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PRESIDENTE PRUDENTE: O CRESCIMENTO DA OPOSIÇÃO 
NUM REDUTO ARENISTA * 

Bolivar Lamounier  

Introdução  
Urbanização e Comportamento Eleitoral 

Estudos realizados em 1974 indicaram claramente a existência de 
uma inclinação oposicionista nas principais cidades do país, fato 
posteriormente confirmado em sucessivas pesquisas de opinião1. Um dos 
reflexos mais notórios dessa tendência foi o crescimento do MDB – 
crescimento que se deve medir não somente através da votação obtida em 
1974 e em 1976, mas sobretudo, talvez, nos atrativos que a legenda passou 
a oferecer como veículo de ingresso na vida pública. Não resta dúvida de 
que algumas mudanças se veem operando, e de que elas tiveram em 1974 o 
seu ponto de inflexão ascendente, em franco contraste com a existência 
meramente vegetativa do MDB até então.  

Em que consiste, porém, a referida, inclinação “oposicionista” da 
opinião pública? Trata-se de um sentimento difuso de insatisfação, ou 
haverá nela algo mais estruturado? Será um fenômeno limitado às grandes 
capitais, ou terá a esta altura alcançado um raio de difusão mais amplo? 
Tais são, em forma resumida, as questões que motivaram a realização de 

                                                 
* Diversas pessoas colaboraram na realização deste trabalho. A pesquisa de campo em 
Presidente Prudente não teria sido possível sem a colaboração das professoras Mariangela 
Dincao e Dulce Whitaker, e do eficiente trabalho de supervisão realizado por Celina Duarte, 
Berenice Lacroix e Shiguenoli Miyamoto. Contou também o autor com a colaboração de 
Maria Dalva Gil Kinzo em todas as fases do trabalho, desde a pesquisa de campo até a 
redação final. Maria do Carmos C. Souza fez atenta leitura do texto e ofereceu inúmeras 
sugestões. A Marcelo C. Gouveia e Ivaldo Silva devo especiais agradecimentos pelo zelo 
demonstrado no processamento dos dados. 
1 Ver LAMOUNIER, B. e CARDOSO, F. H. Os Partidos e as Eleições no Brasil. Rio: Paz e 
Terra, 1976. Sobre a série de pesquisas do Instituto Gallup, ver “A opinião pública já sabe o 
que é a democracia”, na revista Isto é, nº 40, 28 de setembro de 1977. 
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um estudo comparativo das eleições municipais de 1976 em Presidente 
Prudente (SP), Caxias do Sul (RS), Juiz de Fora (MG) e Niterói (RJ).  

Sabe-se que o comportamento eleitoral, como de resto qualquer 
manifestação da opinião pública, jamais se apresenta homogêneo, mas sim 
como um agregado de diferentes interesses e percepções. Neste sentido, as 
indagações acima expostas precisariam ser desde logo redefinidas como 
uma busca das diferentes níveis de organização da opinião coletiva, ou das 
diferentes linhas de clivagem que acabam por encontrar no resultado das 
urnas uma expressão mais simples. Esta advertência torna-se ainda mais 
necessária se lembrarmos que a própria conjuntura política de 1976 
reforçou o desejo que normalmente se tem de extrair das urnas uma 
interpretação clara e unívoca, ou, como se diz na linguagem da teoria 
política, um mandato. O MDB, fortalecido pela vitória de 1974, mas já 
submetido à força corrosiva da rotina, do desencanto, e das dissensões 
internas, precisava reafirmar-se, mostrando novos avanços. Por seu lado, o 
governo sentia claramente a necessidade de “recuperar a ARENA”, ou seja, 
de neutralizar as evocações da derrota de 1974, tanto assim que o próprio 
Presidente da República empenhou-se pessoalmente na campanha, 
emprestando-lhe algumas vezes certo sabor plebiscitário.  

Estas são evidentemente preocupações próprias e legítimas do 
discurso político, que se caracteriza por uma elevada pretensão de síntese. 
Cumpre porém distingui-las da análise empírica, que, como vimos, procura 
reconstituir o processo pelo qual percepções e interesses diferenciados se 
agregam para formar o resultado eleitoral. Além disso, é necessário 
salientar desde o início as circunstâncias particulares nas quais se travam os 
pleitos municipais. Nestes, é compreensivelmente maior a presença de 
motivações locais, maior o peso das lealdades imediatas, e menor, segundo 
se supõe, o relevo dos alinhamentos propriamente ideológicos. Poder-se-ia 
mesmo considerar que estas características da eleição municipal torná-la-
iam impróprias para o estudo das questões acima mencionadas, ou seja, das 
transformações mais amplas que se estariam atualmente processando na 
opinião pública brasileira.  

Na realidade, optamos por dar a esta questão a formulação inversa, 
definindo como objeto do estudo precisamente a extensão em que até 
mesmo as eleições municipais poderiam estar sendo permeadas por 
preocupações semelhantes às que se refletem nos pleitos estaduais e 
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federais. É afinal de contas perfeitamente possível que o caráter “local” das 
eleições municipais se haja alterado, ou se venha a alterar, como 
consequência da urbanização, do adensamento das comunicações, e da 
expansão da rede viária. Estas transformações de infraestrutura já produzem 
visíveis ressonâncias no terreno político, redefinindo velhos problemas 
“locais” como novos problemas “urbanos” que exigem atenção até mesmo 
das mais altas esferas do governo federal; e provocando o aparecimento de 
disputas ideológicas em cenários municipais antes impermeáveis a 
preocupações dessa natureza.  

Para bem compreender o alcance da inversão de ótica acima referida, 
é conveniente partir de duas constatações básicas. A primeira é que já se 
configurou no Brasil uma rede urbana extensa, não mais redutível ao velho 
modelo do urbano como algo limitado às grandes capitais e a sua 
circunvizinhança imediata2. Trata-se, hoje, de uma, rede amplamente 
distribuída no espaço. A segunda constatação é que, muito embora o 
dinamismo da expansão urbana possa dever-se em última análise ao 
processo global de industrialização, não se pode dizer que os maiores 
centros urbanos sejam invariavelmente centros industriais importantes. 
Tem-se, na realidade, um sistema urbano caracterizado por elevado 
coeficiente de diferenciação e especialização funcional, circunstância 
facilmente observável quando se atenta para a existência de cidades de 
porte considerável e ao mesmo tempo destituídas de qualquer base 
industrial. Neste sentido, ao invés da visão tradicional que simplesmente 
contrasta o localismo das disputas municipais com o caráter eventualmente 
ideológico das campanhas estaduais e nacionais, parece-nos mais 
apropriado tomar como centro de atenção os novos processos que se acham 
em gestação, notadamente o impacto do sistema urbano sobre a atividade 
política. O presente ensaio é uma contribuição neste sentido, baseando-se 
principalmente na pesquisa realizada em Presidente Prudente, município 
localizado no extremo-oeste paulista, nas três semanas que precederam a 
eleição municipal de 1976.  

                                                 
2 Cf. FARIA, Vilmar – “Uma Tipologia Empírica das Cidades Brasileiras”, CEBRAP, 
mimeo, 1975. 
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Primeira Parte  
As Eleições de 1976 em Presidente Prudente  

Ao mesmo tempo em que o presidente Ernesto Geisel emprestava 
caráter plebiscitário à eleição de 1976, advertindo que o sucesso da 
ARENA ser-lhe-ia necessário mais tarde para a efetivação de seus planos de 
reforma política, buscou o seu governo forçar o que pleonasticamente se 
poderia chamar de municipalização do pleito: uma tentativa de confinar ao 
máximo a disputa ao âmbito local. O principal instrumento utilizado nesse 
esforço foi, como é notório, a Lei Falcão, que restringiu o acesso dos dois 
partidos à televisão e ao rádio. Tal esforço haveria de ser forçosamente 
eficaz numa cidade distante dos principais centros e que se baseia quase que 
inteiramente na grande pecuária e no comércio. O setor industrial de 
Presidente Prudente ocupa apenas 25% da força de trabalho do município e 
praticamente se resume em indústrias tradicionais, notadamente no setor 
alimentício, no tratamento do couro e outros ramos igualmente associados à 
atividade agropastoril. O campo, que num passado mais ou menos distante 
assistiu à expansão cafeeira, e posteriormente à disseminação de diversas 
culturas em regime de pequena propriedade, assiste hoje a um acelerado 
retorno à grande propriedade, à medida que as terras vão sendo utilizadas 
para a pecuária de corte. As últimas informações disponíveis, de 1970, 
certamente defasadas, situam em apenas 16% a parcela da força de trabalho 
empregada no setor primário. Restam, portanto, 59% para o comércio e 
demais serviços, predominantemente urbanos. É fácil ver que, numa 
estrutura desse tipo, as oportunidades de emprego dependerão 
frequentemente de favores e lealdades pessoais: uma teia de relações 
propícia ao que se poderia chamar de neocoronelismo urbano. Será, de 
qualquer modo, uma estrutura pouco receptiva ao apelo oposicionista, nos 
termos da disputa partidária que hoje se trava no Brasil.  

Com efeito, sofreu o MDB contundente derrota em Presidente 
Prudente. A margem a favor da ARENA (ver Tabela I) foi nada menos que 
4.5 votos contra 1 do MDB, para a Prefeitura, e 3.6 contra 1, para a Câmara 
Municipal.  

Para melhor avaliar a significação destes números, e em particular o 
que eles indicam como fragilidade local do MDB, comparemo-los com os 
resultados de outras grandes cidades paulistas. Pelo Censo de 1970, tinha 
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São Paulo 57 municípios com mais de 30 mil habitantes na zona urbana. 
Excluída a capital e quatro outros municípios cujos prefeitos são nomeados, 
o MDB ganhou a Prefeitura, em 1976, em 23 – das restantes 52 cidades. 
Nas 29 onde a vitória coube à Arena, somente três deram a este partido uma 
margem mais expressiva sobre o MDB do que Presidente Prudente: a saber, 
Rio Claro, 17 a 1; Tupã, 8 a 1; Itu, 7 a 1.  

Tabela I – resultados oficiais da eleição de 1976 para a prefeitura e para a câmara 
municipal, em presidente prudente.  

Partidos  Prefeitura Câmara Municipal 
ARENA  32.559 30.230 
MDB  7.300 8.429 
Votos em branco e nulos  1.874 3.074 
Total  41.733 41.733 
Fonte: TRE-SP, Boletim Eleitoral, ano XVI, nº 5, 1977.  

Observe-se que Presidente Prudente, apoiada sobre uma estrutura 
sócio-econômica de certo modo rudimentar, é apesar de tudo uma cidade de 
porte considerável, registrando 92 mil habitantes no Censo de 1970. Se 
tomarmos como base de comparação somente as cidades que em 1970 
possuíam mais de 100 mil habitantes, constatamos que em 1976 o MDB 
ganhou 10 das 15 prefeituras disputadas, e fez maioria em 10 das 17 
câmaras municipais. Trata-se, portanto, de uma categoria de cidades 
nitidamente receptiva ao apelo oposicionista. Nesta categoria, nos casos em 
que se verificou a vitória da ARENA, a margem de votos foi modesta, com 
uma exceção: Jundiaí, onde o partido situacionista alcançou quase 4 votos 
para cada voto dado ao MDB.  

