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~trodução

A eleição
presidencial
de 1989 constituiu o ponto
culminante do processo de transição política no Brasil
o mais
prolongado de toda a América Latina.
No início dos anos oitenta tornava-se cada vez mais
acentuado
o descontentamento
da sociedade
brasileira. A
frustração resultante da crise do modelo econômico somava-se ao
repúdio ao regime sócio-político autoritário e excludente: os
dois choques do petróleo e a explosão.dos juros internacionais em
decorrência do déficit fiscal norte-americano haviam jogado por
terra as ilusões do "milagre brasileiro" e tornado a dívida
externa um fardo por demais extenuante para os brasileiros.

o Movimento "Diretas Já"
desenvolvido no contexto de
crescente instabilidade econômica e tensão social, conferiu ao
PMDB o papel de agente catalizador da mudança. Não passaram, no
Congresso, as "Diretas Já", mas o sucessor eleito do Presidente
Figueiredo já não era o candidato do regime.
A transformação esperada, entretanto, não ocorreu. O PMDB,
que se comprometera nos palanques com a instauração de uma ordem
democrática
associada
ao desenvolvimento econômico e social ,
revelou-se
apenas
o "velho" travestido de "novo". A
substituição das siglas não se fez acompanhar das mudanças
institucionais indispensáveis a uma ordem nova. O Legislativo
persistiu em desenvolver as mesmas práticas. Os representantes
eleitos permaneceram em seus papéis de agentes de interesses
paroquiais junto às agências do governo.

,.
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A ausência de uma alianç~ forte e permanente que se
comprometesse com a mudança política e social deixou em aberto o
espaço para a manutenção dos comportamentos criticados no regime
anterior:. o clientelismo,
o nepotismo
e os arranjos
fisiológicos. A par disto, a incapacidade do governo para
enfrentar o ônus do combate à crise economica contribuiu para
caracterizar
um quadro de "desgoverno" , de ausência de
autoridade, claramente percebido no cotidiano dos cidadãos.
Por estes motivos, não causou supresa o fato de
as
agremiações partidárias hegemônicas a nível de governo federal e
dos governos
estaduais
terem sido incapazes de
atrair
proporções expressivas das preferências eleitorais no pleito
presidencial de 1989.
A despeito do fato de que se reálizava uma eleição solteira
e para um cargo executivo, onde a pessoa do candidato adquire uma
relevância especial, a eleiçã9 evidenciou um quadro muito claro
de insatisfação
do eleitprado com os partidos políticos
tradicionais.
Os postulantes que concentraram as atenções
majoritárias do eleitorado foram: Lula, da Frente Brasil Popular,
líder de um partido existente há dez anos, o qual ainda não se
destacara em termos da escolha eleitoral; e Collor, concorrendo
pelo PRN, fundado
na ocasião para oferecer uma legenda para a
disputa do pleito. Os demais candidatos significativos foram
Mário Covas, que se apresentou por uma dissidência do PMbB, o
PSDB
associação partidária de formação recente; e Leonel
Brizola, lider do PDT, partido cuja militância remonta à reforma
partidária de 1979, e que dispunha de uma bancada reduzida no
Congresso Nacional.
O objetivo do estudo é analisar as repercussões deste
cenário
a nível do comportamento dos eleitores na eleição
presidencial de 1989, a partir do
contexto de uma cidade
administrativa, situada na capital da República, onde não existia
uma atividade político-eleitoral plena e regular.
O trabalho está dividido em cinco partes. A primeira
investiga as características sócio-econômicas e da vida política
da cidade de Taguatinga, e do Distrito Federal. A segunda
descreve os atributos sócio-econômicos do eleitorado
as suas
expectativas em relação à sua situação econômica e à
vida no
país , as suas avaliações das polIticas governamentais, e
atitudes políticas em geral~ E' analisado, em seguida, o grau de
envolvimento
político do eleitorado, o uso dos meios de
comunicação de massas pelos eleitores e os seus nexos
com
variáveis sócio-econômicas . Na quarta parte busca-se determinar
o papel do vínculo partidário relativamente à escolha eleitoral,
a base social da preferência por um partido e as relações entre
esta e os critérios da decisão de voto. A quinta parte,
finalmente, procura distinguir os eleitorados de Lula, Collor,
Covas, Brizola e do conjunto dos candidatos menos votados, em
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relação
aos atributos sócio-econômicos, ao envolvimento
político; às
expectativas e avaliações governamentais
e às
atitudes políticas;
investiga, ainda,
a contribuição destes
fatores para a decisão de voto.

1 - Taguatinga: O Contexto Sócio-Político
1.1 - Características Sócio-Econômicas
/

/

Taguatinga é uma das cidades-satélites
Distrito Federal: foi criada em 1959.

mais

antigas

do

Ela se originou, por um lado, da atuação
governamental
visando proporcionar
moradia para os
que vieram trabalhar na
construção da capital
e fixar. os habitantes da Vila Sara
Kubitschek,
desenvolvida nas margens da Rodovia BrasíliaAnápolis. Por outro lado, foi resultado da
pressão dos que não
tinham obtido os lotes oficiais e que acabaram por ocupar duas
áreas - a Vila Matias e a Vila Dimas - as quais, com o tempo, se
integraram à nova cidade (1).
Taguatinga evoluiu muito rapidamente, concentrando em 1989
quase a metade da população do Distrito Federal (44%). Incluia,
até outubro daquele ano,
a área de Ceilândia, responsável por
65% daquele percentual, e que atualmente é a cidade-satélite mais
populosa do DF.
Em segundo lugar se encontra a r'eq i.ao de Brasília (35%),
que compreende o Plano Piloto (22%)
onde as atividades
pOlítico-administrativas da capital se localizam - o Guará I e
11 (8%), o Cruzeiro (4%), e o Nücl~o Bandeirante (1%).
As outras regiões, com percentuais bem inferiores, são:
Gama(10,5%), Sobradinho(5%), Planaltina(3%) e Brazlândia(1,5%).
A percentagem dos que moram na zona rural, em relação ao
total de habitantes é bastante baixa: apenas 3% (2).
Distrito Federal se caracteriza pela predominância das
atividades
do
setor
terciário(84%).
A prestação
de
serviços(25%), a administração pública (18%) e o comércio(14%) se
destacam
como os ramos que proporcionalmente ocupam um maior
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número de pessoas - o que conforma um perfil
típico de cidade
administrativa e de classes médias(3). Não existem dados a
respeíto
da população
ocupada por ramo de atividade em
Taguatinga. No entanto, a Tabela 1 permite apontar o crescimento
bastante significativo das atividades comerciais e de prestação
de
serviços
na última
década,
e confirma
a reduzida
expressividade do setor industrial na cidade.

TABELA 1
Crescimento Comparativo do Número de Estabelecimentos
por Ramos de Atividade em Taguatinga*
,
----------------------------------------------------------------

Ramo de Atividade
Indústria
Comércio
Serviços

1979
100,0
(659)
100,0 (4.300)
100,0 (1.200)

1989
109,0
(718)
-145,6 (6.264)
195,6 (2.348)

Fonte: Sinopse Taguatinga, 1980, 1990, Seção Cadastro da Região
Administrativa de Taguatinga.
* Não existem dados comparativos para Ceilândia. Em 1989 o número
de estabelecimentos comerciais eram 3.510, e industriais; 158.
Fonte:
sinopse
ceilândia, 1990, Seção Cadastro da Região
Administrativa de Ceilândia.

A maior parte da população economicamente ativa do
Distrito
Federal
ocupa a posição de empregados(80%). A
percentagem de trabalhadores autônomos é de 17%, e a de
empregadores é de 2%. O setor de prestação de serviços concentra
44% daqueles que desenvolvem
individualmente a sua atividade,
seguido pelo comércio com 23%. Aqueles que empregam mão-de-obra
são encontrados
em proporção mais elevada nos ramos do
comércio(33%),
da
indústria
de transformação(18%)
e da
prestação de serviços(14,5%) (4).
O
nível escolaridade é relativamente baixo: apenas
7%
não têm
qualquer
instrução ou têm menos de um ano de
escolaridade, mas
2% da população possuem somente de um a dois
anos,
20% possuem de três a quatro anos, 28% de cinco a oito
anos e 34% têm nove anos ou mais de educação formal (5).
Geralmente se considera que o Distrito Federal abriga uma
população
de renda familiar elevada. Entretanto , a capital da
República apresenta desigualdades de renda marcantes. A variação
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de renda familiar anual entre as regiões administrativas foi de
seis vezes em junho de 1989.

o Plano piloto concentra
as faixas de maior poder
aquisitivo. A partir daí a distância se expande. A cidadesatélite
que vem logo após apresenta uma renda familiar
correspondente à metade
daquela encontrada no Plano Piloto. Em
terceiro lugar situa-se Taguatinga. ceilândia, por sua vez, é a
segunda das áreas mais pobres, perdendo apenas para Brazlândialocalidade de assentamento mais recente(6).
As cidades-satélites foram constituidas de forma diferente
daquela que tinha sido proposta no plano original de Brasília.
Pretendia-se desenvolver
núc.leos urbanos ao redor do Plano
Piloto, à medida que este alcançasse o número limite de
habitantes para o qual tinha sido planejado. No entanto, a
percepção elitista das autoridades da capital assim como a
pressão
de seus
setores
dominantes
contribuiram
para
transformar
as diferenças
espaciais em diferenças sócioeconômicas.
As cidades-satélites
passaram a abrigar um
contingente expressivo de pessoas que exercem funções de baixa
remuneração no comércio, na administração pública e no ramo de
prestação de serviços no Plano piloto. Estes fatores explicam em
parte as diferenças de renda média apontadas acima.

1.2 - Caracterização da Vida Política da Cidade

Devido à sua condição de cidade-satélite de Brasília,
situada no DF, Taguatinga não dispõe de uma estrutura de
representação política que mobilize
e canalize
os interesses
dos seus cidadãos. Não existe uma Câmara de Vereadores,
e o
administrador da cidade é nomeado pelo Governador do DF que, por
sua vez, é indicado pelo Presidente da República.
Desta
forma,
as questões salientes de interesse da
população, através das quais ela tende a desenvolver suas
opiniões a respeito da esfera pública não são debatidas de modo
regular, por lideranças e partidos locais. Entretanto, durante
todo o período militar, os cidadãos tinham aberta a oportunidade
de participar das eleições dos candidatos de seus lugares de
origem: embora o comparecimento não fosse obrigatÓrio, era
permitido que exercessem o direito de voto sem se deslocarem do
DF.
A participação plena da cidade no processo pOlíticoeleitoral só ocorreu nos seguintes momentos da história política
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do país: em 1960, quando foi disputada a Presidência da
República; em 1986, para a escolha dos representantes do Distrito
Federal à Assembléia Constituinte; e, em 1989, quando novamente
se decidiu um p l.e i, to presidencial. No errt.arrt o , esta situação
tende a mudar, na medida em que, neste mês de outubro de 1990, o
Distrito Federal estará
elegendo o seu Governador e
sua
Assembléia Distrital.
Em 1986, na eleição para a Assembléia Constituinte se
destacaram, no DF, a coligação Movimento Democrático Brasileiro,
composta pelo PMDB/PS/PCB/PC do B, com 37% dos votos, o PFL com
27% dos votos, o PDT/PJ com 10%, o PT com 8%, e a aliança
PSC/PMN/PMG com 7%.
Os outros partidos e coligações obtiveram
percentuais que variaram de 3% a 0,5% .
Em Taguatinga, a distribuição das preferências eleitorais
acompanhou, com algumas variações,
os resultados do Distrito
Federal. A a i iança MDB recebeu 33% dos votos, o
PFL 31% , a
aliança PSC/PMN/PMG e o PT obtiveram cada um 9%, e o PDT/PJ 8%.
As opções restantes se' repartiram entre 3% a O, 3% do total de
votos (7).

2 - o Eleitorado de Taguatinga

2.1 - A Base sócio-Econômica

O eleitorado de Taguatinga é predominantemente jovem, com
8,5% entre 16 e 18 anos, 21,5% entre 19 e 25 anos, e 32% entre 26
e 35 anos. São mais numerosos os eleitores de cor branca (56%) e
de sexo feminino (63%). O nível de escolaridade é relativamente
baixo: 35% têm educação primária, 26,5% frequentaram o ginásio e
24% chegaram ao segundo grau.
Pouco mais de 50% dos eleitores encontravam-se trabalhando
na ocasião da pesquisa, sendo que 12%
estavam desempregados,
aposentados ou à procura de emprego pela primeira vez. Dentre os
eleitores de sexo feminino, 57% encontram-se inseridos no mercado
de trabalho. O status ocupacional é principalmente médio (62,5%)
e baixo (35,5%) (8) , e a renda
familiar de 66% não excede os
cinco salários mínimos.
Estes dados talvez sejam suficientes para explicar o fato
de que 34% se percebem como membros da classe média, enquanto que
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33,5% e 22% se auto-definem como pertencentes, respectivamente,
às classes trabalhadora e pobre.

