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Introdução
A eleição de Fernando Collor de Mello para a Presidência da
República representou uma surpresa para os analistas do quadro
político brasileiro. Embora já fosse esperada no final da campanha,
dados os resultados das pesquisas de intenção de voto, a verdade
é que poucos foram capazes de prevê-Ia quando o candidato
mostrou disposição de concorrer no início de 1989. De fato, era
difícil imaginar que um outsiderpudesse derrotar simultaneamente
todos os partidos mais ou menos estabelecidos no país, todas as
máquinas governamentais e as demais lideranças, nacionais e
regionais, que também pretendiam se candidatar.
No final, a eleição significou que os grandes partidos no
Congresso (PMDB e PFL) foram superados por um candidato cuja
sigla, PRN, inexistia como estrutura partidária. Mostrou também
que um candidato apoiado numa comunicação direta com o eleitor
foi capaz de vencer partidos e lideranças de esquerda cujo enraizamento na sociedade é inegável. Além disso, boa parte dos
governadores vitoriosos em 1986 ficaram à margem do processo
eleitoral. Foram derrotadas igualmente forças emergentes, como
o PSDB, ou ressurgentes, como o PDS de Maluf. Enfim, partidos
estabelecidos e máquinas governamentais acabaram deixados
para trás por um candidato "marginal", embora apoiado a partir de
um certo ponto por setores consideráveis da elite econômica do
país.
Este trabalho pretende explorar alguns dados sobre o eleitorado de Collor e sugerir linhas de pesquisa que possam ajudar a
esclarecer os mecanismos subjacentes ao comportamento de tal
eleitorado, cujo poder ficou mostrado pelo próprio resultado da
eleição e cuja imprevisibilidade explica as dificuldades encontradas pelos analistas para entender o fato enquanto ele acontecia.
Na primeira seção expomos certas características de renda
e escolaridade do eleitor de Collor. As pesquisas de intenção de
voto realizadas ao longo da campanha foram claras em mostrar
que Collor foi eleito graças ao apoio que recebeu dos mais pobres
e menos escolarizados. Se dependesse dos brasileiros mais ricos
e com maior nível educacional o presidente da República hoje
chamar-se-ia Luiz Inacio Lula da Silva.
Quando falamos de eleitores mais ricos estamos nos referindo a todos aqueles que têm uma renda familiar mensal acima de
dois salários mínimos (CR$ 9809,52 em julho de 1990). Ou seja,
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não só a classe média optou por Lula, mas todos aqueles que estão
acima da miséria. Da mesma forma, quando mencionamos os mais
escolarizados queremos nos referir não apenas aos que têm diploma universitário, mas a todos os que cursaram mais do que o
primário. Por exclusão, portanto, podemos ver que os eleitores de
Collor eram, em sua maioria, exatamente os mais pobres e mal
escolarizados.
A penúltima pesquisa nacional do Ibope entre o primeiro e o
segundo turnos indicava que 47% dos eleitores de Collor estavam
entre os que tinham renda familiar de até dois salários mínimos
mensais e que 59% tinham no máximo o primário completo. Mostrava também que Lula vencia em todas as faixas de renda acima
de dois mínimos familiares mensais e nos segmentos de escolaridade superior a primário completo. Entender, portanto, o voto do
eleitor de renda mais baixa e com menor acesso à educação formal
é fundamental, se o objetivo é explicar o resultado do pleito de 89.
A associação entre voto, renda e grau de escolaridade na
eleição de Collor é bem mais do que simples coincidência. Renda
e escolaridade a nosso ver incidem em medida significativa na
razão do voto, embora não a esgotem porque, como se sabe, este
responde a um amplo conjunto de motivações subjetivas. O fato
de um eleitor estar entre os mais pobres ou pouco escolarizados
não implica automaticamente que ele votou em Collor (tanto é que
uma parte preferiu Lula), mas indica que há uma maior probabilidade de que ele assim o tenha feito e é essa tendência que
precisa ser investigada.
Na segunda seção procuramos mostrar, através de uma
análise da eleição no município de São Paulo, que pode ter havido
uma substituição de objetos de identificação no eleitorado mais
pobre da cidade, que teria passado de uma identificação partidária
com o PMDB para uma identificação pessoal com Collor.
O fato de Collor ter obtido um alto grau de identificação por
parte de um eleitorado economicamente carente e pouco informado indica que o candidato apresentou uma mensagem que correspondeu às necessidades desse eleitorado. Dada a ausência de
vínculos partidários mais estruturados e o discurso de confronto
que utilizou durante a eleição, parece-nos que é útil voltar ao
conceito de populismo para iluminar alguns aspectos do fenômeno
Collor. é esta idéia que orienta a terceira e última seção do artigo.
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I . o eleitorado de Collor
Fernando Collor elegeu-se com 35.098.998 votos. A julgar pela
pesquisa do Ibope mencionada acima, aproximadamente 16
milhões desses eleitores deviam pertencer a famílias cuja renda
mensal seria no máximo dois salários mínimos e 20 milhões deles
teriam chegado no máximo até o fim do curso primário. Collor
obtinha 51% das preferências entre os eleitores da faixa de renda
mais baixa e 55% entre os de menor escolaridade, enquanto seu
adversário, Lula, conseguia nessas faixas 41 e 38% respectivamente.
Nas demais faixas de renda e escolaridade a situação se
invertia, conforme mostram as Tabelas 1 e 2. Portanto, o alto peso
relativo da população de baixa renda e menor escolaridade no
conjunto do eleitorado foi decisivo para a eleição de Collor, que se
via derrotado em todas as outras categorias. Segundo o IBGE,
cerca de 75% dos eleitores brasileiros têm renda individual de até
dois salários mínimos.
Tabela 1. Intenção de voto no segundo turno por faixa de renda
familiar mensal em salários mínimos (em%)(a)
até 2sm
Collor
Lula
Nenhum/br./nu.
N.sabe/ií.opinou