Dir-se-á, entretanto, que a comparação mais apropriada seria aquela 
que tomasse Presidente Prudente como um termo médio, e não como o 
limite inferior da categoria. A Tabela II mostra o número de votos dados à 
ARENA para cada voto dado ao MDB, em 1972 e 1976, nas cidades que 
em 1970 possuíam entre 60 e 120 mil habitantes. Considerando 
primeiramente as eleições de 1976, vê-se que a oposição ganhou a 
Prefeitura em 7 das 16 cidades desta categoria, e fez maioria na Câmara em 
5 das 15 cidades onde apresentou candidatos. É portanto óbvio que a 
receptividade ao MDB é menor nesta faixa do que na categoria que 
compreende as cidades de mais de 100 mil habitantes. Observe-se, 
entretanto, que somente num caso – Rio Claro – obteve a ARENA uma 
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margem de votos maior para a Prefeitura do que em Presidente Prudente; e 
em nenhum caso (excetuando-se Rio Claro, onde o MDB não concorreu) 
uma margem maior para a Câmara de Vereadores. Ou seja, os resultados de 
Presidente Prudente são realmente extremos, dentro desta categoria de 
cidades, sendo talvez inevitável interpretá-los como o desfecho “normal” de 
uma disputa travada a 500 km da capital, numa sociedade assentada sobre 
uma base econômica pouco diferenciada, e sem a intervenção das 
comunicações de massa para retirá-la de seu ensimesmamento.  

Tabela II – Número de votos dados a ARENA para cada voto dado ao MDB nas 
cidades paulistas que possuíam entre 60 e 120 mil habitantes em 1970, nas 
eleições municipais de 1972 e 1976.  

Prefeitura Câmara municipal 
Cidade  

População 
urbana 

(em milhares) 
1972 1976 1972 1976 

Americana  62 0.92 0.80 0.85 0.76 
Araçatuba  87 (*) 2.37 (*) 3.14 
Araraquara  85 (*) 0.77 1.74 1.24 
Diadema  68 0.79 0.32 1.32 0.71 
Franca  87 26.70 1.24 8.44 1.38 
Guarujá  90 4.38 0.86 1.83 0.99 
Limeira  77 5.73 1.05 2.35 1.11 
Marília  76 (*) 3.69 6.21 2.61 
Mauá  102 0.49 0.69 0.58 0.61 
Mogi das 
Cruzes  

110 (*) 1.32 2.04 1.40 

Presidente 
Prudente  

93 53.62 4.46 6.81 3.59 

Rio Claro  70 2.60 17.50 3.28 (*) 
São Carlos  76 (*) . 1.37 3.49 1.50 
São José do Rio 
Preto  

110 38.29 1.38 11.00 1.98 

São Vicente  116 (*) 0.63 2.82 0.82 
Taubaté  100 0.59 2.55 0.86 1.48 
(*) O MDB não apresentou candidatos.  
Fonte dos dados originais: TRE-SP, Boletim Eleitoral, Ano XVI, nº 5, 1977.  

Esta interpretação, contudo, é apenas parcialmente válida. A própria 
Tabela II, acima, fornece alguns elementos que a contestam. A enorme 
variação que se observa na razão ARENA/MDB entre os 16 municípios, 



 13 

tanto para a Prefeitura como para a Câmara, por si só lança alguma dúvida 
sobre uma interpretação tão estritamente determinista das relações entre a 
base econômica e o processo político eleitoral. Este ponto torna-se ainda 
mais evidente quando examinamos a evolução havida entre 1972 e 1976. 
Verifica-se, com efeito, que até mesmo os 4.5 contra 1 sofridos pelo MDB 
em Presidente Prudente em 1976 constituem um bom resultado quando 
comparados aos 53.5 contra 1 de 1972. Em Franca, onde havia perdido de 
quase 27 contra 1, o MDB é vencido por estreita margem em 1976, dando-
se o mesmo em São José do Rio Preto, onde passa de 38 para 1.38 contra 1. 
Temos ainda o caso de Rio Claro, na direção inversa: a ARENA aumenta 
em 1976 a sua margem, passando de 2.6 para 17.5 contra 1.  

Mais importante, porém, como contrapeso a uma interpretação 
demasiado simplista dos resultados de Presidente Prudente, é o re-exame da 
própria história eleitoral da cidade. O que se observa, com efeito, é que o 
município não se afasta significativamente da média paulista quando se 
trata de eleições estaduais ou nacionais. Localizado no extremo-oeste do 
estado, sede administrativa da região da Alta Sorocabana, é de se supor que 
fossem bastante precárias as suas comunicações com a capital antes da 
construção da rodovia Castello Branco, e antes das facilidades de 
telecomunicação hoje existentes. Apesar disso, como dizíamos, o exame de 
sua história eleitoral desde 1947 sugere que a população local respondia de 
maneira mais ou menos imediata às reverberações da política estadual e 
nacional. Esta afirmação pode ser ilustrada para o período anterior a 1964 
com o eterno confronto entre o janismo e o ademarismo; para o período 
posterior, com os resultados da eleição de 1974. Ver-se-á em ambos os 
casos que os detentores do poder local não foram capazes de determinar 
inteiramente os resultados dos pleitos estaduais e federais no âmbito do 
município.  

De 1947 a 1962, a prefeitura de Presidente Prudente esteve 
basicamente nas mãos de caciques locais, sob a cobertura partidária do PSP 
e do PSD. Fossem quais fossem, entretanto, as alterações na aliança 
dominante local, tudo indica que ela foi impotente diante de uma 
consistente tendência do eleitorado prudentino a negar seu apoio ao 
ademarismo, mesmo quando era esta a força dominante no Estado; e a 
concedê-lo ao janismo, muito embora faltasse a este, como é notório, uma 
organização partidária comparável à comandada por Adhemar de Barros no 
interior do estado. Senão, vejamos. Em 1947, eleito Adhemar para o 
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governo do estado, Presidente Prudente dava-lhe um percentual de votos 
inferior à sua média no estado, permitindo ao candidato do PSD, Mário 
Tavares, derrotá-lo no município. A diferença entre a votação local e a 
média estadual do velho chefe do PSP tornar-se-ia ainda mais nítida em 
1954, propiciando a Jânio Quadros uma vitória rotunda em Presidente 
Prudente: 45% dos sufrágios, contra 29% de Adhemar. Esta história repete-
se em 1958, quando o candidato janista, Carvalho Pinto, obtém 58% dos 
votos (dez pontos percentuais acima de sua média no estado), novamente 
impondo a Adhemar um duro revés. Mesmo nas duas eleições presidenciais 
de que participou, 1955 e 1960, quando seria lícito esperar mais de sua 
condição de paulista, a performance local do ademarismo foi medíocre. 
Mas é sobretudo no pleito estadual de 1962 que encontramos alento para a 
hipótese de que o eleitorado prudentino acompanha a média paulista 
quando se trata de eleições estaduais ou federais. Compartilhando, sem 
dúvida, a decepção de todo o país com o janismo após a renúncia de agosto 
de 1961, ele finalmente concede a Adhemar a vitória sobre Jânio.  

A recapitulação que acabamos de fazer é por certo impressionista, 
possivelmente sujeita a boa margem de erro. Nenhuma dúvida parece 
porém cabível no que se refere à vitória local de Orestes Quércia, candidato 
do MDB ao Senado em 19743. Refletindo mais uma vez os ventos políticos 
que varriam o estado, concede-lhe Presidente Prudente o mesmo dilúvio de 
votos com que foi agraciado nas maiores cidades paulistas. Neste caso, é 
necessário que se tenha em mente o controle arenista da prefeitura e da 
Câmara, obtido em 1972 por uma margem de votos simplesmente 
avassaladora; e também o fato de que o MDB não consegue derrotar a 
ARENA em Presidente Prudente na votação para a Câmara Federal, e o faz 
por estreita margem no que se refere à Assembleia Legislativa. Não 
obstante, obtém Orestes Quércia nada menos de 64% dos votos, 
praticamente o mesmo que a sua média estadual, contra 29% dados a 
Carvalho Pinto, num total de quase 37 mil votantes. Este resultado indica 

                                                 
3 Em 1966 a ARENA vence as eleições em Presidente Prudente por larga margem: 3.0, 3.1 e 
5.6 votos para cada voto do MDB, respectivamente para a Assembleia, Câmara Federal e 
Senado. Nas eleições municipais de 1968, a diferença a favor da ARENA foi de 23 a 1 para 
prefeito e 3.6 a 1 para a Câmara Municipal. A primeira vitória do MDB se verifica na 
votação para o Senado em 1970, mas com apenas 150 votos de frente, num eleitorado de 38 
mil. Nesse mesmo ano, a vitória arenista para a Assembleia e para a Câmara é total: 12 e 13 
votos para cada voto emedebista, respectivamente. 



 15 

que o processo eleitoral de Presidente Prudente não é tão inteiramente 
previsível a partir dos dados estruturais e da hegemonia local da ARENA 
quanto se poderia inicialmente supor. A importância da televisão na disputa 
de 1974 não desmente, mas ao contrário, confirma, a existência de uma 
fluidez potencial no comportamento do eleitorado – consequência da 
abertura do município às correntes de opinião mais amplas do estado.  

Os candidatos e a campanha  

Poder-se-ia objetar que a história eleitoral de Presidente Prudente 
confirma precisamente o localismo dos pleitos municipais, em contraste 
com o caráter possivelmente ideológico daqueles que se travam nos níveis 
superiores. Essa quase total desvinculação entre o voto ao nível municipal e 
nos demais níveis deve-se, sem dúvida, à inexistência de um contingente 
mais significativo de operários industriais, à quase total rarefação de 
associações autônomas, sindicais ou de outra natureza, e até mesmo à pouca 
especificidade da vida estudantil, pouco diferenciada das demais áreas de 
atividade em Presidente Prudente. Deve-se entretanto considerar que ela é 
também produto do processo político local, e em particular, sob o atual 
regime, da fragilidade local do MDB. É o que veremos em seguida, 
analisando as opções e vicissitudes com que ele se defrontou no decorrer da 
campanha de 1976.  

A convenção da ARENA foi realizada no final de agosto, dela 
resultando a homologação de três sublegendas4. Contudo, dois dos três 
candidatos escolhidos foram impugnados pelo TRE, o que deixou o partido 
situacionista com apenas um candidato até o final de setembro. Tratava-se 
de Antonio Sandoval Neto, homem idoso, três vezes prefeito da cidade, e 
unanimemente descrito pelos observadores locais como um velho cacique, 
legítimo remanescente do coronelismo. Sua penetração entre as camadas 
pobres, mercê de uma imagem paternalista longamente cultivada, era 
perceptível. Dono de uma capacidade quase mítica de comprar votos na 
boca da uma, mantendo durante a campanha a expectativa de uma farta 
distribuição de mantimentos nas vilas pobres para decidir a eleição na 

                                                 
4 O retrospecto da campanha, a seguir, baseia-se em KINZO, Maria D’Alva e MIYAMOTO, 
Shiguenoli – Eleições Municipais de 1976: Acompanhamento do Processo Eleitoral, 
relatório de pesquisa apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 
CEBRAP, mimeo, 1977. 
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última hora, Sandoval inspirava considerável respeito a seus adversários, 
quer no MDB, quer na própria ARENA.  

Do lado emedebista, colocava-se agudamente a questão de decidir 
qual deveria ser o objetivo do partido. Tinha ele plena consciência de ser 
uma minoria num reduto arenista, não obstante a vitória para o Senado em 
1974. Assim, “ou bem se lançava um único candidato com força suficiente 
para suplantar os candidatos arenistas” – candidato esse que o partido não 
possuía em seus quadros; ou então se utilizavam as três sublegendas para 
obter o maior número de votos para o MDB5. A primeira alternativa 
pareceu inicialmente viável, tendo mesmo havido uma tentativa de 
articulação em tomo do padre Francisco Leão, diretor de uma instituição 
filantrópica local, tido como imbatível. Por razões diversas, entre as quais, 
segundo se propalava, poderiam estar inclusive certas promessas de auxílio 
financeiro oferecidas pelo governo estadual, o referido sacerdote não 
aceitou candidatar-se pelo MDB. A partir daí, sem dúvida convencido de 
que a derrota seria inevitável, o MDB resolveu lançar três candidatos, 
optando, ao que parece, por uma campanha singela; ou até mesmo, segundo 
alguns observadores, por uma discreta colaboração com aquele que viria a 
ser, entre os dois candidatos da ARENA, o vitorioso. Homologadas as três 
sublegendas, a oposição lançou os seguintes candidatos: o vereador Nelson 
Porto Alegre, o médico Cidônio Lemos Jardim, e o vice-presidente do 
diretório municipal, Júlio Dias Goulart.  

