, mesmo 

aparentemente imerso e sem refletir a respeito da sintaxe e da semântica de cada frase 

pronunciada em meio à totalidade da interação, o indivíduo é capaz de perceber quando 

alguns acordos tácitos da conversa são violados. Outras vezes tais violações são sutis e não 

atrapalham o andamento da conversa, de modo que é demasiado custoso para os 

interlocutores interromper cada fala com propósito de correção. Essa é a evidência de que, 

mesmo sem saber falar sobre todos os fatores que condicionam sua ação – recorrendo, como 

no caso de Garfinkel, a cláusulas do tipo “é assim porque é assim” -, os indivíduos estão 

minimamente atentos para os desdobramentos do curso de suas ações. 

Por outro lado, ainda é possível lembrar os casos em que os indivíduos apresentam 

discursivamente razões para suas ações que são divergentes da racionalidade que de fato 

empregaram no ato em questão (GIDDENS, 2003, p. 4-5). Seja como for, a discussão acima 

já realça a fragilidade de se tomar a capacidade de falar sobre a ação como critério para 

definir a distinção entre consciência e inconsciência. Giddens prefere traçar uma distinção 

analítica entre consciência discursiva e consciência prática, para diferenciar aquelas ações 

sobre as quais o agente é capaz de falar daquelas que ele simplesmente faz (2003, p. 5). 

Todavia, o autor ainda aceita a possível existência do inconsciente, mas não vai além de 

afirmar que este “contém recalcamentos que inibem a formulação discursiva” e que “só raras 

vezes incide diretamente sobre a monitoração reflexiva da conduta” (2003, p. 57). 

A ausência de maiores esclarecimentos, por parte de Giddens, a respeito dos possíveis 

indicadores empíricos capazes de captar as raras vezes em que o inconsciente incide sobre o 

comportamento move a discussão rumo a um segundo indicador possível para a dicotomia 

entre consciência e inconsciência. Segundo Giddens, a consciência pode também se referir ao 

fato de que as pessoas “prestam atenção nos eventos que se desenrolam a sua volta de maneira 

a relacioná-los com sua atividade” (2003, p. 51). Nesse sentido, o indicador de consciência e, 

por conseguinte, de racionalidade da ação seria o nível de atenção empregado pelo indivíduo 

ao agir. Apesar de ser importante questionar a existência de indicadores empíricos da atenção, 

cabe antes adentrar os desdobramentos teóricos que tal critério de delimitação da fronteira 

entre consciência e inconsciência pode apresentar. 

Ainda que o nível de atenção empregado pelo agente na ação possa representar um 

atributo relevante a ser levado em conta na teorização sobre o comportamento, ele certamente 

não serve para sustentar a oposição entre racionalidade e irracionalidade. O ponto fulcral da 

questão tem a ver com o entendimento a respeito do que seja a própria atenção. 
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Primeiramente, “prestar atenção” em algo não implica necessariamente em saber verbalizar a 

respeito, o que afasta a argumentação da temática discutida logo acima. O ato de “prestar 

atenção” em algo denota justamente a ideia de Giddens a respeito do que seja a consciência 

prática dos indivíduos, e que pode ser bem ilustrada pelos exemplos anteriores do cozinheiro e 

dos dançarinos que não sabem falar sobre o que fazem, mas o fazem com a chamada 

“consciência de causa”, na expressão popular. Em segundo lugar, é preciso ter em conta que 

nenhum organismo consegue prestar atenção em todos os estímulos que se encontram à sua 

volta (LUPIA & MCCUBBINS, 1998). Isso implica dizer que um indivíduo necessariamente 

aloca sua atenção para determinados estímulos, deixando outros de lado. Tomando-se a ideia 

de que a atenção é um recurso escasso, nota-se que não é possível defini-la como um 

construto de natureza dicotômica, algo que os indivíduos têm ou não. É nesse sentido que se 

pode então falar em graus de atenção, na medida em que um indivíduo monitora quantidades 

maiores ou menores de estímulos durante sua conduta. 

Se a argumentação acima tem alguma pertinência, torna-se problemático utilizar a 

atenção como critério da oposição entre consciência e inconsciência. Se a atenção é concebida 

de acordo com o grau ou a quantidade de estímulos que indivíduo monitora ao agir, qual seria 

então o ponto de corte no nível de atenção empregado na ação de um indivíduo que a definiria 

como inconsciente e irracional? Os defensores dessa postura podem argumentar - em vão - 

que uma ação seria inconsciente e, portanto, irracional, quando o agente não presta atenção 

em nenhum dos estímulos a sua volta, o que conduz a análise das ações irracionais para os 

casos nos quais o agente está adormecido ou desmaiou por ter levado uma pancada na cabeça, 

como bem menciona o próprio Giddens (2003, p. 50). Em qualquer outro ponto do contínuo 

de atenção da ação que delimite a fronteira entre consciência e inconsciência, emerge o 

problema de se criar uma dicotomia artificial em nome do realismo na elaboração teórica. Se 

se trata de identificar esse ponto de corte, isto é, o exato nível de atenção abaixo do qual uma 

ação deve ser considerada inconsciente, então é preciso esclarecer ao que veio a própria 

dicotomia que determina a existência da irracionalidade. Haveria outro mecanismo 

comportamental que regularia a ação dos indivíduos que não dedicam suficiente (em relação 

ao ponto de corte que o próprio analista pré-determinou) atenção em suas ações? Em que 

sentido o estabelecimento de um critério conceitual patentemente artificial e arbitrário para 

distinguir racionalidade e irracionalidade pode ser mais adequado ou realista do que a 

concepção tautológica da racionalidade? O risco aqui é o mesmo envolvido nas tentativas de 

definir de antemão os fins racionais e irracionais, tal como foi argumentado na seção sobre a 

postura de “negação metodológica” do sentido tautológico da racionalidade. A elaboração de 
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postulados baseados em dicotomias demasiado artificiais e cortantes acabaria por perder de 

vista a própria variação relevante dos fenômenos a serem explicados. 

 
1.5. A racionalidade como característica humana 
 
 

Conforme a visão que foi propugnada, a racionalidade é entendida antes como o próprio 

processo que caracteriza a dinâmica da ação individual, ao invés de ser um estado humano ou 

um atributo que o sujeito exerce apenas circunstancialmente. Com efeito, a oposição entre 

racionalidade e irracionalidade perde sentido em uma perspectiva como essa, ainda que seja 

componente corriqueiro do vocabulário referido à ação social. Do ponto de vista teórico e 

metodológico, a premissa da racionalidade serve para definir um conjunto de atributos 

individuais e ambientais que seriam determinantes da dinâmica das escolhas e delimita um 

conjunto de leis e regularidades a serem aplicadas e apreendidas no comportamento. Assim, 

não há porque opor a racionalidade a qualquer outra noção, a não ser que se queira sustentar 

que há um estado da ação no qual é impossível identificar qualquer regularidade no 

comportamento analisado. 

Não obstante, há um ponto na argumentação anterior que merece maiores 

esclarecimentos. Foi defendido, a propósito do debate com Elster na seção anterior, que até a 

conduta de animais pode ser vista como instrumental ou “operante”, no termo de Skinner. 

Entretanto, sustentar essa posição não implica dizer que a compreensão do comportamento 

humano se dê exatamente da mesma forma que a compreensão da conduta de outros animais. 

Nem o próprio Skinner esteve de acordo com uma interpretação como essa que, aliás, circula 

entre as críticas mais banais a sua obra pelo simples fato de ele ter recorrido aos experimentos 

com o comportamento de animais (SKINNER, 1985, p. 7-11). As evidências de que se pode 

sustentar a posição de que até a conduta de animais é instrumental veio à tona apenas para 

tentar mostrar que se trata de um traço crônico e ubíquo do comportamento dos organismos, o 

que torna implausível a ideia de que existem ações que não são guiadas por consequências. 

Essa postura denota que não seria necessário recorrer a forças internas e até mesmo 

inconscientes para se compreender a lógica do comportamento. Pelo contrário, seria a história 

de condicionamento (de preferências e ações selecionadas pelas próprias consequências que 

produzem) do organismo a responsável por moldar o seu repertório de preferências e ações. 

Nessa visão, portanto, mesmo aquilo que se concebe como sendo as forças “internas” aos 

indivíduos é visto como comportamento, sob certa ótica. As próprias forças internas não 

seriam causas do comportamento, mas seriam elas mesmas produzidas na interação das ações 
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do indivíduo com os ambientes que as reforçaram. De todo modo, ainda cabe perguntar o que 

há então de distintivo no comportamento humano. 

A discussão dos argumentos de Elster (1980) a respeito das características do 

comportamento de animais e humanos trouxe evidências de que ambos podem ser 

considerados instrumentais e que eles compartilham a capacidade de empregar estratégias 

indiretas ao agir. Também se argumentou que a dicotomia consciência/inconsciência não é 

adequada para a delimitação de uma fronteira objetiva entre o racional e o irracional, e que a 

ideia de uma consciência prática coloca alguns animais superiores em condição semelhante 

aos humanos, no sentido de que ambos são capazes de atentar para pelo menos parte dos 

estímulos que influenciam a ação (GIDDENS, 2003, p. 50-51). Entretanto, ainda há uma 

diferença entre o comportamento humano e o dos animais em favor da qual é possível 

argumentar. 

Existem algumas diferenças biológicas que conferem um lugar especial ao homem entre 

todos os animais na evolução das espécies. De maneira mais geral, os mamíferos apresentam 

o encéfalo e o sistema nervoso muito mais complexos do que os demais organismos. Dentro 

do grupo dos mamíferos, o homem se distingue por ser, de longe, o mais complexo de todos 

eles nesses quesitos. Além disso, tendo-se em conta o peso médio do homem, seu cérebro 

pode ser considerado o maior e o mais pesado entre todos os animais. É provável que a 

diferença mais significativa resida na camada externa do cérebro, o córtex cerebral, e em suas 

áreas pré-frontais. O córtex cerebral e suas subdivisões são responsáveis pelas funções 

intelectuais do ser humano, especialmente a linguagem e o raciocínio, sendo a parte muito 

mais desenvolvida e complexa no cérebro do homem se comparado aos demais animais. O 

lobo frontal é particularmente desenvolvido no homem em comparação com os demais 

animais. É esta área do córtex cerebral, a qual ocupa cerca de 40% do volume total do 

cérebro, que assegura o desempenho de funções como a da memória, do pensamento abstrato, 

da criatividade, além da constância da personalidade (DAMÁSIO, 2005). 

O que se pretende sustentar com isso é que o homem apresenta estruturas cerebrais e 

nervosas que possibilitam o desenvolvimento de formas de comportamento muito mais 

complexas do que os outros animais. A linguagem articulada é uma característica exclusiva 

dos humanos. Ainda que alguns animais superiores sejam capazes de realizar formas mais 

rudimentares de comunicação e manipulação de símbolos, o desenvolvimento da linguagem 

articulada é algo próprio dos humanos e os distingue dos demais animais. É por meio desta 

linguagem que o homem impõe a si mesmo o conjunto de estímulos que tem a ver com a 

cultura e com a comunicação nas interações entre os indivíduos, os quais não se apresentam 
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tão complexos e diferenciados em outros animais. Além disso, o desenvolvimento das áreas 

frontais do cérebro também é responsável pelas funções relacionadas ao raciocínio abstrato, o 

qual é intimamente ligado à própria linguagem, e que também contribui para que o 

comportamento humano seja qualificado como racional. Assim, enquanto outro mamífero 

qualquer tem seu comportamento determinado por sua história de condicionamento no 

ambiente físico e no contato direto com outros organismos, o homem experimenta a 

influência que a história da própria convivência organizada entre seus semelhantes (sem que 

ele necessariamente esteja presente), a qual é constituída por meio da linguagem e da cultura 

como uma espécie de “ordem virtual” de relações que se emprega ao agir (de forma mais ou 

menos atenta, como quer que seja). Não se trata de atributos gravados em seu código genético 

ou que dependam de sua interação direta com as consequências de seu comportamento no 

ambiente físico. Nesse sentido, a linguagem e, por conseguinte, a cultura, constitui um 

conjunto de estímulos de natureza diferenciada capaz de condicionar o comportamento 

humano e torná-lo muito mais complexo do que o dos outros animais. 

Nesse sentido, o que há de distintivo na racionalidade humana é precisamente o tipo de 

fator que convencionalmente se sustenta nas ciências sociais como o reverso do 

comportamento instrumental. É a cultura, entendida de forma mais ampla como o meio 

simbólico estruturado que ensina aos indivíduos as regras que regem seu comportamento, que 

configura o que há de distintivo na racionalidade do homem. A linguagem possibilita o 

estabelecimento de uma “ordem virtual” de relações que organiza a experiência de um 

indivíduo e que é estabelecida antes mesmo de ele nascer – o que obviamente não implica 

dizer que tal “ordem virtual” seja imutável. Assim, uma ciência do comportamento humano, 

ainda que baseada naqueles princípios mais gerais que se aplicam também ao comportamento 

animal, necessita levar em conta um conjunto de estímulos qualitativamente distinto que 

conformam a racionalidade dos homens. 

Faz sentido a posição de Elster segundo a qual o que haveria de distintivo da 

racionalidade do homem seria a sua capacidade de agir mirando o futuro, sem que 

necessariamente já tenha experimentado as consequências da ação que ele é capaz de 

vislumbrar (1980, p. 34-35). O que possibilita ao humano vislumbrar tais consequências que 

ele mesmo ainda não experimentou e guiar a sua conduta em função delas é a linguagem, a 

comunicação estabelecida entre ele e outros de sua espécie que lhe possibilitou internalizar 

regras quanto ao que se pode e o que não se pode fazer. Em outro trecho é possível 

compreender melhor a posição de Elster: 
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O traço característico dos seres humanos não é uma capacidade programada para 
utilizar estratégias indiretas ou para adotar a conduta de espera em situações 
específicas, mas antes uma capacidade generalizada de maximização global que se 
aplica sobretudo em situações qualitativamente novas. (ELSTER, 1980, p. 34)10 

 

Evidentemente, há um risco em se falar em “situações qualitativamente novas”, tal como 

faz Elster. De fato, certas situações podem ser vistas como novas no sentido de que as 

consequências possíveis da ação nessa circunstância ainda não foram experimentadas. A 

linguagem e, por conseguinte, a cultura, permite que o indivíduo visualize os resultados e seja 

capaz de “prosseguir” sem que já tenha experimentado todas as consequências da ação. Aliás, 

as principais consequências dessas ações não têm a ver com o resultado que produzem no 

ambiente natural. São as próprias pessoas ou o contexto social dos indivíduos o fator 

responsável por punir ou recompensar um comportamento. Todavia, há um sentido em que as 

situações nunca são completamente novas. Segundo Druckman e Lupia (2000), sempre que 

um indivíduo se depara com configurações de estímulos (situações) que são supostamente 

novas, ele forma crenças a respeito desses estímulos. Todavia, os autores argumentam que 

 
Essas crenças – e as preferências que delas decorrem – não são criadas 
espontaneamente; pelo contrário, elas emergem de preferências e crenças que temos 
sobre os objetos com os quais interagimos no passado. Os objetos que selecionamos 
do passado são aqueles que percebemos como sendo similares aos estímulos novos. 
(DRUCKMAN & LUPIA, 2000, p. 6)11 

 

O ponto elucidado acima não é difícil de ser entendido. Ele diz apenas que, diante de 

uma configuração nova de estímulos, o organismo busca apreendê-la com base nas 

experiências que já teve, isto é, com base no repertório de comportamentos passados que 

foram eficientes em situações com estímulos percebidos como similares. Esse raciocínio é 

válido tanto para o pombo que barganha comida em um experimento científico quanto para 

um fazendeiro que tem a sorte de se deparar em sua fazenda com um bezerro de duas cabeças, 

por exemplo. Sempre que um indivíduo se encontra nessas situações, ele busca agir a partir da 

experiência que já teve em sua vida. 

Note-se, portanto, que a noção de racionalidade não é diametralmente oposta a noções 

como cultura, valores ou estrutura. A capacidade do homem de tomar suas decisões de forma 

                                                
10 Tradução livre da versão mexicana: "El rasgo característico del hombre no es una capacidad programada 
para utilizar estrategias indirectas o para adoptar la conducta de espera en situaciones específicas sino, antes 
bien una capacidad generalizada de maximizacion global que se aplica aun en situaciones cualitativamente 
nuevas." 
11 Tradução livre de: “These beliefs - and the preferences that follow - are not newly created; rather, they 
emerge from preferences and beliefs we have about objects with which we have interacted in the past. The 
objects we select from the past are those that we perceive to be similar to the novel stimulus.” 
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mais ou menos “consciente” é ela mesma construída e aprendida na socialização dos 

indivíduos. Esse ponto é importante porque a maior parte dos comportamentos que compõem 

o repertório mais amplo das ações humanas não é aprendida por meio da experimentação 

direta das consequências objetivas ou por sua presença no código genético. As regras de 

conduta dos indivíduos advêm majoritariamente do ordenamento virtual que adquirem as 

relações sociais que eles ajudam a reproduzir ao se comportarem racionalmente. É preciso que 

o indivíduo aprenda essas regras de conduta para aprender a antever as consequências que 

ainda não experimentou em uma situação “nova”. Nessa temática, parece forçoso tentar dizer 

algo de novo em relação ao enquadramento que Fábio W. Reis (2000a), em seu Política e 

Racionalidade, forneceu para a epistemologia genética de Jean Piaget. 

Diante da oposição cortante traçada por Jurgen Habermas entre o caráter instrumental 

(trabalho) e o caráter interacional ou comunicativo da ação social, Reis pretende mostrar, com 

base em Piaget, como é possível conceber um paralelismo entre as duas dimensões da ação a 

partir da compreensão de como os indivíduos aprendem a realizar operações abstratas, as 

quais seriam exemplares daquilo que Habermas caracteriza como sendo o “instrumental” 

(REIS, 2000a, p. 39). Em linhas gerais, o ponto crucial na apreensão que Reis faz de Piaget é 

o de que ao longo do desenvolvimento das estruturas perceptivas e sensoriais da criança, ela 

superaria sua capacidade de apenas realizar operações lógicas irreversíveis a partir de objetos 

concretos, até os 4 anos de idade, até chegar à fase, entre os 11 e 12 anos, na qual seria capaz 

de elaborar julgamentos intuitivos e reversíveis (uma adição ser abstratamente reversível em 

uma subtração, por exemplo), compondo aquilo que Piaget concebe como sendo o raciocínio 

propriamente dito. Esse processo de desenvolvimento seria gradual e teria início em uma fase 

intermediária, entre 7 e 8 anos de idade (REIS, 2000a, p. 40). Nessa fase, já teriam aparecido 

a linguagem e a capacidade de um intercâmbio cooperativo mais intenso na socialização da 

criança, as quais possibilitariam a ela já realizar operações intuitivas e figurativas, mas ainda 

irreversíveis. O fator crucial na capacidade de realizar o raciocínio lógico (abstrato e 

reversível) seria o abandono, por parte da criança, de uma fase na qual ela se encontra 

“centrada” em si mesma, fase que é “caracterizada pelo fato de que não há diferenciação 

sistemática entre as realidades subjetivas e exteriores: nem o objeto se acha constituído como 

tal, nem o indivíduo tem consciência de si próprio enquanto sujeito” (REIS, 2000a, p. 42). 

Essa passagem se daria pelo fato de que, com a linguagem já mais desenvolvida, a criança 

começaria a aprender a estabelecer relações de reciprocidade e intercâmbio com outros 

indivíduos, por meio da coordenação de diferentes pontos de vista (2000a, p. 45). Para além 
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da exposição detalhada que Reis faz da argumentação de Piaget, vale transcrever o trecho no 

qual a conclusão possível da leitura é clara:  

 
Ora, em Piaget, por sua vez, a superação do egocentrismo é também a superação da 
heteronomia que é sua contraface indissociável, e as fases maduras do processo de 
desenvolvimento intelectual pressupõem o estabelecimento da identidade estável do 
indivíduo e, assim, seu surgimento como sujeito autônomo. Isso não é tudo, porém. 
O pensamento lógico não somente pressupõe a autonomia da parte de qualquer 
indivíduo que se queira tomar como ponto de referência, mas, ao incluir requisitos 
tais como a capacidade de reconhecer a pluralidade e a reciprocidade dos pontos de 
vista e ao se efetivar em operações distinguidas por reversibilidade e conservação 
intersubjetivas, pressupõe também a existência e a autonomia radical dos outros. 
(REIS, 2000a, p. 48, grifo no original) 

 

Apesar de a argumentação de Reis se encontrar em meio ao seu debate mais amplo com 

a obra de Habermas, parece ser possível utilizá-lo para reforçar o argumento desenvolvido 

aqui. Aqueles elementos que se tomam correntemente como sendo propriamente “estruturais” 

ou culturais são condições indispensáveis para que os indivíduos atuem racionalmente. O fato 

de que um indivíduo se comporta de maneira a se conformar a certos padrões que foram 

moldados pelas consequências sociais de seus atos – o que o caracteriza como racional - 

depende de que ele desenvolva a linguagem e se comunique efetivamente com outros para 

que apreenda e empregue as regras da conduta social. O recurso ao trabalho de Jean Piaget dá 

a sustentação ao argumento do ponto de vista do desenvolvimento intelectual da criança. 

 

1.6. Considerações finais 

 

Como se pôde observar mais acima na ilustração da própria função utilidade, o 

comportamento racional é determinado por atributos que têm a ver: 1) com as opções de ação 

disponíveis para o agente, isto é, o ambiente no qual ocorre a escolha; 2) com as preferências 

que o agente porta em relação aos estímulos ou objetos de sua ação; 3) e, mais importante, 

com a própria capacidade do indivíduo de perceber e reconhecer os estímulos em relação aos 

quais se dá a escolha, o que tem a ver com as informações de que o agente dispõe ao agir. 

Com efeito, nota-se que os três fatores que são variáveis na função utilidade se relacionam 

com a percepção que o próprio agente tem da situação (das opções de ação que leva em conta, 

das preferências e orientações que já possui, e dos estímulos que reconhece), que por sua vez 

é indissociável de fatores referidos a sua inserção na cultura e na estrutura social. Nesse 

sentido, o trecho de Castro parece sintetizar bem o papel da racionalidade na teorização sobre 

o comportamento individual: 
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 Em certo sentido, toda ação individual pode ser compreendida como racional. 
Identificados e conhecidos os objetivos dos atores, assim como os recursos a seu 
dispor, pode-se atribuir racionalidade a qualquer ação. Racionalidade e 
intencionalidade seriam, assim, características distintivas da ação humana enquanto 
tal. A tarefa da ciência social seria a de procurar explicar comportamentos 
diferentes e resultados distintos em nível macro como consequências da variação, 
dada por contextos sociais, dos objetivos e recursos dos sujeitos da ação: apreender, 
assim, a racionalidade implícita em cada comportamento. (CASTRO, 1994, p. 17) 

 

É possível retomar o exemplo dos operários que votam nos partidos conservadores para 

ilustrar o papel que alguns dos fatores variáveis da função utilidade podem ter no 

entendimento da racionalidade do comportamento. Primeiro, poder-se-ia conjecturar que o 

voto conservador de operários pode ter a ver com a própria conformação dos interesses de 

classe de certos operários. Parte da literatura em estratificação social desde o início do século 

XX tem mostrado que as posições de classe no capitalismo posterior a Marx têm assumido 

feições muito mais complexas do que a divisão básica entre proprietários e não proprietários 

dos meios de produção (ABERCROMBIE & URRY, 1983). Parece fazer sentido a 

reivindicação de certos estudiosos de que haveria posições intermediárias de classe cuja 

inserção nas relações de produção seria ambígua, e cujos interesses de classe poderiam não 

ser tão facilmente deduzidos a partir de apenas um único critério objetivo (WRIGHT, 1976, 

1997). Nesse sentido, a avaliação da racionalidade do voto conservador dos operários poderia 

ser aprimorada levando-se em conta fatores que têm a ver com sua posição no contexto social, 

o que constitui um elemento variável da racionalidade dos indivíduos, conforme foi 

claramente sustentado na citação de Castro. 

Por outro lado, mesmo se conhecidas essas variáveis que ajudam a esmiuçar os 

possíveis interesses de classe dos subgrupos de eleitores operários, ainda há outro elemento da 

função utilidade que é indispensável para a construção de hipóteses a respeito do fenômeno 

em questão. Trata-se da própria consistência de tais preferências, a qual se associa com o 

nível de imersão que o indivíduo tem no universo da política e dos interesses de classe que ela 

representa. O ponto aqui tem a ver com o que Fábio W. Reis (2000b) tomou como sendo a 

articulação dos modelos da centralidade e da consciência de classe sobre a participação 

política. Enquanto o primeiro modelo afirmaria que a maior intensidade de participação 

política seria típica dos setores de maior “centralidade” na estrutura social, isto é, dos setores 

mais próximos ao núcleo do sistema, o modelo da consciência de classe a participação política 

à clareza alcançada pelos indivíduos quanto aos interesses relacionados à sua posição na 

estrutura de classes. A articulação entre esses dois modelos consistiria justamente na conexão 



 

 

36 

36 

entre a centralidade de um indivíduo no sistema político, isto é, de sua exposição rotineira e 

atenta aos estímulos de natureza política, e a possibilidade de que ele desenvolva a chamada 

“consciência de classe”, que denota o fato de que ele enxerga no conflito político uma forma 

de melhorar sua situação na estrutura distributiva. 

Nesse sentido, apesar de lançar luz para uma série de fatores importantes que ajudam na 

compreensão da lógica da ação individual, a ideia implicada na função de utilidade dos 

indivíduos parece requerer algumas modificações. Isso seria necessário porque parece haver 

uma série de regularidades do comportamento dos indivíduos que têm a ver com a própria 

interação entre alguns dos fatores variantes da função utilidade. Tais regularidades não são 

captadas ou “modeladas” na própria função, sendo necessário um conjunto de leis 

especificamente elaborado para apreender alguns desses aspectos da ação. O principal ponto 

problemático que resulta em críticas ao aparato formal da função utilidade é constituído pela 

interação entre ambiente, informação e a força das preferências. Como é sabido, existem 

alguns pressupostos formais da função utilidade que são indispensáveis para que o analista da 

escolha racional “modele” matematicamente seus jogos e situações. Para que tal operação 

matemática seja possível, é preciso assumir certos pressupostos sobre a estrutura de 

preferências do indivíduo em questão. Alguns desses pressupostos principais são a fixidez (a 

ordem entre as preferências não muda ao longo do processo de escolha), a transitividade (“A” 

é preferível em relação a “B”, que por sua vez é preferível em relação a “C”, que não é 

preferível em relação a “A”) e a invariância (independentemente da maneira como se enuncia 

o problema da escolha, o indivíduo escolherá sempre a mesma opção) (DOWNS, 1999, p. 28). 

Todavia, nenhum deles escapa de apresentar sérios problemas de natureza empírica. Tversky 

e Kahneman (1986), por exemplo, mostraram como as mudanças na forma de se enunciar 

uma mesma questão podem levar os indivíduos a mudarem suas preferências, ainda que as 

alternativas mantenham seu conteúdo semântico. Trata-se dos chamados “efeitos de 

enquadramento”12. Essa evidência contraria fortemente o pressuposto da invariância, 

considerado por muitos autores indispensável à modelagem da escolha racional. Brady e 

Ansolabehere (1989), por sua vez, também mostraram através de estudos empíricos que uma 

parcela dos eleitores estadunidenses possuiria preferências cíclicas (ou seja, prefeririam “A” a 

“B”, “B” a “C”, e “C” a “A”!), o que contraria o pressuposto da transitividade. 

Essas contestações empiricamente fundamentadas aos pressupostos formais quanto à 

estrutura de preferências dos indivíduos colocam em xeque o realismo de certos aspectos 

                                                
12 Tradução livre da expressão framing effects. 
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inseridos na função utilidade (TVERSKY & KAHNEMAN, 1986, p. S284). As preferências 

seriam bem menos estáveis e consistentes do que supõe o aparato matemático da função 

utilidade. Dessa forma, seria necessário incorporar à ideia de função utilidade uma série de 

leis capazes de dar conta da fluidez das preferências. Aliás, seria a própria constituição das 

preferências o objeto de estudo por excelência da teorização sobre o mecanismo da ação 

individual. Isto porque a constituição das preferências dos indivíduos seria ela mesma 

explicada por sua interação com outros elementos da função utilidade, como o próprio 

ambiente e a atenção empregada pelo indivíduo na ação. Não há porque supor que as 

preferências “venham” de profundezas inapreensíveis do interior dos indivíduos. As 

preferências representam elas mesmas padrões de comportamento que os indivíduos 

aprendem a desenvolver, e o mecanismo é aquele ao qual já se referiu inúmeras vezes aqui: 

ter certas preferências implica agir de determinadas maneiras que geram consequências que 

aumentam ou diminuem a probabilidade de se manterem tais preferências. 

O próximo capítulo pretende discutir exatamente as questões relacionadas à dinâmica da 

formação e mudança de preferências e como ela pode ser concebida dentro de um quadro 

analítico que articule elementos do ambiente e atributos individuais por meio da própria 

lógica da racionalidade instrumental. A formação de preferências se daria por meio de 

processos nos quais o comportamento é condicionado tanto pelo ambiente nos qual se insere 

quanto por predisposições que têm a ver com sua história de condicionamento. Um conceito 

chave na argumentação a ser desenvolvida é o da sofisticação, que revela justamente um 

atributo individual que indica o quanto o comportamento de um indivíduo é condicionado por 

certo conjunto de estímulos específicos. 

Cabe reiterar, por fim, que a ideia de racionalidade e o que ela representa constituiria o 

fulcro do argumento levado a cabo no presente trabalho. A teorização sobre os mecanismos 

causais da ação individual, indispensável aos estudos sobre o comportamento político, 

dependeria de um entendimento claro quanto às regularidades do comportamento individual, 

as quais poderiam ser teoricamente apreendidas por meio de uma concepção adequada do que 

seja a racionalidade da ação. 
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Capítulo 2 – Contornos da racionalidade: ambientes, sofisticação e preferências políticas 
 
 
2.1. Preferências e racionalidade 
 
 

É preciso dar contornos mais nítidos à concepção da racionalidade defendida acima. O 

presente capítulo tem como objeto de discussão a própria tomada de decisão, e pretende 

discutir um quadro analítico que vise a operacionalizar uma concepção da escolha política que 

seja fecunda para os estudos de opinião pública e voto. 

Examinando novamente os elementos da função utilidade, é possível notar que a matéria 

prima fundamental da escolha são as preferências. Tanto na abordagem da escolha racional 

quanto na psicologia social as preferências parecem ter o mesmo sentido conceitual. 

Druckman e Lupia (2000, p. 2) definem preferências como as avaliações comparativas em um 

conjunto de objetos. Morrow (1994, p. 18), por sua vez, prefere falar em “resultados” da ação.  

Essas avaliações comparativas dos objetos ou resultados dos cursos de ação são ordenamentos 

das avaliações individuais dos objetos, as quais os psicólogos estadunidenses chamam de 

atitudes (DRUCKMAN & LUPIA, 2000, p. 4). Uma atitude, nessa concepção, é nada mais 

que a avaliação geral que uma pessoa tem de um objeto, sendo que o termo “objeto” aqui 

deve ser tomado em sentido amplo, abarcando pessoas, produtos, eventos, lugares, 

instituições, princípios abstratos, etc (DRUCKMAN & LUPIA, 2000, p. 4). Em suma, a 

atitude é a orientação favorável ou desfavorável em relação a determinado objeto 

(KROSNICK & RAHN, 1994, p. 279). Evidentemente, a noção de atitude se aplica aos 

objetos políticos, isto é, os objetos que se delimitam como pertencentes aos assuntos políticos, 

o que resulta no conceito de atitude política, a orientação favorável ou desfavorável em 

relação a objetos convencionalmente tomados como sendo “da política”. 

Outro aspecto definidor das atitudes/preferências é o seu componente afetivo. Dizer que 

alguém possui uma atitude favorável em relação a um objeto não é diferente de dizer que 

alguém gosta deste objeto. A atitude é então a manifestação de um sentimento, positivo ou 

negativo, em relação a um objeto. Todavia, uma qualificação importante é necessária. Seja lá 

qual for o termo utilizado para caracterizar o “sentimento” que as atitudes manifestam – 

emoção, gosto, afeto, entre outros – é importante mencionar que ele pode tanto ser 

caracterizado por seu aspecto qualitativo quanto por seu aspecto quantitativo: 

 
Uma variedade de emoções pode ser discriminada, variedades como ansiedade, 
esperança, tristeza, estima, orgulho; alternativamente, considerações quantitativas 
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podem predominar, enfatizando meramente o quanto os sentimentos de uma pessoa 
são positivos ou negativos. (SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991, p. 8)13 

 

O sentido em que se toma o conceito de atitude aqui tem a ver apenas com o seu aspecto 

quantitativo. Uma pessoa aprecia mais ou menos um objeto qualquer. Essa concepção 

simplificadora do que as pessoas sentem em relação aos objetos parece ser fecunda de 

algumas formas. Primeiro, parece tarefa complicada diferenciar empírica e conceitualmente 

estados subjetivos como ansiedade, angústia, esperança ou estima. Por outro lado, parece mais 

fácil considerar que ansiedade e angústia se referem a sentimentos negativos, enquanto a 

esperança e a estima possuem cargas emocionais positivas. Em segundo lugar, o tratamento 

quantitativo do afeto é indispensável porque permite que o conceito de atitude deságue no 

conceito de preferência. Parece pouco plausível fazer uma comparação entre, por exemplo, 

um objeto em relação ao qual se sente angústia, e outro em relação ao qual se sente ansiedade, 

sem que se recorra ao valor da recompensa que cada objeto provê ao indivíduo que os avalia. 

Portanto, as preferências são os ordenamentos de orientações afetivas em relação a 

objetos do ambiente tomados em conjunto nas situações em que o indivíduo deve escolher 

entre eles. Sendo assim, o entendimento da lógica da mudança das preferências dos indivíduos 

não é senão o entendimento da própria lógica de funcionamento das atitudes. As atitudes e, 

por conseguinte, as próprias preferências, podem ser diferenciadas em relação a certos 

atributos importantes. Essas diferenças são essenciais para compreender a lógica da formação 

e da mudança das orientações das pessoas na política. Em geral, fala-se em força das 

atitudes/preferências para caracterizar de maneira genérica esses atributos: 

 
Atitudes variam na medida em que são cristalizadas e que produzem consequências, 
e a noção de força da atitude procura captar essa variação. Atitudes fortes são 
resistentes à mudança, são estáveis ao longo do tempo e possuem impacto poderoso 
no processamento de informações e no comportamento. (KROSNICK & RAHN, 
1994, p. 279)14 

 

Destacam-se dois atributos na citação acima: 1) o impacto ou a capacidade que a 

orientação em relação a um objeto tem de se conectar com outras atitudes, de modo a afetar 

uma gama maior de comportamentos, e; 2) a estabilidade da atitude ao longo do tempo e em 

relação às mudanças ocorridas no ambiente nesse período. O que vale a pena destacar é a 
                                                
13 Tradução livre de: “A manifold of emotions can be discriminated, varieties of anxiety, hope, anger, esteem, 
pride; alternatively, quantitative considerations may dominate, with the emphasis merely on the extent to which 
a person’s feelings are positive or negative.” 
14 Tradução livre de: “Attitudes vary in the degree to which they are crystallized and consequential, and the 
notion of attitude strength is meant to capture this variation. Strong attitudes are resistant to change, are stable 
over time, and have powerful impact on information processing and behavior.” 
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consideração de que, ao falar das diferenças de estabilidade e efetividade das 

atitudes/preferências, a psicologia social chama atenção para o fato de que essas diferenças 

ajudam a esclarecer os processos por meio dos quais as atitudes/preferências se formam. 

Sendo atitudes e preferências noções que operacionalizam as orientações dos indivíduos 

em relação aos objetos e cursos de ação que compõem a escolha, pode-se dizer que a lógica 

de funcionamento das atitudes, sua mudança, continuidade e efetividade, constituem o núcleo 

do objeto de estudo da ciência do comportamento político. Os cidadãos possuem orientações 

favoráveis ou desfavoráveis em relação ao desempenho de seus mandatários no âmbito da 

economia. Os cidadãos preferem certas políticas em relação a outras. Os eleitores preferem 

certos candidatos e partidos. Alguns gostam de se dizer “de esquerda”, por contraposição a 

outros que se dizem “de direita”.  

Diante das considerações acima, cabe retomar a discussão sobre as preferências na visão 

de racionalidade que se propugna aqui. Pode parecer completamente estranho para os adeptos 

de uma concepção “não-tautológica” da racionalidade a tentativa de compreender a dinâmica 

das atitudes, as orientações afetivas em relação aos objetos, a partir do estudo da 

racionalidade do comportamento. Não obstante, o desafio deste capítulo é defender que não 

seria necessário recorrer a dois mecanismos distintos para explicar a formação da preferência 

e sua manifestação na escolha. Haveria apenas um mecanismo comportamental aplicável aos 

dois casos, e ele remeteria justamente à ideia de racionalidade instrumental no sentido 

defendido acima. 

Como uma orientação se forma em relação a um objeto? Por que certas preferências 

mudam mais do que outras em curtos espaços de tempo? Como e por que ocorrem essas 

mudanças de preferências? Por que algumas atitudes têm maior impacto sobre as ações dos 

indivíduos do que outras? 

Conforme a concepção de racionalidade defendida no capítulo anterior, um 

comportamento se manifesta porque o indivíduo reconhece na situação estímulos que o fazem 

acreditar que determinado curso de ação produz consequências desejáveis. Essa é a lógica de 

formação e mudança nas atitudes/preferências. Uma orientação positiva ou negativa em 

relação a um objeto se forma quando é reforçada pelas consequências que produz. Assim, 

uma atitude negativa em relação a um objeto emerge a partir de experiências com 

consequências negativas que o indivíduo teve em relação a esse objeto. Essa concepção sobre 

como as preferências se formam é perfeitamente compatível com a concepção de 

racionalidade como característica do comportamento guiado pelas consequências. É notável 

também que tal princípio se aplica tanto a manutenção de uma atitude/preferência ao longo do 
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tempo quanto a sua mudança.  Imagine-se que um indivíduo, diante de dois objetos entre os 

quais ele deve escolher periodicamente, tem uma atitude mais favorável a um do que a outro, 

o que o faz escolher o primeiro em detrimento do segundo. Conforme foi dito, a atitude mais 

favorável em relação a um dos objetos se desenvolve porque é mais reforçadora, produz 

consequências cuja recompensa é maior do que as que geram as atitudes em relação aos 

demais objetos. Entretanto, um indivíduo dificilmente tem o controle total sobre o ambiente 

que lhe fornece os estímulos. O mundo exterior ao indivíduo, bem como as consequências de 

seus comportamentos, nem sempre pode ser controlado por ele. Nesse sentido, é sempre 

possível que os eventos do ambiente deixem de produzir as consequências que usualmente 

recompensam a preferência por determinado objeto. Também é possível que as consequências 

de outros cursos de ação passem a produzir recompensas maiores do que aquele que 

costumava ser escolhido. Nesses casos, o indivíduo possui incentivos para mudar sua 

preferência de um objeto para o outro por conta da alteração na estrutura de estímulos que o 

ambiente fornece. Assim, a mudança e a continuidade das preferências seguem um e apenas 

um mecanismo explicativo. 

Decerto, a dinâmica da continuidade e da mudança de preferências não depende apenas 

dos estímulos presentes no ambiente. Certos indivíduos se encontram mais ou menos 

propensos a sofrerem a influência das variações ambientais. Cabe estabelecer, portanto, quais 

seriam os atributos individuais que fariam com que certos indivíduos apresentem maior ou 

menor propensão a responder aos estímulos dos ambientes, e é nessa temática que se pode 

chegar à variável que esta dissertação pretende afirmar como sendo crucial no estudo da 

opinião pública e do voto: a sofisticação política. 

Por que um indivíduo se torna mais propenso do que outros a reconhecer e a responder 

aos estímulos políticos? De acordo com a própria linha de argumentação desenvolvida até 

aqui, é a história de condicionamento de um indivíduo que o torna mais ou menos propenso a 

responder a certos tipos de estímulos. Um indivíduo que cresceu em ambientes onde os 

acontecimentos da política sempre tiveram grande relevância, por exemplo, tem 

provavelmente maior propensão a desenvolver a capacidade de reconhecer estímulos de 

natureza política. Essa capacidade, que na linguagem cognitivista se refere ao estoque de 

cognições ou informações que o indivíduo carrega na memória, resulta das experiências 

anteriores pelas quais o indivíduo passou, e pode ser chamada em qualquer ramo da atividade 

humana, de sofisticação. 

Por ora, o que se pode dizer é que as diferenças entre as atitudes no que se refere à sua 

efetividade e estabilidade resultam da combinação entre características do ambiente (ou da 
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dinâmica da configuração e dos tipos de estímulos presentes em um ambiente), e o atributo 

individual da sofisticação. Os dois próximos tópicos desse capítulo desenvolvem 

separadamente discussões sobre os tipos de estímulos e a sofisticação política. Pretende-se, 

em um tópico posterior, desdobrar algumas proposições básicas a respeito de como a 

sofisticação atua de forma a mediar os efeitos dos estímulos do ambiente sobre a estabilidade 

e a efetividade das atitudes/preferências. 

 
2.2. Ambientes e estímulos na formação de preferências 

 

De acordo com a linha de raciocínio desenvolvida até aqui, o comportamento não 

mudaria por conta de qualquer força misteriosa a ser encontrada no interior da mente dos 

indivíduos. Comportamentos mudariam porque os indivíduos se encontrariam diante de 

ambientes que lhes proveriam estímulos para mudar. No que se refere propriamente à 

mudança, certos estímulos diminuiriam a ocorrência de certo comportamento em detrimento 

da ocorrência de outro também presente no repertório do indivíduo. A mesma lógica pode ser 

invertida e aplicada à continuidade de uma atitude: uma dada atitude teria sua probabilidade 

de ocorrência aumentada se o indivíduo se encontrasse em um ambiente com estímulos 

positivos ou que forneceriam consequências positivas em favor daquela atitude. 

Todavia, essa argumentação ainda não diz nada a respeito de como se formam atitudes 

políticas mais estáveis e mais efetivas. Como já foi mencionado no tópico anterior, a 

formação e a mudança de preferências dependem de aspectos relacionados aos ambientes e do 

atributo individual da sofisticação. Nesse sentido, é a variação nesses aspectos que produz a 

variação nos processos de constituição das preferências, o que resulta em atitudes com maior 

ou menor estabilidade e efetividade. 

Este tópico se propõe a abordar os próprios estímulos, enquanto componentes dos 

ambientes que formam as atitudes/preferências políticas. Parece ser possível classificar os 

elementos ambientais que afetam as preferências de acordo com duas dimensões principais. 

Não se pode supor que todos os estímulos tenham igual impacto no comportamento dos 

indivíduos. Evidentemente, o efeito de um estímulo sobre o comportamento do indivíduo 

depende primeiramente da percepção deste agente. Todavia, é possível identificar certos 

estímulos que tendem a exercer efeitos sobre o comportamento de agregados sociais mais 

amplos, e é nesse sentido que se pretende classificar especificamente os estímulos. Nesse 

sentido, na medida em que certos estímulos podem ter mais importância para os cidadãos do 

que outros, pode-se estabelecer a primeira dimensão a partir da qual se podem classificar os 
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estímulos e suas recompensas, e ela se refere justamente ao valor que o estímulo recebe pelo 

indivíduo (HOMANS, 1999, p. 96). É de se imaginar que uma grande crise econômica 

ocorrida apenas uma vez na vida de uma pessoa tenda a ter um impacto muito maior em suas 

opiniões políticas do que as oscilações mais regulares da taxa de câmbio, por exemplo. 

A outra dimensão de classificação dos estímulos tem a ver com a recorrência com que 

eles se apresentam ao indivíduo. Se, por um lado, uma pessoa pode possuir uma atitude em 

relação a um objeto apenas por ter experimentado um único reforço extremamente forte 

durante sua vida, por outro lado, ela pode ter tal atitude por ter sido exposta frequentemente a 

consequências reforçadoras, mas que não tenham sido necessariamente tão fortes. A 

preferência por um partido, por exemplo, pode emergir porque o indivíduo faz parte de uma 

família que vota recorrentemente nesse partido. Ao longo de sua história pessoal, seu 

comportamento de gostar do partido foi reforçado intermitentemente na interação com as 

pessoas próximas, ainda que o reforço por tal comportamento nunca tenha chagado a ser tão 

forte quanto aquele reforço dado a um indivíduo que escolheu o partido por esse tê-lo 

beneficiado com uma política específica. Sendo assim, a frequência de apresentação dos 

estímulos, ainda que esses tenham valores mais fracos para a pessoa, pode ser responsável por 

introduzir uma atitude/preferência estável e efetiva de forma gradativa no repertório mais 

amplo de comportamentos do indivíduo. É dessa maneira, inclusive, que se supõe que a 

maioria dos comportamentos individuais se desenvolva. O reforço repetido geralmente molda 

de maneira eficiente o comportamento, tanto que na maioria dos casos as pessoas 

desempenham suas atividades sem precisarem empregar muita atenção ou mesmo falar sobre 

o que estão fazendo, já que foram recorrentemente treinadas e se encontram demasiado 

imersas no que fazem. Trata-se do que March e Simon (1966) caracterizaram como sendo o 

componente rotinizado da racionalidade da ação. 

Portanto, seriam duas as dimensões de classificação dos estímulos que atuam sobre o 

comportamento no sentido de aumentar ou diminuir sua probabilidade de ocorrência: valor e 

recorrência. Evidentemente, as duas dimensões se associam positivamente, mas por ora cabe 

deixá-las em posições distintas, ainda que próximas, no esquema conceitual. Mas, de que 

maneira esse esquema de classificação pode ser útil para tratar da variação no que se refere à 

efetividade e estabilidade das atitudes políticas? 

A conexão entre as duas dimensões de classificação dos estímulos e o desenvolvimento 

de atitudes/preferências fortes, isto é, estáveis e efetivas, parece bem direta. Atitudes 

recompensadas fortemente ou de forma recorrente ao longo do tempo tendem a ser mais 

estáveis e tendem a servir elas mesmas como estímulos para a manifestação de atitudes em 
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relação a outros objetos e em outros ambientes. Assim, um indivíduo acostumado a frequentar 

a igreja e a ouvir atentamente os sermões do padre terá enorme propensão a pautar o rumo de 

outras atividades de sua vida, que podem ir desde seu gosto musical até o envolvimento com 

política, a partir da fé que possui. Ele também tenderá a ter preferências estáveis no que se 

refere às escolhas nas quais ele se paute em considerações de ordem religiosa. Trata-se da 

lógica de funcionamento própria da formação instrumental de preferências, no sentido em que 

se argumentou acima. 

No entanto, ainda que se possa falar em características dos estímulos que afetam o 

comportamento de todos os indivíduos submetidos à sua influência, é necessário notar que 

certos indivíduos são mais propensos do que outros a serem influenciados por esses elementos 

do ambiente político. Dessa forma, há um sentido em que o efeito dos estímulos responsáveis 

pela mudança e pela manutenção de um comportamento é condicionado por características 

individuais que são adquiridas ao longo da socialização. Estímulos fortes e recorrentes no 

mundo da política tendem a afetar o comportamento de indivíduos que, ao longo de sua 

socialização, adquiriram a capacidade de reconhecer e manusear esses estímulos. O principal 

conceito que dá conta de captar essas diferenças no nível individual é a sofisticação política. 

 

2.3. Sofisticação política 

 

A ideia de que o público seria estratificado de acordo com a capacidade dos cidadãos 

para entender os assuntos políticos remonta pelo menos aos estudos dos autores da chamada 

escola de Michigan (CAMPBELL, CONVERSE, MILLER & STOKES, 1960; CONVERSE, 

1964). Desde então, diferentes termos têm sido usados para designar a existência do domínio 

e do uso das informações e conceitos próprios dos assuntos da política. Sofisticação 

(NEUMAN, 1986; LUSKIN, 1987, 1990; SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991; 

CASTRO, 1994), conhecimento (DELLI CARPINI & KEETER, 1996; NIEMI & JUNN, 

1998), expertise (KROSNICK, 1990), entre outros, são alguns dos exemplos desses termos 

referidos a construtos teóricos muito semelhantes. 

O estudo de Philip Converse (1964) a respeito da estruturação ideológica dos cidadãos 

foi certamente pioneiro em tratar do problema do entendimento que os cidadãos teriam do 

mundo da política. Para Converse, esse entendimento se manifestaria de duas formas 

principais. A primeira delas seria a posse de um sistema de crenças estruturado, isto é, da 

configuração de ideias e, sobretudo, atitudes políticas que se integrariam de forma mais ou 

menos estruturada ou funcionalmente interdependente (CONVERSE, 1964, p. 207). Tratar-se-
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ia, nesse primeiro tipo de entendimento da política, não apenas da compreensão, mas também 

da adesão a algum sistema de crenças ideológico típico de cada sistema político. A segunda 

maneira por meio da qual o entendimento da vida política se manifestaria seria pela própria 

posse de informações políticas. Mais especificamente, seria a posse de informações políticas 

uma das fontes principais de estruturação dos sistemas de crenças ideológicos (CONVERSE, 

1964, p. 212). Converse também falou de um segundo tipo de conhecimento político, o qual 

seria o mais importante tipo de conhecimento, aquele responsável por conectar suas 

informações e atitudes políticas, que seria o que o autor chega a chamar de “conhecimento 

contextual”, tendo como referência o termo de Anthony Downs (CONVERSE, 1964, p. 212). 