2-2 - Avaliações e Expectativas Políticas

A despeito da crise econômica que serviu de pano de fundo á
campanha presidencial de 1989,
56% dos eleitores avaliaram a
sua atual situação econômica como regular, sendo que apenas 28%
a consideraram ruim ou péssima.

o exame retrospectivo indicou que 30% consideraram ter sua
situação econômica se deteriorado nos últimos cinco anos,
enquanto que 37% não perceberam modificações e 33% afirmaram ter
havido melhorias.
o quadro se torna mais surpreendente quando o foco incide
sobre as expectativas quanto à situação econômica futura dos
entrevistados:
69% disseram
que provavelmente
vão haver
melhorias, 13%
que não haverá mudança alguma, e apenas 6% que
vai
piorar.
Vale
assinalar,
contudo,
que
estes
tons
relativamente animadores apresentam nuances sombrias: foi elevado
o percentual
de eleitores· que afirmou não saber o que esperar
quanto à sua situação econômica futura(12%).
Um cenário muito distinto emerge quando as avaliações se
transferem
da situação pessoal para a do país, e o enfoque
econômico
é substituido pela categoria
mais abrangente da
IIvidano Brasil em geralll• Neste caso, 68% consideraram que nos
últimos
cinco
anos
as coisas pioraram, e somente 49%
manifestaram expectativas de um futuro melhor. E aqui torna-se
ainda maior o índice de incerteza: 18% afirmaram não saber o que
esperar para o futuro do país.
Também é sugestivo o fato de que, ao contrário do que
geralmente se supoe, o item consensualmente indicado como aquele
em que o governo teve o seu pior desempenho não foi o combate à
inflação, que ficou em quarto lugar, com 62% das indicações.
Dentre as questões da agenda pública, a resolução do problema da
dívida externa foi aquela que o mais elevado número de eleitores
(71%) indicou como a de maior insucesso do governo. Em seguida
vieram a redução dacorrupção
(67%) e o controle do custo de
vida (66%). Em quinto lugar, apontado por 60% dos eleitores,
esteve o fracasso no combate à violência e à criminalidade. E em
sexto, com 55%, a incapacidade de melhorar o atendimento médico
pelo INAMPS.
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Bastante inferiores foram os percentuais de eleitores que
consideraram absolutamente inócua a ação governamental destinada
a aumentar os salários (44%), a melhorar a qualidade da educação
(43%) e a dos transportes coletivos (42%).
Diante
desses
resultados é possível sugerir que as
distinções
assinaladas entre os dois níveis de avaliação
focalizados acima devem-se
ao fato de que, no que se refere à
vida no país, os entrevistados consideraram variáveis outras,
além daquelas de natureza puramente econômica. Sem ignorar a
importância
destas últimas,
atribuiram maior ênfase aos
problemas
que
apresentam
intersecções
políticas,
cuja
complexidade deixa reduzida margem às expectativas otimistas.
Algumas
outras
distinções
relevantes
podem
ser
identificadas. Os elevados percentuais de avaliação negativa da
eficácia
das políticas governamentais (em média 54%) foram
bastante
consistentes
com avaliações menos específicas do
"Governo Federal", ou do "Governo José Sarney", que apenas 19%
consideraram bom, e 37%,. regular. Já o desempenho do Governador
do DF, Joaquim Roriz,
foi visto como
bom por 62%, e como
regular por 26% dos eleitores.
I

São significativos, também, os resultados da atribuição de
responsabilidade
pela crise econômica do pais
a atores
políticos
específicos.
Em primeiro lugar, apontados como
responsáveis pela crise por 89% dos eleitores, estiveram os
deputados
e senadores,
seguidos
pelo
Governo
(86%), os
empresários (85%), os banqueiros e o FMI (77%), e os partidos
políticos (71%).
De outro lado, quando solicitados a indicar o grau de
confiança
muita, pouca, nenhuma
em determinados atores
políticos para solucionar os problemas do país, os eleitores
indicaram como mais confiáveis, . em primeiro lugar, o próximo
Presidente da República (48%), seguido pela Justiça (32%) e pela
polícia (21%). Os mais elevados percentuais de "pouca confiança"
foram atribuidos aos políticos, e. os empresários obtiveram os
maiores índices de "nenhuma confiança "

2.3 - Atitudes Políticas

Cabe indagar o que expressam, e que relações podem guardar
entre si estas variações no grau de credibilidade dos atores
políticos. O que é que aproxima, na percepção do eleitor comum,
um ator individual, frequentemente personalizado, mas ainda não
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definido pelas urnas
o próximo Presidente
de atores
institucionais impessoais, permanentes e abstratos, como a
Justiça?
Uma pista para a resposta talvez se encontre nos motivos
objetivamente indicados como orientadores da escolha de um
candidato a Presidente. O maior percentual de eleitores atribuiu
importância ao fato de o candidato "ser.um homem honesto" (95%),
seguindo-se "demonstrar ser firme, seguro e decidido" e " ser
capaz de moralizar o pais" (93%)
Uma distância expressiva separa estas caracteristicas
daquelas situadas no segundo conjunto mais indicado: "ser um
homem com idéias próprias, independente" (75%), "pensar do jeito
como eu penso sobre os problemas do pais" (71%), e "ter
experiência de governo" (70%). Vale indagar até que ponto estas
caracteristicas guardam afinidades com as idéias, ainda que
difusas, associadas à Justiça num sentido ideal.
A ênfase na firmeza de decisões e em qualidades morais
persiste mesmo quando o foco se desloca do perfil do Presidente
para os valores politicos mais amplos, menos contextuais. O que
existe, aparentemente, é uma forte demanda no sentido da
imposição de uma efetiva funcionalidade á ordem existente, que se
expressa no reforço das caracteristicas de retidão, firmeza e
capacidade de ação das lideranças e das instituições politicas.
Assim, quando solicitados a manifestar sua aquiescência ou
discordância
frente a um conjunto de proposições relativas a
atitudes politicas, 95% e 94%, respectivamente, concordaram que
"Se o governo fosse mais decidido a vida no pais estaria melhor",
e que "O que o pais precisa, na verdade, é de lideres fortes e
decididos". Foi de 88% o percentual daqueles que concordaram que
"A falta de honestidade dos politicos é o problema mais sério do
pais", e de 76% que "O problema do pais é que os brasileiros
querem levar vantagem em tudo".
Na verdade, mais que a simples moralidade, o que parece
estar orientando as atitudes politicas do eleitorado é a
expectativa de "ter governo" de fato.
Sob esta perspectiva
torna-se significativo o fato
de 80% concordarem com a
proposição de que "O importante é que o governo seja capaz, e não
que seja eleito", e de 58% assumirem como sua posição a idéia de
que "O importante é ter um governo que faça muita coisa, mesmo
que roube um pouco".
O que os dados indicam, portanto, é que mais que a
probidade na gestão da coisa pública, o que verdadeiramente
importa para o eleitorado é que os politicos cumpram o seu papel
e que o governo governe , de forma eficiente e com autoridade,
independentemente
da forma politica pela qual se tenha
constituido. Este ponto se torna sensivelmente erif a't.Lz ado pelo
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fato de que
apenas 38% afirmaram que um regime democráticd é
preferível
em qualquer situação; 27% consideraram que o tipo de
regime político
não. importa, 21.% disseram acreditar que,
dependendo, da situação, é preferível
,ter um regime não
democrático.
A questão da democracia
situa-se, portanto, num plano
secundário. Embora 87% consider.em que "O melhor sistema político
é aquele baseado em eleições diretas", este dado deve ser
relativizado. Primeiro, porque
são 58% os que entendem
que a
gravidade da situação atravessada pelo país não justificaria a
volta dos militares ao governo, são 53% os que não consideram a
democracia
perigosa e nem capaz de trazer a desordem e a
desorganização, e são 52% os que discordam da concepção de que
os partidos políticos são inúteis e prejudiciais ao país. ,o ponto
a assinalar, aqui, é o de que embora estes sejam percentuais
majoritários, é reduzida a margem que lhes garante esta posição.
E' significativo observar, ainda, que na caracterização de
uma polity democrática, os direitos civis e políticos situam-se,
no universo dos eleitores, em posição bastante modesta. Enquanto
que 36% e 21% indicaram como valores máximos da democracia,
respectivamente, o direito de todos à alimentação e à moradia, e
maior igualdade e justiça social, apenas 18% apontaram as
eleições diretas como o mais importante, e 14% indicaram, em
segundo lugar, o respeito às minorias. Vale notar que - apesar
da relevância naturalmente assumida pelos valores sociais em uma
sociedade marcada por acentuadas desigualdades
os valores
políticos, como a liberdade de associação e de participação, o
direito de crítica e de protesto e a plural idade partidária foram
apontados por percentuais mínimos, que variaram entre 1% e 7%inferiores, mesmo, às proporções dos que não souberam responder,
que oscilaram entre 11% e 15%.

I

3 - Envolvimento Político, Uso da Mídia e Atributos Sociais

A despeito de compartilhar uma história marcada por
restrições
á participação política
o que permitiria supor
atitudes de apatia ou baixo envolvimento
o eleitorado de
Taguatinga apresentou um percentual
elevado de indivíduos que
afirmaram estar interessados pela política(50,5%). Entre os que
sustentaram
ter interesse por política,
30% se manifestaram
fortemente interessados. E' possível que o fato de Taguatinga se
localizar na capital do país, onde a política, sob vários
aspectos, faz parte do cotidiano dos seus habitantes,' .tenha
contribuido para este resultado.
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A variação na intensidade do interesse, surpreendentemente,
não apresenta consistência com outros indicadores relativos ao
envolvimento
com a política. A busca de informação política é
elevada: 74% afirmaram procurar algum tipo de esclarecimento
sobre as eleições e os candidatos no pleito de 1989. E 73%
sustentaram que votariam mesmo que o voto não fosse obrigatório.
A consistência buscada pe Lo : analista parece encontrar-se
apenas quando se coteja os dados referentes ao interesse com os
indicadores de participação: apenas 38% sustentam ter algum tipo
de participação em entidades sindicais, partidos políticos e
associações civis. Os demais não participam de qualquer tipo de
organização coletiva.

3.1 - Vínculos com a Política e Atrbutos Sociais

Conforme se observa na Tabela 2, o interesse, a· busca de
informação sobre a política e a participação em associações em
geral
variaram com o nível de renda familiar e o nível de
escolaridade. Quanto mais elevados foram os níveis de renda e de
educação
formal,
maiores
foram as proporções de pessoas
vinculadas à política e envolvidas com atividades associativas em
geral. Foi, portanto, nos estratos sociais menos favorecidos que
se encontraram as percentagens mais elevadas dos que estão à
margem do sistema social e politico.

TABELA 2
Interesse
Político, Busca de Informação sobre Política e
Participação em Associações por Renda Familiar e Escolaridade na
Eleição Presidencial de 1989 em Taguatinga, DF (%)
Não
prim.+ Col.+
Freq. Ginasio Universo
Têm
Interesse

Até
2,5
S .M.

Até Até Mais
5
10
de10
S.M. S.M. S.M.

Totais*
Parciais

32
(34)

43
(360)

70
(180)

75
45,5 45
60
(246) (140)(104)(59)

50,5
(586)

Buscam
Informação 65
(34)

65
(361)

82
(189)

78
87,5 90
65
(246) (140)(104)(60)

74
(588)

Participam 15

31

57

26

38

51

60

38

14
(34)

(361)

(189)

(246) (140)(104)(60)

(588)

Fonte:'Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
* Os totais não são iguais ao somatório da~ parcelas por causa
dos casos de NS e NR.

Aqueles que estão em poe i.çao sócio-econômica mais baixa
tendem a desenvolver percepções de auto-exclusão sócio-política:
o espaço público passa a ser visto como não fazendo parte do seu
universo, quer porque seja considerado algo da alçada de outros
"mais capacitados", quer porque os próprios eleitores se percebam
com poucas
chances de influenciar as decisões políticas.
Respondem, desta forma,à situação de marginal idade que lhes foi
imposta pela sociedade.
Além disto, é possível sugerir a hipótese de que estes
estratos tenham sido significativamente mais afetados que os
demais pela situação de não-participação plena e regular de
Taguatinga no processo pOlítico-eleitoral. Não se pode deixar de
lembrar que o envolvimento político também pode ser influenciado
pela atividade mobilizadora dos partidos levando para a discussão
pública questões que despertem o interesse dos cidadãos(9).

TABELA 3
Interesse
por
Política
Eleição
Presidencial
de
Idade
16
26
36
46
56

25
35
45
55
ou mais
a
a
a
a

TOTAL PARCIAL

Interesse

Idade
por
em
1989

e
Naturalidade na
Taguatinga, DF
(%)

Naturalidade

57
55
47
36,5
39

(178)
(185)
(i06)
(63)
(54)

51

(588)

Interesse

Naturais
65(43)
Não Naturais:
Moram há 10 anos
51(213)
Moram há mais de 10 anos 48(324)
TOTAL PARCIAL

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

50,5(580)
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Em princípio, seria possivel esperar um percentual mais
elevadp de pessoas interessadas pela política à medida que as
faixas de idade se elevassem, posto que estes indivíduos tiveram
um maior período de
exposição e de convivio
com o sistema
polít.í.co , No entanto, os dados da Tabela 3 apontaram para uma
relação inversa entre idade e interesse: os jovens tenderam a se
mobilizar mais por assuntos que dizem respeito ao público do que
os mais velhos. Esta relação não foi inteiramente linear,
ocorrendo uma pequena mudança entre os de 56 anos ou mais, quando
o percentual se elevou para· 39%, enquanto que na coorte anterior
alcançara
36,5%.
Este
percentual,
porém,
ainda
foi
significativamente inferior aos encontrados em outras faixas de
idade.
Pode-se sugerir, aqui, que a convivência com uma
multiplicidade de sistemas partidários em um limitado espaço de
tempo pode ter dificultado o desenvolvimento de lealdades
sólidas, que despertassem atitudes interessadas entre os de mais
idade.
Também se considerou a hipótese de que haveria uma
proporção maior de pessoas interessadas entre os que vieram de
fora da cidade, já que estes teriam tido maiores oportunidades de
contato com situações de participação política, ainda que
limitada
e controlada,
no período autoritário. Não foi,
entretanto,
o que
ocorreu.
O percentual
de
eleitores
interessados, entre os que· nasceram na cidade alcançou 65%
entre os que moram há dez anos, foi de 51% ; e entre os que moram
há mais de dez anos, 48%.