Como veremos adiante, nenhum dos candidatos apresentou uma 
plataforma definida, ou um diagnóstico distinto a respeito dos problemas do 
município. Mais do que nas propostas, a percepção dos eleitores parece se 
haver centrado na credibilidade de um candidato para realizar alguma coisa. 
Todos os candidatos falavam na necessidade de atrair indústrias, inclusive 
situando nesta ótica o problema local de emprego. Referiam-se, todos, à 
precariedade dos serviços municipais, em particular ao problema da 
conservação das vias públicas, objeto de queixas generalizadas. Água, 
esgotos, iluminação: todo o conhecido repertório das deficiências urbanas. 
Consciente, talvez, de que esse terreno não lhe oferecia qualquer vantagem, 
procurou o MDB, não um diagnóstico distinto a respeito dos problemas do 
município, mas sim sobrepor a estes as conhecidas bandeiras do partido em 
nível nacional. Reclamava (talvez em atenção ao Senador Franco Montoro, 

                                                 
5 S. KINZO, e MIYAMOTO, op. cit. 
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uma das figuras nacionais do MDB a visitar Presidente Prudente durante a 
campanha), a autonomia municipal. Criticava, notadamente na ocasião das 
visitas de Montoro e Quércia, a Lei Falcão, a centralização excessiva, a 
política salarial, o empobrecimento do trabalhador. Esforçaram-se, aliás, os 
três candidatos do MDB, por dar ao menos uma demonstração externa de 
unidade, percorrendo juntos o centro da cidade, comparecendo juntos ao 
palanque no comício do Senador Quércia, e assim por diante, a muitos 
dando a impressão de estarem combatendo no limite de suas forças.  

Em nenhum momento, porém, puderam sequer esboçar uma ameaça 
à hegemonia local da ARENA. Essa fragilidade se deveu, sem dúvida, à 
própria carência de apoio por parte das forças economicamente mais 
poderosas do município, até porque somas vultosas foram investidas na 
campanha, em benefício do partido situacionista. Boa parte do fracasso do 
MDB deve entretanto ser creditado à sua incapacidade de formular um 
diagnóstico distinto sobre os problemas municipais. Sob este aspecto, as 
campanhas individuais dos três candidatos foram suficientemente 
ilustrativas. Um deles, Júlio Dias Goulart; parecia depositar toda a sua fé no 
fato de ser filho de um dos fundadores da cidade. Invocava constantemente 
sua condição de pioneiro prudentino, quiçá pretendendo passar uma 
mensagem cifrada contra um dos candidatos da ARENA, empresário 
adventício que ali fez fortuna. Recorria também às bandeiras nacionais da 
oposição, ao Vote no MDB, você sabe porquê, subestimando, talvez, o 
enfraquecimento a que estariam sujeitas estas mensagens numa disputa 
municipal sem o concurso da televisão e do rádio.  

Nelson Porto Alegre, vereador nas duas últimas legislaturas, sequer 
se empenhava em traduzir em sua campanha as principais bandeiras do 
MDB. Partidário do AI-5 (conforme entrevista realizada no dia 9/11/1976) 
fazia questão de ressaltar sua “total independência” em relação ao partido. 
“Estou no MDB porque ele representa oposição”, dizia. Suas críticas eram 
dirigidas sobretudo ao custo de vida, em nível nacional, e à incompetência 
das administrações anteriores, no município.  

O terceiro candidato, Cidônio Lemos Jardim, pelo menos não errava 
na avaliação de seu prestígio na cidade. Médico respeitado, deve ter 
percebido a potencialidade eleitoral de sua imagem afável, ligeiramente 
paternalista, a ponto de não procurar reforçá-la com mensagens mais nítidas 
sobre os problemas do município. Destacava, como é natural, as 
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necessidades locais nos setores de saúde, educação e serviços sociais, e 
indicava, em termos tão vagos quanto os demais candidatos, a necessidade 
de um plano de industrialização, urbanização e desenvolvimento agrícola. 
Denunciava a imprensa local, “comprada pela ARENA”. Comprada ou não, 
tinha certamente razão em salientar que o MDB, privado do rádio e da 
televisão, tampouco obtinha divulgação ao nível local. Embora se 
confirmasse o prognóstico de que seria Cidônio o mais votado dos 
emedebistas, o fato é que duas décadas como médico popular não foram 
suficientes para torná-lo um candidato realmente competitivo nas eleições 
de 1976.  

Somente no final de setembro, como vimos, é que a ARENA iria 
lançar o seu segundo candidato, Paulo Constantino, empresário bem 
sucedido, diretor-proprietário da Empresa de Transportes Andorinha. Entre 
ele, que procurava personificar a “modernização”, a experiência 
empresarial, a implantação na prefeitura local dos mesmos métodos de 
trabalho que lhe valeram sucesso na área privada, e Sandoval, o velho 
cacique, é que se iria travar o verdadeiro confronto. As imagens de um e 
outro que se foram formando durante a campanha não poderiam ser mais 
antagônicas, sendo mesmo cabível indagar se não haveria nelas uma 
representação ideológica em estado larvar.  

Sandoval apresentava-se como “um homem do povo e que sabe tratar 
o povo”, e calcava sua campanha no lema Um Governo Humano. Falava 
nas mesmas coisas que os demais – industrialização, água, esgotos, asfalto 
– mas acrescentava-lhes uma marca muito pessoal: a promessa de baixar os 
impostos decretados pelo prefeito em exercício, o que muitos na cidade 
entendiam como promessa de voltar a velhos tempos de leniência tributária.  

Sandoval Neto não representava qualquer contestação aos potentados 
políticos e econômicos de Presidente Prudente, ao contrário do MDB, que 
pelo menos de maneira vaga, e às vezes ritualística, invocava temas da 
oposição em plano nacional. Apenas, ao contrário de campanhas anteriores, 
o velho cacique fora como que expelido do pequeno círculo, Q 
“senadinho”, que dirige a política arenista local.  

Desta vez, era Paulo Constantino, o self-made man local, quem se 
beneficiava desse apoio. Ao nível dos símbolos da campanha, entretanto, o 
elemento decisivo parece ter sido a efetiva transferência de sua imagem 
empresarial para o terreno político: “administrador jovem e dinâmico”, 
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“homem de decisões firmes”, a ele, Paulo Constantino, é que estaria 
reservada a missão de modernizar Presidente Prudente. Tratava-se, na 
realidade – segundo Kinzo e Miyamoto – de “incutir nos eleitores que 
colocar Paulo Constantino na Prefeitura seria o mesmo que trazer para a 
administração municipal a organização empresarial que ele conseguiu 
implantar em sua empresa de transportes. Seria transformar a cidade numa 
grande empresa, planejada por uma equipe de técnicos para crescer com 
segurança”.  

A mensagem central – modernizadora, empresarial – juntavam-se 
pelo menos duas outras que conviria também mencionar. Uma, a de que 
Constantino representaria a continuidade administrativa, fato reiteradas 
vezes sublinhado pelo prefeito em exercício, mas ao qual não faltaram 
elementos de apreciável valor cênico. Em plena campanha, empenha-se o 
prefeito na conclusão e inauguração de obras públicas, e apresenta na praça 
principal a maquete do futuro Parque do Povo, gigantesco projeto de 
recuperação da área conhecida como Fundo do Vale, a ser transformada em 
área de lazer e esportes.  

Outra, a quase total ausência, durante a campanha, de referências à 
ARENA, ou mesmo aos temas propagandísticos então difundidos pelo 
governo federal. Não se vê a sigla da ARENA no material de propaganda 
da sublegenda 2, pela qual se candidatava o empresário Paulo Constantino. 
Diversos membros do governo estadual estiveram em visita à cidade 
durante a campanha, mas nenhum foi convidado a apresentar-se em 
comícios ao lado dos candidatos locais. Dizia-se mesmo que o deputado 
federal Herbert Levy não foi atendido quando solicitou sua inclusão entre 
os oradores em um comício. Segundo explicação do O Imparcial, esta fora 
uma das condições da candidatura Paulo Constantino: ninguém de fora 
deveria participar de seus comícios, nem que fosse o governador do estado. 
Diria ele, após a vitória: “Se fôssemos derrotados, só nós deveríamos 
assumir essa responsabilidade, porque pretendíamos realizar uma campanha 
à moda da casa”  

O voto para prefeito  

O crescimento da candidatura Paulo Constantino permitia prever uma 
vitória por boa margem. Embora persistisse até as últimas horas o mito de 
uma “virada” a favor de Sandoval, fruto de lealdades passadas ou de 

 20 

expedientes de última hora, era possível antever o resultado pelo menos 
duas semanas antes. Nem mesmo a propalada hegemonia do velho cacique 
na zona rural se confirmou, como veremos adiante. A Tabela IV mostra os 
resultados oficiais em comparação com os obtidos em nossa pesquisa.  

Tabela III – Resultados oficiais da votação para prefeito de Presidente Prudente, 
em 1976, em comparação com os resultados da pesquisa por amostragem (Em 
porcentagens).  

Partidos  Candidatos 
Resultados Oficiais 

(*) 
Resultados da 

Pesquisa (%) (**) 
Constantino 65 78 

ARENA  
Sandoval 17 11 
Cidônio 11 6 

Porto Alegre 4.5 3 MDB  
Goulart 2.5 2 

Total (100%)   39.859 468 
(*) Excluídos os votos em branco e nulos. Fonte: Juízo da 101ª Zona Eleitoral de 
São Paulo.  
(**) Excluídos 105 indecisos, 10 que não pretendiam votar ou que o fariam em 
branco, 10 que se recusaram a responder, e 270 não eleitores ou eleitores de outras 
localidades, porém residentes no município. Total de entrevistados: 863.  

A comparação das porcentagens oficiais com as da pesquisa indica 
que esta última (1) ofereceu uma base correta de previsão da ordem de 
votação dos candidatos, e (2) que superestimou em 13 pontos percentuais a 
votação de Paulo Constantino, subestimando em 6 pontos a votação de 
Sandoval e em 7 a do MDB. Reintroduzindo no cálculo 69 indecisos que 
sabiam pelo menos o partido para o qual iriam votar, chega-se a uma 
previsão bastante satisfatória da distribuição dos votos entre a ARENA e o 
MDB, como se observa na Tabela IV.  

Explicar o voto, como dissemos no início deste trabalho, é o mesmo 
que revelar como variadas motivações e percepções se agregaram na opção 
por um candidato. Neste sentido, adquire particular relevo o estudo das 
semelhanças ou diferenças no comportamento de distintas camadas sociais, 
pois é na acentuação ou na neutralização das propensões destas que se 
encontra quase sempre o cerne de uma estratégia eleitoral. No caso de 
Presidente Prudente, o êxito da estratégia neutralizadora pode ser 
pressentido na simples magnitude da vitória do candidato arenista Paulo 
Constantino; e também no fato de ter ele sobrepujado dois contendores, 
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Sandoval, de um lado, o MDB, de outro, que em princípio dispunham de 
certa capacidade de penetração junto às camadas populares.  

Tabela IV – Votação dos dois,partidos para a Prefeitura de Presidente Prudente, 
em 1976, em comparação com os resultados da pesquisa por amostragem (em 
porcentagens).  