A medida de “conhecimento contextual” utilizada por Converse consistiu em um escore de 

“reconhecimento e entendimento” dos termos mais comuns dos sistemas de crenças 

conservador e liberal, medida baseada nas respostas dadas pelos respondentes a questões 

abertas a respeito da opinião dos entrevistados sobre diversos assuntos políticos. 

De todo modo, a ênfase maior de Converse ao tratar do entendimento que os cidadãos 

teriam da política foi na posse de um sistema de crenças políticas estruturado (CONVERSE, 

1964, p. 227-2280). Converse demandava que o cidadão não apenas demonstrasse capacidade 

de conceituação política, mas também que apresentasse uma adesão consistente a um ou outro 

sistema de crenças (liberal ou conservador) da política estadunidense, adesão esta que se 

revelaria a partir de suas atitudes em relação aos assuntos da política. Kuklinski e Quirk 

(2002, p. 291) chamam a atenção para o fato de que o próprio Converse, em seus trabalhos 

mais tardios, teria admitido a possibilidade de que um cidadão pode ser politicamente 

sofisticado sem necessariamente aderir a um ou outro pólo ideológico ao tomar posição nos 

assuntos da política. Nesse sentido, capacidade de conceituação e adesão à ideologia seriam 

atributos conceitualmente distintos, sendo que o entendimento que o cidadão possui da 

política seria mais diretamente aferido através do acesso à primeira, e não da segunda. 

A distinção conceitual entre sofisticação e ideologia se tornou mais clara nos estudos 

posteriores que se apoiaram no legado teórico de Converse. Neuman (1981), por exemplo, 

tratou de rechaçar a confusão existente quanto à justaposição entre sofisticação e ideologia. 

Segundo ele, 

 
Parece fazer sentido estratégico no atual estágio de investigação manter uma clara 
distinção entre os componentes das definições de ideologia e sofisticação, e buscar 
medidas distintas de cada um. Um indivíduo pode estudar história e política e, após 
uma revisão meticulosa das questões e dos eventos, chegar a uma posição 
‘ideológica’. Em contraste, outro pode simplesmente estar repetindo bordões e 
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abstrações absorvidos acriticamente de amigos e pessoas próximas. (NEUMAN, 
1981, p. 1239)15 

 
A principal noção que pretende abarcar a existência desse atributo desigualmente 

distribuído entre os cidadãos em relação ao domínio simbólico da política é a chamada 

sofisticação política. Vale a pena reproduzir aqui a definição mais ampla de tal conceito dada 

por Robert Luskin (1990): 
 

Mais precisamente, uma pessoa é politicamente sofisticada na medida em que as 
suas cognições políticas são numerosas, cobrem uma amplitude substantiva de 
temas, e são altamente organizadas ou estruturadas. Alguns psicólogos tratam disso 
como complexidade cognitiva, significando o quanto as cognições de uma pessoa 
em algum domínio de estímulos são altamente diferenciadas e altamente integradas 
(organizadas ou estruturadas). (LUSKIN, 1990, p. 332)16 

 

A literatura também tem concordado em que a sofisticação pode se desdobrar em pelo 

menos duas dimensões conceituais distintas. Neuman se referiu à capacidade de identificar e 

discriminar entre os diversos assuntos, pessoas e fatos da política como sendo a dimensão da 

diferenciação conceitual (NEUMAN, 1981, p. 1237). Já a organização das ideias e assuntos 

políticos em construtos mais abstratos seria a segunda dimensão da sofisticação política, a da 

integração conceitual (NEUMAN, 1981, p. 1237). Luskin lançou mão de termos diferentes 

para se referir às mesmas dimensões. Inicialmente, o autor distinguiu três dimensões 

principais (LUSKIN, 1987, p. 859): o tamanho ou o número de informações do cidadão; a 

amplitude de assuntos que tais informações cobrem no universo da política e; a organização 

ou a interconexão entre as informações ou cognições políticas possuídas pelo cidadão. Mais à 

frente, contudo, Luskin acabou ressaltando a possibilidade de se entender as duas primeiras 

dimensões (tamanho e amplitude) como traduzidas na noção de diferenciação conceitual de 

Neuman, e também concedeu que o que chama de organização possa ser abarcado pela noção 

de integração conceitual (LUSKIN, 1987, p. 861). 

Seja como for, pode-se dizer que o aprendizado dos assuntos políticos pode ser visto 

como um comportamento reforçado pelas consequências que produziu, e a sofisticação 

política remete ao fato de que existem indivíduos que foram condicionados ao longo da vida 

                                                
15 Tradução livre de: “It seems to make strategic sense at the current stage of inquiry to maintain a clear 
distinction between the definitional components of ideology and sophistication and to pursue unique measures of 
each. One individual may study history and politics and after a thoughtful review of issues and events come to an 
"ideological" position. In contrast, another may simply be repeating slogans and abstractions absorbed 
uncritically from friends and associates." 
16 Tradução livre de: “More precisely, a person is politically sophisticated to the extent to which his or her 
political cognitions are numerous, cut a wide substantive swath, and are highly organized, or "constrained". 
Some psychologists write in this vein of cognitive complexity, meaning the extent to which a person's cognitions 
of some stimulus domain are both highly differentiated (roughly, numerous and wide-ranging) and highly 
integrated (organized or constrained).” 
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em ambientes onde a política seria um assunto mais central. Indivíduos que cresceram em 

famílias politizadas tendem a ser politicamente sofisticados pela combinação entre o maior 

fluxo de estímulos políticos no ambiente familiar e a prática de ter o comportamento 

politizado reforçado frequentemente pelas pessoas próximas. Um histórico de 

condicionamento como esse aumenta a probabilidade de que uma pessoa seja capaz de 

reconhecer e ser influenciada por estímulos políticos em suas decisões políticas. Outro tipo de 

estimulação que aumenta a probabilidade de que o indivíduo responda a estímulos políticos 

não depende da exposição repetida, e sim do valor dos estímulos. Um indivíduo que vê os 

eventos à sua volta afetarem profundamente o curso dos acontecimentos de sua vida também 

pode, a partir de determinado momento, passar a responder mais fortemente aos estímulos 

políticos. Nota-se, portanto, que o desenvolvimento da sofisticação, assim como a formação 

de atitudes, depende de atributos dos próprios ambientes nos quais os indivíduos são 

socializados. É possível que a caracterização dos estímulos feitos no tópico anterior ajude de 

alguma maneira a entender o processo de formação do comportamento politicamente 

sofisticado. A sofisticação política decorre, portanto, da exposição frequente e/ou forte 

(relativamente ao valor do reforço) a estímulos políticos ao longo da história de 

condicionamento do indivíduo. 

 

2.3.1. A medida de sofisticação política 

 

A sofisticação política tem sido medida por meio de uma infinidade de estratégias nas 

principais pesquisas acadêmicas de opinião pública. Entre essas estratégias, se destacam as 

tentativas de alguns estudiosos de mensurar as duas dimensões conceituais que foram 

apresentadas acima. O artigo de Luskin sobre o problema da mensuração da sofisticação 

política cobriu uma boa parte das controvérsias sobre esse assunto (LUSKIN, 1987). Segundo 

o autor, as medidas da dimensão da diferenciação conceitual consistiriam em perguntas mais 

diretas (fechadas ou abertas) sobre a posse de informações factuais sobre política. Para 

Luskin, esse procedimento simples produziria medidas bastante consistentes. Já no que se 

refere às medidas de integração conceitual, Luskin não demonstrou tanto otimismo. Tais 

medidas ora se baseariam na avaliação da capacidade dos respondentes de associar 

corretamente pessoas e partidos aos “lados” da política estadunidense, ora na construção de 

escores a partir da codificação das respostas dadas a questões abertas nas quais o respondente 

demonstra a capacidade de reconhecer e entender conceitos mais abstratos da política 

(LUSKIN, 1987, p. 881-882). Neuman (1981), por exemplo, utilizou a análise de conteúdo de 
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entrevistas em profundidade para elaborar sua medida de integração conceitual. Além de 

enumerar as referências dos respondentes a conceitos abstratos, Neuman pediu que os 

codificadores das entrevistas fizessem uma avaliação quanto aos padrões mais gerais de 

organização, conexão e contraste entre as ideias encontradas nas entrevistas de cada 

respondente. Avaliações feitas por codificadores diferentes tenderam a ter alta correlação 

entre si, o que tornaria a medida relativamente consistente, de acordo com Neuman (1981, p. 

1248). O próprio Luskin também propôs uma medida que distinguiria as respostas dadas às 

questões abertas sobre a ideologia dos partidos quanto ao seu nível de acerto e de abstração 

(LUSKIN, 1987, p. 882). 

Apesar de ter reconhecido que as medidas típicas de integração conceitual teriam 

alguma validade, Luskin questionou sua capacidade de discriminar adequadamente os 

respondentes no atributo da integração conceitual. De acordo com ele, os respondentes 

poderiam associar palavras a conceitos que não necessariamente desempenhariam qualquer 

função em organizar suas ideias sobre política (LUSKIN, 1987, p. 882). Os respondentes 

poderiam simplesmente trazer certas considerações à memória de forma um tanto acidental e 

obter um escore maior do que o real na medida de integração conceitual. Tratar-se-ia, assim, 

de uma medida demasiado generosa, na visão do autor. Além disso, outra desvantagem das 

questões abertas para medir integração conceitual seria a de que o espaço que tais baterias de 

perguntas ocuparia em surveys limitaria o espaço disponível para outras questões também 

importantes (LUSKIN, 1987, p. 892). 

Com base nessa desconfiança em relação às medidas da dimensão da sofisticação 

chamada de integração conceitual, Luskin defendeu que as medidas convencionais de posse 

de informações factuais sobre política poderiam ser utilizadas como representações do 

construto mais geral da sofisticação, porque seriam consistentemente correlacionadas com as 

medidas mais pobres de integração (LUSKIN, 1987, p. 890). Outros estudos de grande 

relevância sobre o tema também se basearam exclusivamente nas medidas simples de 

informação. Delli Carpini e Keeter (1996, p.10) optaram por falar em conhecimento político 

como um conceito mais restrito, referido apenas ao conjunto de informações políticas factuais 

estocadas na memória de longo prazo dos indivíduos. Para os autores, essa noção permitiria 

construir indicadores mais objetivos de conhecimento, contando com a precisão e a 

confiabilidade de medidas com apenas respostas certas ou erradas. Essa postura é encontrada 

também em outro trabalho de referência na área (NIEMI & JUNN, 1998, p. 11-12). 

Outro aspecto importante a ser destacado em relação às medidas de sofisticação tem a 

ver com sua validade de conteúdo. As questões de informações factuais tocariam todos os 
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aspectos relevantes da política suficientemente para atestar a capacidade do respondente em 

relação ao assunto política? A resposta a essa questão é claramente negativa, pois não há 

pesquisa capaz de cobrir tudo que se refere ao assunto. Todavia, não há porque deixar de 

utilizar as medidas convencionais de sofisticação. Delli Carpini e Keeter (1996) trataram de 

mostrar, por meio da análise de dezenas que questões de informação que cobriam uma enorme 

variedade de tópicos na política, que é possível tratar esses itens como unidimensionais, o que 

resulta que um número reduzido de perguntas pode sim servir como uma aproximação de uma 

bateria mais robusta. Se não há como atingir uma representação perfeita do que os indivíduos 

sabem ou não sobre política, é possível ao menos representar de forma relativamente acurada 

a desigualdade do atributo da sofisticação política entre os indivíduos. 

No Brasil, Fábio W. Reis e Mônica M. M. Castro (1992) utilizaram medidas de posse de 

informações em um de seus estudos, além de questões sobre envolvimento com política e 

capacidade de conceituação. Em sua tese, Castro (1994) se apoiou em Neuman (1986) e 

também lançou mão de perguntas referidas ao nível de interesse por política do respondente e 

também a sua exposição à informação. Lúcio Rennó (2004, 2006, 2007) incluiu em sua 

medida de informação não apenas as questões de posse de informações pontuais, mas também 

uma medida de “opinação” 17, que consiste num somatório que indica a quantidade de 

opiniões emitidas pelos respondentes. 

A medida de sofisticação política da presente dissertação se baseia em uma bateria de 

perguntas de informação factual que foi aplicada na onda de abril da pesquisa. Optou-se aqui 

por seguir Luskin (1987) quando este afirma que a medida de posse de informações factuais 

seria representativa do construto mais geral da sofisticação. Nesse sentido, ainda que a medida 

utilizada aqui cubra apenas a dimensão da posse de informações factuais, a diferenciação, 

parece plausível supor que ela pode ser representativa do construto mais geral da sofisticação 

política, principalmente por ter alta correlação com o construto mais geral (LUSKIN, 1987). 

Ao final da aplicação do questionário da onda de abril, foram perguntadas seis questões de 

múltipla escolha que buscavam captar a posse de informações políticas18. Os respondentes 

foram perguntados sobre quem era o vice-presidente do Brasil na época, sobre o partido do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, sobre qual país em uma lista faria parte do 

MERCOSUL, e também o nome do presidente da câmara dos deputados. Outras duas 

perguntas eram específicas de cada cidade, mas eram análogas entre si. Uma pedia que o 
                                                
17 Tradução livre da expressão do inglês “opinionation”. 
18 A bateria de perguntas era precedida pela seguinte introdução: “Para terminar nossa entrevista, temos algumas 
perguntas específicas sobre conhecimento político. Nem todo mundo sabe as respostas de cada uma das 
perguntas. Caso você não tenha certeza da resposta, nos dê seu melhor palpite.” 
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respondente identificasse, entre as quatro alternativas, aquela que continha o nome de um 

senador de seu estado. Outra pergunta mencionava o nome de um político (um deputado 

federal da cidade) e pedia que o respondente identificasse seu cargo. As demais alternativas 

nestas duas perguntas eram iguais para Caxias do Sul e Juiz de Fora. A Tabela 2.1 apresenta a 

proporção dos acertos nessas questões, bem como os fraseados utilizados e as alternativas de 

resposta fornecidas: 

 
Tabela 2.1. Proporções de acertos nas questões de informação política 

Perguntas Caxias do 
Sul 

Juiz de 
Fora 

Amostra 
Total 

(Opções de respostas: resposta correta sublinhada) (n = 2434) (n = 2448) (n = 4882) 
Qual é o cargo da Ana Corso/Paulo Delgado? 
(Vereador; Deputado Estadual; Deputado Federal;Senador) 51,19% 47,92% 49,55% 

Quem é o vice-presidente do Brasil? 
(Inocêncio de Oliveira; Marco Maciel; Íris Resende; Marcello Alencar) 57,11% 59,76% 58,44% 

A qual partido pertence Fernando Henrique Cardoso? 
(PTB; PMDB; PSDB; PFL) 38,37% 48,73% 43,57% 

Qual dos seguintes países é membro do MERCOSUL? 
(Estados Unidos; Argentina; Colômbia; Peru) 73,25% 61,36% 67,29% 

Qual destes é um senador do estado do Rio Grande do Sul/Minas Gerais?  
(José Fogaça/José Alencar; Saturnino Braga; Eduardo Suplicy; Lindbergh Cury) 65,20% 57,31% 61,25% 

Quem é o presidente da Câmara dos Deputados? 
(Roberto Jefferson; José Genuíno; Aécio Neves; Miro Teixeira) 28,84% 53,06% 40,99% 

 

A constatação a que se pode chegar a partir da análise da Tabela 2.1 depende das 

expectativas prévias que se tem sobre qual é a proporção de acertos desejada. Contudo, ao 

analisar o próprio conteúdo das perguntas, não é difícil concluir que nenhuma delas chega a se 

referir a questões complicadas ou remotas sobre o sistema político brasileiro. Pelo contrário, 

algumas perguntas podem ser consideradas extremamente fáceis. Em nenhuma das cidades 

chega a 50% a proporção de acertos na questão que perguntava o partido do então Presidente 

da República. Chega a mais de 40% a proporção de respondentes que não sabe o nome do 

vice-presidente do Brasil. No agregado, apenas 40% dos respondentes soube identificar o 

nome presidente da Câmara dos Deputados. A questão com maior proporção de acertos foi a 

que pedia ao respondente para identificar o país do MERCOSUL em um conjunto de quatro 

alternativas, mas mesmo assim não passou de 70% a proporção de respostas corretas no 

agregado. O que se pode concluir é que a maioria dos respondentes não foi capaz de 

responder a questões fáceis referidas a tópicos centrais em qualquer sistema político. Há 

alguns matizes que diferenciam as respostas nas duas cidades, como o fato de que os 

respondentes de Caxias do Sul costumam ter desempenho melhor nas questões mais locais 
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(primeira e quinta). Os mineiros se saíram melhor nas questões sobre o partido de Fernando 

Henrique Cardoso e sobre o nome do vice-presidente, além da que perguntava o nome do 

presidente da Câmara dos Deputados, o mineiro Aécio Neves. Por outro lado, os gaúchos 

foram um pouco melhor na questão sobre o país do MERCOSUL. A figura abaixo apresenta o 

histograma com o número de acertos dos respondentes: 

 
Figura 2.1. Frequência de respondentes por quantidade de acertos nas questões de informação política – 
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A Figura 2.1 revela que quase a metade dos respondentes das duas cidades juntas não 

chega a acertar mais de 3 questões entre as seis perguntadas. Esse número não seria tão 

assustador se as questões não fossem extremamente fáceis de responder. Talvez apenas o 

nome do Presidente da República e o nome do próprio país sejam informações mais fáceis de 

saber do que as que foram perguntadas. 

A medida final de sofisticação política utilizada nas análises que se seguem foi 

construída a partir da teoria de resposta ao item – TRI (BIRNBAUM, 1968; BAKER, 2001; 

OSTERLIND, 1983). Em linhas gerais, essa forma de se conceber o teste entende que o 

desempenho de um indivíduo em uma questão depende da dificuldade do teste e da habilidade 

latente do indivíduo. Diferentemente do uso da escala aditiva dos acertos nas questões, a 

construção do índice por teoria de resposta ao item permite levar em conta os pesos das 

respostas em cada questão sobre o construto final, uma vez que os itens se diferenciam por 
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sua dificuldade e por sua capacidade de discriminar os respondentes no atributo19. O resultado 

disso é que a escala construída possui bem mais do que 7 pontos, o número de pontos que 

ocorreria se fosse usado o simples somatório. Com as questões tendo pesos diferentes no 

construto, obtêm-se mais pontos na escala e, por conseguinte, maior variabilidade entre os 

indivíduos no atributo mensurado. 

Entretanto, a construção desse tipo de fator em geral produz escores padronizados de 

interpretação complicada. Em relação à escala aditiva, esse procedimento possui a 

desvantagem de resultar em construtos sem interpretação direta. Para tentar resolver esse 

problema no escore de sofisticação política utilizado aqui, o construto obtido por TRI foi re-

escalado de modo que o valor mínimo passou a ser 0 e o máximo passou a ser 6. Isso fez com 

que a escala por TRI variasse de 0 a 6 e tivesse uma interpretação mais próxima da escala 

aditiva. A diferença é que, enquanto na escala aditiva havia apenas 5 pontos entre os valores 

extremos (0 e 6), a escala por TRI apresentaria uma variabilidade  muito maior de pontos, 

resultando em um construto contínuo com maior poder de diferenciar os respondentes. 

Acredita-se que esses procedimentos melhorem os resultados das análises que utilizam a 

variável de sofisticação política na dissertação. 

 

2.3.2. Sofisticação política e socialização política 

 

Este breve tópico pretende examinar alguns correlatos da aquisição de sofisticação 

política e discutir os processos por meio dos quais essa capacidade de reconhecer e recorrer 

aos estímulos políticos se desenvolve nos indivíduos. Trata-se de uma discussão que não é de 

forma alguma nova na ciência política em geral, e tampouco na ciência política brasileira. 

Alguns autores brasileiros já procuraram mostrar que a desigualdade de envolvimento e 

sofisticação política traduz as desigualdades estruturais da sociedade no âmbito do 

comportamento político. Como já foi dito, Fábio W. Reis se referiu a esse fenômeno em 

diversos textos a partir da articulação entre os modelos da “centralidade” e da “consciência de 

classe” para explicar a participação política (REIS, 1978, 2000; REIS & CASTRO, 1992). O 

chamado “modelo da centralidade” postularia que a participação política se daria com mais 

intensidade entre os indivíduos mais próximos do centro do sistema político, tanto do ponto 

de uma dimensão horizontal, referida à localização geográfica, quanto de uma dimensão 

vertical, referida à desigualdade de atributos sócio-demográficos e econômicos que proveria 

                                                
19 A discussão mais completa da construção da medida de sofisticação política, bem como a apresentação dos 
resultados da estimação por TRI, é feita no Apêndice 2 
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mais recursos a certos indivíduos. O “modelo da consciência de classe”, por sua, vez, proporia 

que a participação seria mais intensa entre os indivíduos portadores da consciência de classe, 

isto é, do conhecimento a respeito das conexões entre os próprios interesses e os eventos 

políticos. A articulação entre esses dois modelos, segundo Reis (2000b. p. 76-77), redundaria 

precisamente em que seriam os indivíduos oriundos de posições mais centrais, tanto objetiva 

quanto subjetivamente em relação ao sistema político, os mais propensos a manifestarem a 

chamada “consciência de classe”. Nesse sentido, a participação intensa e sofisticada se 

conectaria de forma sistemática com atributos relacionados ao status sócio-econômico e à 

experiência urbana dos indivíduos. Dessa forma, os trabalhos de Reis e de outros autores que 

se baseiam nessas mesmas considerações, como Bolívar Lamounier (1975, 1978, 1980) e 

Mônica M. M. Castro (1994), mostraram que atributos como renda, ocupação, idade e 

escolaridade estariam associados à sofisticação política dos indivíduos. 

Ainda no Brasil, outros estudos procuraram também examinar a desigualdade na 

distribuição de informações políticas ou de sofisticação política entre os cidadãos. Lúcio 

Rennó (2007), utilizando a mesma base de dados das análises desta dissertação, mostrou que 

as informações políticas seriam distribuídas de forma desigual em Juiz de Fora e Caxias do 

Sul, e que isso estaria associado tanto à desigualdade em atributos sócio-econômicos dos 

cidadãos, como renda, escolaridade, sexo e raça, quanto a fatores ambientais, isto é, à própria 

existência de ambientes (bairros) nos quais seria mais fácil se informar sobre política. Apesar 

do uso de medidas de informação política não ser tão frequente assim, a dimensão referida à 

desigualdade de acesso e envolvimento com os assuntos da política foi abordada também por 

Yan de Souza Carreirão, cujas análises sobre o voto em eleições presidenciais apresentaram 

efeitos de outras variáveis mediados pela variável escolaridade, que funcionaria como uma 

aproximação da variável de sofisticação política (CARREIRÃO, 2002). 

Os dados da pesquisa de Caxias do Sul e Juiz de Fora permitem verificar em que medida 

a sofisticação política traduz sistematicamente desigualdades sociais. A Tabela 2.2 a seguir 

apresenta os resultados de modelos de regressão linear ajustados para toda a amostra e para 

cada cidade analisada tendo como variável dependente o escore de sofisticação política 

apresentado mais acima. A apresentação dos resultados para cada cidade serve apenas para 

mostrar que os resultados não mudam de forma sistemática entre as duas:  
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Entre as variáveis independentes do modelo estão renda (medida em Reais)20, 

escolaridade (medida em anos completos de escolaridade)21, sexo (binário, tendo a categoria 

“mulher” o valor 0), raça (composta por três variáveis indicadoras, e tendo a categoria 

“outras” como referência),  e idade (medida em anos completos). Quatro construtos contínuos 

também foram inseridos. As variáveis de “exposição à TV” e “exposição a outros meios” têm 

como unidade a quantidade de vezes por semana que o respondente alega ter contato com 

cada meio de comunicação22. As variáveis de “exposição à conversa” e “associativismo” 

                                                
20 A variável renda continha 669 casos sem informação que foram excluídos da análise. 
21 A variável escolaridade continha 50 casos sem informação que foram excluídos da análise. 
22 Esses construtos foram mantidos separados porque a análise de dimensionalidade (Análise Fatorial por Eixos 
Principais) revelou que a exposição à TV seria um construto distinto da exposição ao rádio e às revistas, ainda 

Tabela 2.2. Regressões lineares tendo como variável dependente o nível de sofisticação política - por cidade e total 
Juiz de Fora Caxias do Sul Amostra total 

Coeficiente não padronizado Coeficiente não padronizado Coeficiente não padronizado Variáveis independentes 
(Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) 

-1,656*** -0,888*** -1,263*** Intercepto (0,215) (0,206) (0,160) 
0,000** 0,000*** 0,000*** Renda Familiar (0,000) (0,000) (0,000) 
0,218*** 0,146*** 0,185*** 

Anos de escolaridade (0,012) (0,012) (0,009) 

1,059*** 0,654*** 0,868*** Sexo (Mulher = 0) 
(0,070) (0,067) (0,049) 

0,457*** 0,180 0,312*** Branco (Outros = 0) (0,148) (0,142) (0,103) 
0,133 0,092 0,089 Pardo (Outros = 0) (0,155) (0,155) (0,110) 
0,003 -0,124 -0,110 Preto (Outros = 0) (0,168) (0,219) (0,128) 

0,030*** 0,022*** 0,026*** Idade (0,002) (0,002) (0,007) 
0,047*** 0,076*** 0,063*** Exposição à TV 
(0,010) (0,009) (0,007) 

0,055*** 0,061*** 0,058*** Exposição a outros meios (0,009) (0,009) (0,006) 
0,367*** 0,481*** 0,418*** Exposição em conversas (0,063) (0,066) (0,045) 

-0,011 -0,005 0,003 Associativismo (0,079) (0,067) (0,052) 
-0,055 Cidade (Juiz de Fora = 0)   - -  (0,050) 

n 2105 2026 4131 
R2 Ajustado 0,414 0,357 0,385 

Teste F 136,3*** 103,2*** 216,4*** 
*** Estatisticamente significativo a 0,01 
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também foram medidas por baterias de perguntas com escalas do tipo Likert sobre a 

frequência de realização da atividade (Nunca, raramente, algumas vezes ou sempre). Esses 

construtos também foram feitos a partir de modelos de Teoria de Reposta ao Item e, assim 

como o construto de informação, foram re-escalados de modo a variarem entre 0 (nunca) e 3 

(sempre)23. No modelo de regressão ajustado para toda a amostra, foi inserida uma variável 

binária de controle que diferencia o pertencimento a cada uma das cidades. Evidentemente, as 

associações encontradas apenas descrevem a conexão entre as variáveis. Não faz parte do 

escopo desta dissertação discutir um a um os processos sociais por meio dos quais cada 

variável independente do modelo se relaciona com a sofisticação24. 

Da maneira como é apresentada acima, a análise dos correlatos da sofisticação não 

parece muito clara. Os coeficientes não-padronizados da regressão representam a alteração na 

sofisticação política (que vai de 0 a 6 pontos) causada pelo aumento de uma unidade na 

variável independente. Todas as variáveis independentes foram construídas para que o 

aumento de uma unidade tenha interpretação direta. Dessa forma, pode-se ler que os homens 

têm um escore médio de 0,87 pontos maior que as mulheres, no efeito da variável “sexo”. Os 

indivíduos que se declaram brancos têm um escore 0,32 pontos maior que todos os demais. 

Também se pode ver que cada ano de escolaridade aumenta em 0,18 pontos no escore de 

sofisticação política.  Todavia, há pelo menos dois problemas com esse tipo de apresentação 

dos resultados. Primeiramente, não há comparabilidade entre os coeficientes apresentados25. 

Em geral, a comparação entre os efeitos das variáveis é guiada primordialmente pela intuição 

do pesquisador, especialmente quando as variáveis são medidas em unidades distintas, como é 

o caso. Em segundo lugar, é muito difícil interpretar os efeitos das variáveis contínuas. Não 

fica claro na tabela da regressão a diferença média entre os escores de sofisticação política de 

indivíduos que têm ensino médio e os que têm ensino superior, por exemplo. 

Para melhorar a leitura dos resultados, a Tabela 2.3 apresenta o que se chama de 

simulação dos valores de interesse do modelo ajustado para toda a amostra. Esse 

procedimento permite visualizar com mais clareza a magnitude dos efeitos de cada variável, 

além de propiciar a simulação do escore que teriam indivíduos com perfis determinados pelo 

analista (KING, TOMZ & WITTENBERG, 2000; IMAI, KING & LAU, 2008, 2009). 
                                                                                                                                                   
que os dois construtos sejam altamente correlacionados. Os detalhes dessa análise são apresentados no Apêndice 
2. Foi utilizado o somatório, ao invés de qualquer outra técnica de construção de escalas, para manter a 
interpretação das variáveis finais, dadas pelo número de vezes por semana da exposição ao meio de comunicação 
em questão. 
23 Os detalhes da construção dessas duas variáveis são apresentados no Apêndice 2. 
24 A única exceção é a variável escolaridade, cujo efeito será discutido no capítulo final. 
25 Os coeficientes padronizados, diferentemente do que se pensa convencionalmente, não são exatamente 
comparáveis. Esse argumento é desenvolvido melhor no Apêndice 3. 
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Tabela 2.3. Simulação de valores de interesse a partir da regressão linear da Tabela 2.2 para toda a amostra 
Variável Nível de sofisticação Variável Nível de sofisticação 

Renda familiar   Exposição à TV   
Nenhuma 3,10 Nenhuma vez por semana 2,73 

Um salário mínimo (R$510,00) 3,15 Duas vezes por semana 2,86 
Cinco salários mínimos 3,31 Cinco vezes por semana 3,05 

Dez salários mínimos 3,52 Exposição a outros meios   
Escolaridade   Nenhuma vez por semana 3,02 

Analfabeto 1,67 Duas vezes por semana 3,14 
Ensino básico completo (4 anos) 2,41 Cinco vezes por semana 3,31 

Ensino fundamental completo (8 anos) 3,15 Exposição em conversas   
Ensino médio completo (11 anos) 3,70 Nunca 2,78 

Ensino superior completo (15 anos) 4,44 Raramente 3,19 
Idade   Algumas vezes 3,61 

18 anos 2,59 Sempre 4,03 
30 anos 2,91 Associativismo   
50 anos 3,43 Nunca 3,22 

Raça   Raramente 3,22 
Negro 3,22 Algumas vezes 3,21 
Pardo 3,29 Sempre 3,20 

Branco 3,33 Cidade   
Sexo   Juiz de Fora 3,25 

Mulher 2,80 Caxias do Sul 3,19 
Homem 3,67     

 

Os números apresentados na tabela acima correspondem aos valores simulados do 

escore médio de sofisticação política do indivíduo com a característica definida na linha da 

tabela, e com todas as demais variáveis mantidas constantes. A variável renda apresenta um 

efeito positivo sobre a sofisticação política, controlando-se por todas as demais. Mas o efeito 

parece não ser tão forte, ainda que este julgamento seja, em boa medida, subjetivo. A 

diferença entre um indivíduo que possui renda igual a 0 e um indivíduo que ganha 10 salários 

mínimos não chega a meio ponto na escala de 0 a 6 de sofisticação. Já a escolaridade mostra 

um efeito maior, o qual pode ser mesmo responsável por “roubar” parte do efeito da renda 

familiar. Um indivíduo com ensino superior tem um escore médio de 4,44, ao passo que um 

indivíduo que tem apenas o ensino básico, por exemplo, não chega a marcar 2,5 pontos. O 

efeito da idade também é razoável, com um respondente de 50 anos marcando mais de um 

ponto a mais que um de 18 anos. Raça, por sua vez, apresenta um efeito muito fraco, ainda 

que a tabela de regressão informe que ele é estatisticamente significativo26. Por outro lado, a 

variável “sexo” tem um efeito forte e favorável aos homens, que marcam em média 0,87 

pontos a mais que as mulheres. Os respondentes de Caxias do Sul tendem a ser menos 
                                                
26 Esse é um ponto controverso discutido no Apêndice 3. O teste de significância não pode ser usado, em 
hipótese alguma, para se aferir a magnitude dos efeitos e muito menos para se deixar de analisar certos 
coeficientes da tabela, como se faz com certa frequência. 



 

 

57 

57 

sofisticados que os de Juiz de Fora, ainda que essa diferença seja muito pequena (0,06 

pontos). 

No que tange aos efeitos dos construtos contínuos de exposição à informação ou 

estímulos políticos, nota-se que as duas variáveis de exposição à política nos meios de 

comunicação têm efeitos apenas moderados. Um indivíduo que nunca assiste ao noticiário 

político da TV, por exemplo, tem um escore médio de apenas 0,3 pontos menor que o 

respondente que o faz 5 vezes por semana. A diferença tem quase a mesma magnitude no caso 

da exposição à informação política em outros meios de comunicação como jornais e revistas. 

Por outro lado, a variável de exposição às conversas tem um efeito bem mais forte, com um 

indivíduo que declara sempre conversar tendo mais de 1 ponto em média no escore de 

sofisticação do que um indivíduo que declara nunca conversar sobre política. A variável de 

associativismo tem um efeito que chega a ser negativo, mas que pode ser considerado 

praticamente nulo se for observado o erro padrão da estimativa da simulação. 

Em suma, com raras exceções, o modelo ajustado para examinar alguns dos correlatos 

da sofisticação política ajuda a mostrar que ela, de fato, traduz desigualdades sócio-

econômicas e demográficas de forma sistemática. Vale ressaltar também que, tal como 

especificado acima, o modelo deixa de levar em conta uma série de matizes importantes. Um 

deles tem a ver com o fato de que os valores simulados separadamente na tabela 2.3 advêm de 

variáveis que são correlacionadas entre si. Isso quer dizer que um homem, por exemplo, além 

de ter um escore maior que o da mulher no valor simulado acima, pode ter um escore ainda 

maior por conta de também se expor mais à política nos meios de comunicação. Se tomadas 

agregadamente, as simulações acima podem indicar que um homem branco que se expõe mais 

à informação tende a ter um escore muito maior que o de uma mulher negra com menor 

exposição. Nesse sentido, as diferenças que o modelo ressalta podem ser bem maiores do que 

parecem. Outro matiz tem a ver com os efeitos indiretos que o modelo não especifica. É 

possível que a escolaridade, ao invés de concorrente em relação às variáveis de exposição à 

informação, seja ela mesma causadora da desigualdade nessas variáveis, de modo que tenha 

não apenas um efeito direto sobre a sofisticação, mas também um efeito indireto que passe 

pelas variáveis de exposição à informação. Por fim, um terceiro matiz do modelo tem a ver 

com a reciprocidade de certas relações especificadas. É possível que não apenas indivíduos 

que se expõem mais aprendam mais sobre política, mas também que indivíduos que sabem 

mais sobre política se exponham mais ao aprendizado político. Esse tipo de consideração 

certamente faz sentido, mas o modelo de regressão linear não permite ao analista testar 

diretamente a existência de efeitos recíprocos entre duas variáveis. 
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Seja como for, nota-se que essas variáveis traduzem o pertencimento a posições sociais 

e a comportamentos que aumentam a propensão do indivíduo a reconhecer os estímulos de 

natureza política. Também vale assinalar brevemente para a importância do efeito da 

escolaridade sobre a sofisticação. Sniderman, Brody e Tetlock (1991, p.21), por exemplo, 

chegaram a usar a variável de anos de escolaridade como uma aproximação da variável de 

sofisticação política devido à alta correlação entre as duas, ainda que um autor como Luskin 

veja com maus olhos o procedimento (2002a, p. 235). Nas considerações finais da dissertação, 

a natureza desse efeito será discutida, bem como as implicações do impacto da escola sobre o 

comportamento político dos indivíduos na democracia. No momento, é necessário retornar à 

teorização sobre a formação e a mudança de preferências e o papel da sofisticação política 

nesse processo. 

 

2.4. A teoria da interação da sofisticação política 
 
 

Sniderman e seus colegas cunharam a concepção de que a sofisticação política 

estratificaria o público entre tipos de tomadores de decisão como “teoria da interação da 

sofisticação política” (SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991, p. 20). Há um trecho dos 

autores que reflete sua perspectiva:    

 
[...] o conceito da sofisticação política é como uma “trouxa”: ele coloca juntas 
propriedades relacionadas, se distinguíveis entre si, incluindo a tendência para 
prestar atenção na política, de ter prontamente em mãos amontoados de 
informações sobre isso, de se entender múltiplos argumentos a favor ou contra as 
posições em questões específicas, e de reconhecer inter-relações entre esses 
argumentos. De fato, é precisamente porque a sofisticação política implica em 
tantas facetas do processamento de informações que é provável que ela desempenhe 
um papel de alta centralidade na racionalidade das escolhas políticas. Colocado de 
maneira diferente, nossa expectativa é a de que a sofisticação política influencie 
não apenas a racionalidade das escolhas políticas por si mesma, mas que 
adicionalmente influencie a maneira como outros fatores afetam a racionalidade das 
escolhas políticas. (SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991, p. 21) 27 

 

Na linguagem estatística, a interação se refere ao caso em que o sentido e a intensidade 

da correlação entre duas variáveis dependem do valor que assume uma terceira, ou mesmo 

                                                
27 Tradução livre de: “[...] political sophistication is a ‘bundle’ concept: it packs together related, if 
distinguishable, properties including a tendency to pay close attention to politics, to have ready at hand banks of 
information about it, to understand multiple arguments for and against particular issue positions, and to 
recognize interrelationships among those arguments. Indeed, it is precisely because political sophistication 
implicates so many facets of information processing that it is likely to play a role of high centrality in reasoning 
about political choices. Differently put, our expectation is that political sophistication not only affects reasoning 
about political choices in its own right, but in addition affects how other factors affect reasoning about political 
choices.”  
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uma das duas em questão (BRAMBOR, CLARK & GOLDER, 2006). No caso da perspectiva 

da interação da sofisticação, a ideia implica que a associação entre duas atitudes/preferências, 

ou entre uma mesma atitude em pontos distintos do tempo depende do nível de sofisticação 

política do indivíduo. Essa é precisamente a ideia que se defendeu anteriormente a respeito da 

conexão entre atitudes e sofisticação: indivíduos mais politicamente sofisticados tendem a ter 

atitudes mais efetivas, ou que se associam de forma mais consistente com outras, e atitudes 

mais estáveis, isto é, atitudes que são consistentes ao longo do tempo. Esse entendimento 

quanto ao papel da sofisticação política denota que ela é uma variável condicional ou 

interativa na explicação do comportamento político. Não há por que supor que a sofisticação 

política simplesmente explique a direção das preferências das pessoas. Ela ajuda a indicar a 

efetividade e a estabilidade dessas preferências diante das variações do ambiente no qual as 

pessoas se inserem. Fábio W. Reis concebeu esse efeito da sofisticação por meio da ideia de 

“graus de racionalidade”, tal como apresentada abaixo: 

 
Naturalmente, será possível falar em graus de racionalidade de acordo com o 
volume de informações processadas; mais isso não interfere com a ligação entre a 
racionalidade e a efetividade ou eficácia de uma ação intencional na busca de seus 
objetivos, pois é através do incremento da possibilidade de eficácia que maior 
processamento de informações vem a significar maior racionalidade. (REIS, 2000b, 
p. 65) 

 

Em suma, a sofisticação política se refere a um atributo individual que teria fundamental 

importância na compreensão da dinâmica das preferências e das escolhas dos indivíduos, e 

seria assim importante para a compreensão dos fenômenos de opinião pública e voto em uma 

perspectiva de maior alcance. 

Com o esboço de quadro analítico elaborado até aqui, baseado em uma concepção de 

racionalidade e em conceitos-chave como preferências, ambientes e, sobretudo, sofisticação 

política, a argumentação parece estar em condições de formular algumas proposições de 

caráter nomológico. Essas proposições dizem respeito principalmente a conexão entre a 

formação de preferências efetivas e estáveis e a sofisticações política dos indivíduos. Cabe 

começar a discussão pela variação na efetividade das atitudes. 

Atitudes efetivas são aquelas que produzem consequências no comportamento dos 

indivíduos, ou seja, que se conectam de maneira sistemática com outras atitudes e ações 

(KROSNICK & RAHN, 1994). O teste mais famoso da conexão entre atitudes políticas é sem 

duvida o estudo de Converse (1964) sobre a estruturação ideológica, e ele pode ser exemplar 

no argumento que se quer desenvolver aqui. 
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A proposta de Converse é já bem conhecida e foi mencionada em um ponto anterior da 

dissertação. O autor propôs a ideia de que as atitudes políticas dos indivíduos seriam mais ou 

menos organizadas em sistemas de crenças. Segundo ele, o sistema de crenças seria a 

configuração de ideias e atitudes cujos elementos se conectariam por alguma forma de 

estruturação ou interdependência funcional (CONVERSE, 1964, p. 207). Por estruturação 

Converse compreende a correspondência entre atitudes ou o sucesso com que se pode prever a 

opinião de um indivíduo em uma questão a partir a opinião já conhecida que ele tem em outra 

questão. Trata-se precisamente de dizer que um sistema de crenças é estruturado na medida 

em que um princípio ou orientação – ou mesmo atitude - mais geral organiza um subconjunto 

de atitudes. Nesse sentido, o estudo de Converse se dedicou a mostrar as diferenças de 

estruturação ou de efetividade de certas orientações para se conectarem ou produzirem a 

conexão entre outras atitudes. 

A hipótese de Converse era a de que, para a grande maioria do eleitorado estadunidense, 

as atitudes políticas não se organizariam de forma sistemática em torno dos eixos liberal e 

conservador da política do país. Isso revelaria que a grande maioria do eleitorado não teria um 

entendimento muito complexo da política, tendo em vista a maneira idiossincrática pela qual 

organizariam suas atitudes políticas. Para testar sua hipótese, Converse comparou as matrizes 

de correlação de itens de opinião em questão política entre candidatos ao congresso e entre a 

massa dos eleitores (CONVERSE, 1964, p. 228). Os resultados mostraram correspondência 

muito maior entre as diferentes opiniões dos candidatos ao congresso do que entre a massa 

dos eleitores. Além disso, o estudo mostrou que a grande parte do eleitorado estadunidense 

seria enormemente desorganizada do ponto de vista do sistema de crenças. Para Converse, a 

interpretação dos resultados seria inequívoca: o volume de informação política, ou seja, o 

entendimento da política seria responsável por promover a organização ou a efetividade das 

atitudes políticas, seu impacto mútuo e sobre outros comportamentos na política. 

Os ataques ao estudo de Converse vieram de duas correntes principais. A primeira, cujo 

principal expoente é o estudo de Nie, Verba e Petrocik (1976), tentou mostrar que as décadas 

seguintes ao estudo de Converse teriam apresentado maiores níveis de estruturação ideológica 

por parte do eleitorado. Esta crítica, no entanto, teve que recuar diante das evidências de que a 

suposta estruturação verificada no período analisado era consequência de alterações no 

formato e no fraseado das questões (SULLIVAN, PIERESON & MARCUS, 1978). 

Outra linhagem de críticos do estudo de Converse segue a postura de Achen (1975) e 

Judd e Milburn (1980). De acordo com eles, a existência de baixas correlações entre as 

atitudes dos cidadãos seria causada por erros de mensuração próprios das técnicas de análise 
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de dados do survey, e não pela falta de consistência ideológica dos eleitores. Com base nisso, 

esses autores procuraram desenvolver artifícios estatísticos supostamente capazes de 

minimizar o efeito dos erros de mensuração e elevar o nível de estruturação ideológica dos 

indivíduos analisados. No entanto, o problema dos erros de mensuração seria menos 

metodológico do que ontológico (SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991, p. 17). Para 

Converse, ainda que os erros de mensuração possam aparecer na análise dos dados de survey, 

eles seriam causados pela falta de consistência ideológica derivada da baixa sofisticação 

política dos respondentes. Para os tributários da posição de Achen, os erros de mensuração se 

deveriam exclusivamente a problemas do survey. 

Autores como Sniderman, Brody e Tetlock (1991) entendem que essa contenda teria se 

resolvido com o trabalho de Stimson (1975). Stimson analisou as correlações entre as atitudes 

dos indivíduos para diferentes grupos do que chamou de “habilidade cognitiva”. Essa variável 

foi representada pela escolaridade, e o procedimento de Stimson foi o de simplesmente 

realizar análises fatoriais entre as questões de opinião separadamente para grupos com níveis 

distintos de escolaridade. Os resultados encontrados pelo autor foram inequívocos: quanto 

maior o nível de escolaridade, maior a associação entre as atitudes políticas dos respondentes. 

Anos mais tarde, Delli Carpini e Keeter (1996, p. 237) utilizaram a variável de informações 

factuais e, também através de modelos de análise fatorial, repetiram os resultados de Stimson. 

No Brasil, os estudos de Bolivar Lamounier (1978, 1980) e Fábio W. Reis (1978) também 

mostraram que as associações entre opiniões em questões políticas e outras preferências 

políticas seriam maiores para níveis mais altos de escolaridade. Mônica M. M. Castro (1994, 

p.171-202) também analisou no quinto capítulo de sua tese, por meio de correlações, a 

associação entre opiniões políticas diversas para grupos de sofisticação política e pôde 

concluir que elas seriam maiores nos grupos com níveis mais altos de sofisticação. 

Ora, todo esse conjunto de achados apenas indica que a resposta de Converse sobre a 

falta de estruturação ideológica do eleitorado seria mesmo mais adequada. Se as baixas 

correlações entre atitudes fossem causadas simplesmente por erros de mensuração, seria de se 

esperar que elas se mantivessem independentemente do nível de entendimento da política 

apresentado pelo respondente. Como isso não ocorre, e é exatamente a sofisticação política 

que explica a variação da estruturação, então os chamados erros de mensuração revelam 

exatamente o que Converse sugeria: o efeito da sofisticação política no sentido de aumentar a 

estruturação dos sistemas de crenças políticas dos cidadãos.  Além do mais, todos esses 

achados não vão além de repetir o que Converse havia feito. Quando examinou as correlações 

comparando as massas com os candidatos ao congresso, Converse nada mais fez do que 
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interagir a variável da sofisticação política, supostamente maior entre os candidatos ao 

congresso, com as correlações entre as atitudes. 

Também foi possível repetir a estratégia de análise de Converse utilizando os dados 

desta dissertação. Três perguntas feitas em abril indagavam se o respondente seria favorável 

ou não às privatizações, aos gastos sociais do governo e à implementação da reforma agrária. 

Esses itens eram ordinais, com escalas de 5 pontos. Outros quatro itens da onda de setembro 

tinham formato de escolha forçada, e pediam ao respondente que escolhesse entre alternativas 

de políticas públicas opostas. Esses itens eram binários28. Os respondentes que apareciam nas 

duas ondas e que deram respostas em todas essas perguntas foram selecionados, totalizando 

2922 casos. Os resultados da análise fatorial são apresentados na Tabela 2.4 a seguir29: 

 
Tabela 2.4. Análise fatorial por eixos principais dos itens de opiniões políticas por quartil de sofisticação 
política em toda a amostra 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Geral Questão 
n = 625 n = 675 n = 883 n = 739 n = 2922 

Contra x a favor privatizações      0,41   
A favor x contra gastos sociais 0,32 0,45 0,32 0,39 0,38 
A favor x contra reforma agrária 0,34 0,45 0,45 0,51 0,43 
Ajuda aos pobres x construção de obras   0,33 0,51 0,48 0,40 
Combate desemprego x combate a inflação   0,52  0,47 0,36 
Voz ao povo x eficiência e rapidez  0,31  0,52 0,51 0,42 
Políticas focalizadas x crescimento econômico 0,45  0,32 0,40 0,37 

Proporção da variância explicada 9% 13% 15% 21% 14% 
 

O modelo acima replica a análise feita por Delli Carpini e Keeter (1996)30. Os resultados 

obtidos parecem corroborar amplamente as considerações feitas mais acima. Enquanto nos 

dois primeiros quartis apenas quatro variáveis carregam no fator, essa taxa aumenta para 

cinco no terceiro quartil, e finalmente envolve todas as sete variáveis no quartil com maior 

sofisticação política. Além disso, é possível observar que a magnitude das cargas fatoriais das 

variáveis tende a ser ligeiramente maior no último quartil em relação aos outros. A proporção 

                                                
28 Os fraseados e opções de resposta são apresentados no Apêndice 1. 
29 Duas observações precisam ser feitas. A primeira se refere ao fato de que, nessa análise, o padrão de exigência 
com relação às cargas fatoriais pode ser um pouco menor. Na análise dos itens de sofisticação feita no Apêndice 
2, as cargas mínimas exigidas foram de 0,5. Naquele caso, tratar-se-ia de uma análise prévia à construção de uma 
escala com os itens. Sendo assim, a exigência de unidimensionalidade deve ser maior. No presente caso, trata-se 
apenas de verificar a associação dos itens com o fator, o que não envolve a construção posterior de um índice. 
Nesse caso, a exigência quanto a carga é de um mínimo de 0,3 (KIM & MUELLER, 1978, p. 70). Em segundo 
lugar, a tabela não apresenta as cargas inferiores ao valor de 0,3. Isso tem a vantagem de tornar mais claros os 
padrões de resultados: colunas com mais células preenchidas são as que possuem os resultados melhores. 
30 A diferença em relação ao estudo de Delli Carpini e Keeter é o método de extração. Aqui se usa o método de 
eixos principais, que gera cargas menores em relação ao método de componentes principais utilizado por Delli 
Carpini e Keeter. As razões da opção pelo primeiro método são explicitadas no Apêndice 2, à propósito da 
análise fatorial para os itens de sofisticação política. 
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da variância conjunta dos itens explicada pelos fatores aumenta monotonicamente de acordo 

com o nível de sofisticação, passando de 13% no primeiro quartil para 21% no último. Além 

disso, é possível notar que as cargas dos fatores não apresentam viés devido ao formato das 

questões. Essas são evidências fortes de que a conexão entre as atitudes aumenta conforme o 

nível de sofisticação política do respondente. Isso quer dizer que os respondentes mais 

sofisticados, por se basearem em considerações de natureza política para formarem seus 

julgamentos, tendem a apresentar atitudes políticas que se orientam mais frequentemente com 

base em um mesmo conjunto de estímulos. Por outro lado, respondentes menos sofisticados 

se orientam com menor frequência com base em considerações de natureza política e 

produzem padrões de respostas mais idiossincráticos. 