TABELA 4
Interesse
e
Naturalidade
por
Idade
na
Eleição Presidencial de 1989 em T~guatinga, DF (%)
Naturalidade

Interessados
Até 30 Anos

por

Política
Mais de 30 Anos

Naturais
Não Naturais:
Moram há 10 anos
Moram há mais de 10 anos

66 (41)

50(2)*

56(135)
56(94)

44(78)
45(230)

TOTAL PARCIAL

57 (270)

Fonte:Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
* Possivelmente dois casos de entrevistados
algum
dos
agrupamentos
habitacionais que
Taguatinga.

44,5(310)
que nasceram em
deram origem a
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Cabe ressaltar que os naturais abrangem uma população jovem
(30 anos ou menos), pois Taguatinga é uma cidade que se
desenvolveu recentemente. Por conseguinte, a relação encontrada
entre naturalidade e interesse por' política pode dissimular a
importância da idade como o efetivo fator de explicação. Os dados
da Tabela 4 confirmaram esta hipótese.
Foram explorados, finalmente, os nexos entre o acesso aos
meios de comunicação de massa para obtenção de informação sobre a
política e os atributos sócio-econômicos dos eleitores.
A
televisão
foi
apontada
por
dois
terços
do
eleitorado(68,5%)
como
o meio
de comunicação
de massas
preferencialmente utilizado para se informar sobre a eleição
presidencial; 40% indicaram o rádio, e apenas 29%, o jornal.
I

O uso do tipo de mídia vàriou com a posição social do
entrevistado: os percentuais referentes ao uso da televisão e dos
jornais aumentaram à medida que as faixas de renda se elevaram.
A percentagem relativa à informação através do rádio
diminuiu
para os que percebem mais de dez salários mínimos.

TABELA 5
Busca de Informação por Meios de Comunicação de Massas, por Renda
Familiar na Eleição Presidencial de i989 em Taguatinga,DF (%)
------------'------------------------------------------------------

Buscam

Informação

Renda Familiar

Jornal

Radio

Até 2,5 S.M.
Até 5
S.M.
Até 10 S.M.
Mais de 10 S.M.

18 (223)
19,5(133)
45,5(101)
61 (59)

37
41
47
37

TOTAL PARCIAL

29(516)

40(550)

em
Televisão

--------------------------------------------------------~--------

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB ..

(246)
(140)
(104)
(60)'

57
71
81
87

(246)
(140)
(104)
(60)

68,5(550)
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Destacou-se, também, uma proporção bastante alta de
eleitores que afirmaram usar a televisão vis-à~vis o rádio e os
jornais, na faixa de até dois salários mínimos e meio(57%, 37% e
18%, respectivamente).
Verificou-se, assim, a importância da televisão como
instrumento para a formação de uma opinião pública, como também
se constatou a sua contribuição para o desenvolvimento de juízos
a respeito da dinâmica política por parte dos que se encontravam
no nível mais baixo da hierarquia social.
Estes resultados se tornam mais expressivos quando se
considera que 91% dos entrevistados afirmaram terem visto os
programas eleitorais e 70% sustentaram que eles contribuiram para
a sua opção de voto.

4 - A Identificação Partidária

Estudos que vem sendo feitos no país desde a década de
setenta têm demonstrado a importância da identificação partidária
como condicionante do voto (10). Entretanto, a adesão do eleitor
a um partido e a contribuição deste vínCulo para a opção de voto
têm sido menores a partir da reforma partidária de 1979 (11).
Pesquisas do IBOPE realizadas em 1989, alguns meses antes
da eleição presidencial, em quatro capitais, indicaram que, na
média, somente 38% dos entrevistados tinham simpatia por algum
dos partidos existentes (12).
Esta
parte
do trabalho tem por objetivo, primeiro,
investigar o efeito da preferência partidária sobre a escolha
eleitoral em Taguatinga e a relação que pode ser estabelecida
entre a primeira e
variáveis de cunho
sócio-econômico. Em
seguida examina os nexos entre a adesão a um partido e os motivos
apontados pelos eleitores para a escolha eleitoral.
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4.1 -

Identificação

Partidária,

Voto

e Atributos

Sociais

Comparado a diversos momentos da história brasileira, o
percentual de identificação partidária foi baixo: somente 35% dos
TABELA 6
Distribuição
da
Identificação
Partidária
na
Eleição Presidencial de 1989 em Tagu~tinga, DF (%)
Identificação Partidária

~o

PT
PRN
PMDB
PSDB
PDT
PRONAN-Enéas
PL
PCB
PFL
PC do B
PDS
PMN
PSB
PSD
Sem Identificação Partidária
Não Sabe
Não Responde

25

TOTAL

7
6
3
3
2

1,5
1
1

0,9
0,7
0,5
0,2
0,2
42
2
3

100 (588)

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
entrevistados
disseram ter simpatia
existentes. Este percentual se elevou para
foi feita com a apresentação de um cartão
as diferentes legendas. Tal resultado não
difundidos pelos meios de comunicação de
antecederam o pleito.

por um dos partidos
53% quando a pergunta
onde se discriminavam
destoou dos que foram
massas nos meses que

Quais foram os partidos com os quais os eleitores de
Taguatinga mais se identificaram? Em primeiro lugar, se destacou
o PT, que atraiu a simpatia de um quarto dos entrevistados(25%).
Em seguida vieram o PRN(7%), o PMDB(6%), o PSDB e o PDT (ambos
com 3% das indicações). As preferências restantes se distribuiram
por nove partidos, atingindo percentuais iguais ou inferiores a

.1
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2%. Vale comparar a percentagem de escolha do PRONAN (2%) com a
da preferência pelo PFL (1%) ou pelo PDS (0,7%) (13).

TABELA 7
Voto no
Eleição
Partido

primeiro Turno
por Identificação Partidária na
Presidencial
de
1989 em
Taguatinga, DF
(%)
Collor

Lula

Brizola Covas Outros

Nuloj NSjNR TOTAL*
Branco

PRN

65

3

O

3

11

5

PT

14

58

8

5

7

O

9

11

11'

5

O

PDT

6

11

61
O

O

PSDB

10

5

OUTROS

30

23

2

12

25

1

6

Sem
Partido

32

19

7

10

16

5

11

NSjNR

34,5

24

O

70

O

10

10

13,5

14

3

14

100
(37)
100
(139)
100
(18)
100
(20)
100
(8 3 )
100
(241)
100
(29)

----------------------------------------------------------------Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
* Foram excluidos 21 casos de não-eleitores.

Em que medida
a preferência
partidária explicou o
comportamento eleitoral em Taguatinga? Os dados que se encontram
na Tabela 6 demonstram que a sua contribuição ainda foi
significativa para a decisão de voto: 58% dos petistas escolheram
Lula, 65% dos que afirmaram ter simpatia pelo' PRN optaram por
Collor, 70% dos simpatizantes do PSDB apontaram Covas, e 61% dos
pedetistas decidiram por Brizola. As percentagens se distribuiram
de modo
menos
concentrado
para os que não manifestaram
preferência por algum partido.
Se, por um lado, o PT foi o partido com o qual os
entrevistados se vincularam proporcionalmente mais, por outro
lado, foi o que apresentou mais dificuldades para manter os
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simpatizantes apoiando seu candidato: 14% dos petistas preferiram
Collor.
A opção por um partido não significou, I,necessariamente,que
o eleitor estivesse comprometido com o seu programa. A adesão foi
também motivada por razões que não se referiram ao vínculo
programático e ideológico. E 'com
estas qualificações em mente
que se deve examinar os dados apresentados, inclusive no que se
refere à identificação relativamente aL ta com o PRN, partido
criado com o objetivo de oferecer uma legenda para Collor
disputar as eleições.

TABELA 8
Intenção de Voto no Segundo Turno por Identificação Partidária
na
Eleição Presidencial
de
1989
em Taguatinga, DF (%)
Partido

Collor

Lula

Branco/
Nulo/NãoVota

PRN

64

4

4

PT

14

67

3

Indeciso/
NS

NR

'7

21

4

11,5

I

PDT

58

25

8

8

PSDB

13

53

13

20

OUTROS

28

40

13

9

9

Sem
Partido

40

33

8

11

8

NS/NR

46

31

8

15

TOTAL
100
(28),
100 '
.(104)
100
(12)
100
(15)
100
(53)
100
(171)
100
(13)

----------------------------------------------------------------Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

Cabe ressaltar, ainda, o percentual elevado dos eleitores
de Collor entre os que não manifestaram simpatia por qualquer
agremiação partidária: 32% . Também foram altas as proporções dos
que escolheram Collor e Lula entre os que não souberam responder
à pergunta
e entre os casos de não resposta (24% e 34%,'
respectivamente). A explicação para estes Iresultados 'pode ser
encontrada no modesto perfil sócio-econômico destes eleitoradosquestão que será explorada mais adiante.
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No segundo turno a identificação partidária também se
mostrou significativa como preditor da escolha dos eleitores: 67%
dos petistas optaram pelo candidato da Frente Brasil Popular, e
54% dos que preferiram o PRN vot.a ram em Co.l.Lor . E'
relevante
salientar que 14% dos petistas
foram atraidos pela candidatura
Collor, enquanto que apenas 4% dos que afirmaram preferir o PRN
admitiram votar em Lula no segundo turno.
Houve, também, um realinhamento não desprezível nas
preferências eleitorais, já que 53% dos tucanos afirmaram que
poderiam votar em Lula e
13% em Collor. N1enhum dos pedetistas
compartilhou esta última indicação, porém, diante das opções Lula
ou Collor, 58% sustentaram que escolheriam o primeiro e 25%
anulariam o voto.
Ainda no segundo turno, as percentagens
dos que não
manifestaram preferência por algum partido entre os eleitores de
Collor(40%) e de Lula(33%) se apresentaram elevadas. O mesmo
ocorreu com as proporções dos que não souberam responder à
pergunta e dos casos de não resposta entre os que preferiram
estes mesmos candidatos (46% para Collor e 31% para Lula).
TABELA 9
Identificação Partidária por Renda Familiar e Escolaridade na
Eleição
Presidencial
de
1989
em
Taguatinga, DF (%)
Renda
Familiar

Têm
Ident.

Até 2,5 S.M.
Até 5

S.M.

Até 10

S.M.

Mais de
10 S.M.
TOTAL PARCIAL

45
(246)
48
(140)
67
(104)

NS/NR
8
(246)
4,5
(140)
4,5
(104)

Escolaridade

Têm
Ident.

NS/NR

Nao Freq.

32
(34)
50
(361)
64
(189)

12
(34)
5
(361)
4
(189)

Prim+Gin.
Col+Univ.

70
(60)
54
(550)

2

TOTAL PARCIAL

(550)

53
(584)

5

(584)

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
Como se verificou anteriormente, os vínculos com a
política e a participação em organizações associativas foram
condicionadas pela poslçao social. E' provável que o mesmo
aconteça com a identificação partidária, posto que esta variável
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também pode ser enfocada como uma das dimensões do envolvimento
do cid~dão com o sistema político.
A Tabela 9 apresenta a preferência partidária por níveis de
renda familiar e escolaridade. Apesar
de serem considerados
indicadores intercambiáveis de posição social, nem sempre estas
variáveis se apresentam fortemente correlacionados. O grau de
educação,
por
sua vez,
é um
fator
importante
para
a
identificação, pelo eleitor, do seu papel no sistema político.
Níveis mais elevados de escolaridade contribuem para que o
eleitor possa ter acesso a informações mais completas a respeito
da organização da pólis. Desta forma, ele adquire uma maior
compreensão
da dinâmica política e da relevância da sua
participação.
Os percentuais dos que manifestaram simpatia aumentaram à
medida que as faixas de renda e de educação formal se elevaram.
Entre os que auferiam até dois salários mínimos e'meio 45%
afirmaram ter simpatia por algum partido; entre
os que se
encontravam na faixa de dois e meio até cinco salários mínimos o
percentual foi 48%, elevando-se para 67% na faixa entre cinco
até dez salários mínimos, até atingir 70% no nível de renda mais
elevado.

TABELA 10
Identificação Partidária
por
Escolaridade na
Eleição Presidencial de 1989 em Taguatinga, DF (%)
PRN

PT

Não Freq.

3

12

primário +
Ginásio

8

23

3

Colegial +
Universitario

5

31

4

Escolaridade

PDT

Partidos
PSDB' OUTROS

S/Parto NS/NR

TOTAL

18

56

12

100
(34)

3

12

46

5

100
(361)

5

18,5

32

4

100
(189)

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

O menor percentual daqueles que indicaram ter preferência
por algum partido foi encontrado entre os que não frequentaram a
escola(32%). A proporção
aumentou em quinze pontos percentuais
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entre os que cursaram o
alcançou
64% entre
os
universitária.

primário ou até o ginásio(50%),
eleitores de educação colegial

e
e

De acordo com a Tabela 10, a
distribuição das simpatias
pelos partidos por nível de escolaridade apresentou uma curva
bastante
inesperada. entre os petistas. O número dos que
preferiram o PT aumentou proporcionalmente ao grau de educação
formal. A diferença percentual entre os que frequentaram o
primário ou até o ginásio e os que frequentaram o colegial ou o
universitário foi de oito pontos. .
Os percentuais dos que indicaram o PSDB e o PDT aumentaram
com o nível de escolaridade, enquanto que os dos simpatizantes do
PRN foram maiores para os que cursaram o primeiro grau, completo
ou incompleto.