Partidos  Resultados Oficiais (*) Pesquisa (**) 
ARENA  82 86 
MDB  18 14 
Total (100%)  39.859 537 
(*) Excluídos os votos em branco e nulos. Fonte: Juízo da 101ª Zona Eleitoral de 
São Paulo.  
(**) Excluídos 36 indecisos entre os dois partidos, 10 que não pretendiam votar ou 
que o fariam em branco, 10 que se recusaram a responder, e 270 não eleitores ou 
eleitores de outras localidades, porém residentes no município.  

O que procuraremos demonstrar, com efeito, é que os derrotados de 
Presidente Prudente – talvez por não terem formulado um diagnóstico 
alternativo sobre os problemas sócio-econômicos do município, ou talvez, 
no caso do MDB, por não disporem dos instrumentos de comunicação 
necessários para vincular os problemas locais à doutrina partidária como 
um todo – deixaram o campo livre para uma quase total neutralização das 
clivagens sociais. O êxito da imagem “empresarial” e “modernizadora”, de 
Paulo Constantino deve-se em grande parte ao predomínio de um 
vocabulário “administrativo” dentro do qual o debate forçosamente se 
canalizaria para a exaltação ou contestação das “realizações” e da 
“competência” dos postulantes ao cargo.  

Neutralização das clivagens sócio-econômicas  

A quase unanimidade constantinista da eleição de 1976 em 
Presidente Prudente fica desde logo patente no fato de não se haver 
registrado qualquer diferença significativa na votação das zonas rural e 
urbana. Não que a zona rural, compreendendo menos de 5% dos eleitores, 
pudesse ter um peso decisivo nos resultados. Mas era este, sem dúvida, um 
dos principais contrastes na imagem pública dos dois candidatos arenistas; e 
também entre Sandoval, de um lado, e os representantes do MDB, 
obviamente ansiosos por assistir à liquidação política do velho coronel, de 
outro. Além disso, poder-se-ia imaginar – e este era efetivamente um 
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cálculo que muitos observadores locais faziam – que a imagem 
coronelística de Sandoval mantivesse seu fascínio na periferia da cidade, 
onde não são poucos os migrantes rurais de origem recente. O fato, de 
qualquer modo, é que não se confirmou a propalada hegemonia rural do 
velho chefe, derrotado em todas as 8 seções rurais de Presidente Prudente. 
Demonstrando, talvez, o apelo generalizado de sua imagem 
“modernizadora”, Constantino obteve mais de metade dos votos em 7 
seções, perdendo numa delas para o médico Cidônio Lemos Jardim, 
principal candidato do MDB. Em termos globais, foram desprezíveis as 
diferenças observadas entre as zonas rural e urbana, como demonstra a 
Tabela V.  

Tabela V – Resultados da votação para prefeito de Presidente Prudente, em 1976, 
nas zonas rural e urbana do município (Em porcentagens). (*)  

Partidos  Candidatos Zona rural Zona urbana 
Constantino 60 61.5 

ARENA  
Sandoval 20 16 
Cidônio 8 10 

Porto Alegre 5 4.5 MDB  
Goulart 2 3 

Brancos e nulos  5 5 
Total (100%)  1.547 40.186 
(*) Fonte dos dados originais: Juízo da 101ª Zona Eleitoral de São Paulo.  

Envolvido na campanha de Constantino, dizia no dia 23 de outubro O 
Imparcial:  

Por mais que ele se esforce, a mensagem de Sandoval Neto não se 
dirige aos jovens. Sua linguagem não os atinge. É a mesma, com 
algumas variações, dos palanques dos anos 50 e 60.  

O fato, entretanto, é que tampouco Constantino exerceu um apelo 
mais forte em relação a qualquer grupo etário. Seu percentual de votos é 
exatamente o mesmo nas faixas de 18 a 28, 29 a 40 e 41 ou mais anos de 
idade. O de Sandoval é ligeiramente mais alto no mais velho destes três 
grupos e o do MDB, nos dois grupos mais jovens. Pode-se entretanto 
afirmar com razoável segurança que sexo e idade não foram fatores 
relevantes de diferenciação entre as escolhas para prefeito.  

O mesmo não pode ser afirmado do status sócio-econômico em geral. 
Algumas diferenciações se mantiveram, como veremos em seguida. Na 
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Tabela VI apresentamos a relação entre escolaridade, um importante 
indicador de posição sócio-econômica, e voto para prefeito. Colocamos 
numa mesma categoria os três candidatos do MDB e também aqueles que 
se diziam indecisos entre os candidatos deste partido. Conservamos em 
categorias separadas os indecisos entre os candidatos da ARENA e os que 
se diziam indecisos inclusive em relação aos partidos. O fato mais 
importante a ressaltar nesta tabela é sem dúvida a maioria constantinista em 
todos os níveis de escolaridade, muito embora sua votação aumente à 
medida em que passamos dos níveis mais baixos para os mais altos (de I 
para V). Observe-se, também, que a votação de Sandoval é efetivamente 
maior nos níveis I e II, enquanto a do MDB, pouco diferenciada, segue mais 
ou menos o padrão de Constantino. Poder-se-ia ainda sugerir que a parcela 
de “indecisos da ARENA”, um pouco maior nos três primeiros níveis do 
que nos dois, superiores, mantém certo paralelo com a votação de Sandoval, 
e portanto permite compreender o aumento desta na véspera do dia 15, 
como havíamos sugerido anteriormente.  

Tabela VI – Escolaridade e intenção de voto para prefeito (Presidente Prudente, 
1976). (Em porcentagens).  

Escolaridade (*) 
Intenção de voto (**) I II III IV V Total 

Constantino 58 59 64 66 66 64 
Sandoval 18 14 8 10 5 9 ARENA 
Indecisos 9 9 10 5 6 7.5 

MDB 9 9 16 12 16 13 
Indecisos entre os dois 
partidos 

6 9 2 7 7 6.5 

Total (100%) 34 118 137 95 189 573 
(*) I. Analfabeto + MOBRAL; II. Primário, 1ª – 3ª série; III. Primário completo; 
IV. Primário, 5ª série a ginasial completo; V. Colegial ou mais.  
(**) Excluídos os que não pretendiam votar ou que o fariam em branco, os que se 
recusaram a responder, os não eleitores, e os que eram eleitores em outros 
municípios.  
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Tabela VII – Posição na ocupação e intenção de voto para prefeito, segundo o 
nível de escolaridade (Presidente Prudente, 1976).  

Posição na ocupação* 

Intenção de voto** 

Empregador 
administrador 

Empregado 
regular 

Autônomo 
Empregado 
temporário 

Total 

Constantino 89 72 59.5 37 65 

Sandoval – 8 9 37 11 

A
R

E
N

A
 

Indecisos – 6 17.5 10 10 

MDB 11 14 14 16 14 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
ba

ix
a 

**
* 

Total 9 78 57 19 163 

Constantino 82 70 67 80 71 

Sandoval 6 6 7 10 7 

A
R

E
N

A
 

Indecisos – 7 5 10 6 

MDB 12 17 21 – 16 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
al

ta
 

**
* 

Total 17 125 43 10 195 

(*) Excluídos, devido ao pequeno número de casos, os arrendatários e parceiros, os 
membros da família que participam do trabalho sem remuneração, e algumas 
situações especiais, de difícil definição; e também os que não trabalham.  
(**) Excluídos os que não pretendiam votar ou que o fariam em branco ou 
anulariam o voto; os indecisos entre os dois partidos; e os não eleitores ou eleitores 
de outras localidades, embora residentes no município. Incluídos em MDB os três 
candidatos desse partido e também os que não haviam ainda decidido entre eles.  
(***) Escolaridade baixa corresponde a 4º o primário completo ou menos; alta, 5º 
primário para cima.  

Analisemos em primeiro lugar os entrevistados de baixa 
escolaridade. Entre estes, parece razoável admitir que as posições na 
ocupação encontram-se nesta tabela numa ordem descendente, da esquerda 
para a direita, bastante próxima da hierarquia social realmente existente. 
Esta suposição deve-se principalmente ao fato de que, nos níveis mais 
baixos de escolaridade, a categoria autônomo é muitas vezes uma zona de 
transição entre os empregados regulares, de um lado, e os ambulantes, 
biscateiros, bóias-frias e assemelháveis, de outro. Ou seja, entre empregos 
regulares, de um lado, e situações de trabalho totalmente instáveis ou 
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intermitentes, de outro. Se é correta esta interpretação, verifica-se que a 
votação de Paulo Constantino, embora amplamente majoritária, não deixa 
de ser socialmente diferenciada. Da quase homogeneidade de 89% entre os 
empregadores e administradores, ela cai para um mínimo de 37% entre os 
empregados temporários. O pequeno número de casos (nove) na categoria 
empregadores e administradores não parece prejudicar esta inferência. O 
apoio destes a Constantino se confirma, aliás, entre os entrevistados de 
escolaridade mais alta. Constata-se também que a votação de Sandoval 
segue a direção oposta, ou seja, aumenta proporcionalmente à medida que 
descemos na escala representada pelas quatro posições, da esquerda para a 
direita. Confirma-se, assim, sua penetração nos setores “marginais”, pois os 
empregados temporários de baixa escolaridade são tipicamente serventes de 
pedreiro, faxineiros, alguns tipos de emprego doméstico, e assemelháveis.  

Tomemos agora os entrevistados de alta escolaridade. Observa-se 
facilmente que a maioria constantinista se mantém nas quatro categorias 
ocupacionais. Chama a atenção, contudo, o fato de que ele obtém 80% dos 
votos na categoria dos empregados temporários: uma proporção claramente 
mais elevada do que a obtida entre os empregados regulares e entre os 
autônomos. Poder-se-ia supor que essa inversão se deve à própria natureza 
do emprego temporário entre as pessoas mais instruídas. Aqui, essa forma 
de trabalho não é necessariamente a mais desvantajosa. Ela compreende 
vendedores a domicílio, viajantes, motoristas sem um empregador definido, 
professores e outras funções que não necessariamente se distinguem das 
camadas médias da sociedade em status ou em orientação ideológica. Esta 
interpretação é reforçada pelo fato – de que os autônomos – uma categoria, 
bastante semelhante em se tratando de pessoas instruídas – são aqui mais 
constantinistas do que os autônomos de baixa escolaridade (67% e 59%, 
respectivamente). Conclui-se, portanto, que a votação de Constantino teve 
apesar de tudo certa conotação classista, ou seja, certo apelo diferencial 
segundo os estratos ocupacionais. Embora superior a 50% em 9 das 10 
comparações permitidas nesta tabela o apoio recebido pelo principal 
candidato da ARENA não foi homogêneo entre as categorias ocupacionais.  

Outro aspecto da estrutura social que se tem mostrado relevante para 
a compreensão do comportamento eleitoral é o sentimento subjetivo de 
pertencer a esta ou àquela classe social. Pode ocorrer (é aliás um fato dos 
mais frequentes) que indivíduos que compartilham uma mesma situação 
sócio-econômica objetiva se vejam como membros de classes sociais 
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inteiramente diversas. Em Presidente Prudente, entre os entrevistados com 
nível de instrução igual ou inferior à 4ª série primária, 15% identificaram-se 
com as classes “rica” e “média alta”; 29% com a classe “média baixa”; 36% 
com as classes “trabalhadora” e “operária”; e 20% com a classe “pobre”. 
Essa enorme dispersão sugere a existência de diferentes referências ou 
identidades subjetivas, as quais possivelmente têm algo a ver com o 
comportamento eleitoral. Pesquisas anteriores a 1964 mostraram, por 
exemplo, que os trabalhadores urbanos que se identificavam como tais mais 
frequentemente votavam no PTB do que aqueles que não assumiam tal 
identificação. Da mesma forma, estratos médios eram mais frequentemente 
udenistas quando se identificavam com a “classe média” do que quando 
afirmavam uma identificação distinta6.  