Em certo sentido, a estabilidade das atitudes ao longo do tempo também pode ser vista 

como manifestação de efetividade. Trata-se do caso em que a opinião em um ponto do tempo 

afeta a opinião no mesmo assunto em algum tempo posterior, ou seja, pode-se aferir a posição 

do indivíduo em uma questão em um ponto do tempo se se conhece a posição que ele tinha 

antes na mesma questão. O estudo de Converse também foi um marco em tratar do tema da 

estabilidade das atitudes no tempo. O que ele fez foi verificar que a maioria das questões de 

opinião perguntadas em sua pesquisa de painel apresentava alta instabilidade, isto é, as 

opiniões mudavam muito ao longo do tempo. Segundo o autor, a falta de estabilidade das 

atitudes seria explicada pelo mesmo fator que a falta de estruturação ideológica 

(CONVERSE, 1964, p. 241-243). Seria o fato de que o público seria dividido entre um núcleo 

de pessoas politicamente sofisticadas e portadoras de atitudes verdadeiras e a massa de 

indivíduos sem entendimento da política e com atitudes cuja variação seria quase aleatória. 

Em suma, para Converse, a sofisticação política levaria à estabilidade das atitudes e 

preferências políticas devido ao próprio processo de formação das atitudes entre indivíduos 

mais e menos sofisticados. Enquanto os mais sofisticados teriam razões ou se guiariam 

sistematicamente por princípios ideológicos para emitir suas opiniões, os menos sofisticados 

tenderiam a emitir as opiniões de maneira idiossincrática. 

O formato de painel da pesquisa utilizada nesta dissertação também possibilita realizar o 

teste da estabilidade temporal e examinar o efeito da sofisticação política. A Tabela 2.5 

fornece as correlações entre algumas questões de opinião em três ondas da pesquisa31. Os 

indivíduos que não apareciam nas três ondas e os que não forneciam resposta em alguma 

questão foram descartados das análises. Aliás, vale mencionar que é a falta de respostas que 

                                                
31 O item sobre a atitude dos respondentes em relação ao livre comércio não foi perguntado na onda de 
Setembro. 



 

 

64 

64 

faz com que o quartil menos sofisticado apresente menos casos nas análises temporais. Como 

se verá mais à frente, é o grupo menos sofisticado que apresenta maior taxa de não-resposta 

nas questões de opinião política. As correlações utilizadas na tabela são do tipo tau-beta, o 

mesmo utilizado por Converse em seu estudo32: 

 
Tabela 2.5. Correlações Tau-B de Kendall entre os itens de opinião ao longo do tempo por quartil de 
sofisticação política em toda a amostra 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Geral Questão Ondas da pesquisa 
n = 387 n = 506 n = 701 n = 625 n = 2219 

abril x setembro 0,323 0,379 0,390 0,548 0,421 
abril x outubro 0,376 0,389 0,425 0,519 0,435 Contra x a favor privatizações 

setembro x outubro 0,540 0,475 0,499 0,590 0,527 
Contra x a favor livre comércio abril x outubro 0,218 0,184 0,175 0,313 0,232 

abril x setembro 0,193 0,230 0,250 0,301 0,248 
abril x outubro 0,092* 0,266 0,244 0,309 0,238 A favor x contra gastos sociais 

setembro x outubro 0,245 0,336 0,310 0,357 0,317 
abril x setembro 0,320 0,446 0,380 0,412 0,403 
abril x outubro 0,407 0,448 0,429 0,435 0,438 A favor x contra reforma agrária 

setembro x outubro 0,450 0,484 0,449 0,469 0,471 
* Apenas esta correlação foi estatisticamente significativa a 0,05. Todas as demais o foram a 0,01. 

 

O que é de se notar, especialmente pelo exame da última coluna da tabela, é que as 

correlações entre os itens de opinião política ao longo do tempo são, em geral, baixas ou 

moderadas. Altas correlações indicam alta estabilidade. Assim como no estudo de Converse, 

poucas correlações da tabela passam do valor 0,5. Todavia, o que se quer examinar aqui é se o 

aumento da estabilidade segue o aumento da sofisticação política. 

Alguns itens apresentam um aumento claro de estabilidade conforme se sobe nos quartis 

de sofisticação política, mas alguns apresentam padrões mais matizados. De todo modo, esses 

padrões mais matizados se devem, em boa medida, ao fato de que o segundo e o terceiro 

quartil apresentam correlações muito parecidas, e que em muitas vezes chegam a ser maiores 

no quartil 2 do que no quartil 3. Todavia, o padrão mais geral da tabela parece incontestável. 

Esse bloco contendo os dois quartis intermediários apresenta correlações mais altas do que o 

primeiro quartil. Já o quartil superior apresenta as correlações mais altas da tabela, e é 

possível dizer, inclusive, que o item de opinião sobre as privatizações apresenta padrões de 

estabilidade temporal razoáveis. 

Entretanto, é preciso discutir por que se deve esperar que os mais politicamente 

sofisticados mudem menos. Se, como foi argumentado acima, está contido na própria 

                                                
32 Esse tipo de correlação parte da concepção forte em relação ao que seja a correlação ou monotonicidade 
perfeita (WEISBERG, 1974a). Isso indica que o cômputo da estatística de correlação é aumentado quando se 
aumenta a proporção de casos nos pares concordantes na tabela de contingência entre as duas variáveis cruzadas. 
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definição de sofisticação política que os indivíduos com esse atributo são mais hábeis em 

perceber e reconhecer os estímulos políticos do ambiente, então não seria de se esperar que 

também mudassem mais de opinião? Se a sofisticação implica maior propensão a perceber e 

responder aos estímulos do ambiente, por que, ainda assim, os mais sofisticados mudam 

menos de opinião? 

Os trabalhos de John Zaller pretendem responder à pergunta acima (ZALLER, 1992; 

ZALLER & FELDMAN, 1992). Segundo Zaller, as pessoas teriam algumas considerações – 

informações - estocadas na memória a respeito de determinada questão política. Por 

considerações o autor compreende as razões que se têm para se favorecer a um lado ou a outro 

(ZALLER, 192, p. 40; ZALLER & FELDMAN, 1992, p. 585). O importante a respeito disso 

é que todos portariam considerações ambíguas a respeito das questões, e tomariam suas 

decisões em questões de survey com base nas considerações mais salientes no momento da 

pergunta. Sendo assim: 

 
Se, como o modelo presume, indivíduos possuem considerações concorrentes na 
maioria das questões, e se eles respondem com base em quaisquer considerações 
que estejam na cabeça no momento da resposta, seria de se esperar uma grande 
quantidade de instabilidade na manifestação das atitudes das pessoas ao longo do 
tempo. A razão é que as considerações que estão estacadas e acessíveis em uma 
entrevista podem não estar tão proeminentes na próxima. (ZALLER & FELDMAN, 
1992, p. 597)33 

 

Até esse ponto, o modelo de Zaller dá conta apenas de prover o mecanismo que mostra 

como as variações ambientais, as quais provêm estímulos diversos e mudam as considerações 

acessíveis aos indivíduos, produzem a mudança de opinião. Não obstante, o autor defende que 

os mais sofisticados seriam mais estáveis devido ao maior volume de considerações que já 

teriam. Nesse sentido, 

 
Se, [...], pessoas mais politicamente atentas possuem um número maior de 
considerações acessíveis em mente para o uso ao responderem questões, elas 
devem, tudo mais sendo constante, exibir maior estabilidade em suas respostas às 
questões fechadas. A razão é que a manifestação de atitudes formadas a partir da 
média de muitas considerações será um indicador mais confiável do conjunto 
latente de considerações do que uma média baseada apenas em uma ou duas 
considerações. (ZALLER & FELDMAN, 1992, p. 597)34 

                                                
33 Tradução livre de: "If, as the model claims, individuals possess competing considerations on most issues, and 
if they answer on the basis of whatever ideas happen to be at the top of their minds at the moment of response, 
one would expect a fair amount of over-time instability in people's attitude reports. The reason is that the 
consideration(s) that are stochastically accessible at one interview might not be so prominent at the next." 
34 Tradução livre de: "If, […], more politically aware persons have a larger number of considerations at the top 
of their head and accessible for use in answering questions, they should, all else being equal, exhibit greater 
stability in their closed-ended responses. The reason is that attitude reports formed from an average of many 
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É com um modelo como esse que Zaller pretende dar conta da mudança de atitudes. Na 

verdade, Zaller se diferencia um pouco de Converse. Enquanto o segundo divide o público 

entre os que têm atitudes “verdadeiras” e os que não têm, o primeiro sequer fala em atitudes 

“verdadeiras”. Para Zaller, a manifestação da atitude seria, na verdade, o vetor final da 

amostragem das considerações que o indivíduo portaria em relação à questão. Além do mais, 

Zaller argumenta que a direção do conjunto das considerações políticas dos mais sofisticados, 

o que justamente produziria a estabilidade em favor de uma ou outra direção, se derivaria do 

fato de que estes já possuiriam predisposições políticas. Para ele, os mais sofisticados 

tenderiam a resistir mais aos argumentos inconsistentes com suas atuais orientações políticas 

justamente porque teriam a habilidade ou as informações contextuais para perceberam as 

conexões dos estímulos com suas orientações políticas (ZALLER, 1992, p. 44). 

Não se pode, contudo, desdobrar das análises de Zaller a ideia de que os mais 

sofisticados simplesmente “tapariam os ouvidos” diante de estímulos “novos” e opostos às 

suas orientações políticas. A menor proporção de mudança de opinião entre os mais 

sofisticados teria a ver com o fato de que eles já teriam orientações prévias formadas com 

base em conjuntos mais amplos de considerações. Se o conceito de sofisticação denota a ideia 

de que o indivíduo sofisticado foi mais preparado por sua história de condicionamento a 

reconhecer os estímulos de natureza política, então é inevitável concluir que os mais 

sofisticados são precisamente os que aprendem mais. Mais ainda, eles aprendem mais apesar 

das preferências que já têm. 

Os dados da dissertação permitiram testar o efeito da sofisticação sobre o aprendizado 

de “novos” estímulos levando em conta as preferências prévias dos indivíduos. Os 

respondentes foram perguntados em abril e em outubro sobre os nomes de candidatos a 

presidente, governador e senador que conheciam. Para criar uma variável que representasse o 

ganho de informação obtido pelos indivíduos no período entre abril e outubro – o período 

mais movimentado do ponto de vista político-eleitoral – foram feitos os somatórios dos 

nomes de candidatos que o respondente foi capaz de citar em abril e em outubro35, e depois se 

diminuiu o escore de abril do escore de outubro. Essa variável seria uma aproximação de 

quanto o respondente adquiriu de informação a respeito da disputa eleitoral no período. 

Obviamente, foram selecionados para análise apenas os casos que se repetiam em abril e 

                                                                                                                                                   
considerations will be a more reliable indicator of the underlying population of considerations than an average 
based on just one or two considerations." 
35 Não se levou em conta nomes de pré-candidatos que apareciam na disputa pré-eleitoral em Abril e não mais 
apareciam em Outubro. Um caso desse tipo foi o de Roseana Sarney, que seria candidata à presidência em Abril 
e saiu da disputa algum tempo depois. 
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outubro. A Tabela 2.6 apresenta os resultados de modelos de regressão ajustados tendo como 

variável dependente o nível de ganho informacional: 

 
Tabela 2.6. Regressões lineares tendo como variável dependente o ganho informacional para toda a amostra 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
Coeficiente não padronizado Coeficiente não padronizado Coeficiente não padronizado Variáveis independentes 

(Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) 
4,286*** 3,912*** 4,086*** Intercepto (0,120) (0,142) (0,192) 
0,371*** 0,832*** 1,011*** Sofisticação (0,028) (0,097 ) (0,097) 
1,055*** 0,981*** 1,322*** Cidade (Juiz de Fora = 0)) 
(0,113) (0,113) (0,116) 

-0,075*** -0,057*** Sofisticação*Sofisticação -  (0,015) (0,015) 
-0,414*** Número de candidatos 

conhecidos em abril  -  - (0,033) 
0,059 Possuía identificação partidária 

em abril (Não = 0)  -  - (0,113) 
-0,127 Possuía auto-localização 

ideológica em abril (Não = 0)  - -  
(0,123) 
0,046 Possuía candidato a presidente 

em abril (Não = 0) -  -  (0,147) 
-0,114 Possuía candidato a governador 

em abril (Não = 0)  -  - 
(0,151) 

n 3443 3443 3443 
R2 Ajustado 0,068 0,074 0,115 

Teste F 126,1*** 92,8*** 56,7*** 
*** Estatisticamente significativo a 0,01 

 

O primeiro modelo parte da suposição de que apenas dois fatores afetam o ganho 

informacional de forma linear: a sofisticação política do respondente e o ambiente eleitoral no 

qual se encontra – no caso, cada cidade analisada. O resultado indica que parece haver uma 

associação fraca entre sofisticação e aprendizado, já que, para cada ponto de sofisticação que 

se tem em abril, aprende-se aproximadamente 0,3 nomes de políticos a mais em outubro. 

Também se pode concluir que Caxias do Sul é um ambiente onde se aprende mais do que Juiz 

de Fora36. A leitura desse modelo pode ser facilitada pelo exame do gráfico abaixo, que cruza 

os valores simulados de ganho informacional com o nível de sofisticação do respondente. 

 

 

 

 
                                                
36 O que está de acordo com as considerações de Rennó (2004).  
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Figura 2.2. Modelo 1 da Tabela 2.6: valores simulados de ganho informacional por nível de 
sofisticação política 
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Nota-se que a associação linear entre ganho informacional e sofisticação política é fraca 

no modelo 1, o que revela que ele talvez demande mais especificações, e é precisamente por 

isso que ele não chega a testar a hipótese levantada acima. É preciso testar se são os mais ou 

os menos sofisticados que aprendem mais. O modelo 2 da mesma tabela mantém as mesmas 

variáveis do modelo 1 e inclui um termo quadrático, isto é, um termo interativo entre a 

variável de sofisticação política e ela mesma (Sofisticação*Sofisticação). O que esse termo 

quadrático permite é testar a hipótese condicional sobre se o efeito da sofisticação sobre o 

ganho informacional aumenta, diminui ou permanece o mesmo quanto mais sofisticado é o 

respondente. Ou seja, ele testa justamente se os mais sofisticados ganham mais do que os 

menos sofisticados. O resultado rejeita a hipótese levantada acima. Como se vê, o termo 

quadrático tem um efeito negativo, indicando que, atingido certo nível no escore de 

sofisticação política, não há mais ganho informacional em relação aos níveis medianos de 

sofisticação. Outro ponto a ser notado é o aumento no coeficiente da variável de sofisticação 

política. A interpretação desses resultados pode ser facilitada pelo exame da Figura 2.3, que 

também cruza o ganho informacional com o nível de sofisticação política, agora no modelo 

que controla seu efeito pelo termo quadrático: 
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Figura 2.3. Modelo 2 da Tabela 2.6: valores simulados de ganho informacional por nível de 
sofisticação política 
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O gráfico acima permite verificar que, a partir de certo nível no escore de sofisticação 

política, não há mais aprendizado do que em patamares medianos de sofisticação. O impacto 

que o aumento da sofisticação tem sobre o aprendizado é maior entre os menos sofisticados. 

Todavia, o modelo 2 ainda requer especificações para se testar por completo a hipótese 

aventada mais acima. Por que os mais sofisticados não aprendem mais do que aqueles 

respondentes mais próximos da mediana no escore de sofisticação? O modelo 3 especifica 

com mais precisão essa pergunta. Um bloco de variáveis procurava traduzir as preferências 

prévias dos respondentes em abril. Nesse bloco aparecem quatro variáveis binárias que 

indicavam se o respondente já possuía identificação partidária, se já possuía identificação 

ideológica, se já tinha candidato a governador e se já tinha candidato a presidente em abril37. 

Esse bloco testa a hipótese de que os mais sofisticados, por já possuírem orientações prévias, 

”tapariam os ouvidos” em relação aos novos estímulos políticos. Para corroborar essa 

hipótese, seria de se esperar que a inflexão na curva causada pelo termo quadrático 

desaparecesse, e que pelo menos alguma dessas variáveis tivesse efeito negativo forte. 

A variável que testa a hipótese concorrente no modelo 3 consiste no número de 

candidatos que o respondente já sabia dizer em abril. Se esta variável apresentar um efeito 

negativo e causar a diminuição ou mesmo o desaparecimento da inflexão da curva do gráfico, 

então na verdade se pode dizer que os mais sofisticados não ganham mais porque que já têm, 

e não porque “tapam os ouvidos”. 

                                                
37 Não foi perguntado na pesquisa se o respondente já tinha escolhido seu candidato a senador em abril. 
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Os resultados do modelo 3 refutam fortemente a hipótese de que as predisposições 

fazem com que os indivíduos mais politicamente sofisticados aprendam menos do que se 

esperaria. Nota-se que o efeito do termo quadrático cai, indicando redução na inflexão da 

curva, e o efeito isolado da sofisticação política aumenta para quase 1 ponto. As variáveis 

indicando as preferências prévias apresentam coeficientes muito fracos, alguns chegando a ser 

positivos, contrariamente ao que se esperava.  E o efeito mais impressionante é dado pelo 

coeficiente negativo da variável que indica o número de candidatos que o respondente já 

conhecia em abril. A cada candidato já conhecido, o aprendizado de nomes novos diminui em 

0,4. O gráfico abaixo mostra como a inflexão da curva praticamente se neutraliza e o efeito da 

sofisticação volta a ser quase linear, isto é, ele permanece relativamente alto mesmo para os 

níveis mais elevados de sofisticação. Os sofisticados aprendem mais quando se leva em conta 

o que já sabem. 

 
Figura 2.4. Modelo 3 da Tabela 2.6: valores simulados de ganho informacional por nível de 

sofisticação política 
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A explicação do fato de que os mais politicamente sofisticados sejam os mais estáveis 

mesmo sendo os mais sensíveis às variações nos estímulos ambientais reside precisamente no 

fato de que as atitudes que já possuem impactam a maneira como recebem as novas 

informações. Essas atitudes que os mais sofisticados já possuem foram formadas pelo 

processo que se discutiu anteriormente: elas foram reforçadas contínua e intensamente ao 

longo do tempo. 
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A explicação proposta aqui é similar à de Zaller. As atitudes pré-existentes que 

caracterizam o processamento de novas informações dos mais sofisticados se formaram pelo 

estoque de estímulos favoráveis a elas. Para Zaller, esse processo resulta em um acúmulo de 

considerações que tende a favorecer um lado da escolha em detrimento do outro, de modo que 

as novas considerações favoráveis ao segundo nem sempre são suficientes para alterar o 

balanço das considerações que o indivíduo já possui em favor do primeiro. Não é qualquer 

estímulo que faz com que uma atitude positiva forte passe a ser negativa de uma hora para 

outra. É por isso que os mais sofisticados captam estímulos novos e ao mesmo tempo são 

capazes de manter sua posição, já que foram recorrente e intensamente reforçados a tê-la no 

tempo e no espaço. 

É possível reforçar o argumento acima mostrando que os indivíduos mais sofisticados 

tendem a ter mais orientações políticas do que os outros. A figura 2.7 mostra as proporções de 

opiniões emitidas em cada quartil de sofisticação política para algumas questões de opinião e 

preferência política em outubro: 

 
Tabela 2.7. Percentual de preferências emitidas por quartil de sofisticação política em toda a amostra 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Geral Questão 
n = 1219 n = 1109 n = 1410 n = 1144 n = 4882 

Tem identificação partidária 40,03% 51,58% 51,42% 58,13% 50,18% 
Tem identificação ideológica 44,54% 60,60% 70,43% 82,60% 64,58% 
Opina sobre privatizações 80,97% 92,97% 96,52% 98,25% 92,24% 
Opina sobre livre comércio 87,03% 96,12% 98,09% 99,48% 95,21% 
Opina sobre gastos sociais 91,06% 98,29% 97,56% 97,03% 95,99% 
Opina sobre reforma agrária 91,30% 97,48% 98,06% 98,34% 96,31% 
Tem candidato a presidente 73,50% 79,26% 77,16% 81,90% 77,84% 
Tem candidato a governador 72,27% 80,25% 82,41% 83,21% 79,58% 

 

Embora as perguntas sobre assuntos como privatizações, livre comércio, gastos sociais e 

reforma agrária apresentem níveis gerais elevados de emissão de opinião, ainda é possível 

notar que a proporção de respostas tende a aumentar linearmente conforme se aumenta o nível 

de sofisticação política. No item referido à opinião sobre as privatizações, a diferença chega a 

ser de 18 pontos percentuais entre o último e o primeiro quartil de sofisticação. Todavia, essas 

questões certamente tendem a ser menos centrais nos sistemas de crenças do que a auto-

localização ideológica e a identificação partidária. Com isso se quer dizer que essas duas 

preferências, entre os indivíduos que as portam, provavelmente têm impacto maior sobre 

comportamentos e até mesmo outras opiniões. Em relação a essas duas atitudes é que as 

diferenças entre os mais sofisticados e os menos sofisticados se mostram mais claras. A 

identificação partidária apresenta baixas proporções de respostas e a diferença do último para 
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o primeiro quartil chega a 18 pontos percentuais. A diferença é bem maior no caso da 

chamada “identificação ideológica”, para a qual essa diferença chega a quase 40 pontos 

percentuais. As questões sobre as preferências por presidente e governador em abril 

apresentam níveis intermediários de emissão, mas também mostram padrões lineares de 

aumento de emissão na medida em que se sobe o nível de sofisticação política dos 

respondentes. 

Toda essa argumentação, por outro lado, não autoriza dizer que os mais sofisticados 

resistem ao ponto de não mudarem em nenhuma circunstância suas opiniões. As orientações 

prévias, por mais fortes que sejam, sempre podem ser modificadas por estímulos novos. Vale 

lembrar que qualquer estímulo tende a ser visto como “novo” com muito mais frequência por 

indivíduos menos sofisticados que, por definição, são menos treinados a reconhecer os 

estímulos políticos, do que por indivíduos mais sofisticados. Quando isso ocorre com os mais 

politicamente sofisticados, é preciso que os estímulos sejam tão fortes ao ponto de reverterem 

de imediato o julgamento, ou que sejam tão recorrentes ao ponto de causarem uma mudança 

mais gradual no comportamento - ou mesmo que venham de uma combinação entre esses dois 

aspectos. Esse modelo de concepção do mecanismo da tomada de decisão está de acordo com 

o princípio da racionalidade defendido anteriormente e também se assemelha à formalização 

de Morris Fiorina para a mudança de preferência partidária (FIORINA, 1981, p. 65-83). 

Trata-se de um mesmo mecanismo comportamental que se aplica no entendimento tanto da 

continuidade quanto da mudança dos comportamentos. 

 
2.5. Considerações finais 
 
 

A seção anterior procurou discutir e averiguar empiricamente as conexões teóricas entre 

sofisticação e atitudes/preferências políticas. Diante do quadro apresentado, cabe anunciar o 

que será feito daqui em diante. 

A literatura sobre eleições presidenciais no Brasil tem levantado alguns fatores que 

estariam associados à decisão do voto. Alguns desses fatores mais gerais associados ao voto 

para presidente são a identificação partidária, a auto-localização ideológica, a avaliação 

retrospectiva da economia e o afeto ou a imagem que o eleitor tem em relação ao candidato. A 

proposta que se pretende desenvolver nos capítulos seguintes é a de que cada um desses 

fatores pode ser visto como uma atitude/preferência política, isto é, como uma orientação que 

os eleitores possuem em relação aos objetos do ambiente eleitoral, e cuja dinâmica de 

mudança e continuidade está sujeita às regularidades abordadas acima. Ao examinar tais 
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determinantes do voto para presidente a partir desse quadro analítico, a finalidade é contribuir 

para o entendimento dos mecanismos que regem a escolha do eleitor para presidente, tendo 

em vista que esses determinantes são convencionalmente vistos como causas do voto.  

Serão abordados aqui três dos quatro determinantes listados acima: 1) a identificação 

partidária, tomada aqui como a atitude em relação a cada partido conhecido pelo eleitor, e 

cuja comparação resulta em uma preferência por um partido; 2) a avaliação retrospectiva da 

economia, que nada mais seria do que a atitude do eleitor em relação ao desempenho 

econômico do mandatário e; 3) o que tem sido chamado de imagem ou afeto em relação aos 

candidatos, que não seria nada diferente a orientação positiva ou negativa em relação aos 

atributos pessoais o candidato. 

Optou-se por deixar de fora das análises a variável referida à identificação ideológica 

dos eleitores, visto que vários autores já exploraram o tema no Brasil. O que se encontra, em 

geral, é que tanto o conjunto de atitudes do cidadão quanto a mera identificação com os 

rótulos “direita” ou “esquerda” têm seu efeito sobre o voto condicionado pela posição social 

dos eleitores38. Esses achados parecem corroborar a tese da interação da sofisticação política, 

haja vista que a variável da sofisticação é altamente correlacionada com as variáveis referidas 

ao status sócio-econômico dos cidadãos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
38 O trabalho de André Singer (1999) é talvez o ícone maior da tentativa de afirmar a relevância do auto-
posicionamento na escala “direita/esquerda” no Brasil. Seu trabalho, contudo, não evidencia com o devido 
cuidado o papel que a dimensão referida ao envolvimento psicológico possuído pelo eleitor poderia ter no 
sentido de mediar a relação entre essa espécie de identificação ideológica e o voto. Esse ponto foi criticado por 
Reis em resenha do livro de Singer (REIS, 2000c). Posteriormente, Carreirão (2002b) testou e confirmou as 
considerações de Reis de que tal variável seria relevante apenas para os eleitores mais escolarizados. 
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Capítulo 3 - Preferência partidária: estabilidade e efetividade em ambientes complexos 
 
 

3.1. A “identificação partidária” como atitude política 

 

Boa parte da literatura da ciência política brasileira sobre comportamento eleitoral tem 

se dedicado ao exame da influência da chamada “identificação partidária” como um 

determinante do voto para presidente. Em sua maioria, esses estudos mais atuais procuram 

verificar a força com que a preferência do eleitor por um ou outro partido se associa ao seu 

voto para presidente. 

Este capítulo da dissertação se pergunta por que a “identificação partidária” pode ser 

mais ou menos efetiva em relação ao voto para presidente. O argumento central é o de que, do 

ponto de vista dos mecanismos causais envolvidos em sua formação e mudança de direção, a 

chamada “identificação partidária” não é conceitualmente distinta de qualquer outra 

orientação política. Nesse sentido, as preferências dos eleitores em relação aos partidos 

podem ser entendidas como atitudes políticas, isto é, como orientações positivas ou negativas, 

mais ou menos intensas e estáveis, estando sujeitas à influência combinada de fatores que tem 

a ver com a configuração do ambiente no qual se dá a escolha e de atributos que representem 

a história de condicionamento dos indivíduos em relação ao tipo de estímulo que está em 

jogo. 

Uma das primeiras e mais importantes formulações visando a conceituar a preferência 

partidária dos eleitores foi proposta pela escola de Michigan. Ao invés de simplesmente 

falarem em atitude ou preferência partidária, Campbell e seus colegas optaram pelo termo 

“identificação” para se referirem à orientação afetiva em relação a importantes “grupos-

objeto” do ambiente (CAMPBELL, CONVERSE, MILLER & STOKES, 1960, p. 121). Os 

autores enfatizaram explicitamente que o que chamaram de “identificação” em relação aos 

partidos seria necessariamente uma orientação afetiva forte e estável, o que a qualificaria 

como distinta das demais opiniões e preferências políticas. Em obra anterior, mas de 

orientação teórica idêntica, a posição de Campbell e seus colegas fica clara: 

 
A presente análise da identificação partidária se baseia na suposição de que os dois 
partidos servem como modelos para uma proporção significativa das pessoas deste 
país. Em outras palavras, se assume que muitas pessoas se associam 
psicologicamente com um ou outro dos partidos, e que esta identificação possui 
relações previsíveis com suas percepções, avaliações e ações. Espera-se que estas 
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relações se dêem em áreas da experiência que são relevantes para as atividades dos 
partidos políticos. (CAMPBELL, GURIN & MILLER, 1954, p. 90)39 

 

O que Campbell e seus colegas observaram em suas análises é que a identificação 

partidária no eleitorado estadunidense seria estável e altamente associada ao voto dos eleitores 

ao longo do tempo. A identificação partidária seria, nesse sentido, anterior às preferências em 

relação a outros objetos do ambiente eleitoral, inclusive a própria preferência pelo candidato a 

presidente. Ademais, os autores dedicaram um capítulo inteiro de seu livro a examinar como a 

conexão afetiva dos eleitores com o partido seria algo passado de geração para geração, 

principalmente na socialização dos cidadãos em ambientes familiares longamente 

comprometidos com a clivagem partidária existente. Diante desse quadro, a identificação 

partidária foi vista por grande parte dos estudiosos estadunidenses como o “motor imóvel” do 

comportamento político. 

Além do fato de a preferência partidária representar uma adesão quase mecânica a um 

dos partidos nos Estados Unidos, parece se verificar também certa capacidade que os partidos 

teriam de estruturar as opiniões e preferências dos eleitores sobre política. Henry Brady e Paul 

Sniderman (1985), por exemplo, mostraram que os eleitores estadunidenses seriam em sua 

maioria capazes de estimar as posições dos principais grupos políticos nos assuntos 

politicamente relevantes com base no que chamaram de “heurística do afeto” 40, ou seja, com 

base no fato de o eleitor gostar ou não de cada partido. O eleitor, dessa forma, seria capaz de 

inferir a posição de democratas e republicanos quanto a importantes dimensões temáticas da 

política dos Estados Unidos a partir de sua própria posição e de sua inclinação a gostar ou 

desgostar de tais ou quais grupos políticos. James Druckman (2001) mostrou que os 

chamados “efeitos de enquadramento” 41, isto é, a mudança das preferências dos indivíduos 

com base em controles nos enunciados da escolha, tenderia a diminuir quando houvesse a 

menção ao nome de algum dos dois grandes partidos da política dos Estados Unidos. Esses 

são apenas exemplos pontuais de uma vasta produção que atesta o quanto o partidarismo pode 

ser visto como uma atitude política estável e efetiva nas escolhas políticas dos estadunidenses. 

Alguns autores, por outro lado, não naturalizaram tanto a força que a identificação 

partidária poderia ter entre os eleitores. É possível que o estudo de Morris Fiorina (1981) seja 

                                                
39 Tradução livre de: “The present analysis of party identification is based on the assumption that the two parties 
serve as standard-setting groups for a significant proportion of the people of this country. In other words, it is 
assumed that many people associate themselves psychologically with one or the other of the parties, and that this 
identification has predictable relationships with their perceptions, evaluations and actions. These relationships 
would be expected to be in the areas of experience relevant to the activities of political parties.” 
40 Tradução livre da expressão likability heuristic. 
41 Tradução livre da expressão framing effects. 
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o grande clássico nesse sentido. Fiorina foi relativamente bem sucedido em mostrar que 

durante períodos de crises econômicas e guerras nos quais se envolveu o país em meados do 

século XX, haveria maior propensão dos eleitores a declinarem de sua preferência partidária 

se o seu partido predileto se encontrasse no poder durante a referida crise. Do ponto de vista 

teórico, Fiorina pretende justamente fornecer um quadro analítico que dê conta tanto da 

mudança quanto da continuidade da identificação partidária nos Estados Unidos. Para ele, 

ainda que a identificação partidária seja uma orientação afetiva duradoura e herdada da 

socialização política, ela pode oscilar se o desempenho do partido preferido – ou qualquer 

outra modificação significativa no ambiente eleitoral - contrariar enormemente as 

expectativas de seus eleitores. Em outras palavras, o que a escola de Michigan chamou de 

“identificação” com os partidos não é nada diferente do que a psicologia social estadunidense 

considera como sendo uma atitude, uma orientação afetiva em relação ao partido, a qual se 

forma e se modifica de acordo com os estímulos que o indivíduo recebe do ambiente. Assim, 

a chamada “identificação partidária” é uma orientação sujeita às mesmas leis que regem a 

racionalidade instrumental das orientações em relação aos demais objetos da política. 

Com a contribuição do trabalho de Fiorina, é possível concluir que a atitude ou 

preferência partidária, assim como qualquer outra atitude, possui uma dinâmica de formação e 

mudança que depende da interação entre fatores relacionados aos estímulos do ambiente e 

atributos individuais, especialmente a sofisticação política. Essa constatação implica que não 

se pode naturalizar a “identificação partidária” como sendo uma atitude estável, ou mesmo 

defini-la em função de propriedades que ela adquire em um ambiente político específico. Nem 

todo partidarismo é estável e efetivo. 

Se a preferência partidária depende de fatores ambientais e de atributos individuais, 

então é de se esperar que mesmo onde ela apareça como mais estável e efetiva seja possível 

verificar variações sistemáticas em sua dinâmica. Alguns estudos estadunidenses já discutiram 

exatamente essa variação, e vale a pena examiná-los por um momento. 

No que se refere às variações ambientais, o trabalho de Richard Brody (1991) é sem 

dúvida um dos mais importantes. Para verificar como o ambiente afeta a dinâmica da 

preferência partidária, Brody se dedicou a comparar as preferências partidárias dos cidadãos 

estadunidenses entre períodos eleitorais e não eleitorais. Como analisava um mesmo sistema 

político, Brody pressupôs que poderia controlar certas variações sistemáticas no ambiente 

eleitoral estadunidense ao longo do tempo. O autor utilizou séries temporais para mostrar que 

a identificação partidária nos Estados Unidos apresentaria frequentes flutuações em intervalos 

muito curtos de tempo, intervalos muito menores do que aqueles que haviam sido analisados 
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por Fiorina e pelos autores da escola de Michigan. Escândalos políticos, temas político-

partidários salientes, eleições e diversos outros fatores bombardeariam o eleitorado com 

estímulos favoráveis ou desfavoráveis aos atuais posicionamentos, e fariam com que as taxas 

de identificação partidária flutuassem mais do que grande parte dos analistas supunha. Nesse 

sentido, as preferências partidárias nos Estados Unidos oscilariam bem mais do que 

costumam aparentar nas pesquisas acadêmicas do país, e essas variações se associariam 

sistematicamente a mudanças na configuração de estímulos fornecidos pelo ambiente 

eleitoral. As análises de Brody lhe permitiram constatar que a preferência partidária não seria 

apenas causadora das percepções e opiniões políticas, mas que poderia ser ela mesma afetada 

por essas orientações e percepções (BRODY, 1991, p. 204). 

Do ponto de vista da variação individual da dinâmica da identificação partidária, o 

trabalho de Susan Howell (1986) fornece evidências de que a sofisticação política teria papel 

crucial na explicação. Por meio da análise de dados de painel, a autora mostrou que seria 

relativamente comum que eleitores de menor sofisticação política manifestassem preferência 

por um partido apenas depois de terem escolhido o candidato, o que indicaria que tais 

eleitores teriam sua preferência partidária afetada pela escolha do candidato, e não o contrário. 

Assim, a identificação partidária tenderia a ser uma atitude menos estável justamente entre os 

menos politicamente sofisticados. Essa consideração remete à proposição anteriormente 

defendida da tese da interação da sofisticação política: eleitores menos sofisticados teriam 

atitudes políticas menos estáveis e efetivas e estariam mais sujeitos a mudá-las ao sabor de 

estímulos mais circunstanciais (o gosto pelos candidatos, por exemplo). No caso estudado por 

Howell, tudo indica que uma preferência partidária propriamente “eleitoral” emergiu 

circunstancialmente, e que provavelmente foi a atitude mais forte em relação ao candidato do 

partido que fez com que o eleitor decidisse sua identificação com tal partido. 

Em suma, o que se pretendeu argumentar até este ponto é que a chamada “identificação 

partidária” é uma atitude política sujeita aos mecanismos causais do comportamento racional. 

Apesar da ênfase exagerada da escola de Michigan nos componentes mais estáveis dessa 

orientação, há uma ampla literatura posterior que demonstra que tal preferência oscilaria de 

forma sistemática ao longo do tempo e entre segmentos do eleitorado estadunidense. 

Enquanto o cidadão se encontra imerso na influência familiar e recebe estímulos favoráveis a 

determinado partido, ele se declara favorável a este partido. Como essa preferência foi 

reforçada continuamente ao longo do tempo, ele tende a mantê-la e a levá-la em conta quando 

pensa sobre política. No entanto, diante de circunstâncias nas quais recebe estímulos fortes e 

recorrentes que vão de encontro à sua preferência, especialmente em meio a crises 
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econômicas e escândalos políticos, esse eleitor se vê momentaneamente inclinado a 

abandonar seu partido e até mesmo a votar no candidato do partido opositor. Não é preciso 

recorrer a dois mecanismos causais distintos para se compreender a continuidade e a mudança 

de uma atitude como a “identificação” partidária, e o entendimento propiciado pelo estudo de 

Fiorina e pelo recurso aos resultados de outros autores parece se encaixar bem na concepção 

de comportamento racional defendida anteriormente. 

É importante ter em conta, todavia, que não é preciso que essa literatura posterior 

conceba a preferência partidária de maneira inteiramente distinta da escola de Michigan. 

Ainda se verificam taxas relativamente altas de partidarismo nos Estados Unidos, e o voto 

continua a ser em boa medida afetado por essa variável, ainda que existam controvérsias 

intermináveis a respeito (WATTENBERG, 1996; CRAIG, 1985; BARTELS, 2000; 

KAUFMAN, PETROCIK & SHAWN, 2008). A preferência partidária estável e efetiva não é 

de natureza conceitual inteiramente distinta da preferência partidária fraca e volátil. 

É a partir do enquadramento discutido até aqui que as próximas seções deste capítulo 

abordam a preferência partidária no Brasil. O objetivo principal da próxima seção é apresentar 

as principais discussões sobre a identificação partidária no país e problematizar seu papel 

como determinante do voto no sistema multipartidário atual. O argumento principal a ser 

desenvolvido e examinado empiricamente em uma seção posterior é o de que a complexidade 

do sistema partidário brasileiro atual tornaria mais agudo o efeito da sofisticação política 

sobre a efetividade e a estabilidade das preferências partidárias dos eleitores.  O resultado 

seria o de que a preferência partidária, vista nos Estados Unidos como um atalho eficiente 

para eleitores menos sofisticados tomarem sua decisão, seria de fato um determinante do voto 

apenas entre uma parcela minoritária de eleitores politicamente sofisticados no Brasil. 

 

3.2. A preferência partidária no Brasil 

 

As oscilações mais visíveis da distribuição das preferências partidárias no Brasil sempre 

acompanharam as mudanças drásticas ocorridas na formatação do sistema partidário. Nos 

últimos setenta anos, no mínimo três arranjos partidários distintos puderam ser observados: o 

período multipartidário pré-64, o período do bipartidarismo do regime militar e o retorno ao 

multipartidarismo nos anos oitenta. 

Do ponto de vista da oscilação das taxas gerais da preferência partidária, essas 

mudanças no sistema partidário brasileiro se refletem em alterações sistemáticas na 

distribuição das atitudes em relação aos partidos. Uma literatura relativamente extensa já deu 
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conta do assunto e a análise do conjunto dos achados permite observar o quanto o ambiente 

eleitoral afeta as atitudes políticas dos eleitores em relação aos partidos. 

O trabalho de Antonio Lavareda (1991) ajuda a compreender a distribuição da 

identificação partidária durante o período pré 64. O objetivo do autor em um ponto de seu 

trabalho é mostrar que o eleitorado do período teria apresentado taxas relativamente altas de 

adesão aos partidos políticos da época, chegando a uma média de 60% entre algumas capitais 

brasileiras (os três principais partidos eram PTB, PSD e UDN). O autor analisa dados de 

pesquisas eleitorais da época e mostra que haveria taxas consideráveis de manifestação de 

preferências partidárias, as quais seriam até mesmo maiores do que as que o sistema 

multipartidário atual apresenta. Pelos resultados que Lavareda apresenta, é possível ressaltar 

que a combinação de alguns fatores poderia causar esses níveis elevados de partidarismo, se 

comparados ao período mais atual. Em primeiro lugar, apesar de haver uma multiplicidade de 

partidos, apenas os três maiores tendiam a dividir o eleitorado e disputar os principais cargos 

políticos no país, o que representaria uma enorme simplificação do quadro partidário. Além 

disso, outro fator ambiental seria crucial para serem elevadas tais taxas: a presença de líderes 

políticos capazes de atrair as massas para seus partidos. O ponto parece muito claro em um 

exame mais atento da tabela oferecida por Lavareda a respeito da identificação partidária em 

algumas das principais capitais do país à época (1991, p. 135). Nota-se claramente que o PSP 

só atinge uma taxa de identificação partidária mais robusta em São Paulo, onde 

coincidentemente despontava Ademar de Barros como uma figura política carismática de 

extremo apelo em certos setores. A única capital onde o PSD conseguia atingir uma taxa de 

identificação partidária tão elevada quanto PTB e UDN era em Belo Horizonte, cidade 

fortemente condicionada pela presença do ex-prefeito e ex-presidente Juscelino Kubitschek. A 

UDN atingia sua taxa recorde no Rio de Janeiro, onde Carlos Lacerda contribuía para tornar o 

partido mais próximo do eleitorado. O PTB, por sua vez, atingia a taxa mais alta em Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, estado de Getúlio Vargas, político mais proeminente do período. 

Em suma, a identificação partidária parecia acompanhar a presença de figuras políticas fortes, 

e não o contrário. 

Além desses fatores que têm a ver com a estrutura dos estímulos políticos disponíveis ao 

eleitorado, vale mencionar que os analfabetos não participavam dos pleitos, e é justamente 

este segmento do eleitorado que tende a apresentar as menores taxas de adesão aos partidos42. 

                                                
42 Ver Tabela 2.7 no capítulo 2. Ver também artigo de Kinzo (2005). 
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Nesse sentido, a distribuição de atributos individuais também pode ter elevado os níveis 

gerais de partidarismo na época. 

A literatura a respeito do período seguinte é certamente a que trata de forma mais 

sistemática do tema das preferências partidárias no Brasil. Diante de taxas ainda mais 

elevadas de adesão aos partidos do que no período anterior, chegando a atingir cerca de 70% 

dos entrevistados nas cidades analisadas (especialmente em favor do MDB, partido que se 

opunha ao regime representado pela ARENA), Bolívar Lamounier (1975, 1978, 1980) e Fábio 

W. Reis (1975, 1978) trataram de se perguntar o que produziria esse quadro e quais as 

consequências que poderia ter para do desenvolvimento político do país no período. Os 

autores se perguntaram até que ponto as altas taxas de preferência pelo MDB, principalmente 

no meio urbano, se constituiriam de vínculos psicológicos baseados na adesão informada aos 

projetos do partido, ou até que ponto essas taxas representariam apenas vínculos 

circunstanciais causados pela particular configuração do sistema partidário e pela 

possibilidade de se canalizar no MDB a manifestação de insatisfações difusas em relação ao 

regime vigente. Reis (1983) oferece uma resposta clara ao questionamento acima, favorável 

ao efeito que teria a adoção do sistema bipartidário. Sobre ela, o autor afirma: 

 
Ela redundou, com efeito, numa simplificação drástica das opções e do universo defrontado 
pelo eleitor ao tomar sua decisão eleitoral. Do ponto de vista da consciência política dos 
estratos populares, tal simplificação se superpôs “convenientemente” ao simplismo das 
percepções e opiniões políticas. (REIS, 1983, p. 74-75) 

 

Fica claro no trecho acima que a configuração do sistema político, naquele momento, 

teria atuado no sentido de facilitar as escolhas dos eleitores mais alheios ao processo político-

eleitoral. Reis e Lamounier, em seus estudos, trataram de apresentar fortes evidências da 

existência de apreensões desiguais do universo político eleitoral entre os diferentes estratos da 

população. Ocorreria que os eleitores menos escolarizados teriam uma apreensão muito mais 

simplificada das informações políticas, de modo que seu comportamento, ainda que guiado 

pela identificação partidária com o MDB, seria sustentado por estímulos muito distintos 

daqueles que conformariam os comportamentos dos eleitores mais escolarizados e 

ideológicos. O segmento menos escolarizado do eleitorado possuía a imagem do MDB como 

o “partido do povo”, e tal imagem seria descolada de conteúdos mais refinados de natureza 

ideológica. 

Sendo essa adesão ao MDB um tanto circunstancial e desigual entre segmentos mais e 

menos politicamente sofisticados do eleitorado da época, o que esperar, então, da 

identificação com os partidos em um eventual contexto posterior de sistema partidário mais 
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complexo no Brasil? A resposta de Lamounier é clara no que se refere às preocupações dos 

autores com relação a estabilidade e a efetividade das atitudes partidárias em um ambiente 

político complexo e mutável como o brasileiro: 

 
É nosso propósito mostrar que a votação do MDB em São Paulo baseia-se em 
alinhamentos extraordinariamente estáveis no que diz respeito às áreas sócio-
econômicas da cidade; mas também que essa estabilidade se sustenta em conteúdos 
subjetivos bastante rarefeitos, o que nos obriga a reconhecer um alto grau de 
incerteza diante de uma eventual reformulação do quadro partidário. 
(LAMOUNIER, 1980, p. 15) 

 

É precisamente com esse quadro de incerteza que a literatura do período posterior se 

depara com o sistema multipartidário posterior ao regime militar. Alguns dos principais 

estudos sobre o tema relatam pesquisas que mostram que as taxas de partidarismo entre 1989 

e 2002 teriam variado de 40% a 50% do eleitorado (CARREIRÃO & KINZO, 2004, p. 141; 

KINZO, 2005; p. 68; SAMUELS, 2006, p. 4). Esse resultado é inferior ao dos períodos 

anteriores, além de se referir a um sistema com uma quantidade muito maior de partidos. 

Além do mais, Kinzo também mostrou que o novo arranjo partidário seria mais 

politicamente desigual do ponto de vista da preferência partidária. A análise da autora lhe 

permitiu verificar que os eleitores que declaram possuir preferência partidária são justamente 

os mais politicamente sofisticados (KINZO, 2005, p. 73). Segundo Kinzo, isso seria resultado 

do fato de que o sistema partidário teria se tornado mais complexo, o que faria com que os 

menos sofisticados tivessem mais dificuldade em manifestar adesão pelos partidos. 

Diferentemente do período militar, no qual até segmentos menos escolarizados do meio 

urbano conseguiam identificar o partido predileto, o novo sistema partidário dificultaria a 

adesão partidária do eleitorado como um todo, e mais ainda por parte dos eleitores menos 

sofisticados. 

Entretanto, grande parte da literatura mais recente que utiliza a preferência partidária nas 

análises não problematiza o efeito que sofisticação política teria sobre a efetividade e a 

estabilidade da variável no ambiente multipartidário.  Parte dessa literatura simplesmente vê a 

preferência partidária como um determinante do voto para presidente (CARREIRÃO & 

KINZO, 2004; CARREIRÃO, 2007; NICOLAU, 2007). Em geral, os estudos desse tipo 

analisam a associação entre identificação partidária e voto por meio da correlação agregada 

para todo o eleitorado, deixando implícita a proposição segundo a qual haveria apenas uma 

dinâmica por meio da qual operaria a preferência partidária. Trata-se de uma orientação 

teórica claramente distinta da que permeava os estudos de Reis e Lamounier durante a década 
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de setenta. De acordo com esses autores, ainda que boa parte do eleitorado menos 

escolarizado manifestasse preferência por um dos partidos, isso não asseguraria que tal 

identificação seria guiada por considerações políticas refinadas que a tornariam mais estável e 

efetiva. 

Elizabeth Balbachevsky (1992) parece ter ido ao outro extremo do debate. A autora 

questionou a postura dos estudos sobre o período autoritário afirmando que ela seria 

“conservadora” e defenderia a incapacidade do eleitorado de massa de se conectar com os 

partidos políticos. Para a autora, “a identificação partidária agora, tanto quanto no período 

autoritário, recorta na população o conjunto de eleitores disponíveis para a participação 

política, para quem a competição partidária alcança um significado subjetivo próprio” (1992, 

p. 140). Com isso, Balbachevsky parece defender que, dentre a parcela minoritária de 

eleitores partidários no atual sistema multipartidário brasileiro, não haveria qualquer diferença 

interna no que se refere aos níveis de apreensão da política. Nesse sentido, haveria uma e 

apenas uma “identificação partidária”, a qual seria estável e efetiva independentemente do 

nível de sofisticação política do eleitor que a manifesta. 