TABELA 11
Identificação Partidária
por
Faixa Etária na
Eleição Presidencial de 1989 em Taguatinga, DF (%)
Faixa Etária
16
26
36
46
56

Tém Identificação Partidária

a 25
35
a 45
a 55
e mais
a

TOTAL PARCIAL

66,5 (173)
56
(176)
53
(102)
37
(59)
45
(48)
'56

(558)

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

Na Tabela 11
são apresentadas as relações
entre a
identificação partidária e a idade. As proporções de preferência
por algum partido diminuiram à medida que se elevaram as faixas
de idade, com exceção da mais alta (56 anos ou mais), quando o
inverso ocorreu. A simpatia pelo PT tendeu a aumentar com a
redução dos níveis de idade. A maior proporção de petistas foi
encontrada entre os que tinham entre 16 e 25 anos. O contrário
aconteceu entre os adeptos do PRN, encontrando-se a percentagem
mais elevada deste grupo na faixa de 56 anos ou mais. Os
pedetistas também conquistaram os maiores percentuais entre os
de menos idade, 16 a 25 anos e 26 a 35 anos; e se destacaram as
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percentagens daqueles identificados com.o PSDB
a 25 e de 36 a 45 anos.

nas faixas de 16

4-2 - Identificação Partidária e Motivos para o Voto

Por ser uma eleição solteira, para um cargo executivo,
seria possível esperar que a pessoa do candidato adquirisse
relevância para a escolha do eleitor. Consequentemente, a ênfase
nos atributos pessoais dos candidatos como guia para a decisão db
voto traduziria mais o efeito do tipo de eleição do que a
falência
do sistema
partidário
em articular e canalizar
interesses. Sem negar a importância destas considerações
e
salientando que só através de um estudo comparativo de diversos
contextos eleitorais seria possível testar esta hipótese - esta
seção do trabalho procurará demonstrar que o papel restrito dos
partidos e das orientações representativas na eleição de 1989
esteve, em grande parte, relacionado ao baixo enraizamento de
opções partidárias junto ao eleitorado.

TABELA 12
critério de Escolha do Candidato a Presidente da República por
Identificação Partidária na Eleição Presidencial de 1989 em
Taguatinga, DF (%)
critério

TOTAL

Têm Ident.

Não Têm Ident.

NSjNR

Pessoa

57

50

66

61

Partido

17

21

13

9

Ambos

26

30

21

30

100

100
(275)

100
(214)

100

(512)

TOTAL

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

(23)

I'
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De acordo com os dados da Tabela 12 ,
57% dos eleitores
responderam que, ao escolher em quem vão votar para Presidente, o
mais importante era a pessoa. Somente 17% indicaram o partido, e
26% aporrt.ar
am a pessoa e o partido como eLemerrt.osigualmente
decisivos. Este resultado foi influenciado pela identificação
partidária. Entre os que manifestaram simpatia por um partido,
50% apontaram a pessoa, 21%0
partido e 30% ambos, como critérios
de decisão; e
entre os que não apresentaram adesão partidária,
os percentuais foram 66%, 13% e 21, respectivamente.

TABELA 13
Motivos *
Para o Voto no primeiro Turno na
Eleição Presidencial de 1989 em Taguatinga, DF (%),

----------------------------------~-----------------------------~

Motivos

o

Atributos Pessoais

35

Honesto
- Empreendedor
- Competente
- Outros

13

Simpatia Pessoal

13

Avaliações comparativas

12

Motivações Representativas Estruturadas

14

9
9

4

Motivações Representativas Não-Estruturadas

2

Outros

4

NS

4

NR

'14

TOTAL

100

(588)

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
* Esta variável foi construída a partir da pergunta aberta:
Por que pretende votar neste candidato?"

"

Quando, porém, foram investigados os motivos que de fato
conduziram à opção eleitoral, apenas 1% dos eleitores indicou o
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partido. Em contrapartida, 35% mencionaram os atributos pessoais
do c~ndidato
e 13% citaram
a relação
de simpatia que
estabeleceram com
ele. As respostas qUe abrangeram a defesa de
interesses' sociais amplos e definidos, o programa de governo do
candidato, e o partido enquadradas na categoria "motivações
representativas estruturadas" - alcançaram 14,5% . As avaliações
comparativas frente aos demais candidatos ( "o melhor candidato",
"o menos pior" ) foram indicadas por 13% dos eleitores, e 2%
apresentaram respostas tais como "ajudar os pobres", "acabar com
os
marajás"
que
compuseram
a categoria
"motivações
representativas não-estruturadas"
Destacaram-se, também, os
percentuais elevados de
não resposta(14%) e dos que não
souberam definir os seus motivos(4%).
A honestidade (13%), a capacidade de realização e a
competéncia (ambas com 9%), foram as qualidades individuais que
os eleitores mais ressaltaram, e cujos percentuais se afastaram
de modo quase absoluto de outras, na mesma categoria, como por
exemplo "ser novo na política"(1,5%) e "simplicidade" (1%).

TABELA 14
Motivos para o Voto no primeiro Turno por
Identificação
Partidária na Eleição Presidencial de 1989 em Taguatinga,DF (%)
Motivos

Tém Ident.

Não Tém Ident.

Atributos Pessoais

41

41

simpatia Pessoal

11

22

Avaliações comparativas

16

13

Motivações Representativas
Estruturadas

23

Motivações Representativas
Não-Estruturadas

3

2

Outros

5

5

NS

1,5

8

TOTAL

100

(273)
Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

9,5

100

(2'11)
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Tratou-se de ver no candidato não o representante de
interepses gerais, mas o portador de qualidades individuais que
pudessem garantir o efetivo desempenho da sua função. Por outro
lado distinguiram-se escolhas baseadas em reI-açõesde empatia com
o candidato,
nas quais
a emoção desempenha um papel
privilegiado.
Não restam dúvidas de que
as dimensões relativas aos
atributos pessoais mais frequentemente apontados lançam luzes
sobre o que um segmento expressivo dos eleitores - um terçoefetivamente
esperava
de um governo.
Cumpre salientar"
entretanto, que estas aspirações estão direcionadas, de modo
expressivo, para a figura de um candidato, e não para um partido.
Vale recordar, a propósito, que a campanha se caracterizou
por uma
intensa
crítica
aos políticos,
às instituições
legislativas e às agremiações partidárias, sobretudo por parte do
candidato vencedor, exacerbando-se, desta maneira, as tendências
anti-partidárias já presentes na cultura política do país.

o exame das relações entre os motivos para o voto e a
identificação partidária permite qualificar melhor as observações
feitas até aqui (Tabela 14).
Entre os eleitores com identificação partidária, 41%
apontaram os atributos pessoais como critério para decisão de
voto, um percentual
idêntico àquele encontrado entre os que
não possuem qualquer vínculo partidário. Entretanto, percentuais
distintos foram encontrados no que diz respeito a outros
motivos: a presença da identificação com algum partido reduziu as
chances de a escolha ser feita com base na simpatia pespoal. Por
outro lado, aumentou a probabilidade de
os eleitores se
decidirem
a partir de avaliações comparativas e mediante
motivos referidos, de modo mais ou menos elaborado, à dimensão
representativa da atuação do candidato.
Cumpre salientar que, desta maneira, a identificação com o
partido não foi, para uma parte expressiva do eleitorado,
suficiente para que as características específicas do exercício
de um mandato se fizessem presentes na decisão do voto. A baixa
penetração do sistema partidário junto ao eleitor, assim como o
processo
mais
amplo
de deslegitimação
das
instituições
representativas que caracterizou a conjuntura da Nova República
e, particularmente,
a da eleição de 1989, possivelmente
favoreceram o predomínio dos atributos individuais dos candidatos
nas opções eleitorais.
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5 - Máscaras ou Perfis? Em Busca das Distinções Entre os
Eleitorados dos Candidatos

A constatação de que na eleição presidencial de 1989 47% do
eleitorado não possuia qualquer
lealdade partidária impoe a
necessidade de buscar
outras explicações
para além da
identificação com o partido do candidato - para a decisão do
voto. Este é o objetivo desta seção: identificar possíveis
relações entre a decisão de voto
e os atributos sócioeconômicos, o envolvimento político, as avaliações governamentais
e os valores políticos dos eleitores de cada candidato.

5.1 - Atributos Sócio-Econômicos e

Intenção de Voto

A maior parte dos eleitores de todos os candidatos
apresenta idade entre 16 e 35 anos, refletincto'umacaracterística
de juventude do eleitorado em geral.
.
A análise da composição etária dos eleitorados indica que
entre os quatro candidatos mais votados nas eleições de 1989,
aqueles que mais atraem a faixa mais jovem
(16 a 25 anos)foram
Mário Covas e Lula. Collor e Brizola obtiveram um apoio
comparativamente maior
que os outros candidatos entre os
eleitores de mais de 25 anos.
Quando isolamos das demais as duas primeiras faixas etárias
( de 16 a 25 e de 26 a 35 anos) torna-se possível constatar as
diferenças entre Collor e Lula, por um lado, e Brizola e Covas,
por outro. Assim, observa-se que Lula e Covas conquistaram
maiores
proporções
de eleitores mais jovens
(34% e 40%
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respectivamente),
enquanto que Collor e Brizola obtiveram
proporções majoritárias na faixa de 26 a 35 anos (32% e 41%,
respectivamente) .
Cabe
indagar em que medida se sustenta, aqui, a hipótese
clássica na literatura de que as frações mais jovens do
eleitorado
tendem a escolhas mais inovadoras,
enquanto as
coortes maduras tomam decisões mais orientadas para a manutenção
do status quo.

TABELA 14
Faixa Etária Por
Intenção de Voto
na
Eleição Presidencial de 1989 em Taguatinga, DF (%)
Collor

Lula

Brizola

Covas

Outros

---------------------------------------------------------------16 a
26 a
36 a
46 a
Mais

25
35
45
55
de

anos
anos
anos
anos
55 anos

TOTAL

27
32
21
11

34
37
14

9

7

100
(159)

8

100
(155)

27
41
12
10
10

40
20
23
15
2

23
30
23
14
10

100
(41)

100
(60)

100
(80 )

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.

A leitura da distribuição das intenções de voto por faixa
etária (Tabela
14)
indica
a existência de uma relação
sugestiva: a intenção de voto em Brizola tende a aumentar com a
idade, enquanto que o contrário ocorre quando se trata de Mário
Covas. Já entre Collor e Lula, as distinções
só se estabelecem
a partir da faixa
dos 36 aos 45 anos: enquanto que nas duas
primeiras coortes a preferência por ambos aumenta com a idade, a
partir dos 36 anos
esta .relação só se mantém
para Collor,
invertendo-se no caso de Lula.
E'
tendência

possível
à

constatar,

clivagem

por

portanto,

idade.

Contudo,

a

presença
seria

de

uma

precipitado

estabelecer este dado de forma conclusiva, principalmente diante
do fato
característico desta eleição
de que todos os
principais
candidatos
procuraram
marcar
posição
como
alternativas anti-status quo.
Em se tratando do nível de escolarização por candidato, a
curva se aitera.
Collor
obteve o mais elevado perceritual de
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eleitores de escolaridade baixa(51%),
enquanto que Lula (59%) e
Brizola(61%)
se
destacaram
pela
adesão
dos
eleitores
de
escolaridade
média.
E' necessário
notar,
ainda,
que Brizola
apresentou. da maior
de tódas as proporçõ~s
de eleitores
de
educação universitária.
Vale
assinalar
que,
no
que
diz
respeito
ao
status
ocupacional,
Brizola teve 23% do seu eleitorado
entre os de
nível mais alto, ficando Covas com 12%, pouco mais que a metade.
Este último candidato
teve a sua maior proporção de eleitores
entre aqueles de status ocupacional
médio (63%). Já entre Collor
e Lula foram mais significativas
as proporções de eleitores
de
status ocupacional baixo.
Em se tratando da distribuição
da renda por candidato,
observa-se que entre Brizola e Covas. foram quase identicos
os
percentuais
de
eleitores
de
renda
baixa
(49%
e
50%
respectivamente),
surgindo maiores distinções
á medida em que
aumentava
o poder
aquisitivo:
Brizola
teve
41% e 10%
de
eleitores de renda média e alta, enquanto que os percentuais que
couberam a Covas foram, respectivamente,
de 44% e 6%. Já Collor e
Lula apresentaram distribuições muito mais assimétricas, com 74%
e 80% de eleitores de renda baixa e 23% e 17% de renda média,
respectivamente.