Questões desta natureza vêm ultimamente adquirindo uma 
importância ainda maior, se considerarmos que uma das imagens 
subjacentes à inclinação “oposicionista” mencionada no início deste 
trabalho é precisamente a caracterização do MDB como partido dos 
“pobres”. Seria esta, segundo Fábio Wanderley Reis, uma das 
características que permitem atribuir um padrão ao emedebismo dos menos 
favorecidos7.  

Poder-se-ia entretanto conjeturar que esta visão do MDB como o 
partido “popular” seja um fenômeno limitado às grandes capitais, ou,pelo 
menos algo que se forma a partir delas, num movimento do “centro” para a 
“periferia” em cada Estado. Numa cidade distante, como Presidente 
Prudente, não haveria talvez surpresa em descobrir que o “emedebismo” se 
baseia na realidade em um núcleo “ilustrado”, nos setores mais instruídos 
da classe média, nos profissionais liberais, e assim por diante. Ser 

                                                 
6 Ver SOARES, Gláucio – Sociedade e Política no Brasil, Difel, 1973, pags. 197-204. 
Comentando a relação entre classe subjetiva e comportamento político, escreve Soares: 
“Enquanto a identificação com a classe pobre parece ser vazia de conotação ideológica, a 
identificação com a classe trabalhadora e com a operária é indicadora de cadres ideológicos. 
O PTB geralmente fazia sua campanha em termos de ambas as classes, mas a propaganda 
comunista era dirigida principalmente aos “operários”, que representam os trabalhadores na 
indústria” (ibidem). 
7 “A grande frequência com que o voto pelo MDB se mostra relacionado com a percepção 
desse partido como um partido dos pobres, dos trabalhadores ou do povo, por contraste com 
a imagem da ARENA como o partido dos ricos. do governo ou da elite. é entre outras coisas 
o que nos permite afastar a hipótese de um comportamento errático diante das urnas”: REIS, 
Fábio Wanderley – “As Eleições em Minas Gerais”, in: LAMOUNIER, B., op. cit. pág. 148. 
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identificado como partido dos “pobres” seria neste sentido algo a ser ganho, 
uma medida de avanço partidário: fato, aliás, facilmente compreensível se 
lembrarmos que a um dos candidatos arenistas, Sandoval Neto, é que se 
associava no município tal imagem. À luz destas hipóteses, são 
particularmente sugestivas as relações entre a identificação subjetiva com as 
classes e a intenção de voto para prefeito. De um lado, confirma-se mais 
uma vez a neutralização das diferenças sócio-econômicas pela candidatura 
Paulo Constantino, que obtém mais de 50% das preferências em todas as 
categorias subjetivas de classe. De outro, porém, constata-se a permanência 
de alguma diferenciação, e no sentido esperado: ou seja, tanto Sandoval 
quanto o MDB obtêm frações proporcionalmente maiores do eleitorado que 
se identifica com as camadas sociais inferiores. As diferenças percentuais 
não são marcantes, mas sua direção é clara.  

Se a diferenciação rural/urbana foi completamente neutralizada pelo 
principal candidato da ARENA, o mesmo não pode ser afirmado com igual 
certeza no que diz respeito a outros indicadores de estratificação sócio-
econômica, como a escolaridade; a posição na ocupação e a identificação 
subjetiva com uma classe. Tomadas em conjunto, as Tabelas VI, VII e VIII 
sugerem que a votação para prefeito conservou apesar de tudo certo caráter 
diferencial: de um lado, Constantino, com uma margem de adesão 
proporcionalmente maior nas camadas sociais mais altas; de outro, 
Sandoval e o pequeno bloco do MDB, com um apelo ligeiramente mais 
forte na direção das camadas sociais inferiores. Ao mesmo tempo, pode-se 
claramente notar que a votação de Constantino superou a marca de 50% 
mesmo entre os grupos de posição sócio-econômica mais baixa. Este é sem 
dúvida o aspecto-decisivo da eleição prudentina de 1976. Para melhor 
compreendê-lo, será: necessário investigar alguns dos mecanismos que 
permitiram a formação de tão ampla maioria.  

O mecanismo clássico de diluição das clivagens sócio-econômicas 
durante os confrontos eleitorais é naturalmente a não apresentação de 
plataformas definidas: a técnica de compartilhar “anseios” difusos sem 
entretanto especificar as soluções que serão efetivamente levadas à prática, 
e muito menos como se distribuem socialmente os custos de soluções 
alternativas. Referimo-nos acima ao teor difuso da campanha. Cumpre 
porém reiterar que a apresentação ou não de plataformas distintas e de 
diagnósticos alternativos não é uma questão puramente intelectual. Ela tem 
a ver com a própria maturidade organizacional dos partidos e com o grau de 
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liberdade permitido durante a campanha. Nas condições de 1976, nada há 
de surpreendente no fato de que as mensagens partidárias se hajam situado 
no plano puramente simbólico de duas concepções sobre o que seria o “bom 
governo municipal”: de um lado, a concepção paternalista de Sandoval 
Neto, de outro, a imagem do governo-empresa, esposada por Paulo 
Constantino. 

Tabela VIII – Identificação subjetiva com uma classe social e intenção de voto 
para prefeito, segundo o nível de escolaridade (Presidente Prudente, 1976).  

Classe social * 
Intenção de voto** 

Rica/Superior/Média 
alta 

Média 
baixa 

Trabalhadora 
operária Pobre Total 

Constantino 89 72 59.5 37 65 

Sandoval – 8 9 37 11 

A
R

E
N

A
 

Indecisos – 6 17.5 10 10 

MDB 11 14 14 16 14 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
ba

ix
a 

**
* 

Total 9 78 57 19 163 

Constantino 82 70 67 80 71 

Sandoval 6 6 7 10 7 

A
R

E
N

A
 

Indecisos – 7 5 10 6 

MDB 12 17 21 – 16 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
al

ta
 *

**
 

Total 17 125 43 10 195 
(*) Excluídos os que antes declararam não saber que classes existem é os que 
declararam não pertencer a qualquer classe.  
(**) Excluídos os que não pretendiam votar, ou que o fariam em branco, ou 
anulariam o voto; os indecisos entre os dois partidos; e os não eleitores ou eleitores 
em outras localidades, embora residentes no município. Incluídos em MDB os 
indecisos entre os três candidatos desse partido.  
(***) Escolaridade baixa corresponde a 4º primário completo ou menos; alta, 5ª 
primário para cima.  

Outro fator digno de nota é que a imagem do governo permanecia 
bastante positiva em Presidente Prudente nos últimos meses de 1976. Em 
que pese a declarada intenção do candidato vitorioso, Paulo Constantino, de 
fazer uma campanha “à moda da casa”, isto é, sem auxílio das lideranças 
estaduais e nacionais da ARENA ou do próprio governo, o fato é que, na 
véspera da eleição, quase 75% dos entrevistados consideravam ótimo ou 
bom o governo Geisel; 62% diziam o mesmo sobre Paulo Egydio; e 68% 
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tinham a mesma opinião a respeito do prefeito em exercício, Walter Lemes 
Soares.  

A intenção de votar no MDB era efetivamente superior à média entre 
aqueles que se declaravam insatisfeitos com o governo, nos três níveis; mas 
o que os dados sugerem, na verdade, é que a ARENA local possivelmente 
arrecadaria alguns dividendos se explorasse mais a fundo na campanha a 
imagem positiva dos governos estadual e federal. Se não o fez, de duas, 
uma: ou se equivocava na apreciação do estado de ânimo da opinião pública 
ou, o que é mais provável, foi levada a esta estratégia devido ao conflito 
interno que se estabelecia entre suas facções. Com efeito, do ponto de vista 
de Constantino, candidato apoiado pela prefeitura e pelos potentados 
econômicos do município, a invocação dos governos estadual e federal 
poderia render votos para a legenda, mas não necessariamente para ele 
como candidato individual. Pairando alguma incerteza sobre o efeito dessa 
estratégia: no desenrolar da campanha, compreende-se facilmente que ele 
tenha preferido evitar os riscos que uma associação mais estreita com forças 
externas ao município poderia trazer. Verifica-se assim que a abrangência 
da candidatura Constantino deveu-se a uma estratégia cuidadosa, 
englobando todos os fatores mencionados até aqui, e mais um, sem dúvida, 
decisivo: a força por assim dizer autônoma da identificação 
predominantemente arenista do município.  

A identificação partidária  

Ao contrário do que poderia parecer à primeira vista, preferência ou 
identificação partidária e escolha de candidatos não são conceitos 
redundantes. A identificação com um partido é uma atitude que alguns 
eleitores têm e outros não. Como tal, ela pode variar em intensidade, pode 
ser menos ou mais durável, pode ou não admitir um eventual voto por 
candidato do partido adversário, e assim por diante. O que se sabe com 
certeza é que ela influencia decisivamente o comportamento eleitoral, sendo 
talvez o elemento mais atuante na estruturação das opções. Sob este 
aspecto, como veremos em seguida, as eleições municipais de 1976 em 
Presidente Prudente não fugiram à regra. Dizer isto, porém, se resolve 
alguns problemas, suscita outros tantos, visto que apenas aguça o desejo de 
compreender o que, por sua vez, determina a identificação partidária. A esta 
última questão dedicaremos os capítulos finais, deste trabalho. Antes, 
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porém, trataremos de determinar em que medida a eleição municipal de 
Presidente Prudente assumiu caráter partidário aos olhos do eleitorado.  

Teoricamente, a identificação partidária é uma atitude e, como tal, 
uma síntese de percepções e experiências diversas. Operacionalmente, ela 
pode ser definida como a opção por um partido em resposta a uma pergunta 
como esta: “O Sr. se considera da ARENA, do MDB, ou de nenhum dos 
dois?” O primeiro elemento a considerar, portanto, é que alguns eleitores 
declaram alguma identificação, outros não. O segundo é a opção entre os 
dois partidos. Advirta-se, entretanto, que muitos eleitores tenderiam a dar 
uma resposta positiva se, em lugar da noção aí sugeri da de “pertencer” a 
um partido, perguntássemos simplesmente: “O Sr. tem alguma simpatia por 
algum dos partidos, ou sente-se indiferente entre eles?” Existe, em outras 
palavras, uma diferença de grau ou de intensidade que é preciso também 
levar em conta. Por todas estas razões, incluímos em nossa pesquisa uma 
série de instrumentos, numa tentativa de captar as diferentes dimensões que 
se podem considerar inerentes ao conceito de identificação partidária.  

Temos, em primeiro lugar, uma noção forte: a identificação 
entendida como “ser de um ou de outro partido, ou de nenhum dos dois”. 
Em seguida, aos que expressaram alguma preferência, perguntamos: “O Sr. 
se considera muito ou pouco identificado com (o partido)?” Em terceiro 
lugar, indagamos aos que não manifestaram qualquer identificação: 
“mesmo não tendo preferência, o Sr. se sente um pouco mais inclinado pelo 
MDB ou pela ARENA?”, dando-lhes portanto uma oportunidade para 
reiterar sua indiferença ou para admitir uma inclinação, ainda que ligeira8. 
A estas três medidas, de natureza claramente subjetiva ou atitudinal, 
podemos acrescentar como indicador de consistência ou inconsistência de 
comportamento partidário o voto dado em 1974 para senador, deputado 
federal e deputado estadual. Discutiremos mais adiante se a evocação do 
voto passado pode ser vista como um dado objetivo ou se, ao contrário, 
estaria também ela influenciada por uma tendência subjetiva a minimizar 
eventuais inconsistências.  

No total, 65% dos entrevistados declararam-se identificados com a 
ARENA, 15% com o MDB e os demais com nenhum dos dois. Mantendo o 
                                                 
8 Identificação e preferência partidária serão usados alternativamente, como sinônimos. 
Chamaremos de inclinação partidária a admissão de simpatia por um dos dois partidos após 
uma manifestação inicial de indiferença. 
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mesmo formato das tabelas anteriores, isto é, separando os entrevistados 
segundo seu nível de escolaridade, estudamos na Tabela IX as relações 
entre esta variável e a intenção de voto para prefeito.  