Por outro lado, Mônica M. M. Castro (1994) argumentou que, mesmo que se verifique a 

associação entre preferência partidária e voto, não se pode afirmar que se trata de uma atitude 

política forte entre o eleitorado brasileiro. Segundo a autora, 

 
Não se pode considerar esse fator como o único e mais importante responsável pela 
definição do voto dos eleitores, porque grande parte do eleitorado simplesmente 
não tem, nos últimos anos, preferência partidária estável, e porque os dados 
sugerem que, pelo menos parte das identificações com os partidos políticos, quando 
existem, manifesta-se somente no processo eleitoral, talvez orientadas pelas 
escolhas de candidatos. Se as preferências partidárias dos eleitores não estão 
baseadas na percepção da coincidência entre as suas opiniões e as propostas dos 
partidos, e se, no Brasil, elas não têm sido estáveis, elas podem decorrer, 
transitoriamente, da decisão de votar em certo candidato. (CASTRO, 1994, p. 168-
169) 

 

Na perspectiva defendida por Castro, seria de se esperar que, no sistema multipartidário 

brasileiro, grande parte dos eleitores que manifestam possuir preferência partidária esteja 

simplesmente a declarar possuir uma atitude que na verdade é fraca e volátil. Essa postura 

diverge totalmente do que defendeu Balbachevsky, e instaura um debate que, depois dos 

estudos da década de 70, parecia estar à margem da discussão sobre a psicologia do voto no 

Brasil. 

A próxima seção deste capítulo pretende abordar as questões acima por meio da análise 

de dados empíricos. As perspectivas de Balbachevsky e Castro serão confrontadas para, 
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afinal, se verificar se é possível entender que a chamada “identificação partidária” opera da 

mesma maneira para todos os eleitores e, por conseguinte, pode ser vista como um 

determinante forte do voto para presidente no Brasil. Vale adiantar que, levando-se em conta 

as características que tornam o sistema partidário brasileiro extremamente complexo e as 

evidências no que diz respeito à desigualdade de sofisticação política entre os eleitores do 

país, parece pouco plausível supor, como faz Balbachevsky, que o simples ato de manifestar 

preferência partidária denote a existência de uma atitude estável e efetiva. Nesse sentido, a 

perspectiva defendida aqui é essencialmente a mesma que Mônica Castro aplica em suas 

observações sobre a associação entre partidarismo e voto na atual configuração do sistema 

partidário brasileiro. 

 

3.3. A preferência pelo PT em 2002  

 

Esta seção pretende examinar a força da preferência partidária como determinante do 

voto a partir de sua estabilidade e a efetividade. Sob esse prisma, variações nas características 

do ambiente podem fazer com que os vínculos afetivos entre o eleitorado como um todo e o 

partido se modifiquem ao longo do tempo, e a desigualdade de sofisticação política pode fazer 

com que essas variações afetem desigualmente segmentos distintos do eleitorado. Essas 

premissas se baseiam nos princípios de formação e mudança de atitudes/preferências 

discutidos ao longo do Capítulo 2. 

Essa postura em relação à formação de preferências implica que um único mecanismo 

causal, sintetizado pela ideia de racionalidade instrumental, é aplicável ao funcionamento do 

comportamento de qualquer eleitor no sistema político. Nesse sentido, o que faz com que as 

preferências individuais sejam distintas entre si e tenham diferentes graus de estabilidade e 

efetividade são justamente as variações ambientais as quais cada indivíduo está exposto, 

combinadas com os atributos individuais que cada indivíduo adquiriu em sua socialização 

política. A preferência partidária varia no tempo e entre subgrupos. Quanto menores forem 

essas variações, mais evidências se têm de que o partidarismo constitui uma atitude forte. 

Esse parece constituir o núcleo da divergência delineada na seção anterior, onde Mônica 

Castro e Elizabeth Balbachevsky parecem discordar quanto à natureza das preferências 

partidárias no Brasil. 

Os dados utilizados no presente trabalho permitem examinar em alguma medida tanto a 

estabilidade quanto a efetividade das preferências partidárias em Juiz de Fora e Caxias do 
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Sul43. Primeiramente, faz-se necessário observar a distribuição da adesão aos partidos nas 

duas cidades e notar que, no agregado, ela não diverge muito das proporções encontradas no 

país como um todo. A Tabela 3.1 mostra essa distribuição em outubro de 2002. O PT 

apresenta a taxa média de cerca de 30% da amostra total, mas a adesão varia de 

aproximadamente 25% em Caxias do Sul a quase 40% em Juiz de Fora. Já a proporção de 

respondentes identificados com o PSDB parece ser um pouco menor do que os 5% 

convencionais de outras pesquisas, e não passa de 2% na amostra total, sendo que é de 1,5% 

em Caxias e de 2,5% em Juiz de Fora. Já a proporção de identificação declarada com o 

PMDB oscila de 15% em Caxias a 5% em Juiz de Fora, sendo que a proporção total se 

assemelha à distribuição nacional, sendo de aproximadamente 10% dos respondentes. No 

geral, a proporção de respondentes que declaram gostar de algum partido nesse período de 

outubro também se assemelha à distribuição que convencionalmente se encontra nas 

pesquisas eleitorais, sendo de cerca de 50%. 

 
Tabela 3.1. Distribuição da preferência partidária em outubro 

Juiz de Fora Caxias do Sul Amostra Total Partido 
n = 2594 n = 2528 n = 5122 

PMDB 5,13% 15,19% 10,09% 
PSDB 2,51% 1,54% 2,03% 
PT 39,75% 24,05% 32,00% 
Outros partidos 4,86% 5,14% 5,06% 
Nenhum 47,75% 54,08% 50,82% 

 

As análises feitas a partir daqui focalizam especificamente os respondentes que se 

declaram identificados com o PT, os petistas. Essa restrição é necessária por duas razões. 

Primeiro, como se está abordando a preferência partidária como um determinante do voto em 

eleições presidenciais, a preferência pelo PMDB não tem lugar na análise, pelo menos em 

princípio, já que o partido não lançou candidato a presidente nessa eleição. Em segundo lugar, 

a proporção de eleitores que preferem o PSDB e os outros partidos que lançaram candidatos é 

irrisória, e não se justifica sua análise tanto por questões metodológicas, já que o reduzido 

número de casos torna baixíssima a confiabilidade dos resultados, quanto por razões 

substantivas, já que se estaria falando de menos de 5% dos respondentes da pesquisa. Sendo 

assim, a análise da preferência partidária no Brasil passa, em ampla medida, pela análise 

mesma do petismo, já que a identificação em relação a esse partido é o que faz com que a taxa 

                                                
43 Os fraseados das questões da pesquisa utilizadas neste capítulo se encontram no Apêndice 1. A construção de 
variáveis a partir de baterias de perguntas que são utilizadas neste capítulo é apresentada no Apêndice 2. 
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de preferência partidária do país atinja patamares razoáveis se comparada às de outros países 

(SAMUELS, 2006, p. 1). 

O exame de pesquisas feitas para amostras distintas ao longo do tempo tem mostrado 

que a taxa de preferência pelo PT se elevou consideravelmente ao longo da década de 90 

(CARREIRÃO & KINZO, 2004; KINZO, 2005, SAMUELS, 2006) e atingiu patamares mais 

estáveis em torno dos 30% do eleitorado após 2002. Todavia, esse tipo de análise apenas 

permite ao analista ver que o nível geral de identificação com o PT se mantém relativamente 

estável ao longo do tempo, mas não autoriza dizer que essa adesão é estável no nível 

individual. É exatamente esse tipo de engano que a que é levado o analista pelo exagero na 

“agregação física” dos eleitorados em termos de um “eleitorado” (LUSKIN, 2002). O formato 

de painel dos dados aqui analisados possibilita o exame da estabilidade da preferência pelo PT 

no nível individual. Como já se mencionou, uma onda de entrevistas ocorreu nos meses de 

março e abril, antes do início do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). Outra 

onda de entrevistas foi realizada em outubro, depois do HGPE, entre o primeiro e o segundo 

turno44. A Tabela 3.2 mostra que a estabilidade do petismo nas pesquisas de séries temporais 

é, em boa medida, um artifício produzido pela chamada “agregação física”: 

 

Tabela 3.2. Cruzamento entre o número de petistas entre abril e outubro pata toda a amostra 
  Abril  
   Não Petista Petista Total 

Não Petista 2147 190 2337 Outubro 
Petista 488 618 1106 

 Total 2635 808 3443 
 

Como parece claro, a proporção de petistas é maior em outubro (32%) em relação a abril 

(23%). Nesse ponto, a análise da Tabela 3.2 corrobora as expectativas de Castro (1994) com 

relação ao fato de que parte da identificação partidária emerge no período eleitoral, não sendo 

propriamente uma atitude estável. Mas há outra evidência na tabela que parece mostrar a 

fragilidade das preferências partidárias. Se a Tabela 3.2 é lida no sentido inverso ao que 

mandam os manuais de metodologia, ou seja, se se contam as porcentagens horizontalmente, 

no sentido da variável dependente (a preferência pelo PT em outubro), nota-se que 488 dos 

1106 petistas de outubro não eram petistas em abril. Isso revela que quase metade (45%) dos 

respondentes que se declararam petistas em outubro não se “sentia” petista em abril, o que 

evidencia ainda mais a pertinência da desconfiança de Castro (1994) em relação à força da 
                                                
44 Uma onda de entrevistas também foi realizada em setembro, antes do início do HGPE. No entanto, nessa onda 
não foi perguntado aos entrevistados sobre sua preferência partidária, o que inviabiliza sua utilização. 
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associação entre preferência partidária e voto. Dessa forma, uma flutuação que no nível 

agregado parece cobrir menos de um terço dos petistas (9% dos 32% de outubro), se mostra 

bem maior quando é vista do ponto de vista individual, atingindo quase metade dos eleitores 

que preferem o PT em outubro. 

Se alguém declara ter preferência pelo PT, é de supor que venha a declarar voto pelo 

candidato do partido na eleição presidencial. No entanto, a suposição de que essa associação 

representa uma relação de causalidade na qual o partidarismo leva ao voto é justamente o que 

foi questionado por Castro (1994, p. 168-169). A alternativa proposta pela autora consiste 

basicamente em que a atitude em relação ao partido não seria mais estável e efetiva do que a 

preferência pelo candidato, e sim o contrário. Dessa forma, a preferência partidária não 

poderia ser antecedente ao voto, e sim antecedida por ele. Os dados da dissertação também 

possibilitaram um exame parcial dessa hipótese. As Tabelas 3.3 e 3.4 mostram a distribuição 

dos votos em Lula (candidato petista) em abril e em outubro comparando o grupo de petistas 

estáveis, que se chamou aqui de “Petistas de abril” 45, e o grupo de preferência instável, os 

“Petistas de outubro”: 

 
Tabela 3.3. Votos em Lula em outubro por “tipo de petismo” - Amostra total 
Votou em Lula em outubro? Petistas de outubro Petistas de abril 

Não 75 (15,37%) 63 (10,19%) 
Sim 413 (84,63%) 555 (89,81%) 

Total 488 (100,00%) 618 (100,00%) 
 

 
Tabela 3.4. Votos em Lula em abril e outubro por “tipo de petismo” - Amostra 
total 

Votou em Lula em abril e 
outubro? Petistas de outubro Petistas de abril 

Não 373 (66,43%) 252 (40,78%) 
Sim 115 (23,57%) 366 (59,22%) 

Total 488 (100,00%) 618 (100,00%) 
 

Cada tabela chama a atenção para um aspecto importante relacionado à associação entre 

petismo e voto em Lula. Na Tabela 3.3, observa-se que os dois grupos de petistas votam 

majoritariamente em Lula em outubro, o que evidencia a associação alta entre o petismo e o 

voto em Lula. Nesse aspecto, não há diferença entre ser “Petista de abril” e “Petista de 

outubro”. Já a Tabela 3.4 mostra que, quando se toma o intervalo de tempo entre abril e 

                                                
45 Esses termos foram escolhidos em clara alusão aos “may voters” e “september-to-november voters” do 
clássico estudo de Paul Lazarsfeld e seus colegas (1965, p. 52).  
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outubro, não se pode dizer que a preferência por Lula antecede a preferência pelo PT entre os 

“Petistas de outubro”. Apenas cerca de um quarto desse grupo já manifesta preferência pelo 

candidato do PT em abril, o que indica que tanto o petismo quanto a preferência por Lula 

emergiram majoritariamente no intervalo de tempo em questão. Assim, ainda que não seja 

possível constatar a direção de causalidade entre as duas preferências no sentido proposto por 

Mônica Castro, pode-se dizer que, em boa medida, as duas preferências se formaram apenas 

no período mais próximo da eleição. Nota-se também que quase 60% dos “Petistas de abril” 

já declaravam votar em Lula na onda de abril, o que representa um percentual muito maior do 

que o encontrado para os “Petistas de outubro”. 

As tabelas analisadas acima parecem favorecer a tese de Castro de que pelo menos parte 

considerável da chamada “identificação partidária” no Brasil emerge no período eleitoral e 

provavelmente apenas em virtude dele. Apenas isso já torna questionável a reivindicação de 

Balbachevsky de que a “identificação partidária” seria forte independentemente das 

desigualdades no eleitorado. Entretanto, ainda é necessário mostrar duas outras coisas. 

Primeiramente, cabe verificar se os grupos com maior e menor estabilidade na preferência 

pelo PT apresentam perfis distintos no que se refere a atributos individuais teoricamente 

relevantes, especialmente a sofisticação política. Além disso, é necessário mostrar que o 

petismo que só se manifesta em outubro é de alguma maneira menos efetivo do que o 

“Petismo de abril”, isto é, que possui menor capacidade de impactar outros comportamentos. 

A Tabela 3.5 apresenta dois modelos de regressão logística binária que estimam a 

probabilidade de um respondente que se declara petista na onda de outubro também tenha 

declarado ser petista na onda de abril, isto é, a probabilidade de que um petista tenha uma 

preferência estável ao longo do tempo pelo partido em questão. O primeiro modelo examina 

apenas o efeito da sofisticação política e da escolaridade, controlados pela cidade do 

respondente. O segundo modelo da Tabela 3.5 especifica que outros atributos medidos no 

nível individual podem também afetar a probabilidade de o respondente petista ter uma 

preferência estável pelo PT46. Os resultados obtidos seguem abaixo: 

 

 

 

 

                                                
46 Modelos anteriores foram especificados controlando por outras variáveis de perfil sócio-econômico e 
demográfico como a renda familiar, o sexo, a raça e a idade. Apenas a escolaridade teve efeito de magnitude 
relevante sobre a probabilidade de possuir preferência estável pelo PT. 
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Tabela 3.5. Regressões logísticas binárias tendo como variável dependente o “tipo de 
petismo” (Petista de outubro = 0) para toda a amostra 

Modelo 1 Modelo 2 
Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 

(Erro Padrão) (Erro Padrão) 
-1,272*** -1,451*** Intercepto 

(0,206) (0,276) 
0,068*** 0,025 Escolaridade 
(0,021) (0,023) 

0,158*** 0,086** Sofisticação política 
(0,036) (0,040) 

0,115 Exposição em conversas -  
(0,126) 
0,186 Participação eleitoral -  

(0,113) 
0,062 Associativismo  - 

(0,140) 
-0,003 Exposição à TV  - 
(0,018) 
0,023 Exposição em jornais e revistas  - 

(0,016) 
0,795*** Esquerda (Não = 0)  - 
(0,143) 

0,984*** Possui pai petista (Não = 0)  - 
(0,256) 

1,127*** 1,054*** Cidade (Juiz de Fora = 0) 
(0,143) (0,149) 

n 1104 
*** Estatisticamente significativo a 0,01 

** Estatisticamente significativo a 0,05 
 

O Modelo 1 indica que os “Petistas de abril” tendem a ser mais escolarizados e mais 

politicamente sofisticados do que os “Petistas de outubro”. Também os respondentes de 

Caxias do Sul têm maior probabilidade de serem do grupo que possui a preferência estável 

pelo PT. Apenas para ilustrar, um indivíduo que atinge o máximo de pontos na escala de 

sofisticação política (6 pontos) apresenta 24% a mais de probabilidade de pertencer ao grupos 

dos petistas estáveis, comparado ao respondente que obtém o mínimo no escore de 

sofisticação (nenhum ponto)47. A escolaridade apresenta um efeito que não chega a ter a 

metade da magnitude do efeito da sofisticação política. 

O Modelo 2 adiciona outros atributos individuais à equação do Modelo 1. Em geral, 

essas variáveis representam atributos de um perfil de indivíduo cujo comportamento revela 

que sua socialização política foi mais intensa. A variável sobre a preferência do pai pelo PT 

busca captar diretamente esse tipo perfil. Os resultados mostram que petistas que também se 
                                                
47 Por se tratar de um modelo preliminar, optou-se por não apresentar a simulação das quantidades de interesse 
nesse caso, ao contrário do que se fez nos modelos anteriores. 
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declaram de esquerda e cujo pai é ou era petista têm probabilidade muito maior de serem 

petistas estáveis. Além disso, os “Petistas de abril” tendem também a conversar com mais 

frequência sobre política e são indivíduos mais participativos nas campanhas eleitorais. Nota-

se também que a inclusão dessas novas variáveis faz com que o efeito da sofisticação caia 

pela metade, o que é natural, uma vez que essas variáveis compartilham variância e estão 

todas ligadas a histórias de condicionamento político parecidas. O efeito da escolaridade cai 

muito e perde importância frente às demais variáveis independentes do modelo. As variáveis 

de associativismo e exposição a meios de comunicação apresentaram efeitos minúsculos que 

podem ser considerados nulos.  

Em suma, o Modelo 2 pretendeu mostrar que o que se tem são dois perfis distintos de 

petistas, perfis que se refletem na estabilidade da preferência que os indivíduos declaram ter 

com o partido. De acordo coma discussão teórica já empreendida a respeito da natureza da 

formação das preferências, indivíduos cuja socialização política foi mais intensa tendem a 

reconhecer e a responder com mais frequência aos estímulos de natureza política. Isso indica 

que esses indivíduos são mais politicamente sofisticados, isto é, reconhecem mais facilmente 

os estímulos política, e possuem orientações mais estáveis e efetivas em relação aos objetos 

da política. Suas orientações são estáveis porque foram reforçadas ao longo do tempo, de 

modo que um novo estímulo precisa ser muito forte para movê-los de sua atual preferência. 

Suas preferências são mais efetivas porque se constituíram com base em estímulos fortes e 

recorrentes, de modo que se associam com outras preferências que o indivíduo forma em 

situações com ambientes semelhantes. As análises acima permitem concluir que, do ponto de 

vista de pelo menos uma dimensão da força das atitudes políticas, a estabilidade, existem 

diferenças cruciais entre indivíduos mais e menos politizados que declaram preferir um 

partido (no caso, o PT). A Tabela 3.6 permite, finalmente, avaliar a magnitude do efeito das 

variáveis mais fortemente associadas aos perfis no Modelo 2 acima. Vale lembrar que o 

modelo da Tabela 3.5 é um modelo de regressão aditivo simples, sendo que os valores 

encontrados para as probabilidades na Tabela 3.6 resultam apenas da adição das 

probabilidades dadas por cada estimativa da regressão:  
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Tabela 3.6. Simulação de valores de interesse do modelo logístico da Tabela 3.6 para toda a 
amostra  

Sofisticação 
Política 

Exposição em 
Conversas 

Participação 
Eleitoral Esquerda Pai Petista Probabilidade de ser 

"Petista de abril" 

Não 0,32 Não 
Sim 0,55 
Não 0,50 

Nenhuma 
(=0) 

Sim 
Sim 0,73 
Não 0,45 Não 
Sim 0,68 
Não 0,64 

Nunca (=0) 

Todas (=3) 
Sim 

Sim 0,82 
Não 0,40 Não 
Sim 0,63 
Não 0,59 

Nenhuma 
(=0) 

Sim 
Sim 0,78 
Não 0,53 Não 
Sim 0,75 
Não 0,71 

Nenhuma (=0) 

Frequentemente 
(=3) 

Todas (=3) 
Sim 

Sim 0,86 
Não 0,38 Não 
Sim 0,61 
Não 0,57 

Nenhuma 
(=0) 

Sim 
Sim 0,78 
Não 0,51 Não 
Sim 0,73 
Não 0,69 

Nunca (=0) 

Todas (=3) 
Sim 

Sim 0,85 
Não 0,46 Não 
Sim 0,68 
Não 0,65 

Nenhuma 
(=0) 

Sim 
Sim 0,83 
Não 0,59 Não 
Sim 0,79 
Não 0,76 

Média (=3) 

Frequentemente 
(=3) 

Todas (=3) 
Sim 

Sim 0,89 
Não 0,43 Não 
Sim 0,67 
Não 0,63 

Nenhuma 
(=0) 

Sim 
Sim 0,82 
Não 0,58 Não 
Sim 0,77 
Não 0,74 

Nunca (=0) 

Todas (=3) 
Sim 

Sim 0,88 
Não 0,52 Não 
Sim 0,74 
Não 0,70 

Nenhuma 
(=0) 

Sim 
Sim 0,86 
Não 0,65 Não 
Sim 0,82 
Não 0,81 

Muita (=6) 

Frequentemente 
(=3) 

Todas (=3) 
Sim 

Sim 0,91 
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A simulação dos valores de interesse da Tabela 3.6 mostra que as variáveis inseridas 

respondem por grande parte da variabilidade na probabilidade de que os petistas sejam 

estáveis. Possuir um pai petista aumenta em média 22% a probabilidade de se ter preferência 

estável pelo PT. Ser de esquerda aumenta essa probabilidade em cerca de 18%. Um petista 

que declara conversar frequentemente sobre política tem apenas 8% a mais de probabilidade 

de ser um petista estável do que aquele que declara nunca conversar sobre o assunto. A 

sofisticação também apresenta um efeito baixo com esses novos controles (apenas 1% a mais 

para cada ponto a mais na escala), e o efeito da participação eleitoral é um pouco maior (cerca 

de 2% a mais para cada ponto aumentado na escala de 0 a 3). No geral, a agregação desses 

fatores, que tendem a apresentar alguma correlação entre si, altera bastante a probabilidade de 

um petista possuir preferência estável, o que indica que existem atributos individuais 

sistematicamente associados com a estabilidade do partidarismo. 

O passo final das análises do presente capítulo consiste em verificar se existem 

diferenças no que se refere à efetividade da preferência partidária entre os grupos de petistas 

mais e menos estáveis. Como se viu na Tabela 3.3, os dois grupos votam em proporções 

muito parecidas no candidato do PT para a presidência. No entanto, pela análise da 

estabilidade, parece complicado inferir que é o petismo que causa o voto, pelo menos para 

uma parcela significativa de eleitores que alegam preferir o PT. O petismo só pode causar o 

voto para presidente se for mais forte que a preferência pelo candidato. A Tabela 3.7 compara 

os “Petistas de abril” com os “Petistas de outubro” no que se refere aos votos para outros 

cargos. Se a efetividade do partidarismo dos dois grupos for igual, é de se esperar que ambos 

votem majoritariamente no PT para outros cargos, e que também tenham a mesma 

probabilidade de votar na legenda para deputado federal. 

 
Tabela 3.7. Percentual de votos petistas por "tipo de petismo" para toda a amostra 

Petista de outubro Petista de abril Outros votos no PT em outubro 
n = 488 n = 618 

Votou no PT para o governo estadual 55,74% 71,20% 
Votou no PT para o senado 55,53% 71,20% 
Votou na legenda do PT para deputado estadual 13,32% 16,67% 

 

As diferenças que a tabela acima apresenta não podem ser negligenciadas. Nota-se que 

enquanto aproximadamente 55% dos “Petistas de outubro” votam nos candidatos do PT 

também para o governo do estado e para o senado, a proporção desses votos entre os “Petistas 

de abril” é maior, chegando a cerca de 70% do subgrupo. No que se refere ao voto na legenda, 

a diferença encontrada é muito menor, sendo a proporção de 16% entre os petistas estáveis e 
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de 13% entre os petistas instáveis. Ainda que as diferenças encontradas na tabela acima não 

sejam tão grandes, elas se dão no sentido esperado, mostrando que a preferência partidária do 

grupo dos “Petistas de abril” tende a ser mais efetiva do que a dos “Petistas de outubro”. 

Por fim, ainda é possível retornar à própria estabilidade da preferência partidária dos 

dois grupos. Em certo sentido, trata-se da efetividade que a preferência pelo PT em outubro de 

2002 tem sobre a preferência pelo PT tempos mais tarde. Os resultados da Tabela 3.8 são 

inequívocos em mostrar que apenas 30% dos “Petistas de outubro” ainda se declaram petistas 

em 2004. Por outro lado, quase 60% dos “Petistas de abril” ainda declara preferir o partido em 

2004. Ainda vale notar que enquanto cerca de 15% dos “Petistas de outubro” migra para 

outros partidos em 2004, uma proporção um pouco menor dos “Petistas de abril” o faz, sendo 

de 10%. 

 
3.8. Distribuição da preferência partidária do tipos de petista em 2004 

Petistas de outubro Petistas de abril Partido 
n = 332 n = 436 

PT 31,33% 58,49% 
PSDB 1,81% 1,38% 
PMDB 7,83% 4,12% 
Outros partidos 6,93% 4,82% 
Nenhum 52,11% 31,19% 

 

Em suma, as evidências apresentadas nesta seção apontam para a possibilidade de que 

parte relevante da preferência pelo PT que se manifesta nas eleições presidenciais é apenas 

circunstancial. Esse petismo “eleitoral” é menos estável e menos efetivo do que o 

partidarismo daquele núcleo de petistas mais sofisticados que acompanha o partido com mais 

frequência. Evidentemente, a medida de estabilidade utilizada aqui apresenta limitações, visto 

que só capta a mudança entre dois pontos do tempo, constituindo assim uma variável binária. 

Isso certamente acaba por simplificar os resultados e esconder matizes importantes. De todo 

modo, o formato de painel da pesquisa possibilitou testar hipóteses que ainda não haviam sido 

examinadas mais diretamente por meio de dados empíricos. Diante dos achados aqui obtidos, 

é possível questionar a validade teórica de análises que vêem a preferência partidária como 

uma causa ou um determinante que antecede o voto para presidente a partir do exame de 

correlações “agregadas” para todo o eleitorado. 
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3.4. Considerações finais 

 

O que se pode extrair das análises feitas acima é que parece equivocado supor que todo 

partidarismo manifestado no Brasil é partidarismo forte. As características do ambiente 

eleitoral brasileiro dificultam enormemente o estabelecimento de vínculos afetivos dos 

eleitores com os partidos, e essa dificuldade é ainda a maior para os eleitores menos 

sofisticados. Nesse sentido, a interação entre a complexidade do ambiente eleitoral e a 

desigualdade de sofisticação política no eleitorado ajuda a entender o efeito maior ou menor 

que as preferências partidárias têm sobre o comportamento político em diferentes pontos do 

tempo e do espaço. 

Se as análises acima são válidas, então se pode dizer que a correlação agregada entre 

partidarismo e voto no Brasil esconde o fato de que a segunda variável só é determinada pela 

primeira, de fato, para uma minoria politicamente sofisticada de eleitores. Esse raciocínio 

parece se aplicar a cerca de metade dos petistas que se manifesta em outubro, que não passaria 

de 20% do eleitorado brasileiro. Enquanto evidências teriam sido apresentadas desde o estudo 

da escola de Michigan no sentido de que até mesmo eleitores menos sofisticados seriam 

capazes de se conectar afetivamente aos partidos estadunidenses, os resultados aqui obtidos 

mostram que o sistema partidário brasileiro seria muito mais excludente nesse aspecto. 

Porém, as diferenças de estabilidade e efetividade das preferências partidárias de acordo 

com o nível de sofisticação política não denotam que eleitores menos sofisticados sejam 

irracionais ou mesmo que sejam os culpados por tudo isso. Ainda que seu comportamento 

apresente padrões mais erráticos e menos previsíveis, o que os resultados das análises acima 

mostram é que eles respondem menos aos partidos enquanto objetos do ambiente eleitoral. 

Além disso, mesmo quando um grupo de eleitores declara preferência por um partido, a 

desigualdade de sofisticação política tem efeito no sentido de que os menos sofisticados 

tendem a formar essa preferência com base em estímulos mais transitórios do ambiente 

eleitoral, e não em percepções quanto à questões políticas centrais que perpassam o sistema 

partidário. Para esse último grupo, ainda que a preferência partidária se manifeste nas 

pesquisas eleitorais, ele não é muito mais do que apenas uma resposta a uma pergunta. Como 

é baseada em estímulos passageiros, ela tende a desaparecer mais facilmente e a não afetar 

outras preferências políticas importantes que o cidadão é chamado a manifestar. 

Nesse sentido, a instabilidade e a falta de efetividade das preferências partidárias dos 

cidadãos menos sofisticados revelam justamente seu esforço para dar conta dos 

acontecimentos políticos à sua volta. Diante de um ambiente eleitoral complexo e da própria 
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falta de habilidade em manusear as informações políticas que recebem, esses eleitores 

procuram responder aos partidos e candidatos conforme recebem incentivos positivos ou 

negativos para tanto. A manifestação um tanto errática de suas preferências apenas revela as 

dificuldades que o ambiente eleitoral complexo impõe aos eleitores menos sofisticados. 

Não se trata, portanto, de colocar a culpa por certos padrões de comportamentos 

simplesmente na falta de sofisticação e interesse político dos eleitores. Em ampla medida, o 

sistema político é responsável por fornecer cenários mais ou menos estáveis e organizados de 

escolha aos cidadãos. Além disso, é possível discutir se, uma vez que a desigualdade de 

sofisticação política está sistematicamente associada às desigualdades de certos recursos 

socialmente relevantes, também não cabe ao próprio sistema sócio-político o papel de reduzir 

essa desigualdade entre os cidadãos. Essas questões de cunho normativo referidas ao papel 

que a desigualdade política entre os cidadãos e ao efeito do sistema político sobre as 

preferências serão abordadas com mais atenção no capítulo conclusivo da dissertação. 
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Capítulo 4 - Voto retrospectivo e sofisticação política 
 

 

4.1. A avaliação retrospectiva da economia no Brasil 

 

Os estudos eleitorais mais recentes no Brasil têm procurado um determinante do voto 

que tenha maior poder explicativo do que a preferência partidária e outras opiniões políticas. 

A chamada avaliação retrospectiva da economia tem ganhando enorme destaque e parece 

apresentar resultados mais fortes do que os demais determinantes do voto. Se o eleitor, por 

assim dizer, “médio” no Brasil não vota com base em vínculos afetivos de longa duração com 

os partidos, se desconhece os termos “direita” e “esquerda”, e se, além disso, também não 

conecta outras opiniões políticas com seu voto para presidente, com base em quê se pode 

dizer que os brasileiros escolhem seu candidato a presidente? Se apenas uma minoria é capaz 

de usar suas orientações em relação a partidos e questões politicamente relevantes para 

escolher o candidato, o que faria do voto da grande massa de eleitores desinteressados e 

desinformados por política uma escolha minimamente sensata? 

A tentativa de se desconstruir o discurso segundo o qual as massas votariam de forma 

errática e difusa parece obter algum suporte no achados da literatura mais recente sobre 

eleições no Brasil. Para o caso das eleições presidenciais de 1994, estudos com base em dados 

de pesquisas de opinião mostraram que a avaliação positiva do plano real estaria associada ao 

voto no candidato Fernando Henrique Cardoso (MENDES & VENTURI, 1994; 

MENEGUELLO, 1996). Camargos (1999) mostrou mais tarde que tanto a avaliação do 

desempenho mais geral da economia quanto da situação econômica pessoal teria afetado o 

voto em Lula e Fernando Henrique Cardoso em 1998. Além disso, Camargos também 

verificou, com base em seus dados de nível individual, que as expectativas com relação à 

situação econômica pessoal e do país também afetariam o voto para presidente em 1998. 

Carreirão (1999) também analisou dados coletados no nível dos indivíduos para constatar que 

a avaliação da economia teria afetado o voto para presidente e a avaliação do governo no 

período de 1994 a 1998. 

No que se refere a 2002, as evidências sobre o efeito da avaliação retrospectiva também 

vêm predominantemente de análises de dados de survey. Os trabalhos de Carreirão (2004, 

2007; CARREIRÃO & BARBETTA, 2004) e de Nicolau (2007) mostraram que a avaliação 

retrospectiva do desempenho do governo de Fernando Henrique Cardoso estaria associada ao 



 

 

96 

96 

voto para presidente, tendo efeito positivo sobre o voto em José Serra e negativo sobre o voto 

em Lula. 

Já para as eleições presidenciais de 2006, grande parte dos estudos empíricos realizados 

se baseia em dados agregados. Em geral, os trabalhos voltados para o pleito de 2006 mostram 

uma mudança no padrão espacial de votação que Lula recebeu nessa eleição em relação a 

2002. O que se verificou é que, diferentemente do que ocorreu em 2002, quando Lula recebeu 

proporções de votos homogêneas em relação às regiões do país, em 2006 sua votação tendeu a 

ser muito maior nas regiões mais pobres do país, especialmente o Nordeste, onde havia maior 

proporção de beneficiários do programa Bolsa Família (NICOLAU & PEIXOTO, 2007; 

HUNTER & POWER, 2007; SOARES & TERRON, 2008). Outros autores questionaram e 

testaram, também por meio da análise de dados agregados, se os padrões regionais de votação 

em Lula não se deveriam à economia, isto é, se as regiões mais pobres do país não seriam 

também as mais beneficiadas com o retrospecto econômico favorável do primeiro mandato de 

Lula (ZUCCO, 2008; CARRARO ET AL, 2009). Além desses achados empíricos por meio de 

dados agregados, o estudo de Licio, Rennó e Castro (2009) pôde examinar o efeito do 

programa Bolsa Família sobre o voto e sobre a avaliação positiva do desempenho do governo 

Lula com dados de survey. De acordo com esses autores, a análise dos dados no nível 

individual confirmaria de forma mais contundente a associação que já havia sido verificada 

pelos estudos de dados agregados porque estaria a salvo da ocorrência da chamada “falácia 

ecológica”. 

Este capítulo pretende aplicar a perspectiva da interação da sofisticação política para a 

análise do efeito da avaliação retrospectiva sobre o voto para presidente nas eleições 

brasileiras de 2002. O argumento principal a ser defendido é o de que a variável da avaliação 

retrospectiva não pode ser considerada um fator determinante do voto para todo o eleitorado 

se não se leva em conta a desigualdade de sofisticação política nas análises. Trata-se 

precisamente de se retomar nesse ponto a crítica de Luskin (2002), já encontrada em Converse 

(1964), ao procedimento de “agregação física” da análise da opinião pública, isto é, a prática 

comum de se examinar associações entre variáveis para o eleitorado como um todo sem se 

incluir na análise a desigualdade política entre os cidadãos. A premissa mais elementar do 

capítulo é a de que a avaliação retrospectiva da economia, tanto a que se volta para a situação 

pessoal quanto a que se volta para o país, a chamada avaliação sociotrópica, pode ser 

entendida como uma orientação ou uma atitude em relação ao um objeto mais geral do 

ambiente político, qual seja, a situação econômica do respondente ou do país. Nesse sentido, a 

avaliação retrospectiva da economia está sujeita ao efeito da combinação entre fatores 
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ambientais e a sofisticação política, sendo que sua estabilidade e efetividade sobre o voto 

dependem dessas condições. A maioria, senão a totalidade dos estudos mais atuais sobre o 

tema no Brasil parece deixar de lado a possibilidade de que o nível de sofisticação política do 

cidadão possa alterar a probabilidade de que este associe a sua avaliação da economia 

(pessoal ou do país como um todo) com o seu voto. Se a avaliação retrospectiva parece 

representar uma espécie de “salvação” para a racionalidade do voto das massas, é preciso 

testar até que ponto os eleitores com níveis mais baixos de sofisticação política conseguiriam 

conectá-la à escolha entre candidatos a presidente. 

 

4.2. A avaliação retrospectiva como atitude e o problema da agregação 

 

Quando uma pessoa responde a uma pergunta sobre sua avaliação da economia em uma 

pesquisa de opinião, ela leva em conta as considerações ou informações que tem sobre o 

assunto. As considerações das quais as pessoas se recordam ao avaliar a situação da 

economia, seja do país ou do próprio lar, podem variar em conteúdo e em quantidade. Se a 

pessoa tiver mais considerações positivas do que negativas, provavelmente emitirá um 

julgamento positivo sobre o objeto. Nesse sentido, o mecanismo comportamental de emissão 

de resposta a esse tipo de pergunta não difere em nada das respostas dadas a outras questões 

de opinião sobre política, as quais foram examinadas no Capítulo 2. 

Todavia, para que uma pessoa estabeleça uma conexão entre sua avaliação da economia 

do país e seu voto para presidente, são necessários alguns requisitos. Primeiramente, deve-se 

eleger pelo menos um indicador do que seja o desempenho econômico país. Assim, é preciso 

que a pessoa identifique um ou mais indicadores de bom ou mau desempenho econômico e 

defina o critério de sua avaliação. Um segundo passo importante é que a pessoa seja capaz de 

identificar a conexão entre o indicador de desempenho econômico e a própria política do país; 

é preciso que o indivíduo saiba que aquele aspecto da economia depende das decisões 

políticas. Um terceiro passo é o de que o indivíduo deve ser capaz de responsabilizar algum 

dos candidatos ou partidos que concorrem na eleição. Dessa forma, se ele vê o mandatário do 

governo federal como responsável pelo bom ou mau desempenho da economia, aumenta a 

probabilidade de que ele relacione a escolha de seu candidato à presidência com essa 

avaliação. 

No que se refere à avaliação que a pessoa faz de sua situação financeira pessoal, os 

requisitos são parecidos. Primeiro, é preciso identificar se há algo que torne melhor ou pior a 

situação econômica pessoal no intervalo de tempo avaliado. Segundo, é preciso saber 
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estabelecer uma conexão entre este indicador e as ações políticas dos governantes durante o 

intervalo de tempo analisado. Por fim, é preciso que o indivíduo seja capaz de saber se algum 

dos presidenciáveis tem a ver com essas decisões que supostamente teriam afetado sua 

situação econômica pessoal nos últimos tempos. 

Tendo em vista os requisitos listados acima para que a avaliação retrospectiva 

(sociotrópica ou pessoal) tenha efeito sobre o voto, pode-se dizer que a probabilidade de que 

isso ocorra varia de indivíduo para indivíduo. Sendo assim, a força da avaliação retrospectiva 

da economia enquanto manifestação de uma orientação em relação a um objeto político pode 

variar de acordo com fatores ambientais, isto é, referidos aos ambientes em que o indivíduo 

foi exposto e ao ambiente mesmo da situação na qual ele escolhe, e conforme a habilidade do 

indivíduo em reconhecer os estímulos relacionados à política, a qual foi adquirida ao longo de 

sua socialização política. Faz-se necessário, portanto, que o ambiente forneça estímulos claros 

no sentido de indicar para o eleitor os indicadores nos quais ele pode “politizar” sua avaliação 

da economia, e também que o eleitor tenha o mínimo de sofisticação para reconhecer esses 

estímulos e ter seu comportamento influenciado por eles. 

As análises do efeito da avaliação retrospectiva da economia sobre o voto no Brasil não 

chegam a abordar o problema da estabilidade e da efetividade de tal determinante levando em 

conta a desigualdade de sofisticação política. Perde-se de vista, com isso, variações 

individuais que podem ser teoricamente relevantes, justamente por conta do problema da 

“agregação física” das análises (LUSKIN, 2002). Vale enfatizar aqui que não se trata da 

diferença entre análises que utilizam dados coletados no nível de agregados coletivos (como 

zonas eleitorais, por exemplo), e no nível dos indivíduos. É lugar comum nas análises do 

comportamento político que usam dados de nível individual a afirmação de que a grande 

vantagem desse tipo de material seria a superação do risco da “falácia ecológica” nos modelos 

lineares. Isso ocorreria quando as correlações entre as variáveis no nível agregado não se 

verificassem no nível individual. Evidentemente, é sempre preferível dispor de dados 

coletados no nível dos indivíduos quando isso é possível. Todavia, a ênfase no problema da 

“falácia ecológica” deixa na sombra o problema da “agregação física”. 

Luskin (2002, p. 225) argumenta que, do ponto de vista das diferenças de especificação 

entre modelos lineares entre dados individuais e agregados, haveria um aspecto em que os 

dados individuais apresentariam uma vantagem clara, e esse aspecto teria apenas ligação 

indireta com o problema da “falácia ecológica”. Um modelo linear aditivo simples para dados 

de nível individual poderia ser ilustrado na equação abaixo: 
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yi = β0 +  β1xi + ui 

 

Já para os dados coletivos, como mostra Luskin, a especificação do modelo linear muda 

um pouco: 

 

ȳ  g = β0 +  β1x̄  g + ū  g 

 

Na equação para os dados agregados, as variáveis e o termo de erro são representados 

pelos resíduos entre os grupos de agregação g analisados. O que se observa é que os dois 

modelos são iguais, com a diferença de que os resíduos do modelo de dados individuais 

devem ser homocedásticos (distribuídos normalmente tendo como média a reta de regressão 

ajustada), ao passo que os resíduos do modelo de dados agregados devem ser heterocedásticos 

(LUSKIN, 2002, p. 225), além de que as variáveis de nível coletivo assumem os valores das 

médias dos subgrupos analisados. Em meio às especificidades técnicas no ajuste de cada um 

dos modelos acima, o que se sabe é que o problema da “falácia ecológica” tem sido 

minimizado com o desenvolvimento de formas mais adequadas de se especificar essas 

equações (KATZ & KING, 1999). 

Por outro lado, quando se trata da especificação de modelos lineares não aditivos, há 

uma diferença crucial no cômputo com os dois tipos de dados. Modelos não-aditivos são 

justamente os que contêm termos interativos que testam hipóteses condicionais, isto é, 

hipóteses que examinam se direção e a força de uma associação entre duas variáveis 

dependem linearmente do valor que assume uma terceira variável. Uma ilustração de modelo 

não-aditivo para dados individuais aparece na equação abaixo: 

 

yi = β0 +  β1xi1*xi2 + ui 

 

Todavia, a equação que especifica esse mesmo padrão de associação nos dados 

agregados não é análoga à dos dados individuais: 

 

 ̄y  g = β0 +  β1(x̄  g1*  x̄  g2 + s12g) + ū  g 

y ̄  g = β0 +  β1 ̄x  g1 * x̄  g2 + β1s12g + ū  g 

 

Na equação dos dados agregados, s12g representa a covariância amostral de x1 e x2 dentro 

de cada grupo g. O que esta breve formulação demonstra é que na especificação de modelos 
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não-aditivos para dados agregados ocorre o clássico problema de omissão de variável, uma 

vez que s12g só pode ser obtida com os dados coletados no nível individual, e impede que o 

coeficiente β1 seja estimado corretamente nos dados agregados (LUSKIN, 2002, p. 226). 

Portanto, o grande problema de tentar captar processos decisórios individuais por meio da 

análise de dados agregados ocorre mesmo quando se tem hipóteses condicionais. 

Se os modelos lineares que buscam captar a tomada de decisão individual para amostras 

inteiras pretendem superar supostas desvantagens da análise de dados agregados, eles não 

podem pretender acessar o problema da desigualdade entre os eleitores sem especificar as 

hipóteses condicionais que os modelos lineares de dados agregados não possibilitam realizar. 

Nesse sentido, a análise da avaliação retrospectiva da economia enquanto um determinante do 

voto para presidente no Brasil ainda carece de testar com mais profundidade a hipótese da 

interação da sofisticação política. Se se pretende que seja a avaliação da economia o que 

permite ao eleitorado de massa tomar suas decisões nas eleições, então a tensão entre dados 

agregados e individuais requer ser superada em termos que vão além do problema mais 

elementar da “falácia ecológica”. 

Nos Estados Unidos, apesar da grande quantidade de estudos que utilizam dados 

agregados apresentarem evidências de que a avaliação retrospectiva pode - às vezes - ter 

efeito sobre o voto (KRAMER, 1971; LEWIS-BECK, 1985; NADEAU & LEWIS-BECK, 

2001), também há alguns estudos que analisam o efeito da variável dependendo do 

pertencimento a subgrupos do eleitorado. No que se refere à estabilidade da avaliação da 

economia do país, o já mencionado estudo de Susan Howell (1986) mostrou que a percepção 

da economia tende a ser mais instável entre eleitores menos politicamente sofisticados, e que 

para esses eleitores a preferência pelo candidato pode ser até mais estável e afetar o 

julgamento do indivíduo sobre o desempenho da economia do país. No que tange à 

efetividade deste determinante, o clássico estudo de Morris Fiorina (1981) mostrou que a 

avaliação da economia tenderia se conectar mais sistematicamente com o voto na medida em 

que se aumenta o nível de escolaridade, interesse por política e exposição às informações 

políticas (FIORINA, 1981, p. 49-56). Diana Mutz (1993) também verificou que o nível de 

sofisticação política dos eleitores tenderia a aumentar o efeito da avaliação da situação 

econômica pessoal sobre as preferências políticas. Em suma, esses são alguns estudos que 

levam em conta a desigualdade de sofisticação política e envolvimento político dos eleitores 

ao examinarem o efeito da avaliação retrospectiva da economia sobre o voto. Obviamente, há 

uma série de outras hipóteses sobre os mecanismos por meio dos quais a avaliação da 

economia afeta as preferências políticas que podem ajudar a elucidar o assunto, mas esses 
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tópicos não serão abordados aqui em virtude do foco na hipótese da interação da sofisticação 

política e também do material que se tem disponível. 

 

4.3. Economia, sofisticação política e voto na eleição presidencial de 2002 

 

Esta seção pretende utilizar os dados da pesquisa para examinar a variação individual no 

que se refere à estabilidade e efetividade da avaliação retrospectiva enquanto determinante do 

voto para presidente em 2002. O objetivo, então, é apenas verificar em que medida a interação 

com a sofisticação política pode mediar o efeito da avaliação econômica sobre o voto para 

presidente. Para as análises feitas abaixo, foram selecionados os respondentes da pesquisa de 

Juiz de Fora e Caxias do Sul que aparecem nas três ondas da entrevista aplicadas ao longo do 

ano de 2002 (abril/maio, setembro e outubro). 

O primeiro passo das análises empreendidas a partir daqui é o de examinar a 

estabilidade da avaliação retrospectiva e sua relação com a sofisticação política dos 

respondentes. A Figura 4.1 a seguir ilustra as correlações entre as opiniões emitidas sobre a 

avaliação da economia do país e do próprio respondente nos três pontos do tempo em que o 

questionário foi aplicado em 2002. Logo em seguida, a Tabela 4.1 apresenta as correlações 

tau-B de Kendall entre os itens ordinais de avaliação retrospectiva sociotrópica e pessoal ao 

longo do tempo48: 

 
Figura 4.1. Correlações tau-B de Kendall entre as avaliações da economia ao longo de 2002 

 

 
 

                                                
48 As duas perguntas perguntavam se o respondente achava que a situação econômica do país e a sua haviam 
melhorado muito, melhorado pouco, ficado iguais, piorado pouco ou piorado muito nos 12 meses anteriores á 
aplicação da entrevista. Para ver os fraseados completos basta ver o Apêndice 1 desta dissertação. 

Avaliação em Abril Avaliação em Setembro Avaliação em Outubro

21

3
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Tabela 4.1. Correlações Tau-B de Kendall entre avaliações da economia 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Amostra total 
  n = 740 n = 690 n = 872 n = 733 n = 3035 

Avaliação pessoal 
1 0,346 0,364 0,379 0,452 0,384 
2 0,389 0,492 0,462 0,533 0,467 
3 0,290 0,324 0,354 0,405 0,343 

Avaliação sociotrópica 
1 0,236 0,203 0,249 0,331 0,259 
2 0,260 0,267 0,262 0,357 0,294 
3 0,203 0,211 0,212 0,292 0,234 

 

Os resultados apresentados acima mostram padrões claros. Em primeiro lugar, é 

possível observar que, em média, as associações entre as avaliações da economia ao longo do 

tempo são baixas ou moderadas e apenas passam de 0,5 para uma das células dos 

respondentes do quartil mais sofisticado da amostra. Isso significa que, em geral, menos da 

metade dos respondentes tende a dar exatamente a mesma resposta na pergunta sobre a 

avaliação retrospectiva entre dois pontos do tempo. Em segundo lugar, o efeito interativo da 

sofisticação se dá de forma moderada. Em geral, a correlação entre as avaliações 

retrospectivas, tanto sociotrópica quanto pessoal, tende a aumentar conforme se passa do 

primeiro para o último quartil, isto é, quando se aumenta o nível de sofisticação política do 

subgrupo de respondentes para o qual a correlação é extraída. 

O passo mais importante do exame da hipótese da interação da sofisticação política para 

o efeito da avaliação retrospectiva da economia sobre o voto se refere à efetividade. Conforme 

foi argumentado na seção anterior deste capítulo, o ato de conectar a opinião sobre o 

desempenho da economia do país ou da própria situação pessoal com o voto para presidente 

não é tão simples. É preciso identificar um indicador do desempenho da economia e ser capaz 

emitir um juízo a respeito do que ele revela. Além disso, é preciso que o respondente 

considere que, caso exista, a variação do indicador de desempenho econômico (do país ou 

pessoal) tenha alguma relação com os acontecimentos e as decisões políticas. Por último, 

além de tudo isso, é preciso que o respondente seja capaz de responsabilizar algum partido ou 

candidato pela variação que ele verifica na economia, a qual pode ver como benéfica ou 

maléfica. Sendo assim, a emissão de uma opinião sobre o desempenho da economia no último 

ano requer que o indivíduo tenha em conta uma série de considerações a respeito do assunto, e 

isso indica justamente que a avaliação retrospectiva é um determinante do voto que está 

sujeito às leis formação e mudança de preferências que já foram discutidas aqui. 