de 2 a 5sm

51
41
8

TOTAL

100

Fonte: Ibope.
(a) Pesquisa realizada
dezembro de 1989.

de 5 a 10sm

43
49
8

com amostra

100
nacional

+ de 10sm

40
51
9
100

de 3650 eleitores

40
52
8
100

entre 13 e 16 de

Tabela 2. Intenção de voto no segundo turno por faixa de escolaridade (em %) (a)
até prim.comp.
Collor
Lula
Nenhum/br./nu.
N.sabe/ií.opinou
TOTAL
Fonte: Ibope.
(a) Pesquisa
realizada
dezembro de 1989.

4

ginásio

55
38
7

colégio

44
50
6
100

com amostra

100
nacional

superior
33
57
10

100

de 3650 eleitores

32
57
11
100

entre 13 e 16 de
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inequívoco apelo de Collor para os mais pobres e menos
escolarizados foi um traço distintivo do candidato não só em
relação a Lula mas aos outros três principais concorrentes no
primeiro turno, Brizola, Covas e Maluf, conforme se pode verificar
nas Tabelas 3 e 4.
Tabela 3. Intenção de voto no primeiro turno ~or faixa de renda
familiar mensal em salários mínimos (em%) (a
.
até 2sm
Collor
Brizola
Lula
Covas
Malu!
Outros
Nenhum/br./nul.
N.sabe/n.opinou

de 2 a 5sm

35
14
11
5
3
10
10
12

TOTAL

100

Fonte: Ibope.
(a) Pesquisa realizada
novembro de 1989.

de 5 a 10sm

com amostra

100
nacional

+ de 10sm

21
13
15
13
13
11
11
3

22
18
14
8
8
13
12
5

100

de 3650 eleitores

14
13
15
16
15
15
9
3
100

entre 6 e 10 de

Tabela 4. Intenção de voto no primeiro turno por faixa de escolaridade (em%) (a)
até prim.comp.
Collor
Lula
Brizola
Covas
Malu!
Outros
Nenhum/br./nul.
N.sabe/n.opinou
TOTAL
Fonte: Ibope.
Pesquisa realizada
novembro de 1989.

(a)

colégio

ginásio

33
10
13

25
14
18

6
5

8
9

11
10
12

9
13

superior

4
100

com amostra

100
nacional

9

17
16
13
13
11
16
10

19
14
18
10
17
10

4
100

de 3650 eleitores

3
100

entre 6 e 10 de

Nessa pesquisa que o Ibope realizou de 6 a 10 de novembro,
portanto até 5 dias antes do pleito, apenas Collor mostrava um
perfil claramente descendente conforme se passava das faixas de
renda mais baixas para as mais altas e das de menor para maior
escolaridade. Lula, Covas e Maluf apresentam índices ascendentes. Brizola cresce da faixa de menor renda para a de 2 a 5
salários mínimos mas depois volta a cair um pouco, indicando que
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o tipo de penetração que tem no eleitorado talvez seja diferente do
de Lula, Covas e Maluf, embora seja também distinto do de Collor.
Em qualquer hipótese, pode-se dizer que o perfil do eleitorado de
Collor o distingue tanto dos candidatos de centro e direita quanto
dos mais à esquerda.
Observe-se que o predomínio de Collor entre esses estratos
não se deu no início da campanha. Houve um momento em que
Collor era mais forte entre os mais ricos. Tome-se por exemplo a
pesquisa realizada pelo Ibope entre 21 e 26 de abril de 1989
(Tabela 5). Naquele instante, Collor detinha 32% das preferências
na faixa de renda mais alta e apenas 13% na mais baixa, caindo
conforme caía a renda, mostrando assim um perfil exatamente
inverso ao do final da campanha. O mesmo pode ser observado
quanto à escolaridade (Tabela 6).
Tabela 5. Evolução da intenção de voto em Collor por faixa de
renda familiar mensal em salários mínimos (em%)
abril(a)
até 2sm
de 2 a 5sm
de 5 a 10sm
mais de 10sm
(a)
(b)
(c)
(d)

13
19
20
32

julho(b)
40
46
41
36

setembro(c)

novembro(d)