TABELA

15
I

Intenção de Voto por Atributos
SóCio-Econômicos
na
Eleição Presidencial
de 1989 em Taguatinga, DF (%)
status Ocupacional

Escolaridade

.Renda

ramiliar

Bx.
Md.
Alta
Bx.
Md.
Alto
Bx.
Md.
AI ta
---------------------------------------------------------------Collor
Lula
Brizola
Covas
Outros
TOTAL

GL = 8;

41
32
3
10
14

26
36
10
13
15

22
4
22
19
33

37
37
4
9
13

100
100
100
(193) (252) (46)
x2 = 50,86
=

15,55

a

29
31
8
15
17

25
16
18
16
25

100 100 100
(153) (241) (44)
x2 = 20,73

35
37
6
8
14

28
20
13
19
20

21
21
21
16
21

100
100
100
(322) (126)
(19)
x2 = 31,46

0,05

Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
Considerou-se
Bx
Escolaridade
Baixa:
Primário
Completo
ou
Incompleto; Md = Escolaridade Média: Ginasio I e Colegial ,Completo
I,
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ou Incompleto; Alta = Escolaridade Alta: Universitário Completo
ou Incompleto.
Considerou-se Bx
status Ocupacional Baixo; Md
status
Ocupacional Medio; Alto = status Ocupacional ~lto. Os respectivos
conteúdos substantivos encontram-se descritos na Nota 8, ao final
deste trabalho.
Considerou-se" Bx = Renda Familiar Baixa: de até 2,5 salários
mínimos até 10 salários mínimos; Md = Renda Familiar Média: de 10
até 20 salários mínimos; Alta = Renda Familiar Alta: mais de 20
salários mínimos.

A Tabela 15
apresenta a distribuição das Lnt.ençõee .de
voto por nível de escolaridade, status ocupacional e renda
familiar, e permite constatar algumas tendências, a partir das
associações estatísticas encontradas.
A adesão a Collor cai à
medida que se eleva o grau de educação do eleitorado, o inverso
ocorrendo com
Brizola e Covas. Com Lula o padrão estaria
bastante próximo ao destes dois últimos candidatos, não fosse o
apoio proporcionalmente menor
entre os eleitores de nível
universitário.
Este tipo de curva se modifica quando
o foco da análise
incide sobre o status ocupacional e o nível de renda dos
eleitores. No que se refere à primeira destas variáveis, parece
haver afinidades entre os eleitorados de Collor e Lula, por um
lado e de Brizola e Covas, por outro.Enquanto que a preferência
pelos dois primeiros
cresce à medida
que se reduz o status
ocupacional, o inverso ocorre com os dois últimos, para os quais
tão maior é a preferência quanto mais elevado se torna o status
ocupacional.
Estas distinções tão nítidas não se mantêm quando se trata
do exame das intenções de voto por renda familiar. Neste caso ,I
somente persistem as tendências já assinaladas em r~]laçã6 ao
eleitorado de Collor e de Brizola quanto ao ~tatus ocupacíonal: o
apoio ao primeiro
aumenta à medida
que se reduz o nível de
renda, o inverso ocorrendo com relação ao último. Lula apresenta
proporções majoritárias de eleitores de baixa renda, tornando-se
mais restrita a adesão à sua candidatura á medida que se passa
ás faixas
média e a L ta. Mario Covas, por sua vez, encontra
maiores
proporções de preferência entre os eleitores de renda
média e alta, caindo entre os de
renda baixa. Vale assinalar,
ainda, que a preferência por qualquer dos candidatos menos
votados cresce à medida que aumenta a escolaridade, que se eleva
o status ocupacional e o poder aquisitivo se torna mais alto.
E'
possível
sustentar, então, que Collor foi o
candidato capaz de agregar as preferências dos "descamisados" de
Taguatinga. A adesão à sua candidatu~a cresceu à medida que se
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tornavam mais baixos os níveis de escolaridade e de renda e se
reduzia o status ocupacional, e
entre as camadas de idade
caracterizadas por compromissos familiares e inserção mais
permanente,no mercado de trabalho, as quais t.endam a se ressentir
mais intensamente das deprivações econômicas.
Lula,· por sua v ez ; obteve maiores apoios à medida
que se
rebaixava o status ocupacional
e o nível de renda, sem que o
mesmo ocorresse com O grau de educação - mesmo considerando
a
sua reduzida penetração. entre as ca~adas de nível universitário.
Finalmente, Brizola e Covas mostraram-se alternativas
atraentes para as camadas com níveis de renda e ·de escolaridade
mais
elevados,
mas
cujo
status
ocupacional
não
era
correspondente.
Tem-se,
portanto,
duas
situações
distintas
de
inconsistência de status. No caso do eleitorado de Lula, índices
médios de
escolaridade não se fazem acompanhar
dos seus
equivalentes em termos de renda e de status da ocupação.
Já no caso de Brizola e de Covas configura-se uma, situação
aparentemente inadmissível, na qual rendas médias e altas
acompanham ocupações de baixo status. Para além do fato puro e
simples das limitações dos instrumentos de coleta de dados, a
explicação para este gênero de incongruência parece residir muito
mais no contexto do DF onde, por peculiaridades da atividade
político-administrativa, são comuns ocupaçõea : definidas como de
nível baixo, com remunerações médias ou aL tas, exercidas por
profissionais de qualificação média e superior.

5.2 - Interesse, Participação e Intenção de Voto

Parece estar acima de qualquer dúvida a existência
de
distinções qualitativas entre o simples ato de votar e a
militância
partidária. E' certo, também, que existem diferenças
substanciais entre o comparecimento
às lurnas
po~ simples
decorrência da obrigação imposta e o comportamento motivado por
compromisso cívico
ou pelo interesse em expressar opinião. e
preferência política. Estas diferenças resultam do fato de que a
participação e o envolvimento. político comportam
dimensões
múltiplas e traduzem
formas complexas de articulação entre
variáveis diversas. Existem comportamentos passivos,. como a
exposição a mensagens políticas em horário obrigatório ou o
comparecimento
em contextos
de obrigatoriedade.
Bastante
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diferentes são os
comportamentos voluntários de busca de
informação política, de comparecimento espontâneo e outros.Também
são dtferentes as atitudes ativas de militância partidária, de
participação em associações voluntárias e de maifestação autônoma
de opinião. Destaca-se, finalmente,
a dimensão relativa ao
envolvimento direto dos indivíduos no processo de decisão
política.
I
Conforme
foi visto
anteriormente,
o eleitorado
de
Taguatinga em geral apresenta níveis bastante significativos de
interesse por política, mas este não se traduz
em patamares
elevados de atividadesdé participação ativa. Em que medida esta
regra geral se aplica aos eleitorados dos candidatos?
O exame da Tabela 16
indica que, a despeito
das
variações percentuais entre os contingentes de cada candidato, os
índices de envolvimento caem entre todos à medida que a
participação implica maiores esforços, envolvendo dimensões mais
ativas de comportamento político.

TABELA 16
Indicadores de Envolvimento Político por Intenção de Voto na
Eleição Presidencial
de
1989
em
Taguatinga, DF (%)

--~------Covas
Outros

-----------------------------------------------------Collor
Buscam
informação politica
votariam mesmo que
nao fosse obrigatorio
Têm interesse
por política
Têm identificação
partidária
Desenvolvem atividade associativa
Consideram-se capazes de influir
no
Governo

Lula

Brizola

71
(159)

75
(155)

90
(41)

83
(60)

77
(79)

69
(157)

79
(149)

85
(41)

75
(60)

74
(78)

50
.(158)

51
(155)

73
(41)

54
(59)

49
(79)

48
(149)

70
(148)

59
(41)

56
(57)

48
(75)

31
(159)

43
(155)

56
(41)

45
(60)

38
(79)

15
(155)

30
(148)

41
(39)

28
(57)

21
(76)

r

----------~

-----------------------------------------------------Fonte: Pesquisa Eleitoral 1989, UnB.
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Gm ter·os das diferenças entre os candidatos, o que mais se
destaca é o fato de que os eleitores de Hernando Eollor foram os
menos envolvidos com a política/ Ruando se analisa a média dos
percentuais dos eleitorados
nos diferentes indicadores de
envolvimento político,
destacam.se os contingentes colloridos
com os mais baiyos escores/ Gm seguida, em ordem ascendente,
encontram.se os adeptos de Mula e de Eovas, com médias quase
idênticas/ G o maior
de todos os índices de participação cabe
aos eleitores de Meonel Dri~ola/
6

C distribuição dos níveis de envolvitnento político está,
segundo a literatura, intimamerite relacionada às variáveis
sócio.econômicas/ Gstudos como os de Xerba e Oie, por eyemplo%
mostram
que
a participação
política
tende
a v·riar
proporcionalmente ao status sócio.econômico dos cidadãos *25+/
Gstes neyos foram encontrados, no caso de Uaguatinga, conforme
se apresentou na terceira parte deste estudo/ /
Gste quadro fica claramente caracteri~ado
quando se
considera a atração da candidatura Eollor de Nello entre as
camadas desprivilegiadas, bem como a penetração de Dri~7la éntre
os estratos de escolaridade e renda mais elevados/ Gsta relação,
entretanto, não
se verifica entre o eleitorado do candidato da
Hrente Drasil Qopular/ Ehamam a atenção os escores obtidos pelos
eleitores de Mula que, no caso da identificação partidária, foram
superiores aos de todos os demais candidatos, e no caso do livre
comparecimento às urnas, só foram superados
pelos percentuais
dos bri~olistas/
Oa verdaqe, o que é mais surpreendente são os
percentuais
de identificação partidária
proporcional·ente
menores entre os adeptos de quaisquer dos, demais candidatos,
frente ao elevado percentual de eleitores com identificação
partidáriatentre os que optaram por Mula/
6

Gste ponto, bem como a disposição de comparecer às urnas,
talve~ se eypliquem
mais pelos padrões de atividade e de
articulação política do QU e de suas lideranças, e pela própria
gênese do partido/ Xale lembrar que o principal partido da Hrente
Drasil Qopular, o QU, apresenta profundas distinções em relação =
todos os /demais, que surgiram
como dissidências de partidos
constituidos de cima para baiyo,
ou ainda como
agremiações
construidas
com o fim específico de atender aos requisitos
formais de composição de um espaço institucional para abrigar
candidaturas pessoais/ Sesta indagar qual o fator
capa~ de
esclarecer os índices encontrados entre os eleitores de Eovas,
quase idênticos aos dos eleitores de Mula, mas muito abaiyo
daqueles de Dri~ola/
Ps dados parecem indicar, portanto, que as varlaveis sócio.
econômicas se apresentam como causas necessárias, mas não

suficientes, da participação política; o partido pode desempenhar
um papel
crucial
para desencadear
alguns tipos de
participação, articulando.se de modo compleyo com os atributos
do status, sócio.econômico dos eleitores, ,segundo formas que
variam conforme o eleitorado e o conteyto analisado/

6/4 .

Gypectativas, Cvaliações Iovernamentais e Xoto

Eonforme foi visto na caracteri~ação do eleitorado de
Uaguatinga,
duas
atitudes
distintas
são adotadas
pelos
entrevistados, conforme seja
objeto de avaliação a sua própria
situação economlca ou a situação do país em geral; o tom
otimista conferido ao primeiro não se sustenta no segundo caso/
Gm que medida o eleitorado dos candidatos reprodu~ este padrãoB
Rual o efeito destas avaliações sobre a decisão de votoB) ,
C descrição do perfil dos eleitorados dos candidatos,
indica que todos eles tiveram as maiores proporções entre os que
qualificam a sua situação economlca atual como %regular%,
variando do máyimo de 74' para Nario
Eovas até o mínimo de 57'
para Meonel Dri~ola/ Gste último , todavia, foi o que apresentou
o maior percentual de eleitores que se consideram
em boa
situação econômica *33'+, enquanto que Eovas apresentou o menor
contingente em situação ruim ou péssima*28'+/ Lá a distribuição
das avaliações entre os eleitores de
Eollor e de Mula foi
praticamente idêntica; 26' se consideraram em boa situação
econômica, e pouco mais de 61' e de 41' em situação regular e
ruim, respectivamente/
C análise do efeito destas avaliações sobre a intenção de
voto, entretanto, indica curvas de variação bastante diversas/
Gm se tratando de Eollor e Mula, a adesão dos eleitores cresce i
medida que os julgamentos se q.no,lai mais pessimistas, enquanto
que o inverso acontece com Eovas, Dri~ola e os outros candidatos/

UCDGMC 28
Kntenção de voto por Cvaliação da situação Gconômica do Gleitor
na
Gleição Qresidencial
de
2:9:,em
Uaguatinga, FH *'+
Tituação Ctual Gm Selação ao Qassado
Doa Seg/ Suim

Nelhor Kgual pior

Ruanto ao Huturo
Nelhor Kgual pior OT

47
Eollor
Mula
Dri~ola
Eovas
Putros

3:
38
22
25
2:

42
42
8
25
28

47
45
:
8
24

41
42
9
24
29

44
42
9
26
24

45
42
9,6
9,6
29

45
42
9
22
2*6

36
4:
8
24
27

41
38
:
26
29

41
37
24
28
26

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
UPUCM

211 211 211
*95+*377+*253+

211
*26:+

211 211
*289+*267+

211
*449+

211
211 211
*72+ *44+*65+

Honte; Qesquisa Gleitoral 2:9:, VnD/
. situação Ctual refere.se às respostas à pergunta; %Eomo está a
sua situação econômica; Ptima, boa, regular, ruim ou péssimaB%
C categoria Doa soma as respostas %Ptima% e %Doa%/ C categoria
Seg/ compreende as respostas %regular%/ C categoria Suim soma as
respostas %Suim% e %Qéssima%/
. Gm Selação ao Qassado refere.se às respostas à pergunta;%P Tr/
diria que do ano passado para cá, a sua situação econômica
melhorou, piorou ou continuou igualB%
. Ruanto ao Huturo refere.se às respostas à pergunta; % G nos
próyimos anos, o Tr/ acha que a sua situação econômica realmente
vai melhorar, vai piorar ou vai ficar igualB%
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C distribuição conforme o eyame retrospectivo da situação
econômica do próprio eleitor indica que Eollor conquistou o maior
contingente
*44'+ daqueles que consideram
ter piorado no
último ano/ Nário Eovas, por sua ve~, concentrou
as maiores
proporções daqueles que entendem
ter melhorado *45'+ e dos que
sustentam
que não houve mudanças na sua situação econômica em
relação ao passado recente*56'+/ Cqui, novamente, a distribuição
das avaliações entre os eleitores de Eollor e de Mula foi quase
a mesma, com
uma tendência ligeiramente mais positiva no caso
dos eleitores deste último candidato/
C busca do efeito destes julgamentos sobre a intenção de
voto
indica um cenário bem diferente daquele que se configurava
quando das análises da situação economica
atual do eleitor/ P
único candidato efetivamente afetado, aqui, é Hernando Eollor; o
apoio à sua candidatura
cresce à medida que os eleitores
percebem
que,
em relação ao passado recente, a sua situação
econômica se manteve igual ao que já era ou mesmo piorou/
Hoi também Hernando Eollor que eyibiu
entre o seu
eleitorado o maior contingente otimista quanto ao seu futuro
economlEP pessoal *85'+, cabendo a Nario Eovas o menor dos
percentuais *75'+, com uma diferença dé de~ pontos em relação a
Eollor/
G) válido notar, ainda= que o eleitorado
de Mula

48
apresentou a maior proporção dos que acreditam que nos proylmos
anos nada mudará*27'+,enquanto
que situaram·se entre os adeptos
de Dri~ola e de Eovas os maiores índices de incerte~a com
relação ao/futuro econômico pessoal; 28' e 26,', respectivamente+
6

'

Tão estes dois últimos candidatos, aliás, os únicos cujos
eleitorados
parecem
ser
afetados
decisivamente
pelas
eypectativas econômicas pessoais quanto ao futuro próyimo; as
adesões ao candidato do QFU e ao do QTFD crescem i medida que se
redu~ o otimismo e se acentua a incerte~a/
Gm se tratando das apreciações quanto t situação do país em
geral, nos últimos três ou quatro anos,
eyiste uma percepção
generali~ada
de que as coisas pioraram/ Tão as fileiras
bri~olistas as que dispoem do mais acentuado percentual
de
avaliações
negativas
do passado recente
*96'+/ Eabe ao
eleitorado de Eollor a menor
de todas as proporções negativas
*75'+ e a maior de todas as positivas *24'+/
G) , na verdade, somente entre as hostes colloridas que se
fa~ sentir o efeito dos julgamentos quanto t situação do país em
comparação com o passado próyimo/
G, significativamente, a
adesão dos eleitores ao candidato parecem aumentar t medida que
aumentam as percepções positivas/ Ualve~ seja possível aventar,
neste momento, a hipótese de que este eleitorado . que os dados
indicaram aproyimar.se da categoria dos %descamisados%, e que
avalia a sua situação econômica pessoal no Kmomento como ruim ou
péssima,julgando.a pior do que era em relação ao passado próyimo
. estabeleça
uma distinção nítida entre a sua situação e a do
país e oriente a sua decisão eleitoral, intuitivamente, de
acordo com a verdade estabelecida
pelos analistas de que % o
país cresceu, mas a desigualdade aumentou%
ou, como sustentam
os políticos, %o país vai bem, o povo é que vai mal%/
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/
. Gm Se2ação
ao Qassado
compreende
as respostas
t
pergunta;
%Halando da vida no Drasil, de modo geral, de uns três ou quatro
anos para cá, o Tr/ acha que as coisas melhoraram, pioraram ou
continuaram iguaisB%
. Ruanto ao Huturo compreende as respostas t pergunta;
%G nos
próyimos anos, o Tr/ acha que a situação vai melhorar, piorar ou
vai ficar igualB%

P eyame das eypectativas
manifestadas
quanto ao, futuro
próyimo
indica
que
o eleitorado
mais
cético,
com
menores
percentuais
de otimismo
*48'+ e os mais )elevados índices de
pessimismo
*34'+ é o de Nario Eovas/ Lá os adeptos da candidatura
Meonel Dri~ola se caracteri~am mais por uma ênfase na incerte~·
quanto ao futuro do país *39'+, enquanto que os que decidiram por
Mula
eEollor
mostram.se
os mais
otimistas;
66'
e
65',
respectivamente,
acreditam
que
no
futuro
próyimo
o país
desfrutará de uma situação melhor que a atual/
G) relevante,
neste momento,
chamar
a atenção
para o
significado
da comparação
entre dois diferentes
dados; os que
apoiam o candidato da Hrente Drasil Qopular , que apresentaram o
maior índice de percepções no sentido de que
nos próyimos anos
nada mudaria quanto i sua situação econômica pessoal,são,
quando
se trata das eypectativas
acerca da situação geral do país no
futuro próyimo,
os que menos esperam que tudo continue
igual
*23'+/ Fe outro lado, quando se busca o efeito destas avaliações
sobre
a intenção
de voto,
apenas
os dois eleitorados
mais
pessimistas
apresentam
tendências
definidas;
crescem
os
percentuais
relativos para Eovas e para Dri~ola t medida que se
acentuam
as
eypectativas
negativas
e as manifestações
d·
incerte~a quanto ao futuro do país/
P que é que estas apreciações concretamente
eypressamB
=
resposta a esta pergunta pode ser obtida, em parte, mediante)o
eyame do julgamento dos eleitores quanto ao desempenho do governo
em áreas de políticas específicas nos últimos anos/
)
Ps resultados
indicam) que, na média,
insatisfeitos
com o desempenho
do governo
Meonel Dri~ola e de Nario Eovas/

os eleitores
mais
são os) adeptos de

Ps bri~olistas
indicaram o combate t corrupção
*96'+, a
resolução
do problema
da dívida eyterna
*91'+ e política
de
contenção da alta do custo de vida *87'+ como as principais áreas
onde a ação governamental
se revelou absolutamente
inefica~/ P

4:

6

I *

item no qual o governo foi considerado melhdr sucedido foi o que
di~ respeito t transição para a democracia *34'+, ao qual
se
seguiu)a resolução do problema da falta de moradia *24'+/
Cvaliações muito semelhantes foram feitas pelo eleitorado
de Nário
Eovas, o qual indicou como os maiores insucessos do
governo as políticas de combate t corrupção *92'+, de resolução
do problema da dívida eyterna *87'+ e de contenção da espiral
inflacionária*84'+/ Qor outro lado, o governo foi considerado bem
sucedido nas gestões para tornar o país mais democrático *39'+ e
na política de redução do deficit habitacional *2:'+/
Ps eleitores de Eollor e de Mula aproyimaram.se bastante em
suas avaliações das políticas governamentais, e manifestaram
algumas diferenças surpreendentes em relação aos de Dri~ola e de
Eovas/
Qrimeiro, nem os adeptos de Eollor nem os de Mula
consideraram o combate à cor)rupçãocomo o item de maior insucesso
na agenda governamental/ Gm lugar disto encontrou.se a resolução
do problema da dívida eyterna, onde 93' e 91' dos respectivos
eleitorados situaram um total fracasso do governo/ Gm segundd
lugar, como a política que mais deiyou/a dssejar, foi dndicada,
no entender dos eleitor·s de Eollor, a de cont·ole do custo de
vida *81'+, e, para os que preferiram Mula, a de combate t
corrupção *83'+/ Gstas duas últimas políticas se alternaram em
terceiro lugar, conforme fosse o eleitorado de Mula ou de Eollor/
Cs fileiras colloridas encontraram o seu ponto de afinidade
com os eleitores de Dri~ola e de Eovas ao indicar as políticas
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,
. Qropôs.se aos eleitores; %P Tr/ acha que nos últimos anos o
Ioverno teve muito sucesso, pouco sucesso ou nenhum sucesso em
resolver os seguintes problemas; ///B% T ? todos os que
responderam %Nuito Tucesso%= H 9 todos os que responderam %Oenhum
Tucesso%/ C categoria %Qouco Tucesso% , que não aparece na
Uabela, corresponde t diferença entre os dois percentuais/
onde o governo logrou suas maiores vitórias; 29' assinalaram as
gestões no sentido da democrati~ação do país e 37' aporitaram a
resolução do problema da falta de moradia/ Gsta última
foi
indicada . ao lado da política de combate i inflação .
como
muito bem sucedida por 34' dos que preferem Mula = em segundo
lugar, com
28' das indicações dos eleitores do candidato da
Hrente Drasil Qopular, ficaram os esforços do governo para
tornar o país mais democrático/
Gstas avaliações guardam
alguma correspondência com os
resultados obtidos mediante a indagação, ao eleitores, sobre qual
o problema mais grave do Drasil na atualidade/ C inflação, em
primeiro lugar, e a pobre~a, em segundo, foram majoritariamente

f

52
indicados, não obstante as
eleitorados dos candidatos/

variações

percentuais

entre

os

Gstes dois problemas assumiram, todazia, uma relevância
muito maior entre os que decidiram votar em Eollor e Mula,
somando 63,6' entre os que escolheram o primeiro candidato e 64'
entre os que optaram pelo último/ Gntre os que decidiram por
Dri~ola e por Eovas estes dois problemas somaram 53,6' das
indicações, de~ pontos percentuais a menos/ Gstes eleitores,
porém, manifestaram
outras preocupações, como a educação *26' e
21', respectivamente+ e a dívida eyterna *em torno de 8'+/
Festaca.se, aqui, o fato de que os eleitores que preferiram vota·
em quaisquer candidatos que não os quatro principais indicaram,
como
sua
terceira
maior
preocupaçã7,
o problema
da
insegurança*24,6'+/
6

C alta do custo de vida, o crescimento da inflação, a
pobre~a, a dívida eyterna, são itens que caracteri~am a crise
social e economlca
brasileira, sobre a qual os eleitores se
pronunciaram tanto em termos dos seus responsáveis como também
acerca dos atores capa~es de encaminhar suas soluções/
Qara os eleitores de Eollor, os maiores responsáveis pela
crise *61'+ foram , igualmente, o governo e os deputados e
senadores, vindo em segundo lugar os empresários *52'+/ Ps que
decidiram votar em Mula, por sua ve~, apontaram
como os
principais responsáveis os empresários *75'+, o governo*65'+ e os
banqueiros*63'+/
Vma
distribuição
bastante
diferente
caracteri~ou os
eleitores de Dri~ola/ Cpesar das severas avaliações das políticas
governamentais, este grupo não indicou o governo entre os, que
mais são vistos como responsáveis pela crise,)e sim os
banqueiros *88'+, o HNK*77'+ e os empresários *76'+/ P governo*67'+
só apareceu em quarto lugar, com tre~e pontos a menos que a média
6
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6
. Ctribuição de Sesponsabilidade pela Erise, refere.se à soma*?S+
das respostas % Nuito culpado% e %Vm pouco culpado% à pergunta;
Nuitos di~em que no momento o Drasil está atravessando uma crise
muito séria *///+ Oa sua opinião, quem são os responsáveis por
esta situação de criseB
. Nanifestação de Eonfiança para Tolucionar a Erise, refere.se à
soma *?T+ das respostas %Nuita confiança% e %Qouca confiança%à
pergunta; %Qara solucionar os problemas do país, o Tr/ tem muita
confiança, pouca confiança ou nenhuma confiança nos ///:'

dos três primeiros/ Clgo semelhante ocorreu entre os que optaram
pela candidatura de Nario Eovas, para osquais
os maiores
responsáveis pela crise foram os empresários*7:'+, os deputados e
senadores*77'+
e
os
banqueiros*74'+/
Qroporções

54
significativamente
responsável/

menores *63'+ indicaram o governo como o maior

Gstes dados parecem apontar para o/ rumo da crise de
governabilidade e do descrédito das instituições representativas
conforme foi assinalado anteriormente/ Eonclusões mais precisas
neste sentido requerem, entretanto, o eyame de outros dados/
Tugestivamente, quando indagados acerca da credibil idade
dos atores institucionais para
a resolução dos problemas do
país, os eleitores de todos os candidatos manifestaram o maior;
grau de confiança no próyimo Qresidente/ Kndependentemente
de
quem fosse o eleito, os percentuais variaramlde :6' *eleitores de
Eollor e de Mula+ a :3' *Dri~ola+, :1' *Eovas+ e 98' *outros
candidatos+/ Gntretanto, para além deste consenso
bastante
compreensível por ocasião da primeira eleição presidencial direta
em quase 41 anos . chamam a atenção algumas diferenças entr· os
eleitorados/
Ps que se decidiram pela candidatura Hernando Eollor
indicaram como mais confiáveispara
solucionar os problemas do
país %os políticos)% e a justiça *91'+/ Já que se observar,
entretanto, que a categoria %pPlíticos% parece não guardar
correspondência com aqueles eleitos para mandatos legislativos,
posto que %os deputados e) senadores% obtiveram a confiança de
apenas 7:',
bem menos que a polícia*85'+, os militares*83'+ e
os
sindicatos*81'+
, e apenas
um
pouco
mais
que
os
empresários *74'+/
Ps eleitores de Mula indicaram como mais confiáveis para
solucionar
os problemas
do país
os sindicatos*93'+ , a
justiça*91'+ e os políticos*89'+/ Cqui os deputados e senadores
obtiveram 84', vindo em quarto lugar, porém bastante próyimos
dos %pPlíticos%/
6