 

 

103 

103 

Dessa forma, é de se esperar que, assim como no caso da estabilidade, a efetividade da 

avaliação retrospectiva sobre o voto para presidente seja afetada por fatores ambientais e pela 

habilidade do respondente em relação ao assunto política. Ambientes mais simplificados e 

com opções políticas claramente discerníveis podem facilitar a tarefa do eleitor de conectar 

economia e voto. Quanto maior o nível de sofisticação política de um eleitor, maior é a 

probabilidade de que este associe tanto sua avaliação econômica pessoal quanto sua avaliação 

econômica geral com seu voto. 

Para se testar as proposições defendidas acima, foram utilizados modelos de regressão 

logística binária para explicar o voto em Lula e em Serra nas três ondas da pesquisa. Neste 

caso parece importante controlar o efeito da avaliação retrospectiva pelo de outras 

preferências/atitudes políticas dos respondentes, a fim de se captar apenas a variação que se 

deve exclusivamente às avaliações da economia. O teste principal dos modelos apresentados a 

seguir consiste na inserção de termos interativos entre a variável da sofisticação política e as 

avaliações retrospectivas sociotrópica e pessoal. Como as escalas de resposta dessas últimas 

variáveis vão da boa para a má avaliação da economia, espera-se que elas tenham correlações 

positivas como o voto em Lula, candidato de oposição, e correlações negativas com o voto em 

Serra, candidato da situação no referido pleito.  Os termos interativos testam justamente se a 

sofisticação potencializa o efeito da avaliação retrospectiva sobre o voto. Caso tenham efeitos 

fortes e no sentido esperado (positivo para o voto em Lula e negativo para o voto em Serra), 

será possível inferir que os mais sofisticados são os que com mais intensidade se baseiam em 

suas avaliações da economia para escolherem o candidato a presidente.  Também é importante 

examinar o efeito isolado das variáveis de avaliação retrospectiva. Caso sejam altos e no 

sentido esperado, poder-se-á dizer que os eleitores menos sofisticados conseguem conectar 

seu julgamento da economia com seu voto para presidente, independentemente do quanto os 

eleitores mais sofisticados sejam mais eficientes ao fazê-lo (ou seja, independentemente do 

termo interativo). Além das dessas variáveis principais e das variáveis que controlam por 

outras preferências/atitudes políticas dos respondentes (preferência partidária e auto-

localização ideológica), também foram inseridos controles por variáveis relativas ao perfil 

socioeconômico dos respondentes. Isso tornou os modelos ajustados abaixo mais parecidos 

com os das análises brasileiras que não inserem a interação com a sofisticação política. 
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Tabela 4.2. Regressões logísticas binárias para o voto em Lula para toda a amostra 
Abril Setembro49 Outubro 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 
(Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) 

-2,235*** -0.47 0,001 Intercepto (0,361) (0,304) (0,298) 
2,006*** 1,647*** 2,438*** Petista (Não = 0) 
(0,109) (0,106) (0,113) 

1,059*** 0,953*** 0,683*** Esquerdista (Não = 0) (0,112) (0,100) (0,108) 
-0,135 0,061 0,089 Avaliação sociotrópica (0,083) (0,075) (0,081) 
0,039 0,036 -0,046 Avaliação pessoal (0,094) (0,080) (0,087) 

-0,214*** -0,214*** -0,116 Sofisticação (0,079) (0,073) (0,071) 
0,070*** 0,029 0,002 Sofisticação*Avaliação sociotrópica (0,023) (0,022) (0,023) 

-0,007 0,022 0,036 Sofisticação*Avaliação pessoal (0,025) (0,022) (0,024) 
-0,011 -0,030 -0,034*** Escolaridade (0,019) (0,016) (0,016) 

0,558*** 0,374*** 0,177* Sexo (Mulher = 0) (0,109) (0,091) (0,094) 
-0,037 -0,193 -0,163*** Raça (Branco = 1) (0,114) (0,094) (0,098) 
0,000 -0,005 -0,005 Idade (0,004) (0,003) (0,003) 

0,342*** -0,742*** -0,827*** Cidade (Juiz de Fora = 0) (0,108) (0,092) (0,092) 
n 2985 2955 2978 

*** Estatisticamente significativo a 0,01 

** Estatisticamente significativo a 0,05 
* Estatisticamente significativo a 0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Nos modelos de setembro das tabelas 4.2 e 4.3, foi utilizada a preferência partidária declarada em abril/maio 
porque não se perguntou a questão em setembro. Os respondentes analisados são os que se repetem nas três 
ondas. 
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Tabela 4.3. Regressões logísticas binárias para o voto em Serra para toda a amostra 
Abril Setembro Outubro 

Coeficiente Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 
(Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) 

-3,779*** -2,353*** -3,249*** Intercepto (0,427) (0,398) (0,376) 
1,131*** 0,617** 1,582*** PSDBista (Não = 0) 
(0,280) (0,298) (0,288) 

0,740*** 0,529*** 0,818*** Direitista (Não = 0) (0,123) (0,123) (0,113) 
-0,026 0,013 -0,045 Avaliação sociotrópica (0,105) (0,100) (0,103) 
0,028 -0,169 -0,106 Avaliação pessoal (0,119) (0,111) (0,113) 

0,372*** 0,129 0,248*** Sofisticação (0,090) (0,091) (0,084) 
-0,066*** -0,069*** -0,073*** Sofisticação*Avaliação sociotrópica (0,026) (0,028) (0,028) 

-0,018 0,029 0,006 Sofisticação*Avaliação pessoal (0,030) (0,031) (0,030) 
-0,002 0,016 0,045** Escolaridade (0,020) (0,020) (0,018) 
-0,082 -0,591*** -0,519*** Sexo (Mulher = 0) (0,122) (0,124) (0,111) 

0,370*** 0,077 0,328*** Raça (Branco = 1) (0,141) (0,130) (0,123) 
0,003 0,004 0,006 Idade (0,004) (0,004) (0,004) 

1,248*** 0,977*** 1,798*** Cidade (Juiz de Fora = 0) (0,128) (0,122) (0,118) 
n 2995 2955 2978 

*** Estatisticamente significativo a 0,01 

** Estatisticamente significativo a 0,05 
* Estatisticamente significativo a 0,10 

 

 

Os coeficientes estimados não são diretamente interpretáveis. Mesmo assim, um exame 

mais superficial de sua direção e magnitude permite observar que a avaliação retrospectiva da 

situação pessoal do respondente não apresenta padrões claros de associação com o voto em 

nenhum dos dois candidatos. Tampouco os termos interativos entre avaliação pessoal e 

sofisticação política apresentaram tendências mais claras. Por outro lado, em quase todos os 

modelos é possível encontrar as tendências que se esperava em relação ao efeito da avaliação 

retrospectiva sociotrópica. A sofisticação política potencializa a probabilidade de que o 

respondente conecte sua avaliação da situação econômica do país com a escolha entre os dois 

principais candidatos da eleição presidencial de 2002. A única exceção parece ser o modelo 
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ajustado para o mês de outubro, justamente o período em que ocorreu a votação. Os gráficos 

abaixo permitem observar os padrões de associação entre a avaliação retrospectiva 

sociotrópica e o voto nos dois candidatos: 

 
Figuras 4.2 e 4.3. Efeito da avaliação retrospectiva sociotrópica sobre os votos em Lula e Serra de acordo 

com o nível de sofisticação política em abril 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65

Melhorou
muito

Melhorou
pouco

Ficou igual Piorou
pouco

Piorou
muito

Avaliação sociotrópica

Pr
 V

ot
o 

em
 L

ul
a 

A
br

il 
   

Baixa sofisticação (=0) Média sofisticação (=3)

Alta sofist icação (=6)
 

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65

Melhorou
muito

Melhorou
pouco

Ficou igual Piorou
pouco

Piorou
muito

Avaliação sociotrópica
Pr

 V
ot

o 
em

 S
er

ra
 A

br
il

Baixa sofist icação (=0) Média sofisticação (=3)

Alta sofisticação (=6)

 
Figuras 4.4 e 4.5. Efeito da avaliação retrospectiva sociotrópica sobre os votos em Lula e Serra de 

acordo com o nível de sofisticação política em setembro
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Figuras 4.6 e 4.7. Efeito da avaliação retrospectiva sociotrópica sobre os votos em Lula e Serra de 
acordo com o nível de sofisticação política em outubro 
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Os gráficos do efeito da avaliação retrospectiva sociotrópica sobre o voto em Serra 

evidenciam a diferença entre os eleitores mais e menos politicamente sofisticados. O 

que se nota claramente é que a inclinação da reta é bem mais acentuada entre os 

eleitores de maior sofisticação política nas três ondas da pesquisa, ao passo que para o 

subgrupo menos sofisticado a avaliação da economia do país não parece afetar em nada 

a probabilidade do respondente votar ou não em José Serra. No que se refere ao voto em 

Lula, o que se nota é que sua associação com a avaliação retrospectiva sociotrópica 

diminui a cada onda. Em abril, é possível notar que o efeito interativo da sofisticação é 

extremamente relevante. Enquanto a má avaliação da economia aumenta a 

probabilidade do respondente mais sofisticado votar um Lula, ela tem o efeito inverso 

ao esperado entre os eleitores menos sofisticados, ou seja, avaliar mal a economia 

diminui a probabilidade de votar em Lula, candidato da oposição, entre esses eleitores. 

Já em setembro o efeito passa a ser positivo para todos os eleitores, mas é visível que a 

inclinação da curva é bem mais acentuada entre os mais politicamente sofisticados, 

indicando que são esses os eleitores mais capazes de conectar a avaliação da economia 

com o voto em Lula. Essa diferença desaparece, no entanto, quando se examina a Figura 

4.6., que mostra a associação entre as duas variáveis em outubro. É justamente no mês 

eleitoral que as diferenças entre os eleitores mais e menos sofisticados desaparecem. 

Todavia, o que se pode dizer é que a avaliação retrospectiva sociotrópica tem efeito 
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muito fraco sobre a preferência pelo candidato em outubro, tanto para os mais quanto 

para os menos sofisticados. Nota-se também que, em outubro, mesmo entre os eleitores 

que avaliam bem a economia a probabilidade de preferir Lula atinge patamares 

elevados, em torno dos 40% e 50%. 

 

4.4. Considerações finais 

 

 O determinante do voto representado pela avaliação retrospectiva da economia 

também não escapa de ser desigualmente utilizado para basear a escolha do candidato a 

presidente pelos eleitores. As análises do voto em 2002 feitas aqui permitiram chegar a 

duas conclusões principais: 1) a avaliação retrospectiva pessoal, tal como perguntada na 

pesquisa de 2002, não apresentou efeitos sistemáticos e relevantes tanto para eleitores 

mais sofisticados quanto para eleitores menos sofisticados em qualquer uma das ondas 

da pesquisa; e 2) a avaliação retrospectiva sociotrópica apresentou efeitos mais 

consistentes sobre o voto nos dois principais candidatos da disputa, mas se verificou que 

a magnitude de tal efeito dependeu linearmente do nível de sofisticação política dos 

respondentes. 

Portanto, só foi possível falar em um efeito relevante da avaliação retrospectiva 

sobre o voto quando essa se referia à percepção do respondente sobre a situação do país, 

e não da própria situação econômica pessoal. Além disso, e talvez mais importante, só 

foi possível falar da existência de um efeito relevante quando se trata de eleitores mais 

politicamente sofisticados. Essas evidências contrariam fortemente certa crença de que, 

uma vez que não se mostram tão capazes de se basear em vínculos mais estáveis e de 

longa duração como a preferência partidária e a auto-localização ideológica, as massas 

se baseariam no desempenho da economia para escolher seus candidatos. O que se viu 

aqui foi que são justamente os mais sofisticados que tendem a utilizar sistematicamente 

a avaliação retrospectiva da economia para basearem suas escolhas de candidatos, e que 

não parece haver conexão muito clara entre a percepção da economia e o voto entre os 

eleitores menos sofisticados. 

Evidentemente, não se trata aqui de dizer que os eleitores menos sofisticados não 

sejam capazes de se basear na economia para escolherem seus candidatos a presidente, 

em qualquer circunstância. As evidências dos estudos a respeito do voto em 2006 

parecem mostrar o exagero de uma crença como essa. A postura propugnada aqui 

apenas tratou de argumentar em favor da proposição de que não se pode analisar o 
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efeito da avaliação retrospectiva da economia como se fosse um e apenas um – e forte – 

para o eleitorado como um todo. A desigualdade de sofisticação política interfere 

diretamente na probabilidade de que um eleitor seja capaz de conectar seu julgamento 

sobre a economia com sua preferência por um ou outro candidato a presidente. Além da 

sofisticação, propriedades do ambiente poderiam afetar a conexão entre avaliação 

retrospectiva e voto, mas a teorização e a produção de dados empíricos sobre esse 

tópico ainda parece muito incipiente. No capítulo conclusivo desta dissertação serão 

brevemente discutidas algumas características dos sistemas políticos que podem 

permitir que mesmo eleitores menos sofisticados consigam ser influenciados com mais 

frequência por fatores politicamente relevantes como a economia em suas escolhas 

políticas. 
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Capítulo 5 – O afeto pelos candidatos 
 
 
 
5.1. O que resta ao eleitorado de massa no Brasil? 

 

As análises feitas até aqui parecem fortalecer a ideia de que a sofisticação política 

estratifica o eleitorado brasileiro de maneira que não se pode negligenciar essa variável 

na análise do voto. Conforme se mostrou, dois importantes “determinantes” do voto 

para presidente em 2002 tiveram seu efeito condicionado pelo nível de sofisticação 

política do eleitor. Parcela substancial da preferência partidária manifestada no período 

eleitoral pode ser vista como instável, no sentido de que se manifesta exclusivamente 

nesse período, além de menos efetiva em relação ao comportamento daqueles que se 

declaram petistas. A avaliação da economia, por sua vez, teria afetado em 2002 apenas 

o voto dos eleitores mais politicamente sofisticados. Além desses fatores que costumam 

ser aventados na explicação do voto, outros já foram amplamente analisados pela 

literatura e também teriam seu efeito condicionado pela sofisticação política. Os 

trabalhos da década de 1970 (LAMOUNIER, 1980; REIS, 1975, 1978) e, mais tarde, a 

tese de Mônica Castro (1994), mostraram que o voto orientado por questões políticas 

tem manifestação escassa entre os segmentos menos escolarizados e menos 

politicamente sofisticados do eleitorado. No que se refere à chamada auto-localização 

ideológica, a qual Singer (1999) insistiu em utilizar como “salvação” para o voto das 

massas no Brasil, observou-se que ela também não escapa do efeito condicional da 

sofisticação política (REIS, 2000c; CARREIRÃO, 2002b). 

As evidências documentadas a respeito do caso brasileiro apenas confirmam 

tendências mais gerais encontradas há mais tempo nos Estados Unidos. Além de o uso 

dos “atalhos” por parte dos eleitores ser menos frequente no Brasil – bastando observar 

que as taxas de preferência partidária são mais baixas aqui –, ele seria também afetado 

pela desigualdade política do eleitorado brasileiro. Os eleitores de massa daqui, tanto 

quanto os de lá, seriam menos capazes do que a minoria de eleitores mais sofisticados 

de identificar um eixo de preferências que pudesse servir de referência na escolha dos 

candidatos. Donald Stokes (1966) foi enfático em declarar que o esquema de 

competição espacial proposto por Downs (1999) só seria aplicável às parcelas mais 

sofisticadas e minoritárias do eleitorado. O voto das massas seria errático e 

completamente desarticulado em relação a qualquer conteúdo político. 
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Diante das evidências que se tem de que as massas não votam com base nos 

termos que se espera que se dê o voto politizado e ideológico, parece ganhar força certo 

discurso de que seria algo como o afeto em relação aos candidatos o determinante 

principal do voto desses eleitores. O trabalho de Flávio Silveira (1994) representa um 

exemplo típico dessa tendência no Brasil. Para Silveira, o voto dos eleitores 

“desprovidos de saber político” seria mais bem caracterizado por uma “modalidade” 

específica de tomada de decisão política, a qual seria “pouco previsível” e que não se 

apoiaria em “suportes racionais” (1994, p. 99). Segundo este autor, a escolha desses 

eleitores seria “intuitiva”, pois utilizaria uma “lógica que tem mais a ver com o gosto e a 

simpatia” e seria “similar àquela que ele utiliza no cotidiano para julgar as pessoas” 

(1994, p. 105). 

O discurso de Silveira reproduz uma concepção muito arraigada entre os analistas 

dos fenômenos sociais que propõem que haveria dois (ou mais) tipos qualitativamente 

distintos de tomada de decisão. Por um lado, seria possível atribuir o rótulo de 

“racional” à decisão fria e informada que considera todas as alternativas disponíveis e 

que é desprovida de orientações afetivas ou passionais. Por outro lado, outras decisões 

seriam guiadas irreflexivamente pelas emoções e sentimentos em relação aos objetos da 

escolha. 

Este capítulo pretende criticar a concepção segundo a qual o determinante do voto 

dos eleitores menos politicamente sofisticados seria o simples afeto ou simpatia pelo 

candidato predileto. O ponto sobre o qual se tenta sustentar o argumento desenvolvido 

aqui, a partir de certa concepção sobre o que seja a racionalidade da escolha, é o de que 

o afeto é parte integrante da decisão de qualquer indivíduo, sendo que não pode ser 

mobilizado como causa do voto apenas de alguns. Nesse sentido, assim como cognição, 

o afeto é componente ubíquo da tomada de decisão e, tanto quanto ela, deve ser 

mobilizado menos como causa e mais como um elemento que ajuda a compreender o 

mecanismo causal que produz a escolha por um candidato. O que se faz necessário é 

acessar as considerações ou informações nas quais o eleitor se baseia ao emitir seu 

julgamento em relação aos candidatos. Desse modo, é possível dizer que o afeto não 

explica ou atua como causa do voto, mas sim requer ele mesmo ser explicado. 
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5.2. O afeto como componente da decisão 

 

Conforme foi argumentado nos capítulos iniciais deste trabalho, na medida em que 

um indivíduo adquire informações (que Zaller chama de considerações) a respeito de 

determinado objeto ele tende a desenvolver uma orientação em relação a esse objeto, a 

qual é chamada de atitude. As atitudes podem ser representadas por escores que indicam 

o balanço entre as considerações ou informações positivas e negativas que um indivíduo 

tem em relação ao objeto que avalia. Quanto mais informações um indivíduo tem acerca 

de um objeto, maior é a probabilidade de que ele possua um balanço desigual entre 

informações positivas e negativas, uma vez que os estímulos não se distribuem 

aleatoriamente nos ambientes. Quanto mais desigual é esse balanço, mais estável e 

efetiva se torna a orientação que dele resulta. Nesse sentido, não é o extremismo de uma 

atitude que revela sua força, já que um indivíduo pode dar uma nota dez para um 

candidato com base apenas em uma consideração positiva que tem sobre ele, mas passar 

a uma nota zero posteriormente depois de ter adquirido outras duas considerações 

negativas sobre o candidato50. É a consistência entre as informações positivas e 

negativas que produz uma atitude estável e efetiva em relação a um candidato. O que 

não se pode perder de vista, além disso, é que a atitude ou a orientação em relação ao 

candidato é necessariamente afetiva, isto é, ela manifesta um gosto que o indivíduo 

forma a partir da experiência que o proveu estímulos para gostar mais ou menos do 

candidato em questão. Nesse sentido, afeto e atitude são a mesma coisa. 

Decerto, tanto indivíduos mais sofisticados quanto indivíduos menos sofisticados 

desenvolvem orientações afetivas em relação aos objetos que avaliam. O que os 

diferencia nesse aspecto não é a presença ou ausência de afetividade na avaliação dos 

objetos, mas antes as próprias informações que têm a partir dos estímulos que 

receberam do ambiente a respeito daquilo que estão avaliando. Não faz sentido, com 

base em uma concepção da tomada de decisão como a que se esboça aqui, esperar que o 

afeto pelo candidato tenha efeito maior sobre o voto entre os eleitores menos 

politicamente sofisticados, a não ser que se suponha que eles têm atitudes mais fortes 

em relação aos candidatos por terem mais informações sobre eles. O equívoco contido 

                                                
50 É nesse sentido que Krosnick e Rahn (1994) argumentam que a extremismo das atitudes, isto é, a 
intensidade declarada de afeto por um respondente em uma pesquisa de opinião, pode estar apenas 
positivamente correlacionada com estabilidade e efetividade da atitude em questão, mas não pode ser 
considerada como indicador principal da força de uma atitude. 
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aí é o de se supor que indivíduos menos politicamente sofisticados têm, por definição, 

mais informações sobre os objetos políticos do que os indivíduos mais sofisticados. 

Os dados analisados nesta dissertação permitiram um exame inicial dos aspectos 

brevemente discutidos acima. As Tabelas 5.1 e 5.2 apresentam os resultados de modelos 

de regressão logística ajustados sobre os votos em Lula e Serra, respectivamente, a 

partir das respostas dadas em outubro. Em cada tabela o primeiro modelo testa apenas o 

efeito do afeto em relação ao candidato em questão sobre a probabilidade de se votar 

nesse candidato e o papel interativo da sofisticação política nessa relação51. O segundo 

modelo controla essas associações pelos outros “determinantes” do voto: 

 
Tabela 5.1. Regressões logísticas binárias para o voto em Lula para toda a amostra 
em outubro 

Modelo 1 Modelo 2 
Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 

(Erro Padrão) (Erro Padrão) 
-3,569*** -3,745*** Intercepto 

(0,323) (0,382) 
0,465*** 0,397*** Afeto por Lula 
(0,038) (0,039) 

-0,520*** -0,363*** Sofisticação 
(0,100) (0,100) 

0,076*** 0,048*** Sofisticação*Afeto por Lula 
(0,012) (0,012) 

1,522*** Petista (Não = 0) - 
(0,115) 

0,528*** Esquerda (Não = 0) - 
(0,112) 
0,048 Avaliação econômica pessoal - 

(0,049) 
0,071 Avaliação econômica do país - 

(0,048) 
-0,376*** Cidade (Juiz de Fora = 0) - 

(0,097) 
n 3446 3432 

*** Estatisticamente significativo a 0,01 
 
 
 
 
 
 

                                                
51 A variável de afeto é representada pelo chamado “termômetro”, que é construído a partir das respostas 
que os indivíduos dão quando perguntados sobre a nota, de 0 a 10, que dariam para representar o quanto 
gostam dos candidatos. Os respondentes selecionados no modelo são os que aparecem nas ondas de abril 
e outubro de 2002, haja vista que a variável de sofisticação política foi construída a partir das respostas 
dadas na primeira. Para o fraseado dos termômetros de afeto, ver o Apêndice 1. 
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Tabela 5.2. Regressões logísticas binárias para o voto em Serra para toda a amostra 
em outubro 

Modelo 1 Modelo 2 
Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 

(Erro Padrão) (Erro Padrão) 
-4,903*** -5,492*** Intercepto 

(0,376) (0,476) 
0,459*** 0,446*** Afeto por Serra 
(0,046) (0,051) 
-0,144 -0,094 Sofisticação 
(0,101) (0,110) 

0,049*** 0,041*** Sofisticação*Afeto por Serra 
(0,013) (0,014) 

0,993*** PSDBista (Não = 0) - 
(0,294) 

0,392*** Direita (Não = 0) - 
(0,115) 
-0,098 Avaliação econômica pessoal - 
(0,056) 
-0,043 Avaliação econômica do país - 
(0,054) 

1,568*** Cidade (Juiz de Fora = 0) - 
(0,121) 

n 3446 3432 
*** Estatisticamente significativo a 0,01 

 

O que se pode observar de antemão a partir dos coeficientes pouco claros das 

tabelas acima é que eles desapontam certo sentido comum que se tem sobre a tomada de 

decisão entre os eleitores mais e menos sofisticados. O termo interativo entre afeto e 

sofisticação política é positivo em todos os quatro modelos ajustados, o que indica que, 

se existe algum subgrupo de eleitores para o qual o afeto tem mais impacto sobre o 

voto, este grupo é o dos mais politicamente sofisticados. No entanto, a diferença parece 

ser pequena, e o alto coeficiente da variável de afeto indica que ela tem efeito forte 

sobre o voto mesmo entre os eleitores menos politicamente sofisticados. De todo modo, 

para se ter uma noção mais precisa a respeito da magnitude das associações verificadas 

acima, vale observar os gráficos apresentados mais abaixo. Eles representam o 

cruzamento entre o afeto pelo candidato e a probabilidade de votar no mesmo candidato, 

estimada pela simulação de valores de interesse, para níveis distintos de sofisticação 

política. A inclinação da curva indica o quanto a probabilidade de votar no candidato 

(Lula ou Serra) aumenta na medida em que se aumenta o afeto que o respondente 

declara ter em relação a ele. Assim, quanto mais inclinada é a curva, mais forte é a 

relação. Os gráficos se referem aos resultados obtidos no Modelo 2 das Tabelas 5.1 e 

5.2: 



 

 

115 

115 

Figuras 5.1 e 5.2. Probabilidade de se votar em Lula e Serra de acordo como nível de afeto 
pelo candidato, para três níveis de sofisticação política 
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No modelo ajustado para se examinar o voto em Lula, pode-se notar que a 

inclinação das retas para os três níveis de sofisticação política é elevada, indicando que 

o afeto por Lula tem um efeito alto sobre a probabilidade de votar no candidato para 

todos estes subgrupos. Nota-se também que ela é ligeiramente mais inclinada para o 

grupo mais politicamente sofisticado, o que contraria as expectativas de que este grupo 

seria supostamente “menos afetivo”.  Já no modelo do voto em Serra, a diferença entre 

os subgrupos de sofisticação política é bem mais clara. A inclinação da reta no gráfico é 

nitidamente maior entre o grupo mais sofisticado, mesmo não tendo magnitude tão 

pequena entre o grupo menos sofisticado. Em suma, o que os dados parecem indicar é 

que se pode dizer que o afeto compõe a escolha do candidato para os eleitores de todos 

os níveis de sofisticação política. Mais ainda, o efeito do afeto sobre o voto tende a ser 

um pouco mais consistente precisamente entre os eleitores politicamente sofisticados, os 

quais supostamente representam o tipo de indivíduo que analisa e escolhe friamente 

entre as opções disponíveis. 

Outra dimensão na qual se pode avaliar a força da atitude em relação ao candidato 

é a estabilidade. Se, como se verificou, a orientação em relação ao candidato é um 

pouco mais efetiva sobre o voto entre os eleitores mais sofisticados justamente porque 

estes possuem um balanço mais consistente de informações sobre esses objetos, é de se 

esperar que eles também apresentem orientações um pouco mais estáveis em relação aos 

candidatos. Para verificar a existência desses padrões nos dados de Juiz de Fora e 
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Caxias do Sul, é possível comparar as associações entre o afeto por Lula e Serra ao 

longo de 2002 entre os diferentes níveis de sofisticação política52. A Tabela 5.3 

apresenta os resultados das análises que são ilustradas pela Figura 5.3 abaixo.  Para essa 

análise foram selecionados os respondentes que apareceram nas três ondas da pesquisa, 

e a medida de associação utilizada foi o coeficiente de regressão não-padronizado. 

Quanto maior o coeficiente obtido, maior é a associação entre as respostas dadas nas 

ondas53: 

 
Figura 5.3. Correlações entre o afeto em relação aos candidatos Lula e Serra ao longo de 

2002 
 

 
 

Tabela 5.3. Coeficientes não padronizados de regressão linear entre os 
termômetros de afeto no tempo para toda a amostra 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Amostra Total 
  (n = 740) (n = 690) (n = 872) (n = 733) (n = 3035) 

Afeto por Lula           
1 0,442 0,500 0,556 0,563 0,510 
2 0,562 0,605 0,707 0,726 0,642 
3 0,324 0,419 0,547 0,519 0,441 

Afeto por Serra           
1 0,284 0,292 0,427 0,420 0,336 
2 0,410 0,530 0,588 0,678 0,539 
3 0,187 0,200 0,353 0,393 0,261 

 

Ainda que a tabela indique que as diferenças entre os quartis de sofisticação 

política não são tão grandes no que se refere à estabilidade do afeto pelos candidatos, 

                                                
52 Algo similar foi feito no capítulo anterior a propósito do exame dos padrões temporais de resposta nas 
questões de avaliação retrospectiva da economia sociotrópica e pessoal. 
53 Pelas razões discutidas no Apêndice 3, a melhor medida de associação quando se correlacionam 
variáveis contínuas entre si ou com variáveis binárias é o coeficiente não padronizado da regressão linear. 
O argumento mais completo é apresentado em King (1986). 

Afeto em Abril Afeto em Setembro Afeto em Outubro

1 2

3
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elas são inequívocas em mostrar que, em qualquer intervalo, os mais sofisticados são 

mais estáveis do que os menos politicamente sofisticados. O aumento da estabilidade 

mostrado pelos coeficientes acima é claramente monotônico, ainda que a diferença entre 

os quartis de sofisticação política seja apenas moderada. O que cabe ser notado também 

é que as correlações tendem a ser relativamente altas no que se refere ao intervalo entre 

setembro e outubro, mas são bem mais baixas nos outros dois intervalos analisados 

(abril a setembro e abril a outubro)54. 

O que se pretendeu mostrar nessa seção inicial foi que o afeto pelo candidato não 

pode ser evocado como uma simples causa do voto de certos eleitores porque ele faz 

parte da tomada de decisão de todos os eleitores. Nesse sentido, utilizar a associação 

entre afeto e voto como reveladora de uma relação de causalidade não é mais do que 

simplesmente apresentar a relação que demanda ser explicada. Afinal, por que um 

eleitor gosta de um candidato? Que informações ele possui para julgar bem ou mal os 

candidatos entre os quais tem que escolher? 

Além do mais, o que se viu nessas análises foi que o afeto, isto é, a atitude em 

relação ao candidato constitui uma orientação mais forte e mais efetiva justamente entre 

os eleitores mais sofisticados. Apesar de contrariar certo sentido comum que se tem a 

respeito da dinâmica da tomada de decisão individual, os achados discutidos até aqui 

corroboram amplamente as expectativas teóricas da concepção de racionalidade 

discutida nos capítulos iniciais da dissertação. Os indivíduos mais sofisticados são mais 

consistentes do ponto de vista das informações que têm a respeito do candidato, e por 

isso emitem juízos a respeito deles que tendem a ser mais efetivos em relação ao voto e 

mais estáveis ao longo do tempo. 

A seção seguinte aborda o problema do afeto tendo em vista as diferentes 

dimensões de avaliação que eleitores mais e menos politicamente sofisticados utilizam 

para emitir essa atitude em relação aos candidatos. Por um lado, os autores da linhagem 

de Michigan reconhecem que os eleitores mais sofisticados formariam suas preferências 

políticas com base em um eixo espacial unidimensional no qual localizariam as opções 

políticas, nos termos de Downs (STOKES, 1966). Por outro lado, grande parte da 

literatura, com base nos próprios achados de Michigan, considera esse padrão inviável 

entre os eleitores menos sofisticados, para os quais os partidos e candidatos seriam 

                                                
54 Como tanto a variável dependente quanto a variável independente têm a mesma escala, é possível 
atribuir uma associação forte a coeficientes próximos de 1, e mais fortes ainda a coeficientes cujo valor 
ultrapasse 1. 
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avaliados de acordo com agrupamentos de considerações completamente distintos entre 

si, isto é, pertencentes a dimensões de avaliação distintas e até mesmo ortogonais 

(STOKES, 1966; CONOVER & FELDMAN, 1981; CHUBB, HAGEN & 

SNIDERMAN, 1991). As análises das seções seguintes pretendem discutir a tese de 

Castro (1994), apanhada das discussões prévias de Reis (1978; 2000b), segundo a qual 

haveria um eixo “espacial” unidimensional de considerações de natureza política por 

meio do qual os eleitores menos sofisticados poderiam dar sustentação aos seus 

julgamentos sobre os candidatos. 

 

5.3. Sofisticação política e competição espacial entre os candidatos 

 

A tese de Castro (1994) fornece um tratamento sistemático para o problema da 

racionalidade do voto dos eleitores menos sofisticados. A autora retoma a discussão que 

Giovanni Sartori empreende no último capítulo de seu Partidos e Sistemas Partidários 

(1982) a respeito da competição espacial, a fim de enquadrá-la para explicar o voto dos 

eleitores menos sofisticados no Brasil. A discussão de Sartori trata justamente da 

articulação teórica entre a possibilidade de que o eleitorado localize as opções eleitorais 

em termos de um espaço unidimensional de questões políticas e as propriedades dos 

sistemas partidários que podem facilitar esse tipo de comportamento. Sartori tem em 

mente a já mencionada crítica de Donald Stokes (1966) ao modelo de competição 

espacial proposto por Downs (1999), segundo a qual apenas uma minoria de eleitores 

politicamente sofisticados seria capaz de julgar as opções eleitorais com base em uma 

mesma dimensão de avaliação política. 

De acordo com Sartori, haveria três conceitos capazes de refletir essas dimensões 

de avaliação disponíveis aos eleitores: as questões políticas, a identificação partidária e 

a imagem partidária (SARTORI, 1966, p. 358). É especificamente a ideia de imagem 

partidária que requer uma discussão mais minuciosa, haja vista que os dois outros 

conceitos já foram explorados aqui. Vale a pena retomar a própria citação que Castro 

(1994) mobiliza do trabalho de Sartori: 

 
Uma imagem é, no meu entender, um vago pacote de políticas e programas 
condensado numa palavra ou frase, e por ela transmitido. ‘Bom para os 
trabalhadores’, ou ainda melhor, ‘partido dos trabalhadores’ é uma imagem 
(e não uma questão). Os rótulos liberal e conservador, progressista e 
reacionário, esquerda e direita, exemplificam tipicamente as imagens pelas 
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quais os partidos procuram passar à frente uns dos outros. (SARTORI, 1982, 
p. 360, grifo no original)  

 

Como bem assinala Castro (1994, p. 190), Sartori acredita que as características 

do sistema partidário podem influenciar na incidência do voto baseado na imagem 

partidária. O mais importante em relação a isso, para os objetivos do presente capítulo, é 

que, em sistemas simplificados e com partidos de massa estruturados, o determinante 

principal do voto seria a imagem partidária, isto é, o rótulo adquirido por cada partido, 

mesmo entre os eleitores menos sofisticados (SARTORI, 1982, p. 364). Por outro lado, 

nos casos de sistemas partidários pouco estruturados, predominaria entre as massas o 

que Sartori chama de “voto de personalidade”, já que a escolha não seria organizada em 

termos de um espaço unidimensional, dadas as dificuldades impostas pelas 

características do sistema partidário. 

O problema da dimensionalidade das preferências dos eleitores de massa também 

foi discutido pela psicologia política estadunidense. Ao longo da década de 1970, 

alguns trabalhos controvertidos do cientista político e metodólogo Herbert Weisberg 

contribuíram fortemente para que vários conceitos importantes do campo de estudos 

eleitorais fossem reexaminados (WEISBERG, 1974b, 1980). Em seus trabalhos, o autor 

se propôs a rediscutir e apontar problemas na maneira como eram medidos conceitos 

cruciais como o da identificação partidária e o da avaliação dos candidatos. Seu trabalho 

mais importante é provavelmente o que se refere à primeira variável. Segundo 

Weisberg, a medida de preferência partidária utilizada nas pesquisas empíricas 

estadunidenses até então não refletiam adequadamente a dimensionalidade do conceito. 

Para ele, ao pedir que o entrevistado se posicionasse em uma escala de 1 a 7, onde 1 

representaria ser Republicano e 7 ser Democrata (e, por conseguinte, 4 seria o ponto do 

meio no qual os independentes ou neutros se colocariam), a medida imporia uma 

restrição crucial às preferências a serem manifestadas pelos respondentes: transladar na 

direção dos Democratas implicaria necessariamente se afastar dos Republicanos; ficar 

entre os dois implicaria obrigatoriamente ser um eleitor neutro. A partir desse 

questionamento, Weisberg procurou mostrar empiricamente que esse procedimento de 

mensuração resultaria em que cerca de 50% dos eleitores estadunidenses possuiriam 

preferências partidárias intransitivas. Isso quer dizer que um Democrata, por exemplo, 

poderia ter como segunda preferência o Partido Republicano, ao invés de 

necessariamente se declarar independente ou neutro como segunda opção, como 

supunha a escala que media a identificação partidária até então (WEISBERG, 1980, p. 
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39). De acordo com esses achados, seria possível dizer que boa parte dos eleitores 

estadunidense não seria capaz de localizar os dois partidos principais do país com base 

em um eixo espacial tal como se apresentava na pergunta das pesquisas eleitorais, onde 

cada partido representaria um pólo em eixo espacial de considerações políticas. 

A partir dos resultados que Weisberg encontrou, o autor reivindicou que a medida 

de preferência partidária fosse modificada visando a se tornar capaz de revelar a 

multidimensionalidade do conceito em questão. Ao invés de uma escala na qual 

transladar no sentido do Partido Democrata implicaria se afastar do Partido Republicano 

(como na figura 1), o autor sugeriu a existência de um espaço multidimensional capaz 

de abarcar o caráter supostamente cíclico das preferências partidárias de metade dos 

eleitores dos Estados Unidos. Isso seria feito fornecendo aos respondentes múltiplas 

escalas nas quais ele avaliaria cada uma das opções partidárias (inclusive os 

independentes) separadamente. A proposta de Weisberg foi posteriormente reiterada por 

Knight (1984) e apareceu de forma análoga para a pergunta de auto-localização 

ideológica no trabalho de Conover e Feldman (1981) 

Mais tarde, Chubb, Hagen e Sniderman (1991) fizeram algumas considerações a 

respeito da contribuição desse grupo de autores. Segundo os autores, a limitação da 

escala apontada por Weisberg e outros seria inquestionável. De fato, seria possível que 

parte dos eleitores estadunidenses tivesse preferências partidárias cíclicas que as 

questões das pesquisas empíricas não captavam adequadamente. No entanto, os autores 

propuseram que a dimensionalidade das atitudes políticas dos eleitores fosse abordada 

por meio da perspectiva da desigualdade de sofisticação política. De acordo com esse 

ponto de vista, ainda que parte dos eleitores possuísse preferências intransitivas em 

relação à escala unidimensional entre os partidos, seria também difícil negar o fato de 

que o sistema político estadunidense seria em boa medida polarizado entre os dois 

grandes partidos em questão. A realidade do sistema político do país seria parecida com 

a escala unidimensional, ainda que parte dos eleitores pudesse distribuir suas 

preferências de forma diferente disso (CHUBB, HAGEN & SNIDERMAN, 1991, 

p.145) 55. Nesse sentido, eleitores mais politicamente sofisticados seriam mais capazes 

de posicionar os partidos em um eixo unidimensional no qual cada um deles se 

aproximaria de cada pólo distinto. Suas atitudes em relação aos partidos seriam, 
                                                
55 Cabe mencionar que o trabalho de Chubb, Hagen e Sniderman se atém ao caso das respostas dadas na 
questão sobre auto-localização ideológica no eleitorado estadunidense, com a oposição entre liberais e 
conservadores. Independentemente disso, seu argumento também é válido para o caso da preferência 
partidária, sendo explícita a interlocução dos autores com o trabalho de Weisberg. 
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portanto, mais condizentes com as clivagens existentes, isto é, tenderiam a ser mais 

polarizadas, mais parecidas com a escala unidimensional. Eleitores menos sofisticados, 

dotados de atitudes políticas menos estáveis e efetivas, tenderiam a distribuir suas 

orientações de maneira mais difusa, de modo que utilizariam diferentes eixos de 

considerações para avaliarem cada um dos partidos. 

Chubb, Hagen e Sniderman trataram de examinar empiricamente a tese que 

defendiam. Seus resultados atestaram que os mais politicamente sofisticados 

distribuiriam seu afeto em relação aos rótulos “conservador” e “liberal” de forma mais 

polarizada, visto que a correlação entre as avaliações desses termos tenderia a ser mais 

negativa para os subgrupos mais politicamente sofisticados (1991, p. 159). Assim, os 

menos sofisticados tenderiam a distribuir de forma menos polarizada suas orientações 

em relação a objetos que na realidade política do país representariam pólos opostos, por 

conta da ausência de correlação entre as avaliações de cada grupo antagônico, o que 

faria que por vezes sua estrutura de preferências partidárias parecesse cíclica. 

O que se depreende da discussão acima é que a distribuição do afeto dos eleitores 

entre os grupos que competem nas eleições pode ser reveladora de quanto o eleitorado é 

capaz formar ou não suas preferências com base em eixos unidimensionais de avaliação. 

Enquanto a ênfase de Sartori se encontra propriamente na combinação entre os 

diferentes sistemas partidários e a baixa sofisticação política nos eleitorados e seu efeito 

sobre as imagens partidárias, a ênfase de Chubb, Hagen e Sniderman se volta 

exclusivamente para o efeito da desigualdade de sofisticação política sobre como as 

imagens partidárias podem ou não se constituir como eixos unidimensionais de 

avaliação. Uma síntese possível é a de que se pode esperar que eleitores com baixa 

sofisticação política em sistemas partidários complexos e desorganizados apresentam 

padrões erráticos de distribuição do afeto entre os partidos ou candidatos que polarizam 

a disputa. Nessas circunstâncias, de acordo com esse conjunto de autores, o modelo de 

competição espacial entre os candidatos não seria aplicável aos segmentos menos 

abastados do eleitorado, já que nesses grupos os eleitores se baseariam em eixos 

distintos de considerações para avaliar cada candidato. O resultado seria então o de que 

os afetos em relação aos candidatos da disputa eleitoral seriam ortogonais entre si, isto 

é, não apresentariam correlação, visto que os eleitores não veriam motivos para gostar 

de um e deixarem de gostar do outro por não compreenderem bem as clivagens do 

sistema político. 
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Os dados utilizados nesta dissertação permitem um exame sucinto da correlação 

entre os afetos em relação a Lula e Serra, dependendo do nível de sofisticação política 

dos respondentes. A Tabela 5.4 a seguir replica o modelo de análise utilizado por 

Chubb, Hagen e Sniderman no trabalho supracitado (1991, p. 146). Ela apresenta os 

coeficientes de regressão não padronizados do afeto em relação a Serra sobre o afeto em 

relação a Lula (ambos eram indicadores contínuos) entre os quartis de sofisticação 

política nas três ondas da pesquisa. Quanto menor o coeficiente obtido, maior é o nível 

de polarização que o subgrupo de eleitores analisado percebe entre Lula e Serra: 

 

Tabela 5.4. Coeficientes não padronizados de regressão linear entre o afeto 
por Lula e o afeto por Serra 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Amostra Total Onda  
(n = 740) (n = 690) (n = 872) (n = 733) (n = 3035) 

Abril 0,181 0,116 0,045 -0,036 0,096 
Setembro 0,065 -0,141 -0,185 -0,177 -0,100 
Outubro -0,148 -0,261 -0,352 -0,354 -0,270 

 

Os resultados mostram que o nível de polarização percebido entre os candidatos 

aumenta (os coeficientes diminuem) conforme se aumenta o nível de sofisticação 

política do respondente. No entanto, há diferenças importantes entre as ondas 

analisadas. Em abril, o nível de polarização no quartil mais alto de sofisticação política 

é praticamente nulo, enquanto o coeficiente chega a ser positivo no quartil menos 

sofisticado. Isso indica que, para o subgrupo de eleitores menos sofisticados em abril, 

quanto mais se gosta de Lula, mais se gosta de Serra. Em setembro também se nota que 

o nível de polarização é crescente e chega a ter valor um pouco mais expressivo (ou 

menos inexpressivo, talvez) nos dois quartis superiores, se comparados aos quartis 

inferiores. No entanto, é em outubro que o padrão parece mais nítido, quando todos os 

subgrupos de sofisticação percebem a polarização na disputa. Destaca-se o fato de que o 

quartil mais sofisticado é o que polariza mais seu afeto entre os candidatos. O valor do 

coeficiente para esse subgrupo, inclusive, atinge um patamar semelhante ao encontrado 

por Chubb, Hagen e Sniderman (entre 0,3 e 0,4), o qual pode ser considerado moderado. 

Em suma, o que o teste acima parece revelar é que a desigualdade de sofisticação 

política de fato se relaciona sistematicamente com a capacidade do indivíduo de 

perceber as alternativas eleitorais como dispostas em um mesmo eixo avaliativo. Como 

se nota, são precisamente os mais sofisticados que polarizam mais sua avaliação entre 

Serra e Lula, ainda que os níveis gerais de polarização não sejam muito altos. 
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Certamente, é entre esses grupos mais sofisticados que o afeto em relação aos 

candidatos é determinado por considerações de ordem política, as quais levam em conta 

as clivagens partidárias e ideológicas, e fazem com que a distribuição das avaliações dos 

candidatos se assemelhe ao eixo espacial de competição política. Dessa forma, são 

corroboradas pelo teste as expectativas de Sartori e Chubb, Hagen e Sniderman. 

Entretanto, ainda é necessário testar o que explica a polarização entre os eleitores 

mais e menos politicamente sofisticados. É esse ponto que será discutido na próxima 

seção a propósito da proposta de Castro (1994) para se reexaminar as sugestões do 

trabalho de Sartori. 

 

5.4. Competição espacial, “síndrome do Flamengo” e afeto pelos candidatos  

 

Castro (1994, p. 189) tira proveito das ideias de Sartori para sugerir que a imagem, 

como um determinante do voto que o autor considera central, não necessita ser 

necessariamente “partidária”. Com isso se quer dizer que é possível que o “voto de 

personalidade”, aquele voltado para os candidatos em detrimento dos partidos e que 

seria característico de ambientes eleitorais complexos, também se organize em torno de 

imagens distribuídas em um espaço unidimensional. O objetivo da autora é argumentar 

que mesmo os eleitores menos sofisticados procuram organizar suas preferências pelos 

candidatos em termos de clivagens políticas, ainda que o ambiente eleitoral não seja tão 

inteligível para ajudar o eleitorado a identificar esse tipo de dimensão. 

A autora se reporta ao programa de pesquisa desenvolvido no Brasil na década de 

1970 sobre a disputa eleitoral entre a ARENA e o MDB durante o regime militar. Como 

ela menciona, os estudos dessa corrente teriam obtido sucesso em mostrar que os 

setores populares urbanos do período teriam imagens dos partidos que se 

correlacionariam sistematicamente com a distribuição da preferência partidária 

(CASTRO, 1994, p.192). As análises dos autores naquela época mostraram que MDB 

era visto como o partido dos trabalhadores ou do povo, em contraste com a visão que se 

tinha da ARENA como sendo o partido da elite, dos ricos (LAMOUNIER, 1975, p. 36; 

REIS, 1975, p. 139). Estas visões teriam tido claro impacto nas adesões eleitorais dos 

eleitores menos politicamente sofisticados, muito embora suas percepções políticas não 

se integrassem em termos de aspectos ou clivagens políticas mais centrais no universo 

sócio-político (REIS, 2000b, p. 78). Fábio W. Reis expressou a ideia de que esse tipo de 

imagem representaria uma espécie de “síndrome do Flamengo”: 
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Assim, no eleitorado popular, em cuja percepção não se integram senão 
precariamente os diversos aspectos ou dimensões do universo sociopolítico, 
a opção eleitoral oposicionista parece ligar-se antes ao contraste vagamente 
apreendido entre o popular e o elitista (‘pobres’ versus ‘ricos’, ‘povo’ versus 
‘governo’), no qual se traduz uma insatisfação difusa incapaz de articular-se 
por referência a problemas específicos de qualquer natureza. Por outras 
palavras, votar na oposição é, para o eleitor em questão, um pouco como 
‘torcer’ por um clube popular de futebol – o Flamengo, digamos, para tomar 
talvez o mais popular deles. Mas o simplismo mesmo das percepções e 
imagens em que se baseia essa propensão é um fator a emprestar 
consistência e estabilidade aos padrões de votação popular. (REIS, 2000b, p. 
78) 

 

Nesse sentido, como argumenta Castro (1994, p. 192), o eleitorado popular da 

época, apesar de apresentar baixos níveis de sofisticação política, “... localizaria os 

partidos num espaço em que a dimensão principal expressava o contraste entre posições 

socioeconômicas, certamente percebidas de forma simplificada”. 