35

35
22

29
23

21
14

41

21 a 26 de abril
21 a 26 de julho
21 a 26 de setembro
6 a 10 de novembro

Tabela 6. Evolução da intenção de voto em Collor por faixa de
escolaridade (em%)
abril(a)
até prim,completo
ginásio
colégio
superior
(a)
(b)
(c)
(d)

julho(b)

setembro(c)

novembro(d)

14

39

39

33

18

37
27

25

29

47
44

37

28

14

17
9

21 a 26 de abril
21 a 26 de julho
21 a 26 de setembro
6 a 10 de novembro

Como em ondas concêntricas a candidatura Collor atingiu
primeiro o núcleo menor dos mais ricos e mais instruídos no
começo do ano, para apenas depois de meses alcançar em cheio
os mais pobres e menos educados, passando gradativamente
pelos dois escalões intermediários.
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Tal movimento não causa surpresa. é de se esperar que os
mais ricos e educados, por estarem mais atentos e informados,
notem antes um personagem novo e até então desconhecido do
grande público. Aimagem de Collorcomo caçador de marajás tinha
sido divulgada por jornais e revistas nacionais, mas como tais
veículos não fazem parte do cotidiano dos mais pobres e menos
escolarizados, o conhecimento que tinham dele deve ter ficado
limitado às aparições na TV, as quais tudo indica não haviam sido
suficientes para torná-to largamente conhecido antes da campanha.
O que chama a atenção nas Tabelas 5 e 6 é que, uma vez
tendo a candidatura Collor se espraiado por toda a sociedade ao
longo do primeiro semestre de 1989, ela começa a encolher entre
os mais ricos e informados. Daí em diante a tendência de queda
se espalha, primeiro para a faixa de renda e escolaridade média
alta e em seguida para a média baixa, como se ocorresse o mesmo
processo de ondas concêntricas anterior, só que ao contrário, com
os círculos menores, ou seja os de maior renda e menor escolaridade, puxando para baixo os índices do candidato nos círculos
maiores, de menor renda e escolaridade.
Se a tendência de contração, certamente derivada do desgaste da imagem do candidato depois de levantamentos jornalísticos sobre o seu passado e dos ataques dos adversários, tivesse
atingido as faixas maiores com a mesma intensidade que o fez
quando da expansão, possivelmente Collor não tivesse sequer
chegado ao segundo turno. Note-se que o candidato caiu de 53%
em junho (dado que não consta da tabela) para 14% em novembro
na preferência dos eleitores com renda familiar mensal acima de
10 salários mínimos, ficando em empate técnico com Lula, Covas
e Maluf nessa faixa.
Na faixa de renda mais baixa, a candidatura Collor se estabilizou em torno de 40% em julho e só voltou a apresentar uma
tendência de queda, caindo para 35%, bem perto da eleição e
mesmo assim sem alterar a enorme diferença que o separava dos
demais candidatos. Enquanto nos outros segmentos de renda a
maior diferença pró-Coltor em relação ao segundo colocado era de
6 pontos (sobre Lula, na faixa de 5 a 10 salários mínimos) entre os
mais pobres Collor livrava uma distância de 21 pontos percentuais
sobre o segundo (no caso, sobre Brizola) (Tabela 3).
É esta aceitação desproporcional
e essa persistência da
candidatura Collor entre os mais pobres, apesar do intenso desgaste de sua imagem nos segmentos onde a candidatura "pegou"
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antes, que o fez ganhar a eleição. A partir da baixa que a candidatura sofre entre os mais pobres e menos escolarizados em novembro poder-se-ia pensar que havia se iniciado ali também, só que
mais tarde, a mesma tendência de queda livre que atingiu os outros
segmentos. Mas se tal hipótese é plausível, e ela poderia explicar
em parte a ascensão de Lula durante o segundo turno, a verdade