Tabela IX – Preferência partidária e intenção de voto para prefeito, segundo o 
nível de escolaridade (Presidente Prudente, 1976).  

Preferência partidária * 

Intenção de voto** 
ARENA MDB Nenhum Total 

Constantino 74.5 20 37 64 

Sandoval 14 5 19 13 

A
R

E
N

A
 

Indecisos 11 – 19 10 

MDB 0.5 75 25 13 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
ba

ix
a 

**
 

Total 206 40 16 262 

Constantino 84 17 74 72 

Sandoval 9 – 3 7 

A
R

E
N

A
 

Indecisos 7 – 7 6 

MDB – 83 16 15 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
al

ta
 *

* 

Total 189 42 31 262 

(*) Excluídos os que não pretendiam votar ou que o fariam em branco, ou: 
anulariam o voto; os indecisos entre os dois partidos; e os não eleitores ou eleitores 
de outras localidades, embora residentes no município. Foram incluídos em MDB 
os indecisos entre os três candidatos desse partido.  
(**) Escolaridade baixa corresponde a 4º primário completo ou menos; alta, 5ª série 
primária para cima.  

O impacto da identificação partidária sobre a intenção de voto não 
deixa margem a dúvidas. Entre 206 arenistas de nível baixo e 189 de nível 
alto, somente um indivíduo se declarou disposto a votar num dos candidatos 
do MDB. Em menor grau, a recíproca é verdadeira: somente 25% dos 
emedebistas de nível baixo e 17% dos de nível alto admitiam votar nos 
candidatos da ARENA.  
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Entre aqueles que não se declararam identificados com qualquer dos 
dois partidos, existe entre os entrevistados de escolaridade baixa uma 
dispersão evidente: nem mesmo Constantino alcança aí metade das adesões. 
Neste grupo, ao contrário dos que se identificam com a ARENA ou com o 
MDB, é decisivo o impacto do nível de instrução: a parcela favorável a 
Constantino eleva-se de 37 para 74% quando passamos do nível baixo para 
o nível alto, com a correspondente diminuição do percentual de 
sandovalistas, indecisos e emedebistas. Convém frisar este ponto, dado que 
o efeito da variável educação é bastante reduzido dentro dos dois grupos 
partidariamente identificados. Entre os arenistas, por exemplo, o percentual 
de adesões a Constantino aumenta apenas 9.5 pontos quando passamos do 
nível baixo para o nível alto (74.5 e 84%, respectivamente), e praticamente 
não varia entre os emedebistas (20 e 17%). A intenção de votar no MDB 
segue idêntica tendência, aumentando de 8 pontos percentuais quando 
comparamos os emedebistas de nível baixo com os de nível alto (75 e 83%).  

Parece lícito concluir, à luz destes dados, que o fenômeno decisivo da 
eleição em Presidente Prudente foi a capacidade da candidatura Constantino 
de reter para si a quase totalidade dos votos arenistas e ao mesmo tempo de 
penetrar numa razoável extensão do território (desde logo minoritário) da 
oposição. Este raciocínio confirma-se ainda mais quando estudamos a 
intenção de voto também em função da intensidade da identificação 
partidária (ver Tabela X). Vemos que o percentual favorável a Constantino 
atinge 84% entre os arenistas muito identificados com o partido. 
Depreende-se facilmente que entre os arenistas de nível educacional alto e 
muito identificados com o partido, o constantinismo alcançou uma quase 
total unanimidade.  

Tabela X – Intensidade da identificação partidária e intenção de voto para prefeito 
(Presidente Prudente, 1976).  

Intenção de voto 
Identificação 
partidária e 
intensidade  

Constantino Sandoval 
Indecisos 

da 
ARENA 

MDB 
(todos) 

Total 
100% 

ARENA, muito  84 11 5 0 151 
ARENA, pouco  77 11 11.5 0.5 236 
MDB, pouco  24 4 0 72 58 
MDB, muito  22 0 0 78 28 



 33 

Sugerimos anteriormente que a inclinação por um partido, ou seja, a 
admissão de alguma simpatia após a recusa em se identificar como sendo 
de um ou de outro, pode ser vista como um indicador suplementar de 
identificação partidária. Cerca de 80% dos entrevistados declararam de 
início alguma preferência, sendo consequentemente pequena a parcela dos 
que admitiram alguma inclinação neste segundo estágio. A pequena 
expressão quantitativa desse subgrupo é entretanto compensada pela 
comprovação adicional que esta pergunta oferece da realidade da 
preferência partidária como fator de orientação das opções eleitorais. Para 
melhor ilustrar este ponto, reintroduzimos na Tabela XI à parcela dos 
indecisos entre os dois partidos no que diz respeito à intenção de voto. 
Deve-se frisar que a reiteração da indiferença partidária através desta 
pergunta corresponde ao máximo imaginável de alheamento em relação às 
duas agremiações hoje existentes no Brasil. Por isso mesmo, vale a pena 
ressaltar nesta tabela a alta porcentagem de eleitores que ainda se achavam 
indecisos quanto ao partido em que iriam votar. Temos, com efeito, que 
21% dos “inclinados” da ARENA, sentiam-se indecisos entre os partidos, o 
mesmo acontecendo com 21% dos “inclinados” do MDB, com 39% dos que 
reiteradamente não se identificaram com qualquer dos dois partidos e com 
28% no total desta tabela. Para se ter uma noção clara da “inclinação” como 
uma medida atenuada de identificação partidária, basta comparar estas 
cifras com o percentual de indecisos entre os dois partidos no total da 
amostra, que é de apenas 4%. Estes dados indicam que o fenômeno dos 
indecisos interpartidários nesta eleição específica acha-se quase totalmente 
contido dentro do fenômeno mais genérico da ausência de identificação 
partidária, sendo suficiente observar, sob este aspecto, que os 28% a que se 
refere a Tabela XI correspondem a 21 dos 36 indecisos interpartidários 
existentes no total (863) dos entrevistados. Esta digressão permitir-nos-á 
apreciar melhor, mesmo na verbalização diluída dos meramente 
“inclinados”, a eficácia da identificação partidária como fator de 
estruturação das opções eleitorais. Com efeito, a Tabela XI revela, a 
exemplo do que havíamos visto nas tabelas anteriores, que simplesmente 
não ocorrem deserções em direção ao MDB entre aqueles que admitem 
alguma inclinação arenista, e que o êxodo emedebista em direção à 
ARENA só se configura em relação a Paulo Constantino. Dizendo-o de 
outro modo: mesmo entre estas pessoas que declaram uma identificação 
partidária rarefeita, uma mera “inclinação”, os arenistas não cogitaram de 
votar nos candidatos do MDB, e os emedebistas limitaram seu leque de 
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opções, excluindo totalmente o velho cacique Sandoval. Se não votassem 
nos candidatos do próprio MDB, votariam em Constantino. Se não 
votassem em Constantino, votariam no MDB. 

Tabela XI – “Inclinação” partidária e intenção de voto para prefeito (Presidente 
Prudente, 1976).  

Inclinação partidária * 
Intenção de voto** 

ARENA MDB Nenhum Total 

Constantino 62 43 32 47 
Sandoval 7 – 6 5 ARENA 
Indecisos 10 – 10 8 
MDB – 36 13 12 

 Indecisos entre os 
dois partidos 

21 21 39 28 

Total (100%) 29 14 31 74 
(*) Excluídos 80% dos entrevistados: os que declararam uma preferência mais 
forte, no sentido de “pertencer” a um dos dois partidos.  
(**) Excluídos os que não pretendiam votar, ou que o fariam em branco, ou 
anulariam o voto; os não eleitores ou eleitores de outras localidades, embora 
residentes no município. Foram incluídos em MDB os indecisos entre os três 
candidatos desse partido.  

Naturalmente, o fenômeno da identificação partidária é determinado 
por fatores contextuais mais abrangentes, quer no tempo, quer no espaço. 
Somente a partir da geografia sócio-econômica da região sorocabana é que 
podemos compreender por que Presidente Prudente permanece um “reduto 
arenista”, em flagrante contraste com a tendência oposicionista de tantas 
outras cidades de igual porte. Da mesma forma, a amplitude nacional da 
vitória do MDB em 1974 passou a contar ela mesma como um elemento 
propulsor autônomo, vale dizer, como um fator temporal de realinhamento 
das identificações partidárias. Neste sentido, o voto de 1974; pelas 
circunstâncias até certo ponto singulares que o cercaram, deve ser analisado 
em conjunção com os demais indicadores do conceito genérico de 
identificação partidária. Em que medida, em outras palavras, haveria 
consistência entre o voto de 1974 e o de 1976? A questão é pertinente, de 
um lado porque a consistência constituiria uma “prova” adicional da 
realidade da identificação partidária como fator de orientação do voto, e de 
outro, porque o voto de 1974 revestiu-se de uma dimensão simbólica por si 
mesma produtora de identificação. Os dados de nossa pesquisa permitem 
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estudar essa relação, visto que além da intenção de voto para prefeito em 
1976, solicitamos também aos entrevistados um retrospecto de como 
votaram nas eleições legislativas de 1974.  

Advirta-se, porém, que a margem de distorção na evocação do voto 
passado pode ser considerável. Solicitados a relatar como votaram em 1974, 
muitos entrevistados parecem ter cedido à tentação inconsciente de 
compatibilizar o passado com as inclinações do presente, inflando bastante 
a parcela que teria cabido à ARENA em 1974. É o que se percebe na Tabela 
XII, onde comparamos o resultado efetivamente observado naquele ano 
com o obtido através da memória dos entrevistados na pesquisa realizada 
em novembro de 1976.  

Tabela XII – Resultados oficiais da eleição de 1974 em Presidente Prudente em 
comparação com a memória do voto obtida através da pesquisa em 1976 (Em 
porcentagens).  

1974: resultados oficiais 1976: memória * 
 

Senado 
Câmara 
Federal 

Assembleia 
Estadual 

Senado 
Câmara 
Federal 

Assembleia 
Estadual 

ARENA  29 42 40 43 71 72.5 
MDB  64 39 42 55 26 24.5 
Brancos/Nulos 7 19 18 2 3 3 
Total (%)  100 100 100 100 100 100 
(*) Em ARENA e MDB se incluem os que se lembraram da sigla e/ou dos 
candidatos nos quais votaram. O cálculo das porcentagens exclui os que não 
possuíam titulo no momento da pesquisa, ou que o possuíam noutro município, mas 
que não obstante declararam ter votado. Contudo, sua inclusão não altera 
substancialmente os resultados apresentados na tabela.  

Como se vê, a memória do voto reduz drasticamente os percentuais 
do MDB e de brancos e nulos, consequentemente dando à ARENA uma 
diferença para mais de 14 pontos (43 menos 29) no caso do Senado; e de 29 
e 32.5 respectivamente, no que se refere à Câmara Federal e à Assembleia 
Legislativa. Esta distorção poderia dever-se a três fatores: (a) possíveis, 
mas improváveis, inadequações do processo de amostragem (ver anexo 1); 
(b) uma tendência subjetiva a compatibilizar uma inclinação atual de votar 
pela ARENA com a memória de 1974, “corrigindo-se”, neste caso, a opção 
anterior pelo MDB; e (c) sobre-representação de arenistas entre os que 
efetivamente se lembram de como votaram em 1974. Existem boas razões 
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para crer que os dois últimos fatores estejam de fato operando, como 
veremos em seguida.  