O que a autora se pergunta a partir daí é se esse tipo de imagem que teria 

permeado as preferências partidárias dos eleitores populares anteriormente não teria 

ainda impacto sobre as preferências pelos candidatos no arranjo multipartidário 

instaurado posteriormente no país. Com base nesse tipo de percepção mais simplificada 

da disputa eleitoral, mesmo eleitores menos politicamente sofisticados poderiam ser 

capazes de utilizar um mesmo eixo espacial para avaliar os candidatos – com base em 

seus atributos individuais - e localizá-los mais próximos ou mais distantes dos pólos 

antagônicos representados pelo “povo” e pela “elite”. Diante disso, Castro analisa a 

maneira como os eleitores atribuiriam aos candidatos a defesa de interesses de 

segmentos sociais distintos. Suas conclusões são as de que, em alguma medida, os 

eleitores menos politicamente sofisticados atribuiriam sistematicamente a defesa de 

interesses populares aos candidatos prediletos, em contraste com a atribuição da defesa 

de interesses elitistas aos opositores na disputa (CASTRO, 1994, p.198). Assim, seu 

trabalho lança evidências de que mesmo os eleitores menos sofisticados poderiam 

utilizar as imagens dos candidatos em um eixo que contrasta a defesa de interesses 

populares com a defesa das elites para avaliarem de forma minimamente consistente as 

opções eleitorais. Evidentemente, a autora trata de esmiuçar os matizes e dificuldades 

que essas percepções simplificadas da competição envolveriam. Suas análises da eleição 

de 1989, por exemplo, mostram que o ambiente eleitoral mais complexo pode levar 

eleitores menos sofisticados a assumirem posições ambíguas em relação aos candidatos 

(atribuindo, por exemplo, feições populares a Collor em contraste com Lula ou Brizola), 
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diferentemente do que ocorria na década de 70, quando o MDB era visto 

majoritariamente como partido popular, ao passo que a ARENA era vista como elitista. 

As Tabelas 5.5 e 5.6 mostram que foi possível fazer análises parecidas com as de 

Castro (1994), Reis (1975) e Lamounier (1975). Uma pergunta da pesquisa feita em 

outubro pedia ao respondente que indicasse qual seria, entre quatro opções pré-definidas 

de resposta, o grupo beneficiado pela eleição de cada candidato a presidente. As opções 

de resposta não chegavam a ser exaustivas e totalmente excludentes entre si, mas 

mesmo assim cobriam as opções das quais se necessita aqui: 

 

Tabela 5.5. Grupo que seria favorecido em um eventual governo de Lula e Serra por quartil 
de sofisticação e para toda a amostra de eleitores do Lula (em %) 
Vitorioso = Lula           

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Todos Grupo favorecido 
n = 408 n = 382 n = 459 n = 433 n = 1682 

Pobres 84,07% 77,23% 74,95% 76,44% 78,06% 
Aposentados 3,68% 3,14% 2,83% 3,23% 3,21% 

Investidores estrangeiros 0,98% 1,31% 1,08% 0,69% 1,01% 
Empresários nacionais 5,64% 13,09% 15,47% 14,32% 12,25% 

Sem opinião 5,63% 5,23% 5,67% 5,32% 5,47% 
Vitorioso = Serra           

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Todos Grupo favorecido 
n = 413 n = 385 n = 462 n = 442 n = 1702 

Pobres 19,13% 11,69% 7,14% 4,07% 10,28% 
Aposentados 8,96% 4,16% 4,11% 1,36% 4,58% 

Investidores estrangeiros 22,52% 39,22% 46,54% 62,44% 43,18% 
Empresários nacionais 30,75% 35,33% 34,20% 28,28% 32,08% 

Sem opinião 18,64% 9,60% 8,01% 3,85% 9,88% 
 

Tabela 5.6. Grupo que seria favorecido em um eventual governo de Lula e Serra por quartil 
de sofisticação e para toda a amostra de eleitores do Serra (em %) 

Vitorioso = Lula           
Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Todos Grupo favorecido 
n = 123 n = 152 n = 241 n = 151 n = 667 

Pobres 49,59% 54,61% 62,66% 52,32% 54,57% 
Aposentados 4,07% 1,32% 1,25% 3,97% 2,40% 

Investidores estrangeiros 10,57% 7,24% 4,15% 7,29% 6,75% 
Empresários nacionais 16,26% 19,74% 19,50% 17,88% 18,59% 

Sem opinião 19,51% 26,31% 12,44% 18,54% 17,69% 
Vitorioso = Serra           

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Todos Grupo favorecido 
n = 121 n = 149 n = 236 n = 150 n = 656 

Pobres 52,89% 40,27% 27,54% 28,00% 35,21% 
Aposentados 12,40% 18,12% 11,44% 6,00% 11,89% 

Investidores estrangeiros 5,79% 9,36% 15,68% 16,00% 12,50% 
Empresários nacionais 13,22% 18,12% 34,75% 30,00% 25,92% 

Sem opinião 15,70% 14,13% 10,59% 20,00% 14,48% 
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No geral, a Tabela 5.5 mostra que os eleitores de Lula de todos os estratos de 

sofisticação política tenderam a contrastar claramente as posições de seu candidato em 

relação às de José Serra. A vitória de Lula é majoritariamente vista em todos os quartis 

de sofisticação como beneficiando os pobres, enquanto a vitória de Serra é vista como 

favorável aos investidores estrangeiros e empresários nacionais. Um matiz importante a 

se assinalar é o que quanto mais sofisticado é o eleitor de Lula, menos ele tende a ter a 

opinião de que Lula é o “defensor dos pobres”, e ao mesmo tempo mais tende a ver 

Serra como “defensor das elites”. 

Os padrões encontrados na Tabela 5.6 parecem bem mais complicados. Os 

eleitores de Serra também tendem majoritariamente a ver Lula como favorável aos 

pobres, ainda que a proporção de respostas seja bem menor do que a encontrada entre os 

eleitores de Lula. Todavia, são os eleitores “serristas” menos sofisticados os que menos 

enxergam em Lula um “defensor dos pobres”. Por outro lado, é bem maior a proporção 

de respondentes entre os eleitores de Serra, comparada à dos eleitores de Lula, que 

tende a ver a vitória de Serra como favorável aos pobres, e essa proporção é tanto maior 

quanto menor e o nível de sofisticação política do respondente. Ou seja, no caso do 

grupo de eleitores de Serra, é nítida a diferença que se observa entre os respondentes 

mais e menos sofisticados: quanto menor o nível de sofisticação política, maior é a 

propensão do respondente a operar com o eixo de posições sócio-econômicas para 

polarizar os candidatos. No caso dos eleitores de Lula essa relação é invertida, mas 

mesmo assim os eleitores menos sofisticados parecem utilizar amplamente esse eixo ao 

avaliarem os candidatos. 

Obviamente, é possível que haja aqui também um problema de causalidade, como 

Castro mesmo reconhece (1994, p. 197). É possível que, a partir da preferência por um 

ou outro candidato, o eleitor simplesmente atribua a ele e ao seu adversário uma posição 

no eixo sócio-econômico que lhe pareça mais adequada. Essa foi uma limitação 

importante desse tipo de análise apontada pela revisão de Carreirão (2000a, p. 28). 

Entretanto, essa possibilidade não pode ser testada aqui porque a pergunta sobre os 

grupos beneficiados com a vitória de cada candidato em 2002 só foi feita na onda de 

outubro, o que impede que se analisem os padrões temporais das respostas. De todo 

modo, vale mencionar que as tabelas acima mostram que, se se trata apenas de projeção, 

ela não está associada tão fortemente com o nível de sofisticação política do 

respondente, visto que mesmo eleitores mais sofisticados de Lula e Serra operam com a 

clivagem entre o popular e o elitista ao avaliarem os candidatos. 
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Além da própria distribuição da imagem dos candidatos em termos do eixo entre 

as posições sócio-econômicas que representariam, é possível também verificar o efeito 

que estas imagens têm sobre o afeto em relação aos candidatos. Mais especificamente, é 

possível lançar mão dos dados que se tem para verificar em que medida a polarização 

do afeto entre os candidatos, a qual revelaria a organização unidimensional da avaliação 

das opções eleitorais, é impactada por essas imagens em cada subgrupo de eleitores 

estratificados pela sofisticação política. 

 

Tabela 5.7. Regressões lineares tendo como variável dependente o nível de polarização de afeto entre Serra e 
Lula por quartil de sofisticação política e para toda a amostra 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 4 Amostra total 
Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 

(Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) (Erro Padrão) 
3,394*** 2,849*** 2,146*** 2,002*** 2,642*** Intercepto 
(0,326) (0,337) (0,291) (0,323) (0,159) 
0,684** 0,561* 1,139*** 1,272** 0,897*** Vota em Lula (Não = 0) 
(0,280) (0,297) (0,244) (0,256) (0,134) 
0,861** 0,417 0,955*** 0,520* 0,638*** Vota em Serra (Não = 0) 
(0,381) (0,337) (0,257) (0,311) (0,157) 
0,708** 0,870*** 1,325*** 1,699*** 1,189*** Petista (Não = 0) 
(0,294) (0,294) (0,243) (0,248) (0,135) 
-0,653 0,856 1,585** -0,508 0,133 PSDBista (Não = 0) 
(1,035) (0,956) (0,615) (0,516) (0,358) 
-0,214 0,312 -0,167 -0,006 0,004 Esquerda (Não = 0) 
(0,328) (0,292) (0,227) (0,244) (0,130) 
-0,257 -0,066 -0,229 0,175 -0147 Direita (Não = 0) 
(0,289) (0,274) (0,218) (0,258) (0,128) 
-0,139 -0,147 0,540** 0,345 0,171 Desaprova economia (Não = 0) 
(0,268) (0,259) (0,214) (0,248) (0,123) 
-0,427 0,005 0,452 -0,134 -0,017 Aprova economia (Não = 0) 
(0,382) (0,411) (0,340) (0,388) (0,190) 
0,048 0,145*** 0,221*** 0,249*** 0,158*** Polarização em abril 
0.034 0.036 (0,030) (0,033) (0,016) 

1,160*** 1,210*** 0,485** 0,268 0,730*** Lula/Povo e Serra/Elite (Não =0) 
(0,268) (0,247) (0,189) (0,209) (0,112) 

1,708*** 2,527*** 1,919*** 0,443 2,041*** Lula/Elite e Serra/Povo (Não = 0) 
(0,456) (0,473) (0,445) (0,741) (0,244) 
0,029 -0,422*** -0,718*** -0,643*** -0,475*** Cidade (Juiz de Fora = 0) 

(0,252) (0,237) (0,193) (0,212) (0,111) 
n 839 773 986 832 3430 

R2 Ajustado 0,056 0,109 0,185 0,250 0,131 
Teste F 5,1*** 8,9*** 19,6*** 24,0*** 44,1*** 

*** Estatisticamente significativo a 0,01 
** Estatisticamente significativo a 0,05 
* Estatisticamente significativo a 0,10 
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A Tabela 5.7 acima apresenta modelos de regressão linear sobre uma variável de 

polarização do afeto entre os candidatos para toda a amostra e para cada quartil de 

sofisticação política. A variável de polarização do afeto foi construída com as respostas 

dadas nos termômetros de afeto em relação a Lula e Serra, por meio do módulo da 

subtração entre as duas escalas. O que a variável indica é a diferença entre o afeto em 

relação aos dois candidatos, independentemente do sentido, e varia de 0 a 10. Um valor 

alto nesse construto de polarização indica que o respondente localiza Lula e Serra em 

pólos distintos em um mesmo eixo unidimensional, o que é justamente o que se quer 

captar aqui. 

Como variáveis independentes nos modelos da Tabela 5.7, foram inseridos 

diferentes agrupamentos de construtos. A preferência partidária, a auto-localização 

ideológica e a avaliação da economia foram inseridas para representar diferentes eixos 

de avaliação unidimensional nos quais tipicamente se supõe que eleitores mais 

sofisticados baseiem suas preferências por candidatos. No caso da preferência 

partidária, o grupo de referência são todos os indivíduos que não declaram preferir PT 

ou PSDB. Na auto-localização ideológica, os respondentes que se declararam centristas 

e os que não responderam a questão foram mantidos como categoria de referência. Os 

respondentes indiferentes em relação à economia formam a categoria de referência das 

variáveis de avaliação sociotrópica. Coeficientes positivos nessas variáveis em cada 

modelo indicam que o quartil de respondentes analisados se baseia nessas questões para 

polarizar seu afeto entre os candidatos, e espera-se que eles tenham efeito maior 

exatamente nos quartis mais sofisticados. Outra variável de interesse no modelo é a 

polarização que os respondentes apresentavam na onda de abril. Um efeito positivo 

dessa variável indica estabilidade na avaliação dos candidatos, e espera-se que ele 

ocorra também entre os quartis mais politicamente sofisticados. Por fim, as duas 

variáveis que mais interessam são os termos binários que indicam se o respondente 

utiliza inteiramente o eixo de posições sócio-econômicas como imagem dos candidatos. 

Um das variáveis indica se o respondente vê a vitória de Lula como favorável aos 

pobres ou aposentados, ao mesmo tempo em que considera a vitória de Serra favorável 

aos empresários nacionais e aos investidores estrangeiros. A outra variável indica 

exatamente o contrário: ela é igual a 1 se o respondente considera a vitória de Serra 

favorável aos pobres ou aposentados, ao mesmo tempo em que considera a vitória de 

Lula favorável aos empresários nacionais e aos investidores estrangeiros. Por questões 

de controle estatístico, inseriu-se as duas primeiras variáveis indicando se o respondente 
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declarou ter votado em Lula ou Serra em outubro, a fim de verificar qual dos dois 

subgrupos polariza mais seu afeto pelos candidatos. Também foi inserida uma variável 

de controle indicando a cidade do respondente56. 

Primeiramente, nota-se que os resultados da Tabela 5.7 não apresentam padrões 

claros no que se refere às variáveis de auto-localização ideológica. Esse resultado não é 

tão surpreendente uma vez que Lula e Serra podem mesmo não ser vistos por muitos 

eleitores como pólos opostos no eixo direita-esquerda, especialmente com a pouca 

relevância que esse eixo parece adquirir no sistema partidário brasileiro. Além dessas 

variáveis, também se pode notar que a preferência pelo PSDB e a aprovação da 

economia também não apresentam padrões muito discerníveis de efeitos entre os 

diferentes quartis de sofisticação política. 

No que se refere às demais variáveis do modelo, pode-se dizer que elas ajudam a 

entender a polarização do afeto pelos candidatos. Entre as variáveis que parecem 

“funcionar” no modelo, cabe mencionar que os eleitores que votam em Lula tendem a 

polarizar um pouco mais suas avaliações dos dois candidatos, sendo que o sentido desta 

diferença é oposto e fraco para o quartil mais baixo de sofisticação. Três variáveis 

apresentam padrões similares de efeitos sobre a polarização do afeto. A preferência pelo 

PT, a desaprovação da economia e a polarização do afeto em abril têm seus efeitos 

aumentados nos quartis superiores de sofisticação política, tal como se esperava. Sendo 

assim, pode-se dizer que os eleitores mais sofisticados que preferem o PT e que avaliam 

mal a economia tendem a polarizar seu afeto em relação aos candidatos com base em 

sua percepção com relação a clivagens partidárias e de desempenho econômico. O 

aumento do efeito da polarização em abril sobre a polarização em outubro a partir do 

aumento da sofisticação política mostra que são os eleitorais mais sofisticados os mais 

consistentes no que se refere a esse padrão de distribuição das avaliações ao longo do 

tempo. 

Contudo, os efeitos mais interessantes a serem examinados são os das imagens dos 

candidatos sobre a polarização do afeto. Como se nota, é entre os eleitores menos 

sofisticados que esse tipo de eixo de avaliação parece ter mais efeito sobre a distribuição 

polarizada do afeto pelos dois principais candidatos da disputa. O efeito decresce e 

torna-se bem reduzido no quartil superior de sofisticação, o que indica que esse tipo de 

imagem não é levado em conta quando os respondentes mais sofisticados são 

                                                
56 Também é necessário assinalar que foram selecionados nesse modelo os respondentes que apareceram 
em abril e outubro, haja vista que as questões de sofisticação política só foram perguntadas em abril. 
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solicitados a emitir sua avaliação afetiva dos candidatos. Nesse sentido, enquanto os 

mais sofisticados baseiam seus afetos em imagens dos candidatos que tem a ver com 

algumas clivagens políticas mais centrais no universo sócio-político, os menos 

sofisticados partem da imagem mais simplificada do eixo de posições sócio-econômicas 

para avaliar os candidatos. Evidentemente, essas imagens simplificadas produzem votos 

“simplificados”, no sentido de que a preferência ainda é baseada em considerações mais 

precárias sobre a eleição. Basta observar que os eleitores menos sofisticados que acham 

que a vitória de Lula beneficiaria a elite ao mesmo tempo em que a de Serra beneficiaria 

o povo são os que mais polarizam seu afeto, o que denota a existência de percepções 

demasiadamente estilizadas e talvez até invertidas a respeito cenário eleitoral. Seja 

como for, esse padrão evidencia o efeito que um ambiente eleitoral muito complexo 

pode ter sobre as percepções políticas dos eleitores menos sofisticados. 

Um último tópico relevante a ser abordado no que se refere ao tema do afeto tem a 

ver com as consequências da avaliação polarizada em relação aos candidatos. Conforme 

foi argumentado, na medida em que os eleitores se baseiam em eixos espaciais para 

avaliar os candidatos da disputa, com base em clivagens partidárias e/ou ideológicas, 

torna-se mais provável que eles apresentem padrões mais polarizados de avaliação dos 

principais adversários na disputa. Isso ocorreria porque as mesmas considerações que os 

fariam ter uma atitude positiva em relação a um candidato os levariam a avaliar mal seu 

principal adversário. Sendo mais provável que indivíduos mais politicamente 

sofisticados avaliem os candidatos com base nos mesmos critérios, ou seja, com base 

nos mesmos eixos de avaliação, então é de se esperar que eles polarizem mais seu afeto 

em relação aos candidatos. Todavia, mesmo indivíduos menos sofisticados podem 

formar julgamentos polarizados dos candidatos com base em eixos mais simplificados 

de avaliação, como aquele que é representado pela oposição entre o popular e o elitista. 

Essas proposições foram em boa medida confirmadas pelas análises acima. Todavia, é 

preciso retomar o voto como variável a ser explicada. 

Se, como se mostrou na primeira seção do capítulo, a escolha de um candidato 

apresenta uma associação direta e forte com o afeto dos eleitores (sofisticados ou não) 

em relação a esse candidato, o que torna o afeto em relação ao candidato um fator 

relevante na compreensão do mecanismo causal da decisão do voto? A discussão de 

Castro (1994), a partir dos achados dos estudos da década de 1970 e da própria autora, 

já contém uma resposta interessante. De acordo com esses trabalhos, a simplificação do 

ambiente eleitoral durante o regime militar teria acomodado as percepções políticas dos 
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eleitores menos sofisticados do meio urbano, que foram capazes de identificar nos dois 

partidos da disputa imagens que produziram padrões consistentes de distribuição dos 

votos no tempo e no espaço. É precisamente disso que se trata com o efeito que o afeto, 

mais ou menos arraigado em imagens e em eixos unidimensionais de avaliação, tem 

sobre o voto. Indivíduos que portam informações políticas que os levam a enxergar a 

disputa de maneira polarizada tendem apresentar preferências pelos candidatos que são 

consistentes, isto é, estáveis ao longo do tempo e resistentes à mudança. O formato de 

painel da pesquisa utilizada aqui permite um exame final da hipótese de que a 

polarização entre os afetos em relação aos candidatos produz preferências consistentes. 

Com base na discussão acima, o que se poderá testar é se, uma vez que produz a 

polarização do afeto entre os candidatos, o uso de eixos unidimensionais de avaliação 

reduz a probabilidade de que o eleitor mude sua preferência ao longo do tempo. 

A Tabela 5.8 apresenta dois modelos de regressão logística binária ajustados para 

explicar a mudança de intenção de voto entre abril, setembro e outubro. Nesses 

modelos, os indivíduos analisados são apenas os eleitores de Lula e Serra, sendo 

excluídos os demais respondentes. A variável dependente tem como categoria de 

referência os eleitores de Lula e Serra em outubro que sempre preferiram esses 

candidatos nas três ondas de entrevistas. O valor 1 na variável dependente representa os 

indivíduos que mudaram sua preferência pelos candidatos em algum momento da 

pesquisa. Nesse sentido, a variável dependente tem como categoria de referência os 

indivíduos cuja preferência pelos candidatos permaneceu estável de abril a outubro, ao 

passo que a outra categoria contém os indivíduos que não foram estáveis. O objetivo 

dos modelos é captar a mudança de preferência por candidato a presidente entre abril e 

outubro tendo em vista a sofisticação política e a polarização do afeto. Todas as 

variáveis independentes se referem às respostas dadas em abril, tendo em vista o 

problema de se tentar explicar a mudança ocorrida até outubro com base em atributos 

individuais coletados apenas depois disso. 

O Modelo 1 especifica que são três as variáveis associadas à probabilidade de um 

respondente que votou em Lula ou Serra em outubro ter “titubeado” no período 

analisado: as duas que interessam mais diretamente, sofisticação política e polarização 

do afeto em relação aos candidatos, e a variável indicadora da cidade, que controla os 

efeitos pelo ambiente eleitoral de cada lugar. 
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Tabela 5.8. Regressões logísticas tendo como variável dependente a 
mudança de preferência por candidato a presidente entre eleitores de 
Lula e Serra em outubro para toda a amostra 

Modelo 1 Modelo 2 
Coeficiente Coeficiente Variáveis independentes 

(Erro Padrão) (Erro Padrão) 
1,778*** 2,011*** Intercepto 
(0,127) (0,154) 

-0.172*** -0.160*** Sofisticação Política 
(0,025) (0,025) 

-0.146*** -0.250*** Polarização em abril 
(0,015) (0,032) 

-0.069*** Termo - Garotinho -  
(0,030) 
-0.025 Termo - Ciro -  
(0,029) 

0.025*** Polarização*Termo - Garotinho -  
(0,008) 
0.007 Polarização*Termo - Ciro  - 

(0,007) 
-1.253*** -1.253*** Cidade (Juiz de Fora = 0) 

(0,095) (0,096) 
n 2126 

***Estatisticamente significativo a 0,01. 
 

Ainda que as magnitudes dos efeitos não sejam tão diretamente interpretáveis, 

nota-se que as duas variáveis apresentam os efeitos na direção esperada. Quanto mais 

sofisticado é um indivíduo, menor é a probabilidade de que ele tenha apresentado 

preferências instáveis pelos candidatos no período analisado. Quanto mais polarizado o 

afeto de um indivíduo, também é menor a probabilidade de que ele tenha apresentado 

instabilidade nas preferências pelos candidatos. Também vale notar que os respondentes 

de Juiz de Fora mudam mais que os de Caxias do Sul, de acordo com o modelo. 

Todavia, a magnitude dos efeitos não é muito grande. Um aumento de uma unidade na 

escala de sofisticação política (que vai de 0 a 6) diminui em apenas cerca de 3% a 

probabilidade de mudança. Um aumento de uma unidade na escala de polarização do 

afeto entre os candidatos (que vai de 0 a 10) diminui em cerca de 2% essa 

probabilidade57. O baixo efeito da sofisticação política é até compreensível, dado que 

ela é responsável pela variação na polarização do afeto, tendo assim um efeito indireto 

sobre a mudança. No entanto, a magnitude do efeito da variável de polarização é bem 

inferior ao que se poderia esperar para se afirmar sua relevância teórica. 

                                                
57 Estimativas obtidas através dos coeficientes do Modelo da Tabela 5.8 por meio da simulação de valores 
de interesse. 
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É possível, entretanto, que a fraqueza dos resultados do Modelo 1 se deva à falta 

de especificações no modelo. Durante o período analisado havia outros candidatos na 

disputa, e a presença deles pode ter interferido no efeito que a polarização do afeto tem 

sobre a probabilidade de mudança de intenção de voto no intervalo analisado. Talvez 

seja possível, por exemplo, que um eleitor tenha distribuído seu afeto em relação a Lula 

e Serra tendo como referência a presença de um terceiro candidato no qual ele não 

votaria de jeito nenhum. Nesse caso, a distribuição do afeto entre Lula e Serra poderia 

ser menos polarizada porque esse eleitor leva em conta também as outras opções do 

“cardápio” ao distribuir suas orientações. O que ocorreria é que o coeficiente de 

regressão entre a polarização do afeto e a probabilidade de mudança de preferência seria 

subestimado, já que parte dos eleitores poderia ter escore baixo na variável, mas nem 

por isso ter maior propensão a mudar de opinião. 

A equação de regressão do Modelo 1, onde a associação entre polarização e 

probabilidade de mudança parece ser subestimada, é ilustrada abaixo: 

 

Pr(Mudança) =  β0 +  β1(Sofisticação) + β2(Polarização) + β 3*(Cidade) + e 
 

Se, na equação acima, o coeficiente β2 pode ser subestimado, é preciso ajustar o 

modelo de modo a especificar a interferência da avaliação dos outros candidatos sobre a 

relação entre polarização do afeto e probabilidade de mudança na preferência pelo 

candidato. Sendo assim, o artifício metodológico para resolver o problema seria 

introduzir na equação um termo capaz de controlar o efeito da “intromissão” da 

percepção de terceiros candidatos sobre a forma como os eleitores distribuem seu afeto. 

O termo proposto, exemplificado pela “intromissão” da avaliação do candidato 

Garotinho, seria o seguinte: 

 

“Termo – Garotinho” = │ (“Afeto por Lula” – “Afeto por Garotinho” + “Afeto por 

Serra” – “Afeto por Garotinho”)/2│ 

  

Lendo com atenção, nota-se que o “Termo – Garotinho” calcula uma espécie de 

média entre as distâncias que o respondente coloca Lula e Serra em relação ao terceiro 

candidato, exemplificado por Garotinho. Sem a operação do módulo, a variável atinge 

valores de -10 a 10, já que os “termômetros” vão de 0 a 10. Se próximo de 0, esse valor 

indica que o afeto do respondente em relação a Garotinho não altera a percepção em 
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relação à polarização entre Lula e Serra (ou seja, para o respondente, Garotinho se 

localiza em algum ponto do termômetro entre Lula e Serra, o que revela, portanto, que o 

próprio Garotinho não representa um pólo distinto na percepção do eleitor). Se próximo 

de -10, esse valor indica que Garotinho é um pólo positivo e afeta a percepção que o 

respondente tem quanto à distância entre Lula e Serra – o respondente tende a 

aproximá-los e colocá-los em um pólo  negativo (mal avaliado), oposto ao de 

Garotinho.  Se próximo de +10, esse valor também indica que o respondente tende a 

aproximar Serra e Lula com base na percepção que tem de Garotinho, colocando este 

último em um pólo negativo e os outros dois em um pólo positivo (bem avaliados). 

Como se extraiu o módulo da operação com as variáveis, só se obtiveram valores 

positivos para indicar que 0 denota baixa interferência do afeto por Garotinho e 10 

denota alta interferência do afeto por Garotinho, independentemente do sentido. 

Vale enfatizar, além disso, que essa nova variável não tem efeito próprio que seja 

diretamente interpretável. Sua inserção no modelo, na verdade, teria o poder de 

subestimar a associação entre polarização do afeto entre Lula e Serra e a probabilidade 

de mudança. Sendo assim, o efeito da interferência dessa variável é dado pelo termo 

interativo entre ela e a polarização do afeto. A nova equação é dada abaixo: 

 

Pr(Mudança) =  β0 +  β1(Sofisticação) + β2(Polarização) + β3(Termo-Garotinho) + 

β4(Termo-Ciro) + β5(Polarização*Termo-Garotinho) + 

β6(Polarização*Termo-Ciro) + β7(Cidade) + e 

 

Como dito, os coeficientes β3 e β4 não têm interpretação direta. São os resultados 

dos coeficientes β5 e β6, relativos aos termos interativos, que podem ajudar a revelar a 

associação entre polarização e probabilidade de mudança. O que se espera desses 

termos interativos é que, caso sejam relevantes (caso o terceiro candidato de fato seja 

levado em conta), tenham efeitos positivos, isto é, que aumentem para tentar diminuir o 

efeito de β2, que é o efeito que interessa (vale lembrar que a diminuição no efeito de β2 

ajuda a confirmar a hipótese de trabalho). Com a presença de β5 e β6, o valor absoluto do 

coeficiente β2 tenderia a aumentar (ele continuaria negativo, só que de magnitude 

maior), de forma a revelar a “verdadeira” correlação entre a susceptibilidade a mudança 

de voto e a polarização do afeto entre os candidatos, já que se estaria controlando a 

“intromissão” dos outros candidatos sobre a avaliação comparada de Lula e Serra. 
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Enfim, os resultados do Modelo 2 da Tabela 5.8 mostram que a nova 

especificação parece ter efeito sobre a associação entre polarização do afeto e 

probabilidade de mudança. O que se nota é que o efeito da polarização quase dobra, e 

que isso parece ocorrer por conta da interferência da avaliação em relação a Anthony 

Garotinho sobre Lula e Serra. No que se refere a magnitudes, a Figura 5.4 ilustra como 

as variáveis de sofisticação política e polarização do afeto entre Lula e Serra dão conta 

de boa parte da variação na probabilidade de mudança. A diferença mais extrema, entre 

um eleitor sofisticado que polariza seu afeto e um eleitor sem sofisticação que não 

polariza seu afeto, chega a aproximadamente 60%. 

 
Figura 5.4. Probabilidade de ter preferência instável pelos candidatos a presidente a partir 

do nível de sofisticação política e da polarização do afeto entre eles, para os eleitores de Lula e 
Serra em outubro (toda a amostra) 
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Em suma, essas análises finais mostram que a polarização do afeto, enquanto 

reveladora da avaliação dos candidatos com base em eixos espaciais, impacta a 

consistência das preferências pelos candidatos, e que esse impacto é baseado em tipos 

de considerações diferentes, dependendo do nível de sofisticação política do eleitor. 

Esses achados parecem de acordo com algumas proposições teóricas aventadas 

anteriormente sobre o papel do afeto na compreensão da escolha dos eleitores. 
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5.5. Considerações finais 

 

O presente capítulo tratou de abordar o que tem sido chamado de afeto pelo 

candidato como determinante do voto em eleições presidenciais no Brasil. Segundo o 

argumento defendido, o afeto não pode ser visto como uma causa do voto, 

especialmente para o voto dos eleitores menos politicamente sofisticados. Isso se deve 

ao fato de que o afeto é um componente ubíquo da tomada de decisão de qualquer 

indivíduo. Nesse sentido, não há quem tome decisão sem recorrer às orientações 

afetivas que possui em relação aos objetos do ambiente entre os quais se escolhe. 

Conforme os dados mostraram, a variável de afeto em relação aos candidatos tendeu a 

ser um pouco mais estável ao longo do tempo e foi mais efetiva sobre o voto justamente 

entre os eleitores mais politicamente sofisticados. Além do mais, a concepção do 

processo de formação de atitudes/preferências defendida aqui, desenvolvida a partir de 

certa noção de racionalidade instrumental, entende que as orientações afetivas em 

relação a qualquer tipo de objeto tendem a ser mais estáveis e efetivas na medida em 

que se possui maior quantidade de informações a respeito desse objeto, o que tende a 

ocorrer justamente entre os indivíduos mais sofisticados. 

Além disso, mostrou-se que o afeto em relação aos candidatos ajuda a 

compreender o processo de tomada de decisão, e os diferentes “graus de racionalidade” 

nele envolvidos, na medida em que reflete certos tipos de considerações subjacentes a 

respeito dos candidatos e do universo sócio-político. Assim, os eleitores mais 

sofisticados tenderiam a polarizar mais seu afeto em relação aos adversários da disputa 

por se basearem em eixos espaciais de avaliação das opções eleitorais. Esses eixos 

espaciais representariam as clivagens ideológicas e partidárias do sistema político. Os 

eleitores menos sofisticados, por sua vez, tenderiam a polarizar seu afeto em relação aos 

candidatos com base em outras imagens da disputa, como a clivagem entre pobres ou o 

povo e os ricos ou as elites. 

Ao cabo, os dados revelaram que quando o afeto em relação aos candidatos se 

mostra polarizado, revelando a estrutura unidimensional de considerações nas quais as 

avaliações se baseiam, ele tende a produzir preferências consistentes ao longo do tempo. 
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Conclusão: síntese dos achados e perspectivas futuras 
 

 

6.1. O voto para presidente em 2002 no Brasil 

 

Em seu texto de 1964, Philip Converse argumentou que seria equivocado analisar 

a opinião pública sem levar em conta os níveis desiguais de apreensão do universo 

político entre os cidadãos. Posteriormente, uma ampla literatura procurou mostrar que a 

principal variável responsável por estratificar o público no que se refere ao manejo de 

informações políticas seria a sofisticação ou o conhecimento político (NEUMAN, 1981, 

1986; LUSKIN, 1987, 1990; SNIDERMAN, BRODY & TETLOCK, 1991; ZALLER, 

1992; CASTRO, 1994; DELLI CARPINI & KEETER, 1996).  A presente dissertação 

partiu dessa premissa para avaliar de que maneira fatores como a preferência partidária, 

a avaliação da economia e o afeto pelos candidatos podem “determinar” o voto para 

presidente no Brasil. Como foi argumentado, predomina nas análises mais atuais do 

voto para presidente no Brasil o teste de associações entre o voto e seus “determinantes” 

ao nível agregado do eleitorado, independentemente da desigualdade de sofisticação 

política existente entre os eleitores. O que se verificou aqui, a partir das análises de 

dados de painel sobre a eleição presidencial de 2002, é que os chamados determinantes 

do voto para presidente no Brasil se relacionam com a decisão do voto de maneiras 

distintas para eleitores com níveis distintos de sofisticação política. 

O Capítulo 3 mostrou que a preferência partidária pelo PT – o único partido com 

candidato a presidente em 2002 cuja taxa de preferência superava 10% do eleitorado – 

parece ser tão ou mais instável quanto a própria opção pelo candidato. A sofisticação 

política, nesse sentido, possui papel crucial, uma vez que são os petistas mais 

sofisticados os que apresentam preferência partidária estável e que tende a afetar outros 

comportamentos diferentes do voto para presidente, como os votos para outros cargos. 

Parece haver um núcleo de 15% do eleitorado que é petista e cuja preferência por este 

partido se mantém ao longo do tempo. Por outro lado, os outros 15% dos eleitores que 

petistas tendem a ser movidos pelas forças da campanha e são muito propensos a 

“abandonarem” o partido em uma eventual mudança no ambiente eleitoral. 

No que se refere à avaliação da economia, foi mostrado no Capítulo 4 que ela 

tende a ser mais estável e efetiva sobre o voto justamente entre os eleitores mais 

politicamente sofisticados. Esses achados contrariam fortemente certa expectativa dos 
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analistas das eleições no Brasil segundo as quais o eleitorado de massa conseguiria se 

basear no desempenho econômico para escolher presidentes. As correlações agregadas 

nas quais a maior parte dos estudos tem se baseado escondem o fato de que a avaliação 

da economia tende a afetar o voto para o eleitorado como um todo porque apenas os 

eleitores mais sofisticados tendem a fazer uso dela em suas escolhas. Certamente, não se 

trata de dizer que os menos sofisticados sejam incapazes de avaliar a economia e julgar 

os candidatos. A probabilidade de que isso aconteça pode ser potencializada por certos 

contextos nos quais o ambiente é mais eficaz no sentido de fornecer os estímulos dos 

quais o cidadão precisa para conectar os candidatos ao desempenho econômico do país. 

O afeto pelo candidato é um componente controverso da explicação do voto para 

presidente. Conforme se mostrou no Capítulo 5 da dissertação, o gosto pelo candidato 

se associa ao voto de todos os eleitores, e tende a ser mais efetivo justamente entre os 

eleitores mais politicamente sofisticados. Segundo a interpretação que foi propugnada 

aqui, essa evidência indica que o afeto pelo candidato não representa exatamente uma 

causa do voto, principalmente quando evocado para sustentar uma oposição segundo a 

qual os eleitores menos sofisticados se baseariam no afeto pelos candidatos por não 

conhecerem as plataformas e as ideologias dos partidos. 

Além disso, também foi argumentado no Capítulo 5 que o afeto pode servir para 

refletir a apreensão que os eleitores têm dos candidatos. Stokes (1966), por exemplo, 

defende que o modelo espacial de Downs (1999) para explicar a escolha eleitoral só 

seria aplicável a uma minoria de eleitores mais sofisticados: apenas os mais sofisticados 

disporiam os candidatos/partidos em eixos espaciais e usariam os mesmo critérios para 

localizá-los em lados opostos nesse eixo. Os eleitores menos sofisticados não usariam 

um ou mais critérios simetricamente aplicáveis a todas as opções eleitorais. A discussão 

de Stokes seria análoga à discussão de Chubb, Hagen e Sniderman (1991) sobre a 

polarização do afeto pelos candidatos. Segundo esses autores, o afeto dos menos 

sofisticados pelos candidatos seria menos polarizado porque usariam dimensões 

distintas de avaliação, isto é, não usariam os mesmos critérios para definirem o gosto 

pelos candidatos. As evidências dos dados desta dissertação corroboram com 

intensidade moderada (assim como acharam os próprios Chubb, Hagen e Sniderman) a 

hipótese de que a polarização do afeto entre Lula e Serra em 2002 foi maior entre os 

eleitores mais sofisticados. Todavia, se as diferenças não são tão grandes, isso se 

deveria ao fato de que os menos sofisticados podem também se basear em eixos 

espaciais de avaliação, ainda que em menor frequência.  A partir das discussões de Reis 
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(1978) e Castro (1994), mostrou-se que enquanto os mais sofisticados polarizam seu 

afeto principalmente com base nas clivagens partidárias e no desempenho da economia, 

os menos sofisticados o fazem com base em uma espécie de eixo de interesses 

socioeconômicos que os candidatos representam. Eleitores menos sofisticados que 

acham que os candidatos representam pólos socioeconômicos opostos na sociedade 

brasileira tendem a polarizar seu afeto entre esses candidatos, e assim apresentam 

preferências estáveis ao longo da eleição. Esses achados denotam que a sofisticação 

política é uma variável indispensável para distinguir os diferentes tipos de estímulos que 

formam as preferências dos eleitores. O afeto pelo candidato, ao invés de ser um 

determinante do voto, deve ser visto mais adequadamente como uma atitude cujo 

processo de formação ajuda na compreensão da decisão do voto. 

Essas análises têm como pano de fundo um quadro analítico que busca 

compreender a própria dinâmica dos chamados determinantes do voto para presidente. 

Conforme foi defendido, é possível tomá-los como atitudes ou preferências políticas 

que podem ser mais ou menos estáveis e efetivas ao impactar outras preferências (em 

especial, o voto). As proposições defendidas no Capítulo 2 buscaram fazer justiça à 

importância que o processo de formação de preferências tem para produzir atitudes mais 

ou menos estáveis e efetivas. Uma atitude, isto é, uma orientação afetiva positiva ou 

negativa em relação a um objeto (um partido, por exemplo), se baseia sempre em 

considerações, em estímulos que o indivíduo associa àquele objeto. Assim, orientações 

positivas se formam quando um indivíduo possui mais informações positivas do que 

negativas associadas ao objeto. Disso decorre que atitudes mais estáveis são aquelas que 

apresentam um balanço mais desigual entre informações negativas e positivas nas quais 

estão baseadas. A partir daí, conclui-se que este balanço desigual tende a emergir na 

medida em que aumenta a quantidade de informações que o indivíduo porta, o que 

redunda em que a sofisticação política tende a aumentar a estabilidade das atitudes 

políticas. No que se refere à efetividade, ao impacto de uma atitude em relação a um 

objeto sobre a atitude em relação a outro, é possível dizer que ela tende a ser maior na 

medida em que essas atitudes se baseiam nas mesmas informações. Nesse sentido, 

sofisticação política também aumenta a efetividade das atitudes políticas, já que 

sofisticação implica justamente a capacidade de reconhecer certos objetos como 

pertencentes a um mesmo conjunto de estímulos, além de estarem conectados lógica ou 

causalmente. Tendo como quadro de referência essas relações entre estabilidade e 

efetividade com a sofisticação política e a dinâmica dos estímulos, procurou-se 
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examinar como elas se aplicam aos próprios fatores que são vistos como determinantes 

do voto em eleições presidenciais. 

Por fim, é indispensável mencionar que a discussão sobre a dinâmica das 

preferências tem por base certa concepção da racionalidade instrumental. O Capítulo 1 

procurou discutir a concepção da racionalidade segundo a qual este conceito se referiria 

à propriedade do comportamento humano de se orientar por objetivos, de ser dotado de 

intencionalidade. De acordo com esta visão, a racionalidade da ação seria uma premissa 

analítica a partir da qual se construiriam quadros conceituais e teóricos tanto para dar 

conta dos mecanismos causais da ação individual quanto da sistematização dos fatores 

ambientais ou estruturais que influenciam os comportamentos. A ideia central envolvida 

na discussão é a de que a racionalidade não é uma variável na explicação do 

comportamento, mas antes que ela remete aos próprios atributos individuais e 

ambientais que se combinam para conformar o comportamento dos indivíduos. Nesse 

sentido, a premissa da racionalidade ocupa lugar central nesta dissertação justamente 

porque o que se está discutindo é a dinâmica das preferências – a dinâmica dos 

determinantes do voto - e não o conteúdo que as sustenta. Evidentemente, processos 

importantes como o da socialização política, que ajuda a produzir preferências mais 

consolidadas, e o das mudanças institucionais e do efeito da imprensa, que tendem a 

influenciar a variação de curto prazo das orientações dos eleitores, devem ser levados 

em conta na análise da formação de preferências, principalmente no que se refere à 

compreensão da direção ou do conteúdo das preferências. Tais processos remetem 

especificamente aos estímulos e aos processos ambientais por meio dos quais as 

preferências se formam e se modificam. A racionalidade do mecanismo causal de 

formação de preferências pode ser vista como pertencente a um nível de análise 

complementar em relação aos processos mais amplos da formação de preferências que 

não foram abordados diretamente aqui. 

 

6.2. O problema do “uso” dos determinantes 

 

A discussão sintetizada acima sobre os determinantes do voto para presidente 

ainda requer uma qualificação importante. Parece haver tanto aqui quanto na literatura 

de referência sobre o tema uma suposição implícita de que o efeito de fatores como a 

preferência partidária e a avaliação retrospectiva sobre o voto – para não mencionar 

também a chamada “auto-localização ideológica” – é desejável para o sistema político. 
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Quanto maior é a associação que se encontra entre os determinantes do voto e as 

escolhas dos eleitores, mais qualidade se tem na representação, uma vez que os eleitores 

se utilizam de referências que se supõe serem importantes no sistema político. 

Evidentemente, tal quadro representa uma referência normativa muito simplificada 

do que deve ser a tomada de decisão dos eleitores. É certamente possível que um eleitor 

tome uma decisão criteriosa e informada em relação aos candidatos sem recorrer aos 

partidos ou à situação da economia. É possível, aliás, que decisões até mais informadas 

sejam tomadas sem referência à preferência partidária ou à avaliação da economia. 

Quando levados ao extremo, os componentes de engajamento e rigidez de certas 

preferências podem prejudicar a capacidade reflexiva do indivíduo, isto é, podem 

prejudicar o exercício da descentração e da deliberação, componentes importantes da 

tomada de decisão guiada pelo princípio da eficácia (REIS, 2000b, p. 66). Mas, no que 

se refere às evidências que se têm sobre os baixos níveis de sofisticação e participação 

política dos eleitores, parece que a imagem de um cidadão que busca se informar 

amplamente sobre um assunto político e que é capaz de ouvir e ponderar sobre as 

diversas facetas que os problemas adquirem representa uma referência pouco realista. O 

argumento de Anthony Downs (1999) é suficientemente persuasivo em propor que, se 

existem custos para se adquirir as informações necessárias para se formular um 

julgamento, então os cidadãos sempre poderão ter incentivos para adquirirem o mínimo 

possível de informações políticas. Além do mais, um regime democrático que demanda 

a presença permanente de indivíduos plenamente informados e interessados se forja 

sobre um ideal no mínimo perverso de cidadão (ZALLER, 1999). Nesse sentido, a 

preferência mais ou menos arraigada por um partido e a saliência do desempenho 

econômico dos governos podem ser referências importantes para os eleitores pouco 

informados. Segundo Zaller (1999, p. 4), um modelo menos perverso do tipo de 

monitoramento que cidadãos fazem em relação aos governos seria o dos “alarmes de 

incêndio” – no qual os cidadãos se orientariam pelas “sirenes” de aviso e pelos sinais 

mais salientes – em contraposição ao modelo da “patrulha de polícia” – a qual seria 

constante, ativa e ciente dos assuntos da coisa pública. 

Como se discutiu nos capítulos anteriores, a sofisticação política é um requisito 

importante para que os eleitores sejam capazes de usar os “atalhos” para votarem. 

Quanto mais sofisticado é um eleitor, maiores são as chances de que ele oriente suas 

preferências pelos candidatos com base nas clivagens partidárias e no desempenho da 

economia.  Por outro lado, cabe enfatizar a importância que a própria organização do 
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ambiente eleitoral pode aumentar ou diminuir as chances de que os eleitores se orientem 

pelas referências mais gerais dos partidos e da economia. A política também deve 

facilitar o trabalho dos cidadãos. 

 
Falando de maneira geral, os estilos de política associados com altos níveis 
de informação política não são tudo que se esperava que eles fossem. A 
política poderia funcionar tão bem ou até melhor se os intelectuais 
desistissem da idéia de que os cidadãos têm a obrigação de se manterem 
lado a lado com cada aspecto importante da vida pública. Este ideal é não 
apenas impossível, mas também prejudicial em certos sentidos. Os 
intelectuais deveriam ao invés designar mentes capacitadas para encontrar 
formas pelas quais as obrigações informacionais da cidadania pudessem ser 
preenchidas com menos esforço e mais prazer. Tendências recentes em 
direção a noticiários de informam e entretêm (‘infotainment’ news 
broadcasting) e a instituições que funcionam como “alarmes de incêndio” 
são possibilidades promissoras. (ZALLER, 1999, p. 4, parênteses 
adicionado) 58 

 
 
Seriam dois, portanto, os tipos de fatores mais gerais que influenciam a 

probabilidade que o eleitor vote ou forme qualquer outro tipo de preferência política 

com base nos “determinantes”, isto é, com base em referências mais fortes que se 

encaixam no modelo de “alarme de incêndio” de Zaller: 1) o nível de sofisticação 

política do eleitor que propicia a compreensão dos estímulos e das referências políticas 

que se consideram importantes para o voto; 2) as características do sistema partidário 

que fazem com este acomode de forma adequada as percepções mais simplificadas e as 

preferências dos cidadãos. Sendo assim, é possível formalizar essa combinação por 

meio da relação abaixo: 

 

Pr (voto por determinantes) = β0 + β1(Sofisticação) + β2(Ambiente59) + 

β3(Sofisticação*Ambiente) 
 

O que se nota na formulação acima é que as duas variáveis que afetam a 

probabilidade de uso dos “determinantes” pertencem a níveis analíticos distintos. A 

                                                
58 Tradução livre de: “Generally speaking, the styles of politics associated with high levels of political 
information are not all they are cracked up to be. Politics might work as well or better if political 
intellectuals gave up the idea that citizens have an obligation to keep abreast of every important aspect of 
public life. This ideal is not only impossible but damaging in certain ways. Intellectuals should instead 
turn their capacious minds to finding ways in which the informational obligations of citizenship can be 
fulfilled with less effort and more pleasure. Recent trends toward ‘infotainment’ news broadcasting and 
‘fire alarm’ political institutions are promising possibilities.” 
59 O Ambiente aqui simboliza menos um único indicador que represente a complexidade do sistema 
político-eleitoral, e mais um conjunto de características do ambiente que potencializam mais ou menos o 
uso dos “atalhos” por parte do eleitorado. Algumas dessas características do sistema serão discutidas 
brevemente em um subtópico à frente. 
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sofisticação política é um atributo individual enquanto o ambiente remete a 

características do sistema político e do contexto da eleição. Essa distinção possibilita 

então que se entenda que o efeito da sofisticação política sobre a probabilidade de que 

um eleitor tome uma decisão tendo como referência aspectos considerados mais centrais 

do sistema político pode aumentar ou diminuir de acordo com características do sistema 

político (o que se ilustra precisamente com o termo interativo do coeficiente β3). Do 

ponto de vista normativo, o que se espera, de acordo com o modelo do “alarme de 

incêndios” proposto por Zaller, é que o sistema político atue tanto no sentido de 

minimizar o efeito da desigualdade de sofisticação política quanto no sentido de elevar a 

probabilidade geral de que um cidadão no sistema político se oriente pelos 

“determinantes”. A ideia é ilustrada no gráfico abaixo: 

 
Figura 6.1. Curvas do “Voto por determinante” 
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Primeiramente, vale atentar para as duas maneiras por meio das quais as 

características do sistema político podem afetar a probabilidade que o eleitor se guie por 

referências como os partidos e a economia. O ambiente político pode proporcionar um 

aumento geral da probabilidade do eleitor de qualquer nível de sofisticação política usar 

os “atalhos”. Nota-se que a Curva B reflete esse efeito em relação à Curva A. Qualquer 

indivíduo no sistema político representado pela Curva B tem maior probabilidade de 

usar os atalhos do que seu correspondente de mesmo nível de sofisticação em um 

sistema político representado pela Curva A. 
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Em segundo lugar, o sistema político pode ter características que atuam sobre o 

próprio efeito da desigualdade de sofisticação política, isto é, sobre a inclinação da 

curva. A Curva C reflete este efeito em relação à Curva A. Certos ambientes eleitorais 

podem apresentar características capazes de minimizar o efeito da sofisticação, de modo 

a “puxarem” os eleitores menos sofisticados para cima por fornecerem a eles canais que 

facilitariam o recurso aos “determinantes” na tomada de decisão. 