é que a queda de Collor entre os mais pobres e menos escolarizados não teve a mesma força que mostrou entre os mais ricos, Ou
o candidato não teria afinal revertido o quadro e vencido com base
exatamente nessas camadas, conforme já mostramos.
Em resumo, estes dados indicam três características
do
eleitorado de Collor: (1) ele se concentrou entre os mais pobres e
menos escolarizados; (2) é um eleitorado diferente, com relação a
estes dois critérios, do dos outros quatro principais concorrentes
de 1989 e (3) uma vez aderido a Collor, esse eleitorado resistiu a
uma campanha que desgastou intensamente o candidato em outros setores da população.
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11.Os órfãos do PMDB
1. A eleição em São Paulo
Embora não tenha sido vitorioso no município de São Paulo no
primeiro turno, Collor ficou em terceiro lugar (17%) mesmo disputando contra três fortes candidatos paulistas. Obteve um apoio
maior nas áreas mais pobres da periferia em comparação com a
sua votação em outros bairros. No segundo turno, Collor venceu
em todas as zonas eleitorais da cidade menos a de Sapopemba,
inclusive nas da última periferia, disputando contra um candidato
de São Paulo, cujo partido, o PT, tem notória força política nessas
regiões.
A Tabela 7 mostra as porcentagens obtidas por Collor em
cinco zonas eleitorais típicas de São Paulo na ordem da mais rica
para a mais pobre. Cada uma das cinco zonas escolhidas representa esquematicamente uma área sócio-econômica homogênea
da cidade, de acordo com uma divisão que permite visualizar o
comportamento do eleitorado paulistano por estrato sócio-econômico. Para construir a tabela, foi usada a classificação em preparo
pelos sociólogos Antonio Manuel Teixeira Mendes, José Reginaldo
Prandi e Antônio Flávio Pierucci para uso do DataFolha, órgão de
pesquisa ligado ao jornal Folha de S. Paulo.
Neste trabalho, ainda em andamento, os sociólogos dividem
os bairros da cidade em 5 áreas de acordo com a renda familiar
dos moradores e outros critérios sociais e de infraestrutura urbana.
Tal divisão representa uma atualização da classificação em 8 áreas
estabelecida pela Secretaria de Estado do Planejamento na década de 70 e então utilizada nos estudos eleitorais realizados ou
coordenados por Bolivar Lamounier.
A utilização de nossa parte do novo critério, a ser adotado
pelo DataFolha, corresponde à necessidade de readequar a divisão em áreas homogêneas às novas configurações da cidade.
Entretanto, o uso imediato da nova metodologia apresenta alguns
problemas que trabalhos posteriores deverão solucionar. O primeiro é o próprio estágio da nova classificação, ainda não concluída.
Com isso a divisão dos bairros por área ainda é provisória, podendo sofrer, em alguns casos, alterações. O segundo é que o Tribunal
Regional Eleitoral não dispõe dos resultados eleitorais agregados
de forma compatível com essa nova divisão da cidade em áreas
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homogêneas. Em terceiro, será necessário construir os mesmos
dados para os pleitos anteriores, de forma a possibilitar uma
comparação entre eles.
.
Neste artigo nos limitamos a usar dados de zonas eleitorais
que estão inteiramente imersas em uma mesma área homogênea,
isto é, cuja divisão para efeitos da Justiça Eleitoral se encontra,
coincidentemente, dentro dos limites de uma mesma região sócioeconômica delimitada pelo DataFolha. Escolhemos também apenas aquelas zonas sobre a qual o DataFolha não tem dúvidas a
que área pertence. Este é o caso das zonas eleitorais que aparecem na Tabela 7. Trata-se, portanto, de dados disponíveis e que
podem ser utilizados com segurança.
Tabela 7. Resultados do primeiro
município de São Paulo (em%)
Área
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