Considere-se, em primeiro lugar, que metade dos entrevistados aptos 
a votar em 1974 não se lembra do partido ou dos candidatos pelos quais 
votou naquele ano, no que diz respeito à Câmara Federal e à Assembleia 
Legislativa. Não resta dúvida de que o esquecimento se acha fortemente 
associado com a posição sócio-econômica dos entrevistados (o custo de 
reter informações, da mesma forma que o custo de obtê-las, é afinal de 
contas muito maior, em termos proporcionais, para as camadas menos 
favorecidas da população). Se o voto emedebista houver sido 
proporcionalmente mais frequente entre estas camadas, em 1974, nada 
haverá de estranho nos elevados percentuais agora atribuídos à ARENA, e 
nem será necessário supor que o sucesso arenista de 1976 haja induzido 
uma tendência generalizada a tomar “consistentes” as duas opções. Esta 
interpretação é porém enfraquecida pelo fato de que, entre os que se 
lembram de como votaram em 1974, é bastante tênue a associação entre 
emedebismo e posição sócio-econômica no que diz respeito à Câmara 
Federal e a Assembleia.  

Feitas estas advertências, examinemos a relação entre o voto em 1974 
e a intenção de voto em 1976. Na Tabela XIII, essa relação é; apresentada 
separadamente para os entrevistados de baixa e alta escolaridade. Chama a 
atenção, em primeiro lugar, o fato de que o voto em 1974 continua a ser um 
fator de diferenciação entre os dois partidos. Observa-se, entretanto, que o 
voto emedebista para o Senado em, 1974 tem um poder de retenção 
relativamente baixo em relação ao voto, de 1976. Somente 21.5% dos 121 
eleitores de Orestes Quércia, no nível de baixa escolaridade, iriam votar nos 
candidatos do MDB para prefeito. Essa proporção é sensivelmente maior 
(56 e 61 por cento, respectivamente) no que se refere ao voto emedebista 
para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa. Entre os de 
escolaridade mais alta, o poder de retenção do voto emedebista para o 
Senado é ligeiramente maior (26%) e o dos outros dois votos sensivelmente 
menor (44 e 50%, respectivamente).  

Se compararmos as porcentagens de Sandoval e Constantino entre os 
que votaram no MDB em 1974, veremos que a principal modificação que se 
opera em função da escolaridade é o virtual desaparecimento dos 
sandovalistas, quando passamos do nível baixo para o nível alto. Neste 
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último, como seria de esperar, dá-se uma polarização mais nítida: os que 
não ficaram com o MDB, aderiram à Arena de Constantino.  

Se nos voltarmos agora para os que votaram na ARENA em 1974, 
deparamo-nos com uma continuidade simplesmente espantosa. Tomando a 
coluna que corresponde ao voto arenista para o Senado, vemos que a soma 
dos percentuais de Constantino, Sandoval e indecisos da ARENA alcança 
nada menos de 94 no nível baixo e 97 no nível alto. Os percentuais 
correspondentes para a Câmara Federal são 95 e 98, e para a Assembleia, 
95 e 95, respectivamente. Estes dados permitem concluir, portanto, que 
houve efetivamente consistência partidária no voto, entre 1974 e 1976, mas 
também que essa consistência, em Presidente Prudente, foi muito maior 
entre os arenistas do que entre os emedebistas. 

Tabela XIII – Intenção de voto para prefeito e voto para o Senado, Câmara e 
Assembleia em 1974, segundo o nível de escolaridade (Presidente Prudente, 1976).  

Voto em 1974 Senado Câmera Federal 
Assembleia 
Legislativa 

Intenção de voto em 
1976 

ARENA MDB ARENA MDB ARENA MDB 

Constantino 67 64 73 32 70 33 

Sandoval 15 12 16 12 16 6 

A
R

E
N

A
 

Indecisos 12 3 6 – 9 – 

MDB 6 21 5 56 5 61 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
ba

ix
a 

* 
 

Total 78 121 83 25 76 18 

Constantino 80 69 84 53 80 47 

Sandoval 10 2 6 3 9 – 

A
R

E
N

A
 

Indecisos 7 3 8 – 6 3 

MDB 3 26 2 44 5 50 

E
sc

ol
ar

id
ad

e 
al

ta
 *

 

Total 99 107 89 36 78 32 

(*) Escolaridade baixa é igual a primário completo ou menos; alta, primeiro 
ginasial ou mais. 
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As eleições de 1976: conclusão  

Nossa tentativa de explicar o voto para prefeito em Presidente 
Prudente pôs em relevo dois fatores: de um lado, a eficácia da imagem 
“modernizadora” de Paulo Constantino, o principal candidato da ARENA; 
de outro, a força aglutinadora da identificação partidária com a ARENA. 
Vimos que estes fatores neutralizaram completamente a diferenciação 
expressa em termos de idade, sexo e residência rural ou urbana; e quase 
completamente a diferenciação sócio-econômica propriamente dita, ou seja, 
as diferenças que se expressam em termos de escolaridade, de ocupação e 
de identificação subjetiva com as diferentes classes sociais. Saliente-se, 
entretanto, que neste contexto o quase tem uma importância analítica 
considerável, pois a existência ou não de um embrião de política “classista” 
num município pouco industrializado como Presidente Prudente é uma 
questão-chave para a compreensão das mudanças que se vêm operando no 
comportamento eleitoral brasileiro. Nossos dados indicam com suficiente 
clareza que o outro candidato da ARENA, Antonio Sandoval Neto, 
conservava certa capacidade de projetar um perfil próprio, mais voltado 
para os eleitores de posição sócio-econômica inferior. Era, contudo, um 
perfil estreitamente associado à sua reputação de chefe tradicional, a julgar 
pela sua penetração entre os empregados dos setores mais humildes, e em 
especial entre os de ocupação irregular ou intermitente; ou ainda, o que é 
provavelmente um outro ângulo de visão sobre o mesmo fenômeno, entre 
aqueles que subjetivamente se identificam com os “pobres” e que veem nas 
relações de favor e compadrio um critério básico de opção eleitoral. O 
MDB, ao contrário do que se deveria talvez supor, não projetou nesta 
direção uma imagem comparável à de Sandoval, aproximando-se sob 
muitos aspectos da imagem do próprio Constantino. Este, embora 
amplamente majoritário, exerceu uma atração especial sobre os grupos de 
status mais elevado: sobre os mais escolarizados, os que exercem 
ocupações de elevado prestígio, aqueles, enfim, cujos interesses se casavam 
melhor com a imagem “empresarial” do candidato.  

Trata-se, entretanto, de uma diferenciação muito tênue. O aspecto 
decisivo da eleição prudentina foi sem dúvida a pouca saliência, ou a 
neutralização, das clivagens sócio-econômicas, a qual pode ser 
compreendida desde logo como reflexo do baixo nível de diferenciação 
sócio-econômica do município, da debilidade de sua base industrial, de seu 
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relativo isolamento geográfico, e assim por diante. Com os dados de nossa 
pesquisa, foi entretanto possível dar mais alguns passos e mostrar que o 
êxito do principal candidato da ARENA se deveu à fusão de duas forças 
poderosas: de um lado, um anseio generalizado de “modernização”, 
consubstanciado em vagas promessas de industrialização; de outro, as 
poderosas forças-locais do governismo. A “dobradinha” com o prefeito em 
exercício, que era por sua vez apenas o lado mais ostensivo de um consenso 
dos principais potentados econômicos do município, rendeu dividendos 
eleitorais consideráveis.  

Mas sobretudo, beneficiou-se o candidato Paulo Constantino da 
identificação majoritariamente arenista do município, principal fator de 
estruturação das opções eleitorais em novembro de 1976. A importância 
deste fator é de tal ordem que uma breve recapitulação dos dados 
apresentados poderá ser útil. Vimos, em primeiro lugar, pela Tabela IX, que 
embora a porcentagem de constantinistas aumentasse ligeiramente em 
função do nível de escolaridade, era sobretudo a identificação partidária que 
estabelecia claramente o divisor de águas entre as diversas candidaturas. 
Vimos também, pela Tabela X, que a intensidade das identificações 
partidárias contribuía para tornar ainda mais definidos os diversos campos 
de influência. Vimos ainda que, apesar da fragilidade da organização local 
da oposição, o eleitor emedebista de 1974 mantinha-se em certa medida fiel 
ao partido na eleição de 1976: em pouco mais de 20% no que se refere ao 
voto de 1974 para o Senado, mas em proporção substancialmente mais alta, 
superior a 50%, no que diz respeito ao voto de 1974 para a Câmara e para a 
Assembleia. Do lado arenista, o mesmo fenômeno: mais de dois terços dos 
entrevistados que votaram em Carvalho Pinto em 1974 optaram por 
Constantino em 1976. Proporções quase idênticas foram observadas entre 
os que sufragaram os candidatos da ARENA para a Câmara e a Assembleia 
naquele ano. Verifica-se, portanto, independente das criticas que a ela se 
devam fazer sob outros pontos de vista, que a atual organização partidária 
tem algum papel na estruturação das opções eleitorais, mesmo no acanhado 
cenário do município. Quando nada, é ainda a identificação com um ou com 
outro partido o principal elemento aglutinador. Se o frágil MDB prudentino 
não pôde evitar uma sangria considerável na eleição municipal, em 
comparação com a votação obtida em 1974, nossos dados não deixam 
margem a dúvida no tocante às lealdades arenistas: nelas, sobreh1do, e 
talvez sem o saber, é que se apoiou o candidato vitorioso para neutralizar os 
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indícios de clivagem sócio-econômica presentes na disputa. Estas são 
razões suficientes para justificar um estudo mais detido do fenômeno 
subjetivo da identificação partidária.  

Segunda Parte 
Determinantes da Identificação Partidária 

A identificação partidária é provavelmente a melhor pista para a 
elucidação dos problemas aludidos no início deste ensaio. Nosso ponto de 
partida, como se recorda, foram algumas indagações relativas à atual 
inclinação “oposicionista” da opinião pública. Essa inclinação, conforme se 
tem muitas vezes apontado, ora parece estruturada e ora inestruturada, ora 
pobre e ora rica de conteúdo, dependendo do ângulo ou do momento 
conjuntural em que se situem os observadores. E pobre no sentido de que, 
inegavelmente, amplas parcelas do eleitorado mostram-se assaz 
desinformadas sobre muitas questões básicas do atual debate político. Um 
exemplo notório é o Ato Institucional nº 5: pode-se estimar que no máximo 
30% do eleitorado têm conhecimento dele e do debate que se trava no país 
visando sua revogação ou sua substituição por “salvaguardas eficazes”.  

Contudo, pode-se também argumentar que o referido fenômeno 
“oposicionista” é rico de conteúdo no que diz respeito à sua relativa 
estabilidade no tempo. Essa estabilidade sugere uma continuidade de 
experiência política dificilmente imaginável há alguns anos, quando o 
modelo autoritário parecia dotado de maior vitalidade. A aparente 
continuidade entre o velho trabalhismo e o atual emedebismo é um exemplo 
do que estamos afirmando.  

A identificação partidária é um elemento-chave para a compreensão 
das estruturas, digamos assim, psicológicas, subjacentes às atuais correntes 
de opinião. É ela que confere ao voto uma previsibilidade bastante razoável 
mesmo na ausência de configurações ideológicas mais sedimentadas ao 
nível popular. Saliente-se, entretanto, que a ênfase que estamos dando a este 
conceito não se prende simplesmente à eventual singularidade da atual 
situação política brasileira. Trata-se, ao contrário, de um conceito-chave ha 
interpretação do comportamento eleitoral que desde os anos quarenta se 
vem constituindo em vários países como um corpo teórico integrado. Como 
afirma Judson de Cew, a identificação partidária, definida como “uma 
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disposição pessoal em declarar-se psicologicamente ligado a um partido 
político”, é demonstravelmente um dos mais importantes elementos de 
estruturação das opções eleitorais9.  