Outro aspecto que tem importância fundamental na distinção entre os sistemas 

políticos tem a ver com os próprios níveis de gerais de sofisticação política no 

eleitorado. Se, em uma situação hipotética, dois sistema políticos apresentam os 

mesmos parâmetros na equação acima (coeficientes iguais), e também têm 

características idênticas de ambiente eleitoral (os mesmo valores na variável hipotética 

chamada “Ambiente”), então a probabilidade geral de os cidadãos usarem os 

determinantes em um sistema político comparado ao outro será tanto maior na medida 

em que os níveis gerais de sofisticação política sejam maiores em um deles. Nesse 

sentido, sofisticação política pode importar por si só, e muito. O gráfico abaixo ilustra 

esse efeito60: 

 
Figura 6.2. Curvas do “Voto por determinante” em sistemas políticos nos quais apenas difere o 

nível de sofisticação dos cidadãos 
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Com base nessas observações, parece possível constatar que um ambiente eleitoral 

será mais efetivo em produzir respostas mais consistentes de seus cidadãos na medida 
                                                
60 Os Gráficos 6.1 e 6.2 são apenas hipotéticos e não se baseiam em dados empíricos de qualquer tipo. 
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em que apresentar características que aumentem sua inteligibilidade e que propicie 

condições para o aprendizado político dos cidadãos. Nesse sentido, dois tipos de 

questões importantes parecem demandar maior esforço teórico e empírico para se 

compreender o problema da representação nas eleições brasileiras: 

1) Como um sistema político (em especial, o brasileiro) pode elevar os níveis 

gerais de sofisticação política do eleitorado? Ou melhor, quais são as causas da 

sofisticação política e quais os processos por meio dos quais ocorre o aprendizado 

desse tipo de conhecimento? A partir disso, como é possível que as próprias 

instituições ajudem os cidadãos a aprenderem sobre política? 

2) Que características do ambiente eleitoral facilitam o uso dos “atalhos” por parte 

dos eleitores? Como o ambiente eleitoral pode “puxar” os eleitores menos 

politicamente sofisticados para cima? Que tipos de dispositivos institucionais 

podem ajudar especificamente os eleitores menos sofisticados a formularem suas 

preferências com base em questões importantes, especialmente referidas à 

economia e às divisões partidárias? 

Os dois últimos tópicos desta conclusão pretendem sondar rapidamente as 

questões acima e verificar de que maneira parte da literatura que trata diretamente do 

assunto as tem respondido. Trata-se basicamente de agendas de pesquisa que parecem 

importantes para se apreender adequadamente o problema da representação eleitoral no 

Brasil. 

 

6.2.1. O efeito da sofisticação política 

 

O Capítulo 2 trouxe evidências de que a sofisticação política é um atributo 

individual sistematicamente associado a fatores sócio-demográficos e econômicos, além 

de variáveis relacionadas à auto-exposição à informação política dos indivíduos61. As 

evidências de tais análises apontam para o que já foi amplamente documentado pela 

literatura dedicada ao tema da distribuição da sofisticação política: a distribuição 

desigual de características e recursos propicia aos indivíduos diferentes processos de 

socialização e aprendizado sobre política (NEUMAN, 1986; LUSKIN, 1990; REIS & 

CASTRO, 1992; DELLI CARPINI & KEETER, 1996; NIEMI & JUNN, 1998; 

RENNÓ, 2007). 

                                                
61 Ver resultados apresentados nas Tabelas 2.2 e 2.3. O único achado nesses modelos que contraria as 
expectativas prévias que se tinha é a ausência de correlação entre associativismo e sofisticação política. 
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Entretanto, parece haver muito mais para ser examinado além da associação 

sistemática entre a sofisticação política e suas causas. A compreensão dos processos por 

meios dos quais as causas da sofisticação política a impactam possibilita pensar quais 

seriam as alternativas de ação em busca de se elevar os níveis gerais e de se reduzir a 

desigualdade deste atributo entre os cidadãos de um sistema político. A renda familiar 

do indivíduo, por exemplo, remete tanto à sua condição econômica para obter 

diretamente o conhecimento da política, quanto remete indiretamente a características 

de sua ocupação e do perfil sócio-econômico de sua família. Nesse sentido, a redução a 

desigualdade de renda pode ajudar a reduzir a desigualdade de sofisticação. Variáveis 

como sexo e raça apresentam efeitos importantes mesmo quando controlados por 

variáveis sócio-econômicas, indicando que parece haver um aspecto da desigualdade 

nessas características que vai além da desigualdade estritamente material. Talvez essa 

desigualdade de sofisticação política entre diferentes categorias demográficas reflita 

diferenças no processo de socialização no interior das próprias famílias, algo que 

poucos estudiosos têm procurado averiguar, especialmente no Brasil. Além dessas 

variáveis, a idade também tem influência positiva sobre a sofisticação política, o que 

apenas reflete os achados da literatura que argumenta que a experiência com os eventos 

políticos ao longo da vida aumenta o aprendizado sobre política (JENNINGS, 1979, 

1996). O efeito positivo encontrado para as variáveis de auto-exposição à informação 

também reflete o que a literatura já havia encontrado (LUSKIN, 1990; DELLI 

CARPINI & KEETER, 1996) e, em ampla medida, essas variáveis são elas mesmas 

afetadas pelas demais, indicando a existência efeitos indiretos dos atributos sócio-

econômicos e demográficos sobre a sofisticação política. 

O ponto que se quer enfatizar aqui é o de que, em geral, parece difícil pensar em 

meios pelos quais os próprios sistemas políticos poderiam reduzir a desigualdade de 

sofisticação entre os cidadãos. Não é possível alterar a distribuição da variável sexo, e 

muito menos parece plausível que políticas públicas intervenham no âmbito da família 

para que os pais passem a valorizar mais a política e a estimular seus filhos a 

aprenderem sobre o assunto. Mas nem tudo está perdido. 

O principal achado do Capítulo 2 que corrobora amplamente as evidências da 

literatura sobre as causas da sofisticação política é a forte associação entre os anos de 

escolaridade do respondente e o seu nível de sofisticação política. Quanto mais 

escolarizado é um indivíduo, maior tende a ser seu nível de sofisticação política 

(NEUMAN, 1986; REIS & CASTRO, 1992; RENNÓ, 2007). Apesar das evidências 
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serem consistentes, sua interpretação não está livre de disputas. O ponto polêmico nessa 

questão tem como expoente o estudo de Luskin (1990). Segundo esse autor, a educação 

formal em si mesma não faria diferença na aquisição da sofisticação política devido ao 

fato de que um viés de seleção faria com que os mais inteligentes e interessados 

adquirissem mais anos de educação formal. Nesse caso, a relação entre educação formal 

e conhecimento político seria espúria, ou seja, determinada por um terceiro conjunto de 

variáveis relacionadas a atributos individuais dos cidadãos. Não seria, portanto, algo 

próprio das atividades escolares que faria com que indivíduos se interessem e aprendam 

sobre política. Luskin levou a cabo sua posição verificando se o efeito da educação 

formal sobre o conhecimento político permaneceria quando controlado pela variável 

inteligência (1990, p. 346). Seu resultado corroborou suas expectativas, de modo que a 

educação formal não teve efeito nenhum, e a inteligência do entrevistado apresentou o 

maior efeito de todos sobre o conhecimento político. 

Todavia, Delli Carpini e Keeter chamaram a atenção para o que poderia haver de 

problemático nos resultados de Luskin. De acordo eles, a medida de inteligência de 

Luskin, baseada na avaliação subjetiva que o entrevistador fazia da inteligência do 

respondente, seria claramente enviesada pela possibilidade de que o entrevistador se 

baseasse em suas impressões quanto ao próprio conhecimento político do respondente 

para inferir sua inteligência (DELLI CARPINI & KEETER, 1996, p. 195). Além da 

crítica desses autores, o argumento de Luskin se enfraquece na medida em que surgem 

achados mostrando que o ambiente escolar de fato influencia o aprendizado sobre 

política. O principal estudo nesse sentido é o de Niemi e Junn (1998). Os autores 

mostraram que características do currículo escolar como a quantidade de conteúdo 

escolar ofertado relacionado com política, a variedade de tópicos estudados, bem como 

as próprias técnicas de ensino utilizadas pelos professores da escola possuem efeitos 

relevantes sobre a sofisticação política dos jovens secundaristas nos Estados Unidos. 

Em suma, essas evidências parecem indicar que existem características do 

ambiente escolar que influenciam o aprendizado político dos cidadãos. Portanto, se a 

escola importa na socialização política dos cidadãos, conforme indicam alguns estudos 

importantes no assunto, então é possível dizer que ela constitui uma esfera institucional 

sobre a qual se pode atuar tanto para elevar os níveis gerais de sofisticação política 

quanto para reduzir sua desigualdade. Na medida em que a desigualdade de sofisticação 

política representa um fenômeno politicamente relevante no Brasil, o estudo do efeito 
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da escola na socialização política dos cidadãos deve fazer parte das preocupações de 

estudiosos que desejam compreender melhor o tema da representação eleitoral no país. 

 

6.2.2. O efeito do ambiente eleitoral 

 

Por fim, chega-se ao questionamento sobre que características dos ambientes 

eleitorais facilitariam o uso dos “atalhos” e atenuariam o efeito da desigualdade de 

sofisticação política entre os eleitores. Quais seriam as propriedades do “cardápio” que 

ajudariam o eleitor a tomar decisões mais consistentes, baseadas em referências como o 

sistema partidário e o desempenho econômico? Esta seção final apenas elabora um 

esboço de organização de alguns esforços nesse sentido. 

Segundo Sniderman e Levendusky (SNIDERMAN, 2000; SNIDERMAN & 

LEVENDUSKY, 2007), as causas da consistência das escolhas dos eleitores se 

encontrariam, antes de tudo, na própria estruturação do sistema político, na maneira 

como os partidos e candidatos, a cada eleição, configurariam um “cardápio” coerente e 

bem estruturado de opções disponíveis ao eleitorado. Essa seria uma definição mais 

genérica para o que os autores cunham pela noção de conjunto de escolha62. O 

argumento seria o de que as escolhas entre alternativas distintas dependeria não apenas 

dos atributos dos escolhedores, mas também das propriedades dos conjuntos de escolha. 

De acordo com os autores, os conjuntos de escolha possuiriam pelo menos três 

propriedades importantes para a escolha a ser feita, sendo elas: 1) o número de 

alternativas; 2) a polarização entre as alternativas e; 3) as “etiquetas” recebidas por cada 

alternativa.  

O problema relativo ao número de alternativas disponíveis é o que os autores 

colocam no topo da lista. Achados da psicologia experimental teriam mostrado como o 

número excessivo de alternativas poderia atrapalhar a escolha. Um exemplo desse tipo 

de trabalho é o de Iyengar e Lepper (2000), que mostraram, por meio de experimentos 

em psicologia cognitiva, que o nível de satisfação seria maior para indivíduos colocados 

diante de escolhas com menor número de alternativas, em relação a indivíduos postos 

diante de situações semelhantes nas quais teriam mais alternativas dentre as quais 

deveriam escolher. No campo da ciência política, um dos achados que se relacionaria 

mais diretamente ao problema do número de alternativas seria o de Gordon e Segura 

                                                
62 Tradução livre da expressão “choice set”. 
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(1997). De acordo com os achados dos autores, a quantidade de partidos, bem como 

outras características do sistema eleitoral e das instituições legislativas, afetaria a 

disponibilidade e a clareza das informações políticas, o que dificultaria o aprendizado 

político dos cidadãos. Decerto, uma pergunta que se evoca nesse ponto é aquela sobre se 

sistemas partidários com números excessivos de partidos não pecariam pelo chamado 

excesso da própria virtude: sob a alegação de representar uma gama mais ampla de 

interesses da sociedade (inclusive balanceando a distribuição de poder no interior das 

casas legislativas e entre os poderes), a existência de um número excessivo de partidos 

poderia, ao contrário, prejudicar a representação de tais interesses, no sentido de que 

tornaria mais difícil para os cidadãos identificarem qual organização poderia melhor os 

representar. 

A polarização entre as alternativas seria o outro ponto problemático, segundo 

Sniderman e Levendusky. De acordo com os autores, muitos dos achados bem 

sucedidos sobre o uso dos partidos como atalhos cognitivos por parte dos eleitores 

estadunidenses só seriam possíveis porque os próprios partidos se apresentam como 

alternativas políticas bem discerníveis para os eleitores. A posse de posições genuínas 

nas principais dimensões temáticas por parte dos grandes partidos dos Estados Unidos 

seria, nesse sentido, outro elemento estruturador das escolhas dos cidadãos. Em 

sistemas com pouca polarização entre os partidos, por outro lado, não apenas o número 

de alternativas tornaria o “cardápio” mais complexo, como também atrapalharia os 

cidadãos a sequer serem capazes de atribuir de forma minimamente coerente as posições 

políticas aos principais partidos. As análises de Levendusky (2006) trazem evidências 

de que a polarização dos partidos ajuda os eleitores a se basearem nas clivagens 

partidárias para opinarem em questões polêmicas e votarem em candidatos. 

A terceira propriedade importante dos conjuntos de escolha seria o que Sniderman 

e Levendusky chamam de “etiquetas” das alternativas. Trata-se de um ponto crucial. No 

caso estadunidense, certas etiquetas são facilmente relacionáveis com os dois grandes 

partidos do país. Em geral, os democratas são aproximados do rótulo “liberal” ao passo 

que os republicanos se aproximam do que se chama por “conservador”. No caso 

brasileiro, por outro lado, o uso de categorias ideológicas como direita e esquerda para 

“etiquetar” as alternativas (os partidos e candidatos) não parece ser algo muito estável 

no sistema político, conforme já se discutiu a propósito das críticas ao trabalho de 

Singer (1999). Além das categorias ideológicas mais complexas, vale mencionar os 

próprios trabalhos brasileiros que discutiram o uso de categorias ideológicas mais 
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simplificadas, como aquela que opõe os partidos a partir da polarização entre interesses 

sócio-econômicos que eles representariam. Os trabalhos de Lamounier (1980) e Reis 

(1975, 1978) mostraram como a simplificação do ambiente eleitoral durante o sistema 

bipartidário do regime militar no país fez com que mesmo eleitores menos sofisticados 

atribuíssem diferentes posições aos partidos, dependendo se eles defendiam os 

interesses do “povo” e dos “pobres”, ou os interesses do “governo” e das “elites”. Vale 

mencionar, por fim, que as “etiquetas” associadas aos partidos podem ser de outros 

tipos. É possível que determinados sistemas partidários se acoplem com certa precisão 

às clivagens étnicas ou religiosas existentes em um país, de forma que isso facilite a 

identificação do eleitorado de massa com algum dos partidos. No entanto, tem-se aqui 

uma agenda de pesquisa pouco explorada e que merece mais atenção. 

Por fim, além de características dos ambientes eleitorais que os tornam mais 

inteligíveis e aumentam a probabilidade de que os eleitores compreendam a dinâmica 

eleitoral, também poderia haver mecanismos direcionados justamente para fornecer os 

“atalhos” aos eleitores menos sofisticados. Arthur Lupia (1992; 1994; 2000) é um autor 

que tem se dedicado a esse tipo de “solução”. Em geral, seus trabalhos têm usado a 

metodologia experimental ou têm aplicação específica a referendos ou plebiscitos. No 

entanto, sua discussão pode ser estendida para outras situações como as eleições 

presidenciais. Em linhas gerais, Lupia se volta para a possibilidade de que mesmo os 

indivíduos menos sofisticados consigam, em certas situações, apresentar opiniões e 

comportamentos estáveis e baseados em informações relevantes. Nesses casos, segundo 

Lupia, os menos sofisticados conseguiriam “emular” o comportamento dos eleitores 

mais sofisticados. 

Um dos principais trabalhos de Lupia propõe que o endosso das alternativas 

políticas por parte de grupos socialmente relevantes é algo que pode ajudar os eleitores 

menos sofisticados a fazerem escolhas consistentes (LUPIA, 1994). No artigo em 

questão, o autor analisa um referendo a respeito de uma reforma na legislação de 

seguros de automóveis ocorrido na Califórnia em 1988. Cinco propostas de reforma 

foram apresentadas a população por meio de panfletos oficiais: três delas haviam sido 

apresentadas pela indústria de seguros, uma pela associação local dos advogados e uma 

por uma associação de consumidores ativistas. Ao final da eleição, venceu a última 

proposta, ou seja, os eleitores, e mais especificamente, os consumidores dos bens em 

questão votaram contra as três propostas da indústria de seguros, que ficaram em último 

lugar na eleição. Lupia verificou que entre o grupo de eleitores com baixo ou nenhum 
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conhecimento mais geral sobre as propostas, havia uma parcela significativa que sabia 

apenas que a proposição 100 (proposta pela California Trial Lawyers Association) era 

amplamente rejeitada pela indústria de seguros. O autor mostra que tal “atalho” sobre 

essa preferência da indústria de seguros teve forte impacto sobre a probabilidade de que 

um indivíduo mal informado sobre a eleição votasse na proposta número 100, ou seja, 

por saber apenas que tal proposta era rejeitada pela indústria de seguros, parte 

significativa desses eleitores optou por votar em tal proposta, que ficou em segundo 

lugar Em suma, a tese de Lupia traz evidências de que eleitores pouco sofisticados, em 

certas circunstâncias, podem fazer escolhas em eleições com base no endosso de grupos 

relevantes às opções apresentadas. Nesse sentido, Lupia propõe que uma maneira por 

meio da qual os eleitores de baixa sofisticação podem apresentar comportamentos 

menos difusos e instáveis é a de que, mesmo não conhecendo bem as opções eleitorais 

apresentadas, consigam se basear no comportamento de grupos mais próximos de sua 

realidade, os quais podem ser vistos como tendo interesses semelhantes ou 

completamente distintos dos eleitores em questão. 

Todavia, Lupia se dedica também a estudar certas condições nas quais o endosso 

dos grupos reflete posições políticas genuínas, e não apenas acordos estratégicos para 

manipular a opinião pública. São duas as condições básicas que Lupía propõe para que 

o endosso seja algo efetivo na tomada de decisão dos eleitores menos sofisticados 

(LUPIA & MCCUBBINS, 1998; LUPIA & JOHNSTON, 2001). Em primeiro lugar, é 

necessário haver mecanismos que garantam aos eleitores a possibilidade de 

responsabilizarem tanto os grupos que apóiam quanto grupos apoiados pelas posições 

que estes tomam. Sendo assim, para Lupia, o horário eleitoral nos meios de 

comunicação é essencial como forma de se tornar públicos os interesses e as posições 

defendidas pelos partidos, candidatos, e grupos políticos e econômicos envolvidos. Em 

segundo lugar, segundo Lupia, se há dinheiro envolvido no endosso a certas opções 

políticas, é preciso haver mecanismos institucionais que tornem públicas e salientes as 

quantias e os grupos envolvidos nas transações de apoio político. Para o autor, isso 

ajudaria o eleitor a aprender a respeito da natureza dos interesses envolvidos, já que 

poderiam ver o quanto o endosso é importante para o grupo que o pratica. 

Evidentemente, as condições para que o apoio de grupos políticos relevantes sirva 

de referência para eleitores menos sofisticados dependem, em grande medida, de um 

sistema de comunicações que seja democrático e institucionalizado. Parece claro 

também que a proposta de Lupia se insere em um debate ainda muito incipiente, o qual 
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busca conectar temas como o do financiamento de campanhas eleitorais e o da 

regulamentação da propaganda eleitoral (temas que são em si mesmos ainda incipientes) 

ao problema mais elementar da representação nas eleições. De todo modo, o que se trata 

de apontar aqui é que há um debate que pode ser fecundo para a discussão a respeito dos 

meios pelos quais eleitores menos sofisticados conseguem superar a falta de informação 

nas eleições. É preciso, portanto, que essas agendas sejam mais exploradas é que 

posições mais matizadas contribuam para a evolução das soluções teóricas e práticas 

propostas sobre o assunto. 
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APÊNDICE 1 – Fraseados das questões da pesquisa 
 
  

Este apêndice contém os fraseados das questões da pesquisa que foram utilizadas 

nesta dissertação. Elas são apresentadas na ordem em que aparecem no questionário. 

Em negrito segue o nome da variável no banco de dados original. Entre parênteses e em 

negrito consta a onda da pesquisa (1 = abril de 2002; 2 = setembro de 2002; 3 = outubro 

de 2002; 4 = 2004). As questões que aparecem juntas consistem em baterias de 

perguntas que continham as mesmas opções de resposta. Algumas instruções relevantes 

dadas aos entrevistadores foram mantidas entre parênteses. O trabalho de Baker, Ames e 

Rennó (2006) contém mais informações sobre a pesquisa. 

 
- Avaliação retrospectiva pessoal e sociotrópica: 
 
v5a_econpastego (1,2,3,4).  Com relação à sua situação econômica pessoal, nos últimos 
12 meses você acha que ela melhorou muito, melhorou pouco, ficou igual, piorou pouco 
ou piorou muito? 
v5d_econpastbrazil. (1,2,3,4)  Falando em geral do país nos últimos 12 meses, você 
acha que a situação econômica melhorou muito, melhorou pouco, ficou igual, piorou 
pouco ou piorou muito? 
1. Melhorou Muito; 2. Melhorou Pouco; 3. Ficou Igual; 4. Piorou pouco; 5. Piorou 
Muito; 8. NS; 9. NR 
 
- Participação em campanhas eleitorais: 
 
v6a_participatecandidate  (1). Eu vou ler uma lista de coisas que as pessoas costumam 
fazer relacionadas com a política.  Por favor, me diga se você faz essas coisas em todas 
as eleições, na maioria das eleições, em apenas algumas eleições ou em nenhuma 
eleição.  Trabalhar para um candidato nas eleições? Você faz isso em todas as eleições, 
na maioria das eleições, em algumas eleições ou em nenhuma. 
v6b_participateparty (1).  Trabalhar para um partido político? 
v6c_participatepersuade (1).  Tentar convencer outras pessoas a votar no seu 
candidato ou partido preferidos?  
v6d_participatestickers (1).  Colocar adesivos sobre política na janela da sua casa ou 
no seu carro? 
v6e_participateribbon (1).  Colocar faixas sobre política na sua casa? 
v6f_participatemeetings (1).  Assistir ou participar de reuniões, comícios e debates 
sobre política? 
1. Todas; 2. Maioria; 3. Algumas; 4. Nenhuma; 8. NS; 9. NR 
 
- Exposição à informação política no noticiário político da televisão: 
 
v7a_mediatvyesorno (1,2,3,4).  Agora vamos fazer algumas perguntas sobre seus 
hábitos de assistir televisão. Você assiste a algum jornal de televisão? Sim ou não? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR 
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v7b1_mediatv1choice (1,2,3,4) 
v7b2_mediatv2choice 
Quais são os jornais de televisão que você mais assiste? Só preciso saber de até dois que 
você mais assista. 
1. Jornal Nacional; 2. Jornal do Almoço/RBS; 3. Jornal da Band; 4. Jornal Hoje; 5. 
Jornal da Record – Casoy; 6. Cidade Alerta; 7. Primo Piatto – UCSTV; 8. Jornal 
Alterosa; 9. Bom Dia Brasil; 11. SBT Noticias; 12. Globo News; 13. Jornal da Globo; 
14. Fantástico; 15. MG/TV; 16. Outros; 18. NS; 19. NR  
 
v7b1fq_mediatv1choicefreq (1,2,3,4) 
v7b2fq_mediatv2choicefreq. Quantas vezes na semana você assisti a esses programas? 
8. NS; 9. NR 
 
- Exposição à informação política em revistas semanais ou mensais que falam sobre 
política: 
 
v8a_mediamagsyesorno (1,3,4).  Você lê alguma revista que fale sobre assuntos 
políticos?  Sim ou não? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR  
 
v8b1_mediamags1choice (1,3,4) 
v8b2_mediamags2choice Quais são as que você mais lê? Só preciso saber de até duas 
revistas que você leia?  
1. VEJA; 2. Isto é; 3. Época; 4. Caros Amigos; 5. Carta Capital; 6. Exame; 7. Other; 8. 
NS; 9. NR 
 
v8b1fq_mediamags1choicefreq (1,3,4) 
v8b2fq_mediamags2choicefreq. Quantas vezes por mês você lê cada uma? 
8. NS; 9. NR 
 
- Exposição à informação política em jornais que falam sobre política: 
 
v9a_mediapaperyesorno (1,2,3,4).  Você lê notícias sobre política e economia em 
jornais?  Sim ou não? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR 
 
v9b1_mediapaper1choice (1,2,3,4) 
v9b2_mediapaper2choice. Quais são os que você mais lê?  
1. Zero Hora; 2. Pioneiro; 3. Correio do Povo; 4. O Sul; 5. Correio Riograndense; 6. 
Jornal do Comércio; 7. Tribuna de Minas; 8. Estado de Minas; 9. Diário Regional; 10. O 
Globo; 11. Extra; 12. Jornal do Brasil; 13. O Dia; 14. Folha de São Paulo; 15. Estado de 
São Paulo; 16. Gazeta Mercantil; 17. Other; 18. NS; 19. NR 
v9b1fq_mediapaper1choicefreq (1,2,3,4) 
v9b2fq_mediapaper2choicefreq Quantas vezes por semana você lê esses jornais? 
8. NS; 9. NR 
 
- Associativismo:  
 
v14a_groupsamob (1,4). Agora eu vou ler uma lista de grupos e associações. Eu 
gostaria que você me dissesse qual é a frequência com que participa de reuniões desses 
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grupos.Com qual frequência você participa de reuniões da Associação de Moradores: 
nunca, algumas vezes por ano, uma ou duas vezes por mês ou quase toda semana? 
v14b_groupssports (1,4). E clube de esportes 
v14c_groupschurch (1,4). Grupo de Igreja  
v14d_groupsunion (1,4). Sindicato 
v14e_groupsparty (1,4). Partido Político 
1. Nunca; 2. Algumas vezes por ano; 3. Uma ou duas vezes por mês; 4. Quase toda 
semana; 8. NS; 9. NR 
 
- Exposição à informação política em conversas sobre política: 
 
v16a_conversegroups (1,4).  Com qual frequência você conversa sobre política nos 
grupos em que participa?  Frequentemente, Às vezes, Raramente ou Nunca? 
v16b_conversenotamob (1,2,3,4).  Com que frequência você conversa sobre política 
com pessoas do seu bairro que não sejam da Associação de Moradores do Bairro 
v16c_converseworksorschool. (1,2,3,4)  Com que frequência você conversa sobre 
política no trabalho ou na escola?   
v16d_conversecommute (1,2).  E no trajeto para o trabalho 
v16e_conversefriends (1,2,3,4).  Com que frequência você conversa sobre política com 
amigos? 
v16f_converseshopping (1).  Quando você está fazendo compras 
v16g_conversefamily (1,2,3,4).  Com que frequência você conversa sobre política com 
membros da sua família? 
1. Frequentemente; 2. Às Vezes; 3. Raramente; 4. Nunca; 8. NS; 9. NR 
 
- Conhecimento do nome de candidatos à presidente: 
 
v22a_prescandsknowyesorno (1,2,3).  Mudando um pouco de assunto. Muitas pessoas 
não sabem o nome de candidatos a presidente. Você sabe dizer o nome de alguns 
candidatos que estão concorrendo a presidente nas eleições desse ano? Sim ou não? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR 
 
Quais? (Probe: “Algum mais?”) 
v22b1_prescandsknowciro Ciro Gomes 
v22b2_prescandsknowlula Lula (’06) 
v22b3_prescandsknowroseana Roseana Sarney 
v22b4_prescandsknowserra José Serra 
v22b5_prescandsknowgaro Anthony Garotinho 
v22b6_prescandsknowitamar. Itamar Franco 
v22b7_prescandsknowzemaria José Maria 
v22b8_prescandsknowpimenta Rui Costa Pimenta 
 
- Voto para presidente no primeiro turno: 
 
v22c_presvote  (1,2,3,4) Se a eleição para presidente fosse hoje, em quais desses 
possíveis candidatos você votaria? Ciro Gomes, Lula, Roseana Sarney (1), José Serra, 
Anthony Garotinho, Itamar Franco (1), ou algum outro candidato? 
1. Ciro; 2. Lula (’06); 3. Roseana; 4. Serra; 5. Garotinho; 6. Itamar; 7. José Maria 
(Other); 8. Rui Costa Pimenta (Other); 9. Fernando Henrique Cardoso (Other); 
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- Voto para presidente no segundo turno: 
 
v22d_presvote2ndturnlulavserra  (2,3,4). E se o segundo turno fosse hoje o os 
candidatos fossem Lula e Serra, em quem votaria? 
1. Lula; 2. Serra; 3. Nenhum (Não lida); 8. NS; 9. NR 
 
- Conhecimento do nome de candidatos à governador: 
 
v23a_govcandsknowyesorno  (1,2,3).  Você sabe dizer o nome de alguns candidatos a 
governador do Rio Grande do Sul? Sim ou não? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR 
 
Quais? (Probe: “Algum mais?”) 
Caxias 
v23b1cs_govcandsknowsimon. Pedro Simon 
v23b2cs_govcandsknowbritto. Antonio Britto 
v23b3cs_govcandsknowrigotto. Germano Rigotto (’06) 
v23b4cs_govcandsknowolivio. Olívio Dutra (’06) 
v23b5cs_govcandsknowtarso. Tarso Genro 
v23b6cs_govcandsknowfortunati. José Fortunati 
v23b7cs_govcandsknowbernardi. Celso Bernardi 
v23b8cs_govcandsknowcaleb. Caleb Oliveira 
v23b9cs_govcandsknowmedina Aroldo Medina 
v23b10cs_govcandsknowschneider Carlos Schneider 
v23b11cs_govcandsknowflores Júlio Flores 
v23b12cs_govcandsknowvilhena José Vilhena 
Juiz de Fora 
v23b1jf_govcandsknowaecio Aécio Neves 
v23b2jf_govcandsknownilmario Nilmário Miranda  
v23b3jf_govcandsknownewton Newton Cardoso 
v23b4jf_govcandsknowmargarida Margarida Vieira 
v23b5jf_govcandsknowsebastiao Sebastião Pereira 
v23b6jf_govcandsknowaguiar Francisco Aguiar 
v23b7jf_govcandsknowitamar Itamar Franco 
v23b8jf_govcandsknowazeredo Eduardo Azeredo 
v23b9jf_govcandsknowpimenta Pimenta de Veiga 
v23b10jf_govcandsknowzealencar José Alencar 
v23b11jf_govcandsknowtaquinho Taquinho Carteiro 
v23b12jf_govcandsknowarnaldo Arnaldo José de Oliveira 
v23b13jf_govcandsknowcarone Marco Aurélio Carone 
v23b14jf_govcandsknowdanilo Danilo Simões 
 
- Voto para governador: 
 
v23ccs_govvote (1,2,3,4) 
v23cjf_govvote.  Se a eleição para Governador fosse hoje e se os seguintes políticos 
fossem candidatos, em qual você votaria: Pedro Simon (1), Antonio Britto, Germano 
Rigotto, Olívio Dutra (1,5), Tarso Genro, José Fortunati (1), Celso Bernardi ou algum 
outro candidato? 
Caxias 
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1. Pedro Simon; 2. Antonio Britto; 3. Germano Rigotto; 4. Olívio Dutra; 5. Tarso 
Genro; 6. José Fortunati; 7. Celso Bernardi; 8. Caleb Oliveira; 9. Aroldo Medina 
(Other); 10. Carlos Schneider (Other); 11. Júlio Flores (Other); 12. José Vilhena 
(Other); 17. Nenhum (NÃO LER), Non-voters in wave C; 18. NS; 19. NR 
Juiz de Fora 
1. Aécio Neves; 2. Nilmário Miranda; 3. Newton Cardoso; 4. Margarida Vieira; 5. 
Sebastião Pereira; 6. Francisco Aguiar; 7. Itamar Franco; 8. Eduardo Azeredo; 9. 
Pimenta de Veiga; 10. José Alencar; 11. Taquinho Carteiro (Other); 12. Arnaldo José de 
Oliveira (Other); 13. Marco Aurélio Carone (Other); 14. Danilo Simões (Other); 17. 
Nenhum (NÃO LER), Non-voters in wave C; 18. NS; 19. NR 
 
- Conhecimento do nome de candidatos à senador: 
 
v24a_senatecandsknowyesorno (1,2,3). E candidato a senador, você sabe o nome de 
algum? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR  
 
Quais? (Probe: “Algum mais?”)   
Caxias 
v24b1cs_senatecandsknowrigotto. Germano Rigotto 
v24b2cs_senatecandsknowpaim. Paulo Paim 
v24b3cs_senatecandsknowemilia. Emília Fernandes 
v24b4cs_senatecandsknowfogaca. José Fogaça 
v24b5cs_senatecandsknowzambiasi.Sergio Zambiazi 
v24b6cs_senatecandsknowkoutz. Flávio Koutz 
v24b7cs_senatecandsknowbogo. Vicente Bogo 
v24b8cs_senatecandsknowmardini. Hugo Mardini 
v24b9cs_senatecandsknowklein. Odacir Klein 
v24b10cs_senatecandsknowbosco João Bosco Vaz 
v24b11cs_senatecandsknowcaetano Valdir Caetano 
v24b12cs_senatecandsknowcittolin Marcos Cittolin 
v24b13cs_senatecandsknowbarella Paulo Barella 
v24b14cs_senatecandsknowcareca Paulo Roberto Careca 
v24b15cs_senatecandsknowsimon Pedro Simon 
Juiz de Fora 
v24b1jf_senatecandsknowaecio Aécio Neves 
v24b2jf_senatecandsknowpimenta Pimenta de Vieiga 
v24b3jf_senatecandsknownewton Newton Cardoso 
v24b4jf_senatecandsknowhelio Hélio Costa 
v24b5jf_senatecandsknowazeredo Eduardo Azeredo 
v24b6jf_senatecandsknowtilden Tilden Santiago 
v24b7jf_senatecandsknowjunia Junia Marise 
v24b8jf_senatecandsknowisrael Israel Pinheiro 
v24b9jf_senatecandsknowpaiva Rodrigo Paiva 
v24b10jf_senatecandsknowquintaoSebastião Quintáo 
v24b11jf_senatecandsknowzeze José Perrella 
v24b12jf_senatecandsknowamos Amós Lopes 
v24b13jf_senatecandsknowangelaAngela Maria Neri 
v24b14jf_senatecandsknowmario Mário de Oliveira 
v24b15jf_senatecandsknowsoraya Soraya Menezes 
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- Voto para senador: 
 
v24c1cs_senate1vote (2,3) 
v24c2cs_senate2vote.  
v24c1jf_senate1vote 
v24c2jf_senate2vote. Em quais dois candidatos você votou para Senador no dia 6 de 
outubro? Lembre-se que você teve direito a votar em 2 candidatos. Emília Fernandes, 
Hugo Mardini, José Fogaça, Odacir Klein, Paulo Paím, Sergio Zambiasi, Vicente Bogo, 
algum outro candidate, ou não votou em ninguém? (Marcados até dois) 
Nas eleições do dia 1 de outubro de 2006, em qual candidato para senador você votou? 
Caxias     
1. Germano Rigotto; 2. Paulo Paim; 3. Emília Fernandes; 4. José Fogaça ; 5. Sergio 
Zambiazi; 6. Flávio Koutz; 7. Vicente Bogo; 8. Hugo Mardini; 9. Odacir Klein; 10. João 
Bosco Vaz; 11. Valdir Caetano; 12. Marcos Cittolin; 13. Paulo Barella; 14. Paulo 
Roberto Careca  
Juiz de Fora     
4. Hélio Costa; 5. Eduardo Azeredo; 6. Tilden Santiago; 7. Junia Marise; 8. Israel 
Pinheiro F.; 9. Rodrigo Paiva; 10. Sebastião Quintão; 11. Jose Perrella; 12. Amos 
Lopez; 13. Angela Maria Ner; 14. Mario de Oliveira; 15. Soraya Menezes; 17. Nenhum 
(NÃO LER), Non-voters in wave C; 18. NS; 19. NR 
 
- Conhecimento do nome de candidato a Deputado Federal: 
 
v25a_feddepcandsknowyesorno  (1,2,3). E de candidato a Deputado Federal, você 
sabe o nome de algum? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR 
 
- Voto de legenda para Deputado Federal: 
 
v25e_feddepvote  (3). Nas eleições para Deputado Federal no dia 6 de outubro, você 
votou na legenda de algum partido, você votou em um candidato, ou não votou para 
Deputado Federal?  
1. Partido/Legenda; 2. Candidato; 3. Não Votou/Ninguém/ Nulo/Branco; 8. NS ou Não 
se lembra; 9. NR  
 
v25f_feddepvoteparty (3). Você votou na legenda de qual partido? 
1. PMDB; 2. PFL; 3. PSDB; 4. PT; 5. PPB; 6. PDT; 7. PTB; 8. PC do B;  9. PV; 10. 
PSTU; 11. PRONA; 12. PL; 13. PPS; 14. PSB; 15. PDS; 16. ARENA; 17. MDB; 18. 
UDN; 19. PSD; 20. Other minor; 21. Partido de “Fulano”;  28. NS; 29. NR  
 
- Termômetros: 
 
Agora eu gostaria que você desse notas para avaliar os seguintes políticos e partidos 
v41a_thermlula  (1,2,3,4).  Luis Inácio “Lula” da Silva. Qual nota você dá? 
v41c_thermciro (1,2,3,4).  Ciro Gomes    
v41d_thermgaro (1,2,3,4).  Anthony Garotinho.   
v41e_thermserra (1,2,3,4).  José Serra    
 
- Identificação partidária do respondente, do pai e da mãe: 
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v43a_pidyesorno (1,3,4).  Você simpatiza com algum partido político? Sim ou não? 
1. Sim; 2. Não; 8. NS; 9. NR 
 
v43b_pidparty (1,3,4).  Qual?  (Opções não lidas) 
1. PMDB; 2. PFL; 3. PSDB; 4. PT; 5. PPB; 6. PDT; 7. PTB; 8. PC do B;  9. PV; 10. 
PSTU; 11. PRONA; 12. PL; 13. PPS; 14. PSB; 15. PDS; 16. ARENA; 17. MDB; 18. 
UDN; 19. PSD; 20. Other minor; 21. Partido de “Fulano”;  28. NS; 29. NR  
 
v47a_piddadyesorno (1).  Quando você estava crescendo, seu pai tinha simpatia por 
algum partido político? Sim ou não? 
 
v47b_piddadparty (1).  Por qual partido? 
1. PMDB; 2. PFL; 3. PSDB; 4. PT; 5. PPB; 6. PDT; 7. PTB; 8. PC do B;  9. PV; 10. 
PSTU; 11. PRONA; 12. PL; 13. PPS; 14. PSB; 15. PDS; 16. ARENA; 17. MDB; 18. 
UDN; 19. PSD; 20. Other minor; 21. Partido de “Fulano”;  28. NS; 29. NR 
 
- Auto-localização ideológica: 
 
v50_ideology (1,2,3,4).  Em relação ao seu posicionamento político, você se considera 
de esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, ou de direita?   
1. Esquerda; 2. Centro-esquerda; 3. Centro; 4. Centro-direita; 5. Direita; 6. Não entende 
esses termos (NÃO LER); 8. NS; 9. NR 
 
- Estilo de governo: 
 
v56a_stylegoverning (2,4). Há várias políticas e ações do governo que as pessoas 
consideram importantes para a população. Se você fosse forçado a escolhar entre as 
alternativas abaixo, quais você considera mais importantes? (Alternativas foram lidas) 
1. Construir grandes obras como estradas, pontes e viadutos, OU 
2. Investir em projetos de assistência aos mais pobres 
8. NS; 9. NR 
 
v56b_stylegoverning (2,4). Você prefere que o governo 
1. combata o desemprego, OU 
2. controle a inflação 
8. NS; 9. NR 
 
v56c_stylegoverning (2,4).  Prefere que o governo ... 
1. dê mais voz ao povo nas decisões do governo, OU 
2. seja mais rápido na tomada de decisões 
8. NS; 9. NR 
 
v56d_stylegoverning (2,4).  Prefere que o governo ... 
1. faça políticas específicas que beneficiem grupos desfavorecidos para compensar por 
injustiças do passado, OU 
2. promova o crescimento econômico para todos sem ajuda especial para grupos 
desfavorecidos 
8. NS; 9. NR 
 
v56e_stylegoverning (2,4).  E prefere que o governo ... 
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1. Gaste mais na área social mas com aumento dos impostos, OU 
2. diminua os impostos mas com menos gastos na área social. 
8. NS; 9. NR 
 
- Grupos beneficiados com a vitória de Lula ou Serra na eleição de 2002 
 
v62a_candsgroupslula (3,4).  Num governo Lula, qual grupo seria mais favorecido?  
1. Pobres 
2. Aposentados 
3. Investidores estr. 
4. Empresários nac. 
8. NS 
9. NR 
 
v62b_candsgroupsserra (3,4).  Num governo Serra, qual grupo seria mais favorecido? 
Os pobres, os aposentados, os investidores estrangeiros, ou os empresários nacionais?  
1. Pobres 
2. Aposentados 
3. Investidores estr. 
4. Empresários nac. 
8. NS 
9. NR 
 
- Opiniões em assuntos políticos: 
 
v63a_issuespriv  (1,2,3,4).  Gostaria agora de fazer mais algumas perguntas sobre 
temas políticos.  Nos últimos dez anos, empresas estatais, que eram dirigidas pelo 
governo, foram vendidas para empresas particulares, num processo chamado de 
privatização.  Com qual das seguintes afirmações sobre privatização você concorda 
mais?  “A privatização é uma coisa boa,” ou  “a privatização é uma coisa ruim.”  
1. Fortemente; A privatização é boa 
2. Um pouco; A privatização é boa 
3. Depende (Não lida) 
4. Um pouco; é ruim 
5. Fortemente; A privatização é ruim 
8. NS; 9. NR 
 
v64_issuesfreetrade (1,3,4).  Nos últimos dez anos, o comércio do Brasil com países 
estrangeiros aumentou. Este aumento no comércio é conhecido como abertura 
econômica ou abertura comercial.  Com qual afirmação sobre abertura econômica você 
concorda mais?  “O governo deve controlar a entrada de produtos estrangeiros no 
Brasil.”  Ou “o governo deve estimular a entrada de produtos estrangeiros no Brasil.”  
1. Fortemente; O governo deve controlar a entrada. 
2. Um pouco; O governo deve controlar a entrada. 
3. Depende (Não lida) 
4. Um pouco; O governo deve estimular 
5. Fortemente; O governo deve estimular 
8. NS; 9. NR  
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v69a_issuessocialspend (1,2,3,4).  Com qual afirmação você concorda mais. “Para 
ajudar os pobres, o governo deve gastar mais com programas sociais, tipo o bolsa escola 
ou renda mínima”. Ou “o governo não deve aumentar gastos com programas sociais 
para não ficar mais endividado.” 
1. Fortemente; Governo deve aumentar gastos sociais 
2. Um pouco; Governo deve aumentar gastos sociais 
3. Depende (Não lida) 
4. Um pouco; O governo não deve aumentar gastos sociais 
5. Fortemente; O governo não deve aumentar gastos sociais 
8. NS; 9. NR  
 
v70a_issueslandreform  (1,2,3,4).  Outro importante tema político no Brasil é a 
reforma agrária.  Com qual das seguintes afirmações você concorda mais?  “O governo 
deve dar terras de grandes fazendas para os trabalhadores rurais sem terra.”  Ou “o 
governo não deve dar terras de grandes fazendas para trabalhadores rurais sem terra.”  
1. Fortemente; O governo deve dar terras. 
2. Um pouco; O governo deve dar terras. 
3. Depende (NÃO LER) 
4. Um pouco; O governo não deve dar terras.  
5. Fortemente; O governo não deve dar terras.  
8. NS; 9. NR 
 
- Sexo: 
 
s1_sex  (1,2,3) 
1. Masculino; 2. Feminino 
 
- Escolaridade: 
 
s6_education (1,2,4).  Até que série você estudou ou estuda? (opções não lidas) 
0. Sem instrução 
1. 1o ano do primário 
2. 2o ano do primário 
3. 3o ano do primário 
4. 4o ano do primário / primário completo 
5. 5a série / 1o ano ginásio 
6. 6a série / 2o ano ginásio 
7. 7a séria / 3o ano ginásio 
8. 8a série / 4o ano ginásio / Primeiro grau completo 
9. Primeiro ano do 2o grau 
10. Segundo ano do 2o grau 
11. 3o ano do 2o grau / Segundo grau completo 
12. Iniciou a faculdade / Superior incompleto 
13. Formou-se da faculdade / Superior completo 
14. Pós-graduação incompleta 
15. Pós-graduação completa 
18. NS; 19. NR 
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- Idade: 
 
s10_age (1,3).  Em que ano você nasceu? (Convertida para idade em anos) 
 
- Raça: 
 
s11b_raceself (1,4).  Vou  ler algumas categorias de cor  da pele e gostaria que você 
dissesse qual dessas categorias descreve melhor a sua cor: Branco, Pardo, Preto, 
Amarelo, ou Índio? 

1. Branco; 2. Pardo; 3. Preto; 4. Amarelo; 5. Índio; 8. NS; 9. NR 
 
- Renda familiar: 
 
s12_incomefamily (1,4). Mais ou menos, qual é a renda total da sua família por mês 
somando todos os rendimentos de todos os que trabalham ou tem alguma fonte de 
renda?  
 
- Sofisticação política: 
 
Para terminar nossa entrevista, temos algumas perguntas específicas sobre 
conhecimento político. Nem todo mundo sabe as respostas de cada uma das perguntas. 
Caso você não tenha certeza da resposta, nos dê seu melhor palpite.  
 
s14acs_know1cargo (1). Qual é o cargo da Ana Corso?   
s14ajf_know1cargo (1). Qual é o cargo do Paulo Delgado 
1. Vereador; 2. Deputado Federal; 3. Deputado Estadual; 4. Senador; 8. NS; 9. NR 
 
s14b_know2vicepres (1,3). Quem é o Vice-presidente do Brasil?  
1. Inocêncio de Oliveira; 2. Marco Maciel; 3. Íris Resende; 4. Marcello Alencar; 8. NS; 
9. NR 
 
s14c_know3fhcparty (1,3,4).  A qual partido pertence Fernando Henrique Cardoso?  
1. PTB; 2. PMDB; 3. PSDB; 4. PFL; 8. NS; 9. NR 
 
s14d_know4mercosul (1,3,4). Qual dos seguintes países é membro do Mercosul? 
1. Estados Unidos; 2. Argentina; 3. Colômbia; 4. Peru; 8. NS; 9. NR 
 
s14ecs_know5senator (1,4).  Qual destes é um senador do estado do Rio Grande do 
Sul?   
s14ejf_know5senator Qual destes é um senador do estado de Minas Gerais?  
1. José Fogaça/José Alencar; 2. Saturnino Braga; 3. Eduardo Suplicy; 4. Lindbergh 
Cury; 8. NS; 9. NR 
 
s14f_know6preschamber (1).  Quem é o presidente da Câmara dos Deputados? 
1. Roberto Jefferson; 2. José Genoíno; 3. Aécio Neves; 4. Miro Teixeira; 8. NS; 9. NR 
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APÊNDICE 2 - Construção de índices 

 

Este apêndice apresenta a construção de escalas que se baseiam não apenas em um 

único indicador, mas sim em baterias de perguntas mais amplas. As escalas discutidas 

são a de sofisticação política, a de exposição à informação política na imprensa, a de 

exposição à informação política em conversas, a de participação em campanhas 

eleitorais e a de associativismo. Apenas na discussão da bateria de sofisticação política 

as técnicas de mensuração empregadas e as estratégias de análise são discutidas mais a 

fundo. Vale mencionar que uma decisão importante em relação a essas variáveis foi a de 

que os valores perdidos (as células sem informação ou os chamados missings) nos itens 

individuais, ainda que em proporções muito baixas, foram arbitrariamente tratados 

como sendo valores nulos nas variáveis. 

 

A.2.1. Sofisticação política 

 

Uma vez que já foram apresentadas no Capítulo 2 e no Apêndice 1 as perguntas 

que compõem a medida de sofisticação política utilizada nesta dissertação, o próximo 

passo é o de construir o índice. Um procedimento muito comum consiste em 

simplesmente somar os acertos de modo a obter algo semelhante à distribuição da 

Figura 2.1 do Capítulo 2, um construto cuja variação seja de 0 a 6, e que teria os 

respondentes distribuídos em 7 pontos da escala. Esse procedimento é muito utilizado e 

costuma gerar resultados satisfatórios. No entanto, é possível aprimorar a construção da 

medida com algumas técnicas interessantes. 

Em primeiro lugar, é preciso assinalar que a sofisticação política é um construto 

contínuo, isto é, uma habilidade que os indivíduos possuem em maior ou menor grau. 

Segundo, a sofisticação também é uma habilidade latente em relação às questões 

perguntadas nas pesquisas. Nesse sentido, é possível conceber essas baterias de questões 

que visam a captar o mesmo atributo latente como sendo um teste, uma tentativa de 

estimar uma habilidade ou característica contínua latente dos indivíduos por meio de um 

conjunto limitado de questões que eles respondem. 