P mesmo não ocorreu entre os adeptos de Meonel Dri~ola, os
quais apresentaram o menor percentual de confiança nos os
deputados e senadores *6:'+/ Gm primeiro lugar foram indicados a
justiça*89'+ e os sindicatos *89'+ e, em segundo lugar, os
politicos*82'+ , estes últimos do~e pontos percentuais acima dos
representantes legislativos/
Lá o eleitorado de Nario Eovas foi o que mais demonstrou
confiar na justiça *93'+, t qual se seguiram os sindicatos *89'+/
P terceiro lugar dividiu.se entre %os politicos% e os deputados
e senadores, ambos com um percentualidêntico de confiança;86'/
Festaca.se aqui o fato de que som·nte os eleitores de Mula
e de Eovas demonstraram confiar mais nos deputados e senadores do
que na polícia e nos militares/ Gstes últimos foram vistos como
mais confiáveis que os primeiros entre as fileiras colloridas/ Lá
entre os bri~olistas, praticamente não se distinguiram os

55
percentuais atribuidos a uns ou aos outros, embora fossem estes
os eleitores que menos confiam na polícia e nos militares/

6/5 . Ctitudes Qoliticas e Fecisão

de Xoto

Eabe indagar, então,
se, como, e em que med z.ea estas
avaliações se articulam com outros elementos de forma a)orientar
a decisão do voto/
Ruando solicitados a definir objetivamente a importância
relativa de diferentes critérios para a escolha de um candidato i
Qresidência, os eleitores de diferentes candidatos manifestaram,
de um lado, algumas atitudes compartilhadas= e de outro,
surpreendentes divergências *Uabela 32+/
Cssim, com variações percentuais
entre :5' e :8', todos
os grupos indicaram como importante que o candidato fosse um
homem honesto= entre :2' e 211', que fosse capa~ de morali~ar o
país= e entre 9:' e :8', que demonstrasse ser firme, seguro e
decidido/ Qode ser útil chamar a atenção para o fato de que, ao
invés dos eleitorados %descamisados% de Eollor, e até mesmo de
Mula,
os que mais acentuaram estas características pessoais
e
morais foram os segmentos que se aglutinaram em torno do nome de
Meonel Dri~ola/

n único outro quesito onde se eypressou uma certa afinidáde
entre os diferentes grupos de eleitores foi o que propunha ser
importante
que o candidato/ tivesse um discurso coerente *cerca
de 71'+/ C partir deste ponto, entretanto, as divergências
começaram a se acentuar/
/
C afinidade com as idéias do candidato sobre os problemas
do país, por eyemplo, foi considerada um critério importante
para 78' dos adeptos de Mula e para 7:' dos de Dri~ola e de Eovas
. proporções relativamente menores quando comparadas com os 88'
do eleitorado de Eollor e :9' dos que preferiram os candidatos
menos votados/ Oa verdade, este/ parece ter sido o critério
decisivo para este último grupo de eleitores/
Oo que se refere ao quesito %ser o candidato um homem com
idéias próprias, independentes%, os eleitores de Eollor*88'+ ,
Mula*88'+
e Dri~ola*89'+ , encontraram.se
próyimos de um
consenso,
ficando
por
conta
dos que
preferiram Nario
Eovas*74'+ , o afastamento da média/ Gsse último grupo se
destacou, juntamente com os que apoiaram Eollor, por uma ênfase
maior no critério da %eyperiência de governo% *93' e 91',

56
respectivamente+
que, no caso dos que
surpreendentemente, só importou para 71'/

apoiaram

Dri~ola,

n apoio dos padres ou da Kgreja ao candidato, relevante
para
os eleitores de Eollor*86'+ e de Mula*81'+, importou para
apenas
56'
dos que preferiram Dri~ola/ Clgo semelhante
aconteceu quando se propôs como critério as chances de vitória do
candidato/
6

C relevância
atribuida ao apoio
do sindicato
trabalhadores ao candidato foi que destacou
os eleitores
Hrente Drasil Qopular; 97' dos que optaram por Mula indicaram
este um critério importante/ P mesmo só aconteceu para
67'
eleitores de Dri~ola, 63' de Eovas e 62' de Eollor/

dos
da
ser
dos

Ps que escolheram votar em Mula se destacaram, também,
pela importância atribuida
i
indicação do candidato pelo
partido que apoiaram*77'+ , com oito pontos percentuais acima dos
eleitores de Eollor*69'+/ Xale notar/que, em ambos os grupos, os
percentuais que atribuiram relevância t indicação
do partido
político foram bastante superiores àqueles obtidos
entre os
adeptos de Eovas*5:'+ e de Dri~ola*48'+/
C juventude do candidato foi, comparativamente, mais
importante para os eleitores de Eollor*64'+ que para os demais,
atingindo o mínimo entre os que escolheram Dri~ola*2:'+ /
Vm outro critério que estabeleceu distinções significativas
entre os eleitorados foi a recomendação dos grupos primários;
importou para 55' e 53' dos eleitores de Eollor e de Mula,
respectivamente, caindo sensivelmente
entre os adeptos de
Eovas*38'+ e de Dri~12a*33'+/
6
+
Fa mesma forma, os eleitores se distanciaram com respeito
importância de uma postura anti.governista por parte do
candidato/ Cqui, entretanto, a distribuição foi diferente; %ser
contra Tarnez% só importou para
26' dos que preferem Eovas,
atingindo o/ dobro*41'+ entre os que apoiaram Dri~ola e um pouco
mais entre os adeptos deEollor e de Mula*44'+/
i

Gm se eoaualen
uma linha
a partir das proporções médias
obtidas
em cada
um dos quesitos,
e em se destacando
comparativamente os eleitores por candidato, tem.se que os que
apoiam Eollor e Mula situam.se acima
desta linha média,
enquanto que o inverso ocorre com os que preferem Eovas, Dri~ola
e os demais candidatos/
Gste pode ser um efeito da assimetria
das preferências em favor dos dois primeiros / G ) interessante,
todavia, observar
os itens nos quais
esta tendência é
revertida, ou seja, onde os julgamentos dos eleitorados dos
candidatos mais se afastam daquela linha média/
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Oo caso
de Eollor,
é digna de menção a redu~ida
importância atribuida
ao apoio do sindicato de trabalhadores,
que o tliferenciou de Mula, mas não de Eovas e de Dri~ola/ Gm se
tratando de Mula, destaca.se a relevância atribuida ao apoio do
sindicato de trabalhadores e à indicação do candidato pelo
partido/ C importânciaatribuida
t eyperiência
de governo por
parte do candidato é o que distingue os eleitores de Nario Eovas/
Ruanto a Meonel Dri~ola ressalta.se, de um lado, a maior ênfase
na capacidade do candidato para morali~·r o país ,e a) sua
independência
de idéias, e de outro lado= a importância
relativamente menor da indicação do partido . inferior mesmo ao
apoio dos padres e da Kgreja ao candidato/ Hinalmente, destaca.se
o significado da afinidade de idéias com o candidato entre os
eleitores daqueles menos votados/
Rual a proyimidade entre estes critérios, por um lado, e as
avaliações e eypectativas dos eleitores, por outroB Gm que medida
a sua adoção
encontra afinidades com atitudes e valores
políticos mais amplos dos diferentes grupos de eleitoresB
Uambém quando se eyaminam as atitudes e valores políticos,
os dados indicam
não haver propriamente
divergências
absolutas entre os eleitorados, mas antes diferenças de ênfase
conforme as proposições apresentadas *Uabela 33+/
Gm se tratando da atitude quanto ao governo e as lideranças
políticas, estas diferenças são mínimas/
Gntre :9' e :2'
dos
eleitores de todos os candidatos concordaram que % Te o governo
fosse mais forte e decidido, a vida no pais estaria melhor%/
Dastante consistente com esta posição foi aquela, adotada por :7·
a :1', de que %P que o país precisa, na verdade, é de líderes
enérgicos e decididos% . um indicativo da generali~ada demanda
por governo, assinalada anteriormente neste estudo/
Cs distinções entre os eleitorados dos candidatos começaram
a se tornar mais nítidas quando se propôs
que 110 principal
problema
do país
é a desonestidade dos políticos%
a
concordância entre os eleitores de Mula*:6'+ e de Eovas*:4'+ foi
sensivelmente mais elevada do que entre os de Dri~ola *94'+ e de
Eollor*93'+ /
Cinda mais acentuadas se tornaram as variações atitudinais
entre os eleitorados quando o foco incidiu sobre os julgamentos
quanto ao comportamento e a prática política do povo/ Horam
91'
dos eleitores de Mula, 95' dos de Eo221r e 97' dos de Eovas os
que concordaram que %P brasileiro sempre prefere passar por cima
das regras e dar um jeitinho do que enfrentar as dificuldades%/
Gstes percentuais se elevaram para
:6' na opinião dos que
preferiram Dri~ola ou dos que se decidiram pelos candidatos menos
votados/

%
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Gstes dois últimos grupos mantiveram a severidade da sua
crítica quando
respectivamente 95' eÇ 9:' sustentaram que %P
problema do país é que os brasileiros querem levar vantagem em
tudo%/ Qercentuais bem menores dos eleitores de Mula*81'+, de
Eollor*82'+ e de Eovas*85'+ concordaram com esta proposição/
C despeito desta maior severidade do eleitorado de Meonel
Dri~ola, a atitude ma l+d elitista com relação ao eyercício da
cidadania política
ficou por conta Çdos adeptos de Nario Eovas;
86' concordaram que %P povo não sabe votar%, e quase a metade
*57'+ sustentou que %Tomente as pessoas mais instruidas deveriam
votar% /
Ruanto aos demais eleitorados, no que se refere à primeira
proposição, os índices de concordância foram maiores entre os que
preferiram Mula *77'+, e quase iguais entre os bri~olistas*71'+ e
os adeptos de Eollor*6:'+/ Lá no que di~ respeito à segunda
assertiva, as diferenças nas proporções de concordância foram
mais acentuadas em relação ao eleitoradoL 71221rido*48'+· /Ps
demais apresentaram índices bastante próyimos daqueles obtidos
entre os que apoiaram o candidato do QTFD/
Xale assinalar que, se fosse estabelecido um continuum
quanto ao elitismo dos eleitorados, o de Eovas estaria situad7
no limite superior eÇ o de Eollor no eytremo inferior/ Ksto,
entretanto, não deve obscurecer o fato de que é generali~ada a
concepção de que o povo vota mal/
Fe resto, são significativas as ambiguidades nas atitudes
dos eleitores com relação ao eyercício da cidadania política; o
mesmo eleitorado que se manifestou mais confiante na capacidade
do povo para votar e que menos aceitPu a instrução como critério
condicionador do eyercício do voto, foi o que mais concordou com
a proposição de que %Tomente as pessoas mais instruidas deveriam
se candidatar a cargos pPlíticos%/ Gsta posição foi adotada por
82' dos que apoiaram Eollor . um percentual apenas superado pelos
eleitores dos candidatos menos votados*84'+, e superior até mesmo
àquele encontrado entre os que escolheram Nario Eovas *79'+/G 6
notável, entretanto, a diferença entre estes percentuais
·
aqueles obtidos entre os que se decidiram por Mula*62'+ e
Dri~ola*54'+/
C
Gm
que
medida
estas
atitudes
mais
pontuais
se
compatibili~am com valores políticos mais abrangentesB Oum
primeiro momento parece haver uma certa consistência nas posições
adotadas, de um lado, pelo eleitorado de Nario Eovas, e de outro),
pelo de Dri~ola/Ç
/
Hoi no primeiro, por eyemplo, que se encontrou o menor dos
percentuais de concordância com a proposição de que %P melhor
sistema político v aquele baseado em eleições diretas%
; 84' /
Teguiram.se, em ordem ascendente, os que apoiaram Eollor*98'+, os
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que
preferiram
candidatos*:4'+/

Mula*9:'+,

Dri~ola*:1'+

e

os

demais

Gsta
atitude
menos
consistente
çom
a prática da
democracia, entretanto, pareceu não se sustentar entre os
adeptos de Eovas quando mudaram as proposições/ Horam apenas 48'
deles os que concordaram que %Ps partidos políticos não servem
para nada, fa~em mais mal do que bem ao país%= e são 54' os que
sustentaram que %C democracia é perigosa, pode tra~er a desordem
e a desorgani~ação% / Gm se tratando destas duas assertivas,
percentuais menores de concordância
só foram encontrados entre
os bri~olistas, com 43' e 37' respectivamente/ Gstas proporções
se/elevaram, todavia, entre os eleitores de Eollor*59') e 55'+ e
atingiram o máyimo
entre os adeptos de Mula *63' e 64'+, os
únicos entre os quais a concordância é majoritária/
Xale
observar que uma ênfase bem maior e uma maior
coerência nas atitudes e valores democráticos foi característica
dos eleitores de Meonel Dri~ola/
Hoi entre eles que se
encontrou, por eyemplo, o maior percentual de concordância com a
idéia
de que
%Rualquer
que seja a situação, um regime
democrático é sempre preferível a um governo não.democrático%;
76'
Qroporções significativamente inferiores foram obtidas
entre
os que
se decidiram
por
Eovas*59'+ , Mula*53'+ e
Eollor*51'+/
Vm padrão semelhante, com distinções são menos acentuadas,
foi encontrado
em relação
às assertivas que envolvem a
participação dos militares na política/ Horam 44' dos adeptos de
Dri~ola *contra 58' dos de Eovas, 53' dos de Eollor, e 4:' dos
de Mula+ os que concordaram que %Cs coisas estão tão ruins que
seriam melhor que os militares voltassem ao governo%/ Ksto talve~
pudesse ser eyplicado por serem os bri~olistas os que menos
concordaram que %Ps governos militares são mais eficientes que
os governos civis% *36'+, frente t concordância
de) 61' dos
eleitores de Eovas, 59' dos de Eollor e 57' dos de Mula/
Pcorre, todavia, que aquilo que aparentemente distingue as
atitudes
do eleitorado bri~olista
não é o critério d·
eficiência/
Ruando foi proposto que %P importante é o governo
ser eleito, mesmo que não seja muito capa~ ou não faça muita
coisa% , a maior proporção dos que atribuiram prima~ia t
legitimidade eleitoral foi encontrada entre os que decidiram
votar em Dri~ola*35'+ , seguidos dos adeptos de Eollor*34'+/ de
Mula*28'+ e de Eovas*23'+/ Timilarmente, quando se propôs que % P
importante é ter um governo que faça muita coisa, mesmo que roube
um pouco% , os que concordaram
foram 55' dos eleitores de
Dri~ola, contra 77' dos que optaram por Mula, 69' dos que
preferiram Eollor, e 67' dos adeptos de Eovas/