turno em 5 zonas eleitorais

do

Zona

Collor

Lula

Covas

Maluf

Indianápolis
Santa Efigênia
Vila Prudente
E.Matarazzo
C. do Socorro

14,2
19,9
13,7
16,6
20,4

6,7
12,4
16,7
16,1
19,4

39,8
26,8
28,8
30,8
28,1

23,1
27,7
29,5
25,0
18,2

Fonte dos dados originais: TRE.

Estes dados foram capazes de indicar um padrão de comportamento do eleitorado paulistano na eleição de 1989. A votação de
Collor é maior na região deteriorada próxima ao centro da cidade
e na última periferia. A de Lula cresce conforme caem a renda e as
condições sócio-econômicas.
A de Covas é mais alta nos bairros
ricos e a de Maluf nos bairros intermediários.
Os perfis eleitorais de Maluf e Covas não surpreendem. O de
Maluf vem se firmando ao longo de várias eleições diputadas nos
últimos anos e o do PSDB já se havia anunciado na votação de
José Serra para a Prefeitura em 1988. A do PT apresenta um dado
novo, que pode significar uma alteração com respeito ao padrão
que esse partido vinha consolidando desde 1982. A votação de
Lula no segundo turno é um pouco melhor na penúltima do que na
última periferia.
Já a votação de Collor, que nunca havia disputado uma
eleição na cidade, se encaixa bem no vácuo deixado por um
tradicional competidor paulistano até 1988: o PMDB. A análise que
se segue procurará oferecer elementos de apoio para a idéia de
que Collor ocupou o espaço do PMDB na cidade, sobretudo na
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última periferia que, como já mencionamos,
por concentrar a
população de pior renda, é o locus para explicar a eleição de Collor.
Da área 1, representada por Indianópolis, para a área 5,
representada por Capela do Socorro, Collor sobe de 14,2% para
20,4% dos votos. Ou seja, da região mais rica para a mais pobre,
obtém um acréscimo de 6 pontos percentuais. Ainda que, quando
somados outros bairros da área 1 e da área 5, esta diferença se
altere, é provável que a votação de Collor na região rica fique
abaixo da sua média na cidade e na periferia seja superior a ela.
Indianópolis e Capela do Socorro são duas zonas eleitorais
bastante típicas na geografia social de São Paulo. A primeira, com
169.163 eleitores, tem uma composição marcadamente de classe
média e classe média alta e representa de forma geral o comportamento dos eleitores de maior renda na cidade. Embora tenha tido
ali uma votação significativa, Collor angariou um apoio consideravelmente menor do que o dado a Covas (39,8%) e Maluf (23,1%).
Não é de estranhar, entretanto, que tenha tido no segundo turno
uma grande votação no bairro, pois ali os eleitores de Covas e
Maluf provavelmente votaram em Collor. O grande derrotado em
Indianópolis foi Lula, mostrando que o voto de classe funcionou no
sentido de excluir um candidato "inimigo", o que não aconteceu,
inversamente, nos bairros mais pobres.
Capela do Socorro, com 307.911 eleitores, também tem uma
composição social bem estratificada. A zona sul de São Paulo, da
qual Capela do Socorro é a região mais periférica, concentrava em
198747% dos então 800 mil favelados da capital (Brant, 1989, pág.
94). Trata-se, portanto, de uma área típica de miséria urbana. A
força de Collor ali representa a influência que teve entre os mais
pobres dentre os pobres, confirmando dados de pesquisa citados
na seção I. Veja-se a diferença da votação de Collor (16,6%) em
Ermelino Matarazzo (área 4) em relação ao de Capela do Socorro.
Ermelino Matarazzo é um bairro pobre, mas onde os índices de
miséria são mais baixos que os de Capela do Socorro. Não é
casual que Collor tenha ido melhor na última região.
Aalta votação (19,9%) do candidato em Santa Efigênia (área
2) deve ser explicada pela posição peculiar que esta zona eleitoral
(formada pelo próprio bairro de Santa Efigênia mais Brás, Bom
Retiro e Pari) ocupa dentro do tecido urbano da capital. Embora
detenha uma boa infraestrutura comparada à da periferia, é uma
região decadente e deteriorada próxima ao centro da cidade, como
é habitual existir em grandes metrópoles, onde proliferam cortiços
e habitações coletivas que abrigam habitantes de baixíssima ren-
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da. Há também ali uma atividade comercial intensa, muitas vezes
"marginal". Uma possível alta rotatividade e baixa renda de parte
dos moradores da região e sua marginalidade em relação às
atividades econômicas formais podem dar ao eleitor de Santa
Efigênia um perfil semelhante ao daquele da periferia.
A votação de Collor em Vila Prudente (área 3), 13,7%, não
se distingue daquela obtida pelo candidato em lndianópolis. Tal
como naquele bairro, em Vila Prudente o espaço foi ocupado por
candidatos paulistas, embora com um rearranjo interno: Lula
cresce, Maluf sobe um pouco e Covas cai.
Tanto a área I quanto a 3 são constituídas por bairros tradicionais e predominantemente residenciais da cidade, onde a candidatura Collor transitou com mais dificuldade. As variações nos
índices dos candidatos paulistas correspondem às diferenças de
bases sociais que cada zona representa. Da área 1 para a área 3
há uma espécie de transição da classe média alta para a classe
média baixa, usando uma terminologia pouco precisa porém expressiva. Ali a divisão do espaço político entre esquerda, centro e
direita se deu internamente aos candidatos paulistas, com menos
chance para um político sem tradição local.
A alta votação de Collor nesses mesmos bairros no segundo
turno mostra que o espaço conservador ou de centro, assim como
o da esquerda, já estava ocupado no primeiro turno por candidatos
paulistas, dificultando a penetração do ex-governador de Alagoas.
Ou seja, nos bairros mais estabilizados da cidade, Collor não
parece ter encontrado no primeiro turno as "massas em disponibilidade" que haveria de achar na última periferia.

2- As novas identificações
São Paulo teve na década de 70 um poderoso surto de
emedebismo. Os resultados do MDB nas eleições de 70 a 78
mostraram que estava em curso um processo de identificação
partidária na cidade e sobretudo na perifeira mais pobre, conforme
assinalou Lamounier (1980). Com a entrada em cena do multipartidarismo, o PMDB ingressa em lento porém inexorável declínio.
De 87,7% dos votos para o Senado em 1978, cai para 14,2% na
eleição para prefeito em 88. Na eleição de 89, dadas as especiais
circunstâncias de desgaste do governo Sarney e de identificação
do partido com este, chega a ter apenas 1% (veja-se a Tabela 8).
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Tabela 8. Votação do MDB-PMDB no município
eleições majoritárias 74-89 (em%)

de São Paulo em

1974

1978

1982

1985

1986

1988

1989

78,18

87,7

44,0

35,8

26,S

14,1

1,0

Fonte dos dados originais: TRE.