A teoria clássica do teste (TCC) assume que o escore em uma questão como essas 

é o resultado da soma do escore verdadeiro, isto é, a habilidade que a questão busca 

captar (no presente caso, a sofisticação política) com os erros de mensuração (ZELLER 

& CARMINES, 1980, p. 7). Essa formulação pode ser expressa na equação X = T + e. 
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Nesta formulação, X representa o desempenho na questão, T a habilidade verdadeira que 

se quer estimar, sendo e é o erro de mensuração da questão. Essa formulação demanda 

que pelo menos quatro pressupostos sobre os erros de mensuração sejam corretos 

(LORD & NOVICK, 1968, p. 36): 1) o valor esperado de e deve ser 0; 2) a correlação 

entre T e e deve ser nula; 3) a correlação entre o erro em uma mensuração e o T em 

outra deve ser nula e; 4) a correlação entre os erros em mensurações distintas deve ser 

também nula. Em suma, esses pressupostos requerem basicamente que os erros de 

mensuração sejam aleatórios. 

Decorre disso que, ao somar as questões e compor uma escala aditiva, está se 

somando tanto a habilidade verdadeira que se quer captar quanto os erros de 

mensuração de cada questão individual. Outro problema tem a ver com o fato de que 

esse somatório em geral produz escalas com poucos pontos, o que resulta em um 

construto com pouca variação. Isso se deveria ao fato de que nem todas as questões têm 

o mesmo nível de dificuldade e que não discriminam igualmente os indivíduos no que 

se refere ao atributo mensurado. Nesse sentido, a escala aditiva, ainda que eficiente, 

pode deixar de captar variação relevante entre os respondentes no referido atributo. 

Para resolver ambos os problemas listados acima, tem sido comum tentar 

minimizar o problema dos erros de mensuração captando apenas a variância 

compartilhada pelas questões individuais. Esse procedimento é o da análise fatorial, que 

verifica o quanto cada variável contribui para dimensões latentes calculadas a partir das 

combinações de associações lineares entre as variáveis (KIM & MUELLER, 1978, p. 

8). Do ponto de vista da teoria clássica do teste, a utilização dessa técnica parte do 

seguinte raciocínio: imagine-se que três questões (A, B e C) foram feitas para captar a 

variação de um dado atributo (T) e que o pesquisador pretende analisá-las com base nos 

pressupostos da TCC. O desempenho de um mesmo conjunto de respondentes nas três 

questões pode ser representado pela equação Xi = T + ei, onde i representa cada item. 

O que a equação acima ilustra é que as três questões supostamente captam o 

atributo T, e que cada uma apresenta sua proporção de erros de mensuração. Sendo 

assim, toda a variação que é comum a A, B e C corresponde a T, o atributo que se quer 

medir, e a proporção de variância que cada questão não partilha com as outras são os 

erros de mensuração. A análise fatorial, portanto, é uma técnica que permite testar essas 

suposições quanto às baterias de questões, já que calcula o quanto cada questão 

contribui para o atributo que o conjunto de questões mede em comum. No entanto, é 

comum encontrar certos equívocos entre os trabalhos que lançam mão dessa técnica. 
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Um deles é o de utilizar a extração por componentes principais ao invés da extração por 

eixos principais. A primeira calcula a carga fatorial, isto é, o peso de cada variável sobre 

o fator latente que as determina, com base no quanto cada item contribui para a 

variância total do conjunto das variáveis (o que faz com que esse método produza, em 

geral, cargas muito mais altas do que os outros). O segundo tipo de extração computa 

essas cargas com base no quanto cada item contribui apenas para a variância 

compartilhada entre os itens, isto é, o próprio atributo latente T que se supõe que os 

itens captem (COSTELLO & OSBORNE, 2005, p. 2). Não faz sentido - a não ser que 

se queira inflar os resultados e obter o chamado “falso positivo” – calcular as cargas 

com base em toda a variância de cada variável. Isso pode resultar que os itens com 

maior variância contribuam mais para a variância total do construto sem que tenham 

correlações altas com ele. Há, portanto, razões teóricas para se preferir a extração por 

eixos principais. 

Outro ponto polêmico é o tipo de item que pode ser usado na análise fatorial. Em 

geral, essa técnica é utilizada apenas para itens contínuos, uma vez que as cargas 

representam coeficientes de regressão padronizados (ou a medida de associação 

conhecida como r de Pearson) do efeito do fator sobre o item. Para alguns autores, não 

faz sentido utilizar essas cargas quando os itens são binários ou ordinais, já que não 

convém ter esses tipos de variável como dependentes em modelos lineares (KING, 

1986, p. 682-683). Todavia, uma solução tem sido utilizada e a ela se recorre aqui. 

Como a análise fatorial é calculada com base na matriz de correlações Pearson entre os 

itens (ZELLER & CARMINES, 1980, p. 28), utiliza-se a matriz de correlações 

tetracóricas, que são correlações de Pearson corrigidas para itens binários que medem 

traços latentes contínuos. No caso dos itens ordinais, utiliza-se a correlação policórica, 

que faz uso do mesmo algoritmo da correlação tetracórica, e computa a correlação para 

esse tipo de variável. A matriz de correlações tetracóricas para os itens de sofisticação 

segue abaixo: 

 
Tabela A.2.1. Matriz de correlações tetracóricas entre os itens de sofisticação política 

Itens Vice-presidente Partido de FHC País do Mercosul Pres. da Câmara Prefeito Senador 
Vice-presidente 1,000           
Partido de FHC 0,655 1,000         
País do Mercosul 0,671 0,584 1,000       
Pres. da Câmara 0,680 0,605 0,501 1,000     
Corso/Delgado 0,604 0,540 0,506 0,537 1,000   
Senador 0,674 0,586 0,656 0,618 0,568 1,000 
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Nota-se claramente que, sem exceção, as correlações entre os itens de sofisticação 

política são altas. A Tabela A.2.2 apresenta o resultado da análise fatorial por eixos 

principais entre os itens de informação calculada a partir da matriz de correlações 

mostrada acima. As cargas fatoriais apresentadas são correlações entre cada item e o 

fator latente: 

 

Tabela A.2.2. Análise fatorial por eixos 
principais sem rotação dos itens de 
sofisticação política 

Cargas Fatoriais Itens 
Fator 1 

Vice-presidente 0,87 
Partido de FHC 0,76 
País do MERCOSUL 0,75 
Pres. da Câmara 0,76 
Corso/Delgado 0,70 
Senador 0,81 
Proporção da variância explicada = 60% 
Alpha de Cronbach = 0,797 

    

A análise acima mostra que é possível aferir com segurança a existência de uma 

única dimensão latente entre os itens. Tal dimensão seria justamente a da sofisticação 

política. Os itens cuja maior parte da variância não é compartilhada com os demais, isto 

é, os que apresentam cargas fatoriais menores do que 0,5 são, por convenção, 

descartados da análise63. O Alpha de Cronbach é um indicador único de confiabilidade e 

dimensionalidade para baterias de questões que buscam medir o mesmo atributo latente. 

Ele é muito utilizado paralelamente à análise fatorial, e varia de 0 a 1, sendo que valores 

acima de 0.6 são considerados bons. Aqui ele é apenas reproduzido por fornecer uma 

informação a mais, porque a análise fatorial é sempre preferível. Os problemas 

principais do Alpha de Cronbach como indicador de confiabilidade e dimensionalidade 

são basicamente dois. Em primeiro lugar, é uma estatística muito sensível à inclusão de 

novos itens. Mesmo a inclusão de itens que possuem correlações baixíssimas com os 

demais pode, em muitos casos, aumentar o valor do Alpha (ZELLER & CARMINES, 

1980, p. 58). Em segundo lugar, o valor obtido através dessa estatística é muito difícil, 

senão impossível de ser interpretado.   

                                                
63 Esse valor da carga é certamente arbitrário. Alguns autores de referência na área são bem menos 
exigentes, chegando a dizer que cargas de 0,3 são satisfatórias (KIM & MUELLER, 1978, p. 70). 



 

 

167 

167 

Entretanto, a análise fatorial é apenas um teste da dimensionalidade. Seria possível 

salvar o fator como uma variável contínua capaz de discriminar os pesos das respostas 

em cada item com base nas cargas, o que aumentaria o número de pontos na escala, 

levando também ao aumento da variabilidade no construto. Porém, a análise fatorial 

tende a produzir cargas mais baixas para itens com distribuição muito assimétrica 

(DELLI CARPINI & KEETER, 1993, p. 1187; NUNNALLY, 1978, p. 140), ou seja, 

itens de conhecimento muito fáceis ou muito difíceis podem ter sua influência 

subestimada no fator final por conta de sua menor variabilidade. 

A técnica que tem sido cada vez mais utilizada nas ciências sociais para construir 

escalas como a que se quer construir aqui é baseada em uma abordagem específica da 

psicometria, a teoria de resposta ao item - TRI (BIRNBAUM, 1968; BAKER, 2001; 

OSTERLIND, 1983). Em linhas gerais, a TRI propõe que o desempenho do respondente 

em uma questão de teste depende de dois fatores principais: a dificuldade da questão e a 

habilidade que o respondente possui para respondê-la, justamente o que a questão 

pretende captar. É possível modelar essa formulação para itens binários, produzindo que 

se chama de modelo logístico de dois parâmetros (dificuldade e discriminação). Existem 

outras variações de modelos de análise por TRI, mas é esse o que combina melhor com 

o tipo de dado que se trabalha aqui64. 

O que essa técnica possibilita é analisar o desempenho dos itens e calcular o seu 

peso no construto latente da sofisticação levando em conta tanto a capacidade de 

discriminação dos itens quanto sua dificuldade.  O procedimento da TRI utiliza a 

estimação por máxima verossimilhança para calcular o modelo logístico de dois 

parâmetros, aquele no qual se computa a probabilidade de acertar a resposta no item em 

função da dificuldade e da habilidade latente do indivíduo. A habilidade latente da 

equação de cada item é calculada com base nas respostas dadas nos demais e consiste 

em um fator padronizado que varia aproximadamente entre -2 a +2. O coeficiente de 

dificuldade é o valor da habilidade latente quando a probabilidade de resposta correta no 

item analisado é de 50%. Sendo assim, quanto mais alto é o coeficiente de dificuldade, 

mais difícil é o item, porque o indivíduo precisa ser mais habilidoso para ter 50% de 

probabilidade de acertar a questão. O coeficiente de discriminação representa o quanto a 

habilidade latente aumenta a probabilidade de o respondente acertar a resposta no item, 
                                                
64 Ao contrário do que ocorre em áreas como a educação e a sociologia, a ciência política ainda não tem 
utilizada tanto a TRI. Um esforço muito inicial de discutir e propor o uso da TRI na ciência política parte 
de autores que estudam a própria mensuração da sofisticação política (LEVENDUSKY & JACKMAN, 
2003).  
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e é justamente ele que calcula a “qualidade” de cada uma das questões para medir o 

atributo latente que se procura. A Tabela A.2.3 apresenta esses coeficientes do modelo 

logístico de dois parâmetros para cada item de posse de informação política factual: 

 

Tabela A. 2.3. Modelo logístico de dois parâmetros (TRI) para os itens de sofisticação política 
Itens Parâmetro de dificuldade Parâmetro de discriminação 

Vice-presidente -0,584 2,002 
Partido de FHC -0,350 2,312 
País do MERCOSUL -0,237 3,040 
Pres. da Câmara 0,020 1,655 
Prefeito 0,215 2,058 
Senador 0,300 2,082 

 
O que vale notar na tabela acima é que algumas coisas mudam um pouco em 

relação aos resultados da análise fatorial. Como se vê, o item com maior poder de 

discriminação no modelo acima é o da questão sobre o país do MERCOSUL, que não 

tinha a maior carga fatorial na análise da Tabela 2.2 por conta de sua distribuição mais 

assimétrica que as demais (ver distribuição na Tabela 2.1). O item com menor poder de 

discriminação é o da pergunta sobre o presidente da Câmara dos Deputados, mas ainda 

assim esse resultado é mais do que satisfatório. Em suma, o que se pretende apresentar 

na tabela são os pesos que cada item recebe no construto latente contínuo que é 

calculado a partir dessa análise. 

Entretanto, todas essas técnicas que pretendem substituir a escala aditiva padecem 

de um problema extremamente relevante. O escore gerado tanto pela análise por TRI 

quanto pela análise fatorial geralmente é fornecido tendo como unidade os desvios 

padrão do atributo contínuo. O resultado é que a interpretação da variação do novo 

construto é sempre problemática. Do ponto de vista do que se considera teoricamente 

relevante, falar de um aumento de um desvio padrão na escala de sofisticação política 

atrapalha mais do que ajuda a entender o efeito da variável. Sendo assim, é preciso ter 

um construto cuja variação faça sentido, isto é, que tenha uma unidade que possa ser 

lida mais facilmente. 

O que se pretende propor aqui é uma solução algo parcial e controversa, na falta 

de outras melhores. O procedimento utilizado foi o de transformar os valores do 

construto obtido de modo que eles passassem a variar entre 0 e 6, os valores mínimos e 

máximos da escala aditiva que fazia sentido, e não entre -2 e +2. Sobre a escala final 

obtida, seria possível dizer que os indivíduos com 0 foram os que não acertaram 

nenhuma questão, e os respondentes com 6 foram os que acertaram todas. Os valores 
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intermediários não possuem interpretação tão inequívoca por que as questões recebem 

pesos distintos no construto, mas é possível afirmar com segurança que a localização 

dos indivíduos na nova escala praticamente corresponde à localização deles na escala 

aditiva com menos pontos. A correlação r de Pearson entre o novo construto e a escala 

aditiva foi de 0,994. 

Espera-se que esse tratamento melhore a qualidade das medidas a serem utilizadas 

nesta dissertação. Em certo sentido, as análises feitas ao longo do trabalho servirão 

como testes de validade externa dos construtos feitos aqui. Outras baterias de perguntas 

utilizadas na dissertação receberam tratamento semelhante a esse. As linhas que se 

seguem apenas reportam os resultados. 

 

A.2.2. Exposição à informação política na imprensa 

 

Outra bateria de perguntas pedia ao respondente que mencionasse dois noticiários 

televisivos, duas revistas e dois jornais semanais nos quais ele se expunha a 

informações de cunho político. Os fraseados se encontram no Apêndice 1. Depois disso, 

caso o respondente mencionasse assistir ou ler sobre política em algum desses veículos 

de imprensa, perguntava-se quantas vezes por semana ele o fazia. Caso o respondente já 

tivesse declarado não ter contato com esse tipo de imprensa, ele recebia o valor 0 nessa 

segunda resposta. Essas perguntas sobre a frequência de exposição à informação na 

imprensa foram utilizadas para as análises abaixo. 

A análise da matriz de correlações policóricas mostra que algumas correlações 

entre os itens de exposição à TV, exposição a revistas e exposição aos jornais foram 

muito baixas. Isso já seria um bom indicativo de que essas variáveis dificilmente 

comporiam uma única dimensão latente. Os resultados da matriz seguem abaixo: 

 
Tabela A.2.4. Matriz de correlações policóricas entre os itens de exposição à informação política na 
imprensa 

Itens Televisão (1) Televisão (2) Revista (1) Revista (2) Jornal (1) Jornal (2) 
Televisão (1) 1,000           
Televisão (2) 0,560 1,000         
Revista (1) 0,068 0,138 1,000       
Revista (2) 0,035 0,186 0,810 1,000     
Jornal (1) 0,153 0,184 0,447 0,420 1,000   
Jornal (2) 0,132 0,250 0,471 0,533 0,698 1,000 
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A análise fatorial dos itens confirma as expectativas que a tabela acima já 

proporcionava. Os itens de exposição à TV carregam em uma dimensão, enquanto os 

itens de exposição a revistas e a jornais carregam em outra dimensão. Nessa análise, foi 

preciso utilizar a rotação oblíqua dos fatores, a qual permite que eles se correlacionem. 

Os resultados da análise fatorial para os itens de exposição à informação política na 

imprensa seguem abaixo: 

 

Tabela A.2.5. Análise fatorial por eixos principais com 
rotação oblimin dos itens de exposição a informação 
política na imprensa 

Cargas Fatoriais Itens 
Fator 1 Fator 2 

Televisão (1)   0,75 
Televisão (2)   0,73 
Revista (1) 0,82   
Revista (2) 0,85   
Jornal (1) 0,62   
Jornal (2) 0,69   

Proporção da variância explicada 38% 19% 
 

A partir desses resultados, optou-se por manter as variáveis em construtos 

separados, de acordo com os padrões de dimensionalidade revelados pela análise 

fatorial. Todavia, ao invés de separá-los e tratá-los pelos métodos utilizados na bateria 

de itens de sofisticação política, optou-se por apenas utilizar o somatório. A razão 

principal para isso foi o problema de que a bateria de exposição à TV conteria apenas 

dois itens, o que torna problemático o uso de técnicas de redução de dados como a 

análise fatorial e a TRI. Quanto menos itens são inseridos em análise como essas, menor 

é a confiabilidade das estimativas que se produz. Nesse sentido, a bateria de exposição a 

outros meios de comunicação, ainda que contivesse quatro itens, também foi feita por 

meio de um somatório a fim de mantê-la na mesma unidade de análise do construto de 

exposição à TV. O resultado é que a variação dos dois construtos pode ser lida em 

termos do número exato de vezes por semana que o respondente declara realizar a 

atividade.  

 

A.2.3. Exposição à informação política em conversas 

 

A bateria de perguntas de exposição à informação política em conversas era 

composta por sete itens. Eles perguntavam sobre a frequência com que o respondente 
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conversava sobre política nos grupos dos quais participava, com pessoas do bairro, no 

trabalho ou escola, no trajeto para o trabalho, com amigos, no shopping e na família. 

Diferentemente da bateria de perguntas sobre exposição à informação política na 

imprensa, essa bateria de exposição em conversas fornecia uma escala de respostas que 

não era dada em termos de valores absolutos (quantas vezes), e sim apresentava uma 

escala do tipo Likert, com as opções “frequentemente”, “às vezes”, “raramente” ou 

“nunca”. Os fraseados se encontram no Apêndice 1. 

A análise da matriz de correlações policóricas dos itens de exposição à informação 

política em conversas mostra que todas as correlações são moderadas ou fortes. Isso 

indica que parece ser possível aglutinar esses itens em um único construto. A Tabela 

A.2.6 apresenta esses resultados: 

 

A Tabela A.2.7 apresenta o resultado da análise fatorial a partir da matriz de 

correlações da Tabela A.2.6. O exame do resultado permite constatar que é possível 

utilizar esses itens como representantes de uma mesma dimensão latente 

 

Tabela A.2.7. Análise fatorial por eixos 
principais sem rotação dos itens de 
exposição à informação política em 
conversas 

Cargas Fatoriais 
Itens 

Fator 1 
Em grupos 0,55 
No bairro 0,63 
No trabalho/escola 0,72 
No trajeto do trabalho 0,67 
Com amigos 0,71 
No shopping 0,67 
Na família 0,66 
Proporção da variância explicada = 44% 
Alpha de Cronbach = 0,773 

 

Tabela A.2.6. Matriz de correlações policóricas entre os itens de exposição à informação política em conversas 

Itens Em 
grupos No bairro No trabalho/ 

escola 
No trajeto 

do trabalho 
Com 

amigos No shopping Na 
família 

Em grupos 1,000             
No bairro 0,383 1,000           
No trabalho/escola 0,438 0,427 1,000         
No trajeto do trabalho 0,352 0,392 0,612 1,000       
Com amigos 0,374 0,456 0,474 0,422 1,000     
No shopping 0,344 0,427 0,410 0,481 0,516 1,000   
Na família 0,352 0,443 0,465 0,360 0,533 0,466 1,000 
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Sendo assim, o último passo da construção do índice foi o de submeter os itens às 

análises por TRI e salvar a variável contendo o escore. Como os itens são ordinais, e 

não binários, não foi utilizado o modelo logístico de dois parâmetros. Ao invés, 

utilizou-se o modelo de reposta gradual (MRG), que é um modelo de TRI adaptado para 

itens ordinais (RIZOPOULOS, 2006, p. 3): 

 

Tabela A.2.8. Modelo de resposta gradual (TRI) para os itens de exposição à informação 
política em conversas 

Itens Extremidade 1 Extremidade 2 Extremidade 3 Extremidade 4 
Em grupos 0,433 1,058 2,227 1,211 
No bairro -0,152 0,728 2,024 1,489 
No trabalho/escola -0,170 0,366 1,305 1,783 
No trajeto do trabalho 0,986 1,478 2,507 1,684 
Com amigos -0,091 0,548 1,788 1,841 
No shopping 0,695 1,227 2,362 1,668 
Na família -1,198 -0,399 1,023 1,615 

 

A construção da escala foi feita de modo similar à de sofisticação política. O 

escore contínuo que variava de aproximadamente -2 a 2 foi transformado de modo a 

variar entre 0 e 3, podendo o 0 ser lido como correspondendo a opção de resposta 

“nunca” e o 3 pode ser lido como correspondendo à opção de resposta 

“frequentemente”. 

 

A.2.4. Associativismo 

 

Havia uma bateria de itens no questionário que perguntavam sobre a frequência 

com que o respondente participava de reuniões em cinco tipos de associações diferentes: 

associações de moradores de bairros, clubes, igrejas, sindicados e partidos. Destes cinco 

itens, foram excluídos os referidos a igrejas e a clubes por não terem propósitos 

políticos tão diretos. Assim como na bateria de exposição à informação política em 

conversas, essa bateria oferecia aos respondentes opções de resposta que eram mais 

vagas. As opções de resposta eram quatro: “nunca”, “algumas vezes por ano”, “algumas 

vezes por mês” ou “quase toda semana”. 

Os três itens escolhidos para a análise a partir de considerações teóricas se 

mostraram razoavelmente correlacionados entre si, como mostra a tabela abaixo: 
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Tabela A.2.9. Matriz de correlações 
policóricas entre os itens de associativismo 
Itens AMOB Sindicato Partido 
AMOB 1,000     
Sindicato 0,284 1,000   
Partido 0,374 0,370 1,000 

 

A Tabela A.2.10 apresenta o resultado da análise fatorial a partir da matriz de 

correlações da Tabela A.2.9. O exame do resultado permite constatar que é possível 

utilizar esses itens como representantes de uma mesma dimensão latente, o 

associativismo do respondente: 

 

Tabela A.2.10. Análise fatorial por eixos 
principais sem rotação para os itens de 
associativismo 

Cargas fatoriais Itens 
Fator 1 

AMOB 0,54 
Sindicato 0,53 
Partido 0,69 
Proporção da variância explicada = 35% 
Alpha de Cronbach = 0,351 

 

A análise de dimensionalidade da tabela acima confirma que os itens de 

associativismo podem ser aglutinados em um mesmo construto, ainda que a variância 

compartilhada seja de apenas 35%. É preciso então submetê-los à análise por TRI: 

 
Tabela A.2.11. Modelo de resposta gradual (TRI) para os itens de associativismo 

Itens Extremidade 1 Extremidade 2 Extremidade 3 Extremidade 4 Discriminação 
AMOB 1,666 3,146 4,411 1,195   
Sindicato 2,107 3,246     1,171 
Partido 2,135 3,174 3,665   1,814 

 

Algumas células da tabela acima não apresentam resultados por conta de que 

certos itens simplesmente não apresentam nenhum caso que declara realizar certas 

atividades quase toda semana. De todo modo, isso não impede que o modelo de resposta 

gradual calcule o escore final que, assim como na bateria de exposição à informação em 

conversas, foi re-escalado para variar entre 0 e 3 e acompanhar as opções de resposta do 

itens individuais. 
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A.2.5. Participação eleitoral 

 

Uma bateria de seis perguntas do questionário perguntava sobre a frequência com 

que o respondente teria participado de campanhas durante eleições anteriores. Essa 

bateria foi utilizada nas análises do capítulo 3 como um construto contínuo feito a partir 

do modelo de resposta gradual da TRI. O escore foi re-escalado para variar entre 0 

(nenhuma eleição) e 3 (todas as eleições). 

A análise da matriz de correlações policóricas dos itens de participação eleitoral 

mostra que todas as correlações são moderadas ou fortes. Parece, portanto, ser possível 

aglutinar esses itens em um único construto, como mostra a Tabela A.2.14: 

 

Tabela A.2.14. Matriz de correlações policóricas entre os itens de participação eleitoral 

Itens 
Trabalhou 

para 
candidato 

Trabalhou 
para 

partido 

Tentou 
convencer 

alguém 

Colocou 
adesivos 

Colocou 
faixas 

Foi a 
reuniões ou 

comícios 
Trabalhou para candidato 1,000           

Trabalhou para partido 0,895 1,000         

Tentou convencer alguém 0,570 0,564 1,000       

Colocou adesivos 0,502 0,530 0,577 1,000     

Colocou faixas 0,514 0,515 0,499 0,808 1,000   

Foi a reuniões ou comícios 0,534 0,559 0,496 0,433 0,402 1,000 

 

A Tabela A.2.15 mostrada a seguir apresenta os resultados da análise fatorial por 

eixos principais sem rotação realizada a partir da matriz de correlações policóricas da 

Tabela A.2.14. O exame do resultado permite constatar que é possível utilizar esses 

itens como representantes desta mesma dimensão conceitual latente: 

 

Tabela A.2.15. Análise fatorial por eixos 
principais sem rotação para os itens de 
participação eleitoral 

Cargas 
Fatoriais Itens 
Fator 1 

Trabalhou para candidato 0,83 
Trabalhou para partido 0,85 
Tentou convencer alguém 0,71 
Colocou adesivos 0,75 
Colocou faixas 0,72 
Foi a reuniões ou comícios 0,63 
Proporção da variância explicada: 57% 
Alpha de Cronbach = 0,790 
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Por fim, a Tabela A.2.16 mostra os resultados da análise de teoria de resposta ao 

item da bateria de participação eleitoral. O construto final utilizado nas análises da 

dissertação foi feito a partir dos parâmetros estimados na tabela abaixo: 

 
Tabela A.2.16. Modelo de resposta gradual (TRI) para os itens de participação eleitoral 

Itens Extremidade 1 Extremidade 2 Extremidade 3 Discriminação 
Trabalhou para candidato 1,216 2,068 2,393 3,006 
Trabalhou para partido 1,415 2,084 2,400 3,491 
Tentou convencer alguém 0,712 1,621 2,093 1,715 
Colocou adesivos 0,799 1,690 2,071 2,081 
Colocou faixas 1,181 2,030 2,374 2,023 
Foi a reuniões ou comícios 0,474 1,993 2,709 1,384 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

176 

176 

APÊNDICE 3 – Decisões metodológicas 
 
 

Este breve apêndice pretende dar sustentação a três decisões metodológicas que 

foram tomadas ao longo das análises estatísticas desta dissertação: 1) a omissão dos 

coeficientes padronizados dos modelos lineares especificados ao longo do trabalho; 2) a 

ausência de qualquer tentativa de sustentar a “qualidade” dos modelos multivariados da 

dissertação com base em estatísticas de ajuste canônicas como o R2 dos modelos 

lineares e os pseudo R2 de Cox e Snell e Nagelkerke dos modelos logísticos, e; 3) o fato 

de que as análises da dissertação não levam em conta o famoso teste de significância 

estatística ou teste da hipótese nula para analisar os coeficientes, ainda que eles sejam 

reportados em todas as tabelas nas quais se aplicam. 

Conforme se argumentou na introdução desta dissertação, os trabalhos mais atuais 

sobre comportamento político no Brasil são marcados por sua crescente orientação 

empírica e pelo uso cada vez mais difundido de técnicas mais complexas de análise 

estatística multivariada. As discussões feitas aqui tocam pontos importantes no que 

concerne a tipos de análises estatísticas que têm se tornado cada vez mais comuns na 

ciência política brasileira, e pretende ajudar a impedir que o jargão estatístico substitua a 

relevância científica dos resultados desses modelos (KING, 1986, p. 669). 

 
A.3.1. Coeficientes padronizados na regressão linear 
 
 

Uma prática comum na apresentação dos resultados de modelos de regressão 

linear é examinar os coeficientes padronizados.  A suposta vantagem que os coeficientes 

padronizados teriam seria a de permitir que o analista compare os efeitos das variáveis 

independentes do modelo sobre a variável dependente. Todavia, essa vantagem é 

fictícia. 

Os coeficientes não padronizados da regressão linear fornecem a mudança 

esperada na variável dependente para cada unidade aumentada na variável independente 

(HAIR ET AL, 1998, p. 187). Sendo assim, em um modelo cujos resultados formam 

uma equação como Y = -0,1 + 0,25X1 + 0,01X2 indica que há um aumento de 0,25 

unidades de Y para cada aumento de 1 unidade de X1, e um aumento de 0,01 unidades de 

Y para o aumento de 1 unidade de X2. 

O problema com essas estimativas é que, a partir de certo ponto de vista, elas não 

permitem comparar a magnitude dos efeitos das variáveis X1 e X2 sobre Y. Isso se 
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deveria ao fato de que elas podem ser medidas em unidades distintas (X1 pode 

representar os anos de escolaridade do respondente, enquanto X2 pode ser a renda em 

reais do respondente, por exemplo). 

O coeficiente padronizado seria responsável por resolver o problema acima. Se 

cada variável dependente é padronizada, isto é, passa por uma transformação de modo 

que passe a ter média igual a 0 e desvio padrão igual a 1, então o coeficiente da 

regressão passa a revelar o aumento em unidades de Y para cada desvio padrão 

aumentado nas variáveis independentes X1 e X2. O resultado seria que os coeficientes 

forneceriam o aumento causado por todas as variáveis independentes em termos de uma 

mesma unidade de análise, o desvio padrão (HAIR ET AL, 1998, p. 188). 

É possível argumentar contra a suposta comparabilidade fornecida pelos chamados 

coeficientes beta, os coeficientes padronizados, de três maneiras distintas. Em primeiro 

lugar, vale ter em conta que pode ser tão problemático comparar coeficientes 

padronizados de variáveis independentes medidas em unidades distintas quanto 

comparar mesmo seus coeficientes não padronizados. Imagine-se, na equação 

exemplificada mais acima, que X1 é medida em anos de escolaridade e X2 em reais. 

Supondo que os valores desses coeficientes padronizados para a mesma equação são 

iguais a 1 e 0,6, como é possível interpretá-los? Ora, o aumento de 1 desvio padrão na 

escolaridade causa um aumento de uma unidade na variável dependente, enquanto o 

aumento de 1 desvio padrão na renda aumenta 0,6 unidades na variável dependente. A 

escolaridade, portanto, tem um efeito maior que o da renda. Mas qual é o valor do 

desvio padrão em X1 e X2? Supondo que o desvio padrão em X1 é de 4 anos de 

escolaridade e que o desvio padrão em X2 é de 600 reais, obtém se que o aumento de 4 

anos de escolaridade aumenta em uma unidade o valor de Y, enquanto o aumento de 600 

reais na renda aumenta em 0,6 o valor de Y. Esses resultados não são mais comparáveis 

do que os fornecidos pelos coeficientes não padronizados. Isso significa que sempre que 

as variáveis independentes forem medidas em unidades distintas o coeficiente 

padronizado não é uma estimativa comparável dos efeitos (King, 1986, p.670). 

O segundo ponto problemático com os coeficientes padronizados tem a ver com o 

fato mesmo de que eles reportam não apenas a relação entre X e Y, mas também a 

própria variância de X (KING, 1986, p. 671-672). Se duas variáveis são medidas na 

mesma unidade e apresentam o mesmo coeficiente não padronizado em uma regressão, 

aquela com maior variância, isto é, com o maior desvio padrão, apresentará o maior 

coeficiente padronizado. Tome-se o exemplo de King (1986, p. 682) a esse respeito. 
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Dois conjuntos hipotéticos de observações apresentam os valores 5, 5 e 6 em Y e 2, 4 e 

4 em X, respectivamente. Uma regressão linear de X em Y consistiria na equação Y = 4,5 

+ 0,25X. 

Com base nos dados, o coeficiente padronizado calculado para X (por meio da 

padronização da variável) seria de 0,5. Até aqui tudo vai bem. Entretanto, basta inserir 

uma observação a mais no conjunto de observações acima, a qual conteria um valor de 

Y igual a 9,5 e de X igual a 20, para observar a fragilidade do coeficiente beta. Primeiro, 

nota-se que essa nova observação faz aumentar muito as variâncias de Y e X. Segundo, 

ela mantém intactos os valores da equação de regressão estimada acima, afinal, um 

quinto de 20 adicionado a 4,5 resulta em um valor de Y igual a 9,5 65. O problema então 

é o novo valor do coeficiente padronizado, que passa a ser de 0,97, quase o dobro de 

que era antes. Assim, demonstra-se que, quando se aumenta a variância de X (ou de X e 

Y juntos), o coeficiente padronizado aumenta também, e leva a resultados 

problemáticos. 

O último ponto problemático com o coeficiente padronizado tem a ver com sua 

interpretação. De acordo com os argumentos acima, é necessário que as variáveis 

independentes do modelo sejam medidas na mesma unidade e que tenham variâncias 

semelhantes para que os coeficientes padronizados forneçam resultados comparáveis. 

Todavia, nessas condições é melhor mesmo utilizar os coeficientes não padronizados, já 

que as variáveis independentes têm a mesma unidade, e o resultado faz mais sentido do 

que a contagem de desvios padrão causando o aumento na variável dependente. Além 

do mais, vale a pena pensar na interpretação do efeito de variáveis independentes 

binárias na regressão linear. Um coeficiente padronizado de 0,7 para a variável 

independente “sexo”, por exemplo, seria interpretado como o aumento de um desvio 

padrão na variável sexo causando um aumento de 0,7 unidades na variável dependente. 

Cabe perguntar: que tipo de aberração é um indivíduo que não é homem e nem mulher, 

estando a um desvio padrão da média na variável sexo? 

 

A.3.2. A “qualidade” dos modelos estatísticos multivariados: R2 e pseudo R2 

 

Outra estatística usada disseminadamente na ciência política é o chamado 

coeficiente de determinação, o famoso R2 dos modelos lineares. Esse coeficiente, que 

                                                
65 Basta substituir os valores de X e Y na regressão por 20 e 9,5, respectivamente. 
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varia de 0 a 1, é interpretado quase sempre como representando a proporção da 

variância de Y explicada pelo modelo de regressão linear especificado (HAIR ET AL, 

1998, p. 156; GREENE, 2008, p. 35). Assim, os estudiosos têm perseguido 

obsessivamente valores mais altos nesse coeficiente para confirmarem que são capazes 

de explicar o máximo que podem do fenômeno que estudam. Porém, essa interpretação 

é equivocada, e o R2 tem utilidade muito mais limitada do que se costuma pensar. 

Primeiramente, o R2 não fornece exatamente a proporção da variância de Y 

explicada pelo modelo ajustado. Basta observar com atenção a fórmula que representa 

uma das maneiras pelas quais se pode calcular o R2: 

 

R2 = 1 – SSerr/SStot 

 

onde, 

 

 

. 

 

Nota-se que o quadrado do somatório de todas as observações da amostra 

analisada (SStot) é calculado a partir da distância de cada observação em relação à 

média, enquanto o quadrado do somatório dos erros (SSerr) é dado pela distância entre 

cada valor de Y estimado no modelo e a média estimada de Y no modelo. O R2 é 

calculado como a proporção da distância média das observações de Y em relação à 

média de Y que não é dada pelos erros do modelo. Quanto menor a distância média 

entre os valores amostrais (supostamente reais) e a média estimada pelo modelo, maior 

é o ajuste obtido com o R2. Além disso, quanto menor for a proporção dessa distância 

sobre a variação total da variável Y na amostra, maior é o valor do coeficiente de 

determinação. Nessa leitura, o R2 não tem a ver com proporção da variância explicada 

de Y, e sim com a dispersão dos pontos em relação à reta de regressão estimada (KING, 

1986, p. 675). Essa é uma leitura do coeficiente de determinação bem menos 

interessante do ponto de vista do significado teórico que se pretende extrair dos 

modelos. 
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Outro ponto a se notar é que esta forma de se calcular o R2 fornecer os mesmos 

resultados que o cálculo do quadrado do coeficiente de correlação ou o coeficiente de 

regressão padronizado entre os valores observados de Y e os valores de Y preditos pelo 

modelo ajustado (GREENE, 2008, p. 34). Isso implica que as críticas feitas acima ao 

coeficiente de regressão padronizado se aplicam também ao coeficiente de 

determinação, principalmente no que se refere à sua sensibilidade em relação à 

variância das variáveis do modelo, em especial Y (KING, 1986, p. 676). 

A evidência de que a variância das variáveis envolvidas no modelo de regressão 

linear afeta o coeficiente de determinação é o fato de que ele tende a subir conforme se 

insere novas variáveis na equação (GREENE, 2008, p. 36). Com base nessa 

consideração é que Gary King sugere ironicamente que caso o analista deseje tornar o 

R2 de seu modelo o mais alto possível, basta que use como variável independente a 

própria variável dependente do modelo (KING, 1986, p. 677). 

Anscombe (1973) também revelou outro problema com o uso do coeficiente de 

determinação como uma medida de “qualidade” do modelo ajustado. O autor simulou 

quatro bancos de dados com o cruzamento entre duas variáveis contínuas (X e Y). Os 

quatro possuíam o mesmo número de casos e as variáveis entre os bancos possuíam 

valores distintos. O que não variava entre os bancos era a média de X e Y. A simulação 

pretendia gerar os quatro bancos de dados nos quais o cruzamento entre X e Y fosse 

representado por modelos de regressão com resultados idênticos, inclusive com um alto 

R2 de 0,667. Todavia, o exame do diagrama de dispersão que ilustrava o cruzamento 

entre as duas variáveis revelou que, para os mesmo resultados de regressão, os padrões 

encontrados nos gráficos poderiam divergir completamente. Um mesmo R2 pode 

representar “qualidade” de uma relação curvilínea não especificada, ao mesmo tempo 

em que representa uma relação em que todos os valores de X levam a um único e valor 

de Y, por exemplo. Esse trabalho de Anscombe aponta para casos em que coeficientes 

de determinação altíssimos podem esconder associações estatísticas confusas, senão 

inexistentes. 

As medidas de ajuste dos modelos logísticos, os chamados pseudo R2, também 

não escapam de críticas que ajudam a esclarecer seus limites. As duas principais 

medidas desse tipo são o R2 de Cox e Snell (1989) e o R2 de Nagelkerke (1991). Ambos 

são calculados para se comportarem de forma parecida com o R2 dos modelos lineares, 

mas o R2 de Cox e Snell não chega a atingir 1. O R2 de Nagelkerke foi desenvolvido 
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justamente para captar o valor atingido pela medida de Cox e Snell em relação ao valor 

máximo possível que ela poderia atingir para o conjunto de variáveis analisadas 

Dois são os principais problemas dessas medidas. O primeiro tem a ver com o fato 

de que, se o coeficiente de determinação dos modelos lineares já não serve para falar da 

proporção da variância de Y explicada pelo modelo, tampouco os pseudo R2 servem a 

esse propósito, ao contrário do que pensam muitos usuários. Isso tem a ver com o fato 

de que, sendo a variável dependente binária, a concepção da variância dos resíduos 

muda significativamente (NAGELKERKE, 1991, p. 691).  O segundo problema tem a 

ver com a interpretação do resultado. Os valores atingidos por esses coeficientes 

simplesmente não são interpretáveis em termos de uma unidade de análise e, portanto, 

não possuem valores de referência com os quais se pode comparar seus resultados, o 

que os torna medidas problemáticas da qualidade dos modelos logísticos tão comuns 

nas ciências sociais. 

 

A.3.3. Significância estatística 

 

Dizer que uma correlação ou um coeficiente de regressão foi ou não 

estatisticamente significativo tem se tornado um jargão cada vez mais comum entre os 

estudos empíricos na ciência política brasileira. Em termos simples, o teste da 

significância estatística apenas indica a probabilidade de que a hipótese nula – aquela 

que afirma que uma associação observada entre duas variáveis se deve apenas a 

flutuações na amostra utilizada – seja verdadeira para a população (CARVER, 1978, p. 

380; DANIEL, 1998, p. 27). Assim, esse teste ajuda o pesquisador a verificar até que 

ponto uma correlação que ele encontrou em sua amostra pode ser inferida para a 

população, e não se deve mesmo ao erro amostral que todo procedimento desse tipo 

envolve. O problema é que o teste de significância diz apenas isso, e mais nada. 

Diversos estudiosos pelo mundo têm denunciado o uso inadequado do teste de 

significância em estudos de várias áreas. O principal problema com o uso desse teste 

parece ter a ver com certa crença de que o teste de significância estatística é um teste da 

relevância teórica da associação, isto é, que um coeficiente estatisticamente significativo 

representa necessariamente um resultado importante (DANIEL, 1998, p. 24). Essa 

crença costuma a levar a alguns procedimentos comuns na análise dos resultados de 

modelos: 1) o analista ignora completamente os coeficientes de correlação e regressão 

que não “resistiram” ao teste de significância, deixando de observar sua magnitude; 2) o 
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analista sequer reporta a magnitude dos coeficientes, tratando apenas de indicar quais 

foram estatisticamente significativos ou não (DANIEL, 1998, p. 28), e; 3) o analista 

toma os coeficientes estatisticamente significativos como sendo os mais importantes na 

análise. 

Não é preciso muito esforço para demonstrar os problemas em se considerar o 

teste de significância estatística como um teste de importância teórica. Os dados 

mesmos desta dissertação fornecem um exemplo interessante. A correlação r de Pearson 

entre os construtos de associativismo e sofisticação política para os respondentes da 

onda de abril apresenta um valor de 0,06 que não pode ser sequer considerado baixo, e 

sim, baixíssimo. Um adepto do uso do teste de significância como indicador da 

importância do efeito talvez não chegasse a reportar a magnitude desse efeito, e 

mostraria apenas o p-valor baixo obtido na correlação para uma amostra de 4880 casos. 

A influência que o tamanho da amostra tem no teste de significância estatística é 

uma questão importante. Diversos estudiosos têm insistido que o tamanho da amostra 

afeta muito a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, até mesmo quando as 

associações encontradas são extremamente fracas. Carver fornece um exemplo 

ilustrativo a esse respeito: 

 
Suponha que a hipótese de pesquisa é verdadeira, que o grupo experimental 
realmente representa a população com um escore médio de 76 e um desvio 
padrão de 4,3, e que o grupo de controle realmente representa uma 
população diferente com um escore médio de 72 e um desvio padrão de 4,3.  
Pode-se determinar que, se as amostras representam perfeitamente as suas 
respectivas populações, um tamanho amostral de pelo menos 11 é necessário 
para a significância estatística. Se o pesquisador escolhesse um tamanho 
amostral de 10 ou menos, um resultado estatisticamente significativo não 
seria obtido, enquanto uma amostra maior levaria a tal resultado. Dessa 
forma, o experimentador pode controlar diretamente a probabilidade de 
obter resultados estatisticamente significativos simplesmente controlando o 
tamanho da amostra. (CARVER, 1978, p. 388)66 

 

O fato de que o pesquisador pode controlar a probabilidade de obter resultados 

estatisticamente significativos simplesmente aumentando indefinidamente o tamanho de 

sua amostra leva a outro problema com os testes desse tipo. Muitos pesquisadores 

                                                
66 Tradução livre de: “Assume that the research hypothesis is true, that the experimental group actually 
represents a population with a mean score of 76 and a standard deviation of 4.3, and that the control 
group actually represents a different population with a mean score of 72, and a standard deviation of 4.3. 
It can be determined that if the samples perfectly represent their respective populations, a sample size of 
at least 11 is needed for statistical significance. If a researcher chooses a sample size of 10 or less, a 
statistical significant result would not be obtained, although a larger sample size would yield such 
results. In this way, the experimenter can directly control the probability of obtaining statistically 
significant results simply by controlling the sample size.” 
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acham que o teste de significância só pode falhar de uma maneira. Se a hipótese nula é 

falseada no teste, então o único tipo de erro que pode ocorrer é o de se rejeitá-la quando 

ela verdadeira, o famoso Erro Tipo 1 dos livros de estatística. Nesse caso, a 

probabilidade de ocorrência do erro é bem conhecida dos pesquisadores, os 5% 

comumente arbitrados. Todavia, se a hipótese nula não é rejeitada no teste, é impossível 

incorrer no Erro Tipo 1. Nesse caso, o erro pode ocorrer se o analista aceita a hipótese 

nula quando ela é falsa, e esse erro – o Erro Tipo 2 – nunca tem apenas 5% de 

probabilidade de ocorrer (Hunter, 1997, p. 4). Um conjunto de evidências em favor 

dessa afirmação vem do trabalho de Peter Sedlmeier e Gerd Gigerenzer (1989). Por 

meio da análise de 56 artigos publicados em um único número do Journal of Abnormal 

Psychology, os autores puderam examinar o poder de 64 testes estatísticos realizados 

nos 56 artigos. O poder do teste estatístico não é nada mais que sua capacidade de 

rejeitar a hipótese nula quando ela é, de fato, falsa (SEDLMEIER & GIGERENZER, 

1989, p. 2), e varia de acordo com a magnitude do coeficiente analisado, com o nível de 

significância estipulado pelo analista e, principalmente, com o tamanho da amostra 

utilizada. Os autores puderam controlar todos esses fatores e estimaram o poder dos 

testes estatísticos realizados no conjunto dos artigos. A conclusão foi a de que o 

conjunto dos testes apresentava em média uma probabilidade de 60% de ocorrência do 

Erro Tipo 2, isto é, havia 60% de probabilidade de que cada um dos testes analisados 

tenha aceitado a hipótese nula quando ela era falsa. É indispensável lembrar que uma 

marca específica dos estudos de psicologia experimental é o reduzido número de casos 

que se analisa, o que afeta diretamente o teste de significância. 

Essas evidências levantadas por Sedlmeier e Gigerenzer (1989) e mobilizadas por 

Hunter (1997) apenas mostram que o tamanho da amostra tem papel crucial na 

determinação das chances de um teste de significância aceitar ou rejeitar a hipótese 

nula. Se esses autores estão corretos, é possível considerar que um enorme conjunto de 

hipóteses teoricamente relevantes na área de psicologia pode ter sido abandonado 

erroneamente por conta de tamanhos de amostra insuficientes para se “produzir” a 

significância estatística. 

Ainda que os argumentos acima chamem a atenção principalmente para a 

frequência com que os testes de significância podem gerar “falsos negativos” em 

estudos com amostras pequenas, o que não é o caso desta dissertação, vale a pena 

atentar para o fato de que o elevado número de casos com que se trabalha aqui pode 

produzir um outro tipo de “falso positivo”, que é a interpretação equivocada de 
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coeficientes baixíssimos que apresentam significância estatística. Portanto, a decisão de 

reportar o resultado dos testes de significância estatística para os coeficientes do 

presente trabalho serve para satisfazer a um protocolo que é apenas aparentemente 

avançado do ponto de vista metodológico. Na prática, a leitura e a interpretação dos 

resultados das análises feitas aqui desconsideram completamente as informações dadas 

pelo teste de significância. 

Então, o que ocupa o lugar do teste de significância? Com base em que tipo de 

informação o analista pode ter confiança de que os resultados que encontrou não se 

devem a erros amostrais? Bruce Thompson (1999) recomenda cinco tipos de práticas 

que podem substituir a “mágica” do teste de significância. 

A primeira e mais essencial das medidas é simplesmente a de reportar a magnitude 

das associações entre as variáveis (THOMPSON, 1999, p. 169). Segundo o autor, há 

pelo menos duas razões pelas quais se deve reportar a magnitude dos efeitos estatísticos: 

1) são esses valores que de fato informam o leitor a respeito da significância prática ou 

substantiva do resultado (THOMPSON, 1999, p 170) e; 2) são esses valores que 

propiciam a posterior integração meta-analítica dos achados, ou seja, proporcionam 

valores claros e sintéticos que podem ser comparados com os de outros estudos. 

A segunda medida também é essencial e se liga diretamente à primeira. Thompson 

recomenda que se reporte a magnitude das associações de maneira facilmente 

interpretável, ou seja, os resultados devem preferencialmente ser apresentados em 

termos de unidades interpretáveis ou de quantidades de interesse para o analista e seus 

interlocutores (THOMPSON, 1999, p. 173). É nesse espírito que esta dissertação 

procura apresentar os resultados de modelos multivariados em termos de quantidades de 

interesse67, e também procura manter o sentido da interpretação de variáveis cuja 

unidade foi alterada. 

A terceira recomendação de Thompson é a de que o analista explicite os valores 

de correlação ou o nível de associação que considera satisfatório. Obviamente, não se 

trata de uma recomendação tão crucial quanto as demais, mas não custa mencioná-la. A 

quarta recomendação, por outro lado, é muito importante. Segundo o autor, uma forma 

interessante de se falar da possibilidade de que o achado seja válido para a população 

analisada é reportar, nos casos em que isto for possível, os resultados das mesmas 

estimativas obtidos em outros estudos sobre a mesma população (THOMPSON, 1999, 

                                                
67 Para tanto, utilizou-se o pacote de funções responsável por realizar a chamada simulação dos valores de 
interesse, o Zelig (IMAI, KING & LAU, 2008, 2009). 
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p. 173-174). Através desse procedimento, a acumulação do conhecimento sobre 

fenômenos em certas populações seria propiciada pelo montante de evidências 

replicadas entre os diferentes estudos. 

Por fim, a última recomendação de Thompson, e que também é seguida nesta 

dissertação, é a de que se reportem os intervalos das estimativas, quando isso for 

possível. Evidentemente, os limites dos intervalos de confiança são eles mesmos 

sujeitos a flutuações de acordo com o tamanho da amostra. Contudo, eles oferecem a 

vantagem de que, nos casos em que uma literatura acumula evidências com base em 

parâmetros estimados erroneamente, passa a ser a convergência ou superposição entre 

os intervalos de confiança das estimativas o indicador mais confiável do parâmetro que 

se está estudando. 
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