,

1

5:
6

Gstas
variações
comparativas
não devem, entretanto,
obscurecer o fato de que
proporções majoritárias de todos 7d
eleitorados preferem enfati~ar a
eficiência e a capacidade
governativa em detrimento da legitimidadecc=Anquistada nas urnas
e, até mesmo, da probidade administrativa . de forma bastante
sugestiva, consistente com a %demanda. de governo%típica
do
eleitorado em geral, .conforme assinalado anteriormente neste
trabalho/
Gsta menor
relevância da institucionalidade democrática
vis.à.vis a capacidade governativa emerge de forma muito nítida
na priori~ação
dos valores característicos da democracia,
conforme as percepções dos eleitores/
Ruando solicitados a indagar o que é mais importante, em
primeiro
e em segundo lVgar, para di~er que Vm país é
democrático, proporções majoritárias
apontaram
%Rue todos
tenham alimentação e moradia e %Rue . haja mais igualdade e
justiça social%/ Gm se analisando as médias entre os percentu·is
do primeiro e do .segundo lugares, na ordem de importância
atribuida
pelos eleitores a cada um dos ítens, algumas
distinções significativas se fa~em notar/ LGntre os do)i
s "itens
descritos acima, o primeiro foi indicado por 46' dos eleitores de
Eollor, 45' dos de Mula, 39' dos de .Eovas e 36,6' dos de
Dri~ola/ G o segundo foi apontado por 41' dos adeptos de Eollor,
39' dos de Eovas, 38' dos de Dri~ola e 37,6' dos de Mula/
C relevância atribuida aos valores sociais se torna ainda
mais
notável
quando comparada com os índices obtidos na
indicação dos valores associados à cidadania civil e política/
Qara os eleitores de Eollor o que menos
importou foi a
plural idade partidária *2'+, seguindo.se em ordem ascendente
a
liberdade de crítica e de protesto*5,6'+, a liberdade de
participação e associação *8'+, o respeito às minorias *:'+ e a
reali~ação de eleições diretas*24,6'+/
C despeito de variações
percentuais, esta mesma curva de prioridades foi encontrada entre
os
eleitores
de
Eovas;
importou
menos
a plural idade
partidária*l'+,
seguida
da
liberdade
de crítica
e de
protesto*4'+, da liberdade de participação e associação*8'+, dos
respeito às minorias *25'+ e da escolha política mediante o voto
direto*2:'+ /
Eomparativamente, os eleitores de Mula se destacaram por
atribuir uma maior relevância à liberdade de participação e de
associação/ Gstas distinções, entretanto, n·o foram ac·ntu·das/
Qara estes eleitores, também, o que menos importou foi a
plural idade partidária*3'+, seguida da liberdade de crítica e de
protesto*7'+,
da
liberdade
de
participação
e
de
associação*:,6'+ , dos respeito às minorias *21'+ e da eyistência
de eleições diretas*23'+/
6

,
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Vma distribuição efetivamente mais diferenciada
foi obtida
entre fls fileiras bri~olistas;
ali, o que menos importou foi a
liberdade
de
participação
e de
associação,
que
apenas
5'
consideraram
um valor fundamental
para caracteri~ar
um país
como

UCDGMC

34

Xalores Femocráticos por Kntenção de Xoto na
Gleição Qresidencial de 2:9: em Uaguatinga, FH *'+
Eal lar
21
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2
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2

3
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3

9

Miberdade de
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5

7
7

8
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3

4

8

4

36
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37
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33 42
37,6
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*255+ *245+

211 211
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9
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7
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9
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8
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5

7
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9

6

6
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4

21
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7

P

Putros

,

32

9 22
:,6

8

Climento e
Noradia para
Uodos

8
23

5,6

Eovas

5,6

2

21
24,6

Miberdade de
Qarticipação

UPUCM

2

Dri~ola

,

28

às

31

Mula

25

39

39
43,6
48

39

3:

211 211
*69+ *67+

211 211
*84+ *83+

Honte; Qesquisa Gleitoral 2:9:, VnD/
. Ps valores em negrito entre as duas colunas de cada candidato
representam a média dos percentuaisdo
21/ e do 31/ lugares/
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democrático/ Fe outro lado, foram os que decidiram votar em
Dri~ola que mais
indicaram a pluralidade partidária *5,6'+ e a
liberade de crítica e de protêsto*8'+ como atributos essenciais
da democracia/ Horam também estes eleitores
os que mais
enfati~aram a importância das eleições diretas; a média dos
percentuais
do primeiro e do segundo lugares atingiu
32',
sendo que 47' dos bri~olistas indicaram este item como o primeiro
mais importante/

6/6 . Náscaras ,- QerfisB
O eZame dos dados relativos aos eleitorados dos diversos
candidatos permite constatar que, em Uaguatinga, a decisão
de
voto na eleição presidencial de 2:9: não foi um fenômeno
errático/
C despeito de atitudes generali~adas, como a insatisfação
com a situação do país,a
demanda por governo efetivo
e o
descrédito com relação às instituições políticas tradicionais.
foi possível
encontrar distinções significativas entre os
eleitorados dos candidatos/
Cssim,
muito
embora quase metade dos eleitores não
manifestasse
identificação com qu·lquer dos partidos, a escolha
do candidato a Qresidente
eypressou a eyistência de clivagens
sócio.econômicas
e políticas
bastante definidas
perfis
diferenciados, em lugar de KKmáscaras% que ocultassem produtos da
manipulação política ou do abuso do poder/

Eonclusão

Eonclusães significativas emergiram
da investigação
reali~ada/ Cpesar de ter questionado a situação geral do país, o
desempenho governamental e o sistema representativo, o eleitorado
de
Uaguatinga não
manifestou sua insatisfação mediante
comportamentos apáticos= ao contrário, revelou um interesse
relativamente alto pela política/

63

O percentual de identificação partidária foi relativo a
pouco mais da metade
dos eleitores/ C decisão de voto se
orientou prioritariamente pelos atributos pessoais do candidato,
mesmo
entre
os que afirmaram
ter preferência por algum
partido/Ps valores político.democráticos se situaram em segundo
plano, quer em relação à eficiência governamental, quer vis.à.
vis às dimensões sociais da democracia/ C demanda por governo
veio acompanhada
por uma desvalori~ação das instituições
políticas/
C confiança no Qresidente da Sepública, a desconfiança dos
partidos e do Eongresso, a eypectativa de efí/c
í/ênc
í,a. mesmo que
esta implique custos políticos elevados . apontam
perspectivas
pouco
animadoras
quanto
ao
fortalecimento
de
uma
institucionalidade democrática a curto pra~o/
Qor um lado, estes resultados podem ser eyplicados através
da baiya
institucionali~ação do sistema partidário na história
política do país, e pela conjuntura específica da Oova Sepública,)
que combinou
%desgoverno% com a deslegitimação da /estrutura
parlamentar e partidária/ Qor outro lado, o baiyo enrai~amento
dos partidos no eleitorado de Uaguatinga e o fato
de não ter
havido uma participação plena e regular da cidade no processo
eleitoral, devem ter contribuido para acentuar
as tendências
encontradas/
Eom a modificação deste conteyto, a partir de 2::1, é
possível que o cenário descrito seja atenuado, na medida que os
cidadãos do Fistrito Hederal passarão a conviver com uma
estrutura de representação local que possibilitará uma maior
visibilidade das atribuições das instituições representativas, e
permitirá, talve~, uma maior valori~ação das mesmas/

Ootas;
2 . Oair Dicalho de Tou~a, et alli, Uaguatinga; Vma Jistória
Eandanga, Selatório de Qesquisa EOQq, Nimeo, setembro 2:9:/
3 . Nensário Gstatístico do Fistrito Hederal, Drasília; EPFGQMCO,
v/ 9*5+, abril 2:9:, pago 6:/ P decreto do Ioverno do FH de
36021094
que
fiyou
os novos
limites
das Segiões

Cdministrativas determinou a autonomia de Eeilândia/ C
amostra com a qual se trabalhou foi baseada nos limites/
anteriores de Uaguatinga e, portanto, compreendeu Eeilândia/
4 . Qesquisa Oacional por Cmostra de Fomicílio *QOCF+/ Fados
Qreliminares, KDIG, 2:99, mimeo, Uabela 4/:/ 6
5 . Kd/ Kbid/
6

Kbid/, Uabela 4/3/

7
Doletim Kndicadores Tociais/ in Kndicadores sociais,
Drasília, EPFGQMCO, Cno ZXKKK, no/ 2, junho 2:9:, pag 49/
8 . Cnuário Gstatístico do Fistrito Hederal, Drasília, EPFGQMCO,
2:99, pag 614/
9 . Ttatus ocupacional baiyo; costureiros, sapateiros, serventes
de pedreiro,
porteiros
e vigias,
fayineiros,
garçons,
biscateiros/ Ttatus ocupacional médio; técnicos administrativos,
comerciantes, gerentes, analistas,/ secretárias, recepcionistas,
bancários, professores primários e secundários, vendedores,
mestres de obras,
oficiais e praças das HH CC, pesquisadores
autônomos,
tipógrafos, eletricistas, operários qualificados em
geral, motoristas, bibliotecários, escriturários, fotógrafos,
programadores e analistas de sistema, etc/ Ttatus ocupacional
alto; diretores de empresas, administradores de bancos e de
empresas,
médicos,
dentistas,
earraacêun
biológos,
arquitetos,
engenheiros,
geólogos,
economistas,
contadores,
advogados,
magistrados,
psicólogos, pedagogos,
pesquisadores, cientistas, sociólogos/)
z.cnp

)

rfq.fo,z.lao

Lnp

)(

: . C respeito do papel dos partidos de mobili~ação e de
organi~ação das preferências políticas, ver o estudo
clássico de G/G/ Tchattschneider, Uhe Temi.Tovereign Qeople,
O/]/, Jolt, Sinehart and Yinston, 2:71/
21 . Xer os seguintes trabalhos; Dolivar Mamounier e Hernando
Jenrique Eardoso, Ps Qartidos e as Gleições no Drasil, Sio
de Laneiro, EGDSCQ0Qa~ e Uerra, 2:86= Habio Yanderlez Seis
*org/+, Ps Qartidos e o Segime/ C Mógica do Qrocesso
Gleitoral Drasileiro, Tão Qaulo, Tímbolo, 2:89= Dolivar
Mamounier*org/+, Xoto de Fesconfiança/ Gleições e Nudança
Qolítica no Drasil ; 2:81.2:89:, Qetrópolis, Xo~es, 2:91/
22 . Gli~abeth Dalbachevskz, %Kdentificação Qartidária e
Eomportamento Qolítico%, Urabalho .apresentado no ZKK
6
Gncontro Cnual da COQPET, Cguas de Tão Qedro, outubro 2:9/9/Naria
Ludith de Drito Nus~znski, % Ps Gleitores Qaulistanos ein)2:97;C
Narca do Pposicionismo% in Naria Uere~a Tadek et alli, Gleições

C

à
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2:97, Tão Qaulo; XérticejGd/ Sevista dos
2:9:/

UribunaisjKFGTQ,

23 . Cntônio Mavareda, %Iovernos, Qartidos e /Gleições Tegundo a
Ppinião Qública; P Drasil de 2:9: Eomparado ao de 2:75%, in
Fadós, vol/ 43*4+, 2:9:/
24 . Eonfrontando estes resultados com os da eleição para a
Cssembléia
Eonstituinte
em Uaguatinga, de maneira
aproyimada, se constatou a ocorrência de um efetivo
realinhamento partidário/ P QU,que estava em quarto lugar,
com :' dos votos, passou para o primeiro, com 36' das
indicações de preferências/ P QNFD evoluiu 6da primeira *44'+
para a terceira
posição*7'+/ P QFU esteve, em 2:97, em
terceiro lugar, com 21' dos votos, e obteve 4' das simpatias
partidárias, situando.se em quarto lugar, em 2:9:/
25 . T/ Xerba e O/J/ Oie, Qarticipation in Cmerica; Qolitica"
Femocracz/and Tocial Ggualitz, Jarper ( Sox, O/]/,/2:83 /
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