Entretanto, o declínio do PMDB não se deu por igual em toda
a cidade. De forma geral, o partido tendeu a decair mais rapidamente nas regiões ricas e manter fiel um eleitorado na última
periferia. Com exceção da eleição de 1985, quando o perfil peemedebista foi um pouco diferente, em 1982, 1986 e 1988 os índices
do partido, embora decrescentes no geral, cresciam conforme se
ia das áreas ricas para as pobres, atingindo o máximo na periferia
mais distante. Coerentemente com o apontado nas pesquisas de
Lamounier, o fenômeno de identificação partidária revelou-se persistente exatamente ali onde se apontava que ele era mais forte.
Ressalve-se que identificação partidária, conforme assinalava Lamounier (1980), não necessariamente significa alto grau de
envolvimento ou compreensão ideológica da política, podendo
inclusive significar o contrário. Na ausência de categorias organizadoras das idéias e informações sobre a política, o eleitor pode
se agarrar à identificação partidária, ou pessoal, como única referência compreensível daquele universo que lhe é inteiramente
obscuro (Converse, 1964).
A persistência de uma identificação partidária com o PMDB
pode ser bem avaliada pela votação do candidato do partido à
eleição para a Prefeitura de São Paulo em 1988, João Oswaldo
Leiva. Como se recorda, o pleito se polarizou nos últimos dias entre
a candidata Luiza Erundina, do PT, e Paulo Maluf, do PDS, até
então em primeiro lugar nas pesquisas. Em um movimento surpreendente de final de campanha, milhares de eleitores em toda a
cidade voltaram-se para Erundina, tirando a vitória a Maluf na
última hora. Mesmo assim, Leiva conseguiu índices que variaram
de 17,3 a 21,3% nas regiões mais pobres (área 5). Em Capela do
Socorro, por exemplo, Leiva obteve 18,2% dos votos (Tabela 9).
Tabela 9. Votação de Leiva em 1988 e Collor no primeiro turno
de 1989 em cinco zonas eleitorais da área homogênea 5 (em%)
Zona
leiva
Collor

S.M.Paulista

C. Socorro

Itaim Paulista

Itaquera

Guaianazes

19,9
21,2

18,2
20,4

21,3
20,8

17,3
16,5

18,7
16,8

Fonte dos dados originais: TRE.
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Mesmo sob uma intensa polarização entre uma candidatura
de direita e outra de esquerda, ambas reunindo segundo as pesquisas as maiores chances de vencer, setores bastante significativos do eleitorado da área 5 mantiveram-se Ieais ao PMOB, o que
pode indicar, por um lado, que a identificação partidária permaneceu, e por outro que se trata de um eleitorado menos propenso a
considerar a política em termos de esquerda-direita, o que seria
compatível com a hipótese da identificação partidária por desinformação ou dificuldade de organizar o mundo político a partir de
critérios ideológicos.
O trabalho com dados agregados não nos permite identificar
o percurso do eleitor individual, mas parece plausível que setores
consideráveis da periferia que votaram no PMOB até 1988 e
deixaram de tazê-lo em 1989 tenham optado por Collor. Os índices
de Collor nas diversas zonas eleitorais da área 5 estão bastante
próximos dos de Leiva (Tabela 9). Por outro lado, observando os
perfis do eleitorado dos demais partidos e lideranças com tradição
na cidade, verifica-se que eles são menos compatíveis com o de
Collor do que o do PMOB.
O tamanho do eleitorado malufista manteve-se praticamente
idêntico entre 1988 e 1989 (24,4 e 23,4%, respectivamente). Tal
fato leva a pensar que, genericamente, quem votou em Maluf em
1988 voltou a tazê-Io em 1989. Além disso, Maluf dispõe de um
eleitorado consolidado em algumas áreas da cidade (Pierucci,
1987) e o perfil desse eleitorado é diferente do de Collor. O eleitor
típico de Maluf concentra-se nos bairros estabilizados da área 3 e,
embora crescente na cidade como um todo, o cacife eleitoral do
POS encontra historicamente maior resistência na perifeira mais
distante, exatamente onde Collor foi muito bem.'
é possível que na periferia Collor e Maluf tenham disputado
alguns setores. é plausível imaginar que haja um segmento que
poderia votar em um ou em outro e que também Maluf esteja
avançando pouco a pouco sobre o espólio do PMOB e quebrando
as resistências criadas por seu passado político. Quando comparados os índices de Collor e Maluf nas 5 zonas eleitorais da área
5 (Tabela 10), nota-se que quando um sobe o outro cai, o que pode
ser indicador do fenômeno mencionado acima. Em todo caso, é
pouco provável que um grande número de eleitores que votaram
em Maluf em 1988 tenham deixado de Iazê-lo para votar em Collor
em 1989 e que os votos de Maluf em 1989 tenham vindo de outra
origem que não o seu próprio eleitorado de 1988.
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Tabela 10. Votação de Collor e Maluf em cinco zonas eleitorais
da área homogênea 5 no primeiro turno de 1989 (em%)
Zona

S.M.Paulista

Collor
Maluf (89)

21,2
17,3

C. Socorro

Itaim Paulista

Itaquera

Guaianazes

20,4
18,2

20,8
18,3

16,5
21,6

16,8
22,8

Mas se Collor disputa à direita eleitores com Maluf, é de
supor-se que tenha à esquerda uma área de fronteira com o PT,
que detém um patamar sólido de votos ao redor de 15% na capital.
A votação do partido foi quase dobrada em 1988, quando Erundina
foi eleita com 29% dos votos e voltou aos níveis anteriores em 1989
com Lula (15,2%). é possível que uma certa porcentagem dos
votantes de última hora em Erundina tenha votado em Collor em
89, mas o eleitorado tradicional do PT manteve-se fiel.
Se olharmos para o eleitorado do PT no primeiro turno de
1989 em São Paulo, é fácil entender porque deve existir uma
fronteira com Collor. A votação de Lula cresce linearmente da área
1 à 5, passando de 6,7% para 19,4%. é o perfil mais parecido ao
de Collor entre todos os candidatos.
A propósito do PT vale a pena uma pequena digressão. Ainda
que a votação do PT citada acima esteja de acordo com os
resultados das eleiçóes de 1982 e 1985, quando o partido crescia
conforme se ia das áreas mais ricas para as mais pobres, atingindo
o máximo na última periferia, em 1988 e 1989 pode ter começado
a ocorrer um fenômeno novo. Na eleição de 1988 e no segundo
turno de 1989 o apoio ao PT cresce até a área 4 e cai um pouco
quando chega à área 5. Isto pode indicar que o partido tende a se
fixar nos bairros pobres porém não miseráveis da cidade e que sua
capacidade de expansão nestes é limitada. Tal como Maluf, o PT
disputa o espólio do PMDB, mas nossa hipótese é que o grosso
dos ex-emedebistas preferiram Collor na área 5 e que o PT está
hoje mais enraizado na penúltima do que na última periferia.
O perfil do eleitorado de Covas, por sua vez, é o inverso do
de Collor. Embora tenha vencido a eleição na cidade em 1989,
inclusive na periferia, Covas apresenta tendência inversa à de
Collor, 0U seja, tem índices mais altos nos bairros mais ricos.
Naquilo que foi possível observar diretamente, sem instrumental analítico como surveys específicos na cidade, tendemos a
encontrar o eleitorado típico de Maluf na área 3, de Lula na área
4, de Collor na área 5 e o de Covas na área 1. No segundo turno,
o PSDB pareceu um partido de dois corpos bem distintos: o dos
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bairros mais ricos, que parece ter votado em Collor, e o dos bairros
mais pobres, que parece ter votado em Lula.
Este conjunto de observações sobre a geografia eleitoral de
São Paulo nos faz crer que um grande contingente de eleitores da
última periferia deve ter passado de uma identificação partidária
com o antigo partido da oposição, o PMDB, para uma identificação
de tipo personalista com um candidato que em um dado momento
apareceu como o diagnosticador mais preciso e como o proponente das soluções mais diretas para os graves problemas sociais
e econômicos daqueles votantes. Os problemas eram a inflação e
a miséria e o remédio o antimarajaísmo, identificado também como
antisarneysismo radical. Acabava de surgir uma nova oposição, só
que desta feita não na forma de uma frente partidária e sim na de
um indíviduo chamado Fernando Collor.
Se tal hipótese estiver correta, teremos acrescentado à caracterização do eleitorado de Collor um aspecto propriamente
político. Além de estar concentrado na faixa de menor renda e
menor escolaridade, viria de uma identificação com o PMDB que
foi subtituída por uma identificação pessoal com o candidato vitorioso.
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111.A volta do populismo
Por que, com honrosas exceções, não surgiram novos partidos
capazes de produzir o mesmo tipo de identificação alcançada pelo
MDB/PMDB entre 1970 e 1982? Em parte a resposta está no plano
institucional. Na verdade, a identificação com o MDB/PMDB derivou em grande parte de um arranjo que simplificava o mundo
político ao dividi-Io em apenas duas opções. Ao mesmo tempo, ao
forçar correntes diversas a se agregarem sob um mesmo guardachuva, o sistema bipartidário impedia o surgimento de lideranças
que pudessem açambarcar a legenda e transformá-Ia em mera
correia de transmissão de seus interesses.
Na realidade, foi relativamente excepcional na história brasileira esta situação em que por obra de um certo formato institucional criou-se um vínculo entre a sigla MDB/PMDB e as camadas
mais desfavorecidas da população. Criou-se, bem ou mal, uma
identificação de natureza partidária. Em 1989, primeira eleição
presidencial direta depois de 29 anos, uma parte significativa do
eleitorado brasileiro encontrou em um candidato sem partido um
depositário de suas esperanças.
A partir de 1982, com a consolidação da abertura democrática, o fim do bipartidarismo e a eleição direta para os principais
cargos executivos, a política brasileira reencaminhou-se para um
padrão populista que culminou na eleição de Collor.
Já em 1978, ao introduzir uma coletânea de ensaios de sua
autoria sobre o populismo, Weffort (1978, pág.11) acertava ao dizer
que "quando começam novamente a aparecer no horizonte os
sinais de um possível ressurgimento das classes populares na
política brasileira, talvez valha a pena voltar a refletir sobre as
experiências do passado, afinal tão recente ainda".
Mas, apesar do ressurgimento em grande estilo, a partir de
1982, de figuras clássicas do populismo pré-64 como Leonel
Brizola e Jânio Quadros, e da consolidação de práticas populistas
com políticos como Orestes Quércia e Paulo Maluf, os analistas
não tiraram do baú aquele velho conceito.
Algumas razões podem ser apontadas para explicar o "esquecimento" do conceito de populismo nas análises da política
brasileira depois da volta do multipartidarismo em 1982. A primeira
decorre do fenômeno MDB-PMDB. O surgimento de uma forte
identificação partidária, sobretudo nas camadas urbanas de baixa
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renda, levou à crença de que um sistema partidário sólido estava
finalmente em gestação no Brasil, tendo como epicentro o PMDB.
Tal sistema seria uma novidade política capaz de varrer ou
isolar o populismo, que se caracterizava justamente por sustentar
uma relação direta entre liderança e massas, sem mediação de
estruturas partidárias. Também o surgimento do PT reforçou a
impressão de que estava se estruturando um sistema partidário
sólido no país. Além disso, o PT nasceu como um partido marcadamente classista, até por oposição explícita às práticas populistas
do passado, que procuravam diluir as diferenças de classe.
Vale a pena assinalar também o clima geral prevalecente nas
análises de então sobre o país que emergiria no após-ditadura. De
forma geral, pensava-se que a ampla modernização do capitalismo
brasileiro realizada pelos governos militares tivesse varrido junto
o velho populismo, forma política que combinava mais com o
capitalismo atrasado de antes de 1964. A partir da modernização
econômica, imaginava-se que uma classe operária à maneira
européia iria disputar espaços políticos com um empresariado
moderno, ambos representados por partidos organizados e com
razoável coerência ideológica (2).
A eleição de Colfor, à margem dos partidos, com um discurso
de confronto contra as elites e com forte base de apoio entre
aquelas massas urbanas em disponibilidade que sempre caracterizaram o populismo latinoamericano, parece desmentir tal previsão. Quando o atual presidente usa a expressão "descamisados"
para referir-se à sua base, pode estar recuperando mais do que
um símbolo do peronismo argentino, paradigma do populismo
latinoamericano, mas também um conjunto de práticas que estão
na própria lógica da política brasileira dos anos 80, e quem sabe
dos 90.
Estas práticas podem ser resumidas em três elementos: (1)
ligação direta entre líder e massas, sem necessidade de canal
partidário; (2) discurso de confronto contra "inimigos do povo" sem
identidade de classe (chamem-se marajás, corruptos, ricos, imperialistas etc); (3) forte apelo e aceitação entre os muito pobres.
O eleitorado menos informado sabidamente não organiza a
política em termos de esquerda-direita ou quaisquer outras categorias ideológicas globalizantes, mas pode reconhecer vagamente um interesse de grupo em votar neste ou naquele candidato
ou partido. Assim, a caracterização do MDB enquanto partido dos
pobres funcionou como marca distintiva nos anos 70. Da mesma
forma, o antimarajaísmo pode ter funcionado para Collor em 1989.
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Note-se que o marajá é antes de mais nada a figura do rico e não
necessariamente do corrupto, como às vezes se é levado a pensar.
Uma pesquisa do Ibope sobre os grandes problemas nacionais,
realizada em 1989, mostrava que a corrupção não era a preocupação central dos mais pobres e sim a inflação.
Se Colior vai cumprir ou não as promessas de resgate da
miséria feitas durante a campanha é outra conversa. O fato é que
ele se elegeu com uma retórica de confronto que está na base do
fenômeno populista. Além disso, colocou-se fora do sistema partidário, como um novo Jânio Quadros.
Convém ressalvar que o mecanismo da eleição presidencial
solteira (sem correspondência
simultânea com eleições legislativas) como foi a de 1989 tende por sua própria lógica a diminuir a
importância dos partidos e aumentar a do candidato. Observe-se
também que a lógica da competição em dois turnos leva os candidatos a um discurso radicalizado, que lembra o populismo, quaisquer que sejam os desdobramentos práticos do que foi expresso
no palanque. A opção por uma política econômica recessiva pode
indicar, por exemplo, que a aliança entre Collor e os descamisados
se desfaça, embora ainda seja cedo para predizê-Io com segurança.
Estas considerações visam relativizar o uso que deve ser
feito do conceito de populismo, o qual aliás espera por definições
atualizadas. Mas o que se deseja apontar é a necessidade de
reconsiderar a noção de populismo em face dos problemas colocados por uma democracia renascente, cuja estrutura partidária se
pulverizou e na qual as "massas em disponibilidade"
da qual se
falava nos anos 60 continuam disponíveis e capazes de eleger um
presidente.

Notas
1. É verdade que as resistências ao PDS e a Maluf podem estar chegando
ao fim na eleição de 1990, conforme os dados de pesquisas eleitorais
pareciam apontar no momento em que este texto era escrito.
2. Representativo deste clima de fim do populismo é este trecho de Laclau
(1979, pág. 199) sobre as perspectivas do populismo na América
Latina: "No passado, uma crise do transformismo levou, como vimos,
ao desenvolvimento
de várias formas de populismo por parte de
algumas frações dissidentes do bloco de poder dominante. Entretanto,
uma evolução neste sentido parece pouco provável (... )".
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