De que maneira poderia o conceito de identificação partidária 
contribuir para a compreensão dos problemas propostos no início deste 
trabalho? Desde logo, como vimos no capítulo anterior, mostrando que as 
opções eleitorais, mesmo ao nível municipal, não se reduzem inteiramente a 
injunções personalísticas ou clientelísticas. Neste particular, basta lembrar 
que essas opções apresentam uma continuidade no tempo que não pode ser 
explicada satisfatoriamente pelo mutável ir e vir das lideranças individuais. 
A presença de personalidades marcantes contribui para a formação de 
identificações partidárias, mas estas não se dissolvem naquelas. Ao mesmo 
tempo, isto não quer dizer que a identificação com tal ou qual partido 
implique automaticamente em subscrever tal ou qual repertório ideológico. 
No pequeno círculo das elites intelectualizadas, é comum associarem-se 
estas duas coisas de maneira íntima. Ao nível do eleitorado como um todo, 
ou, com mais forte razão, entre os eleitores de uma “metrópole regional” 
como Presidente Prudente, a relação entre partido e ideologia é algo a ser 
investigado empiricamente, e não algo que possa ser dado como conhecido 
de antemão. Mesmo que se possa adivinhar o repertório “típico” de atitudes 
ou opiniões sustentado por um arenista ou por um emedebista, resta a 
questão, eminentemente quantitativa, de se saber que parcela da população 
se enquadra nos tipos respectivos, e que parcela deles se afasta.  

Vimos anteriormente que 80% dos entrevistados declararam alguma 
preferência entre os dois partidos – ou seja, identificaram-se com um ou 
com outro –; 17% declararam não ter qualquer preferência, e os restantes 
3% não quiseram ou não souberam responder à pergunta. É este, portanto, o 
dado sobre o qual focalizaremos nossa atenção, daqui para a frente. 
Trataremos em primeiro lugar do fato puro e simples de ter ou não ter 
preferência, deixando para um momento posterior a direção, arenista ou 
emedebista, das preferências declaradas. Ou seja: investigaremos em 
primeiro lugar que fatores influenciam a tendência a declarar-se 
identificado com algum dos partidos, ou a afirmar uma indiferença entre 
ambos.  

                                                 
9 DE CEW, Judson – Political Experience and Electoral Behavior in Brazil: Rio Grande do 
Sul, 1950-1974. Tese de Doutoramento, The University of Connecticut, 1977, pág.218. 
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1 – Independentes, indiferentes ou marginais?  

Independentes, indiferentes e marginais são termos frequentemente 
utilizados para designar a ausência de identificação partidária. O termo 
independente tem certa conotação intelectualizada, designando de 
preferência aqueles eleitores que não votam partidariamente, e muito menos 
em termos de personalidade, mas sim em termos programáticos, analisando 
a posição assumida por candidatos ou partidos diante de questões concretas. 
Esta noção sugere uma primeira hipótese: a de que os eleitores sem partido 
venham a ser aqueles que se conduzem de maneira propriamente 
ideológica. Tratar-se-ia aqui do raciocínio segundo o qual a oposição ao 
sistema político e ao modelo econômico vigentes no país deveria também 
acarretar a rejeição de ambos os partidos atualmente existentes10. Temos, 
assim, uma primeira hipótese: a de que o percentual de identificação 
partidária deveria ser mais elevado entre os que assumem uma posição 
“pró-sistema” do que entre os que se definem como “antissistema” numa 
série de itens de opinião. Parece desnecessário acentuar que pró-sistema e 
antissistema são termos casuais, meros recursos para abreviar a exposição.  

O termo indiferente sugere uma segunda hipótese: a de que as 
camadas menos privilegiadas na estrutura sócio-econômica, seriam talvez 
as menos inclinadas a se identificarem com qualquer dos dois partidos. 
Céticas quanto à intenção ou quanto à capacidade de qualquer dos partidos 

                                                 
10 Esta hipótese, como também as duas que discutiremos em seguida, são comuns na 
literatura da Ciência Política. Sabe-se que o conceito segundo o qual o chamado “voto 
flutuante” seria característico do eleitor bem informado, que decide de maneira autônoma, 
foi radicalmente revisto a partir do trabalho de Berelson, Lazarsfeld e McPhee, Voting: a 
Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign (University of Chicago Press, 
1954). Constatou-se, ao contrário, que um forte interesse pela política acha-se em geral 
associado à uma forte identificação partidária, sendo raros os casos de eleitores ao mesmo 
tempo interessados e independentes. Não obstante, conjectura Ursula Schmiederer que na 
Europa, “en contraposición con Norteamérica, los votantes fluctuantes parecen corresponder 
a la imagen del elector interesado, que políticamente se decide de acuerdo con sus intereses”. 
Contudo, além de não apresentar a comprovação empírica para sua tese, esta autora 
encarrega-se ela mesma de ressalvar que não é esta a percepção dos políticos profissionais 
europeus: “No es esto, sin embargo, lo que hacen los partidos (europeus) cuando intentan 
ganar el elector supuestamente abstencionista mediante consignas caracterizadas por un 
grado mínimo de contenido intelectual”. (Artigo “El comportamiento electoral”, in 
ABENDROTH, Wolfgang – Introducción a la Ciencia Política, Editorial Anagrama, 1971, 
pág. 370). 



 43 

em executar políticas em seu benefício, essas camadas manter-se-iam 
indiferentes em relação a eles11. Compareceriam, é claro, à votação, mas 
esse comportamento estaria apenas respondendo à exigência legal, e teria 
como corolário uma opção meramente personalista ou clientelista entre os 
candidatos, sem qualquer vínculo psicológico com as siglas partidárias. No 
outro extremo da estrutura sócio-econômica, os indivíduos melhor 
aquinhoados teriam não somente maior interesse no processo político-
eleitoral, mas também maior facilidade de apreensão das mensagens 
partidárias, e por conseguinte tenderiam a ser mais frequentemente 
“identificados”.  

Teríamos, finalmente, uma terceira hipótese: a ausência de 
identificação partidária dever-se-ia sobretudo a situações de marginalidade, 
objetiva ou subjetiva. Esta hipótese tem um ponto de contato com a 
anterior, mas não se confunde com ela. Referimo-nos aqui a fatores que 
podem estar em parte correlacionados com fatores sócio-econômicos, tais 
como a renda individual ou a escolaridade, mas que não se reduzem a estes. 
A habilitação eleitoral é um bom exemplo. Sabe-se que muitos indivíduos 
habilitados a votar não regularizam a tempo a documentação pertinente. 
Muitos não transferem o título da localidade de residência anterior para a 
presente, limitando-se a justificar pelo correio o não comparecimento. 
Outro exemplo seria o daqueles que declaram não ter interesse em política, 
em geral, ou no resultado das eleições, em particular. Estes não são 
necessariamente indivíduos desprivilegiados na hierarquia sócio-
econômica. São, antes, indivíduos marginalizados ou que se 
automarginalizam em relação ao processo político enquanto tal.  

“Examinaremos, assim, três hipóteses: a da indiferença” devida a 
situações de desprivilégio sócio-econômico, a da independência ideológica, 
e a da marginalização frente ao processo político-eleitoral. A ser correta a 
primeira, deveríamos encontrar um percentual de identificação 

                                                 
11 Referindo-se a pesquisas sobre apatia política feitas nos Estados Unidos, escreve a mesma 
Ursula Schmiederer: “Cuando la situación conflictiva originada por el antagonismo de clase 
social y la presión social es experimentada como sólo individual, existe la tendencia a 
sustraerse de ella mediante la pasividad, la apatía política y la abstención electoral. En los 
Estados Unidos, la escasa participación electoral de las capas económicamente débiles y de 
los negros puede interpretarse como una resignación individual, por el convencimiento de 
que el cumplimiento del deber ciudadano no cambiaria en absoluto la propia situación 
discriminada” (in Abendroth, op. cit. pág. 354). 
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substancialmente mais baixo entre os grupos menos privilegiados quanto à 
“renda ou ao nível de instrução. Esse percentual deveria também ser 
substancialmente mais baixo entre os que emitem uma opinião 
“antissistema” do que entre os que se definem como “pró-sistema” caso seja 
correta a noção segundo a qual o antipartidarismo, nas condições atuais, é 
fruto daquela primeira posição ideológica. Finalmente, deveria ser 
substancialmente inferior entre aqueles que, por várias razões, mantêm uma 
posição de marginalidade frente ao processo político-eleitoral. A Tabela 
XIV explora a primeira hipótese, apresentando a porcentagem de 
identificados em função da escolaridade e do nível de renda. Saliente-se 
uma vez mais que não estamos aqui tratando de arenistas ou emedebistas, 
mas sim do percentual somado de ambos. Os casos de não resposta na 
pergunta sobre identificação partidária foram eliminados para fazer com 
que o complemento destas porcentagens corresponda ao percentual dos que 
não se identificam com qualquer dos dois partidos. Segue-se que a tabela 
deve ser lida da seguinte maneira: 83% dos 119 indivíduos com 
escolaridade apenas primária que recebem até Cr$ 1.084,00 têm alguma 
identificação; entre os 94 que recebem de Cr$ 1.085,00 a Cr$ 2.400,00 esse 
percentual se eleva para 89%; e assim por diante.  

Tabela XIV – Porcentagem de eleitores que declararam alguma identificação 
partidária, por nível de renda e de escolaridade (Presidente Prudente, 1976) (*)  

Escolaridade Até primário 
completo 

Primeiro ginasial ou 
mais 

Renda mensal 
% N % N 

I. Até Cr$ 1.084  83 (119) 83 (36) 
II. Cr$ 1.085 a Cr$ 2.400  89 (94) 85 (61) 
III. Cr$ 2.401 a Cr$ 5.800  86 (52) 81 (78) 
IV. Cr$ 5.801 ou mais  83 (12) 89 (27) 
(*) Excluídos os que não tinham renda própria a declarar e os casos de não resposta 
nas variáveis renda e preferência partidária.  

Pode-se facilmente observar que nem a escolaridade nem a renda 
exercem um efeito apreciável sobre o percentual de identificação. No que se 
refere à renda, as diferenças são pequenas e não exibem o padrão 
ascendente exigido pela hipótese. Entre os eleitores de baixa escolaridade, 
por exemplo, o percentual aumenta ligeiramente do nível I para o nível II de 
renda, mas declina deste para o III e do III para o IV. Entre os que possuem 
instrução superior ao primeiro ginasial, a comparação do nível I com o nível 
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IV pareceria confirmar a hipótese formulada, mas a queda no nível IV 
desautoriza tal conclusão. No que diz respeito à escolaridade, tampouco se 
percebem diferenças substanciais, devendo mesmo observar-se que, dentro 
dos três primeiros níveis de renda, o percentual de identificados declina, em 
vez de aumentar, ou seja, segue a direção inversa da esperada pela hipótese 
que estamos estudando. Uma importante ressalva se impõe, entretanto. Se 
subdividíssemos nesta tabela o grupo de baixa escolaridade, tomando 
Separadamente o grupo dos analfabetos, teríamos uma diminuição 
considerável da taxa de identificação, de quase 83 para apenas 64 por cento. 
Este fato merece alguma reflexão. De um lado, não deixa de ser expressivo 
encontramos 64% dos analfabetos, ou seja, de um grupo de não eleitores, 
declarando alguma preferência entre os partidos. De outro, os restantes 36% 
que se declaram indiferentes poderiam ser vistos como apoio à hipótese 
sócio-econômica anteriormente exposta, ou seja, como prova de que, 
realmente, o apelo dos partidos se esvai sensivelmente entre os muito 
pobres. Contudo, é necessário convir que a hipótese não se confirma 
satisfatoriamente: não constatamos uma tendência contínua à elevação do 
percentual de identificados à medida que se eleva o nível de instrução. 
Constatamos, sim, um corte abrupto, devido ao analfabetismo. A nosso ver 
este é mais um efeito do que chamaríamos de marginalidade frente ao 
processo político-eleitoral do que um efeito da escala de posições sócio-
econômicas enquanto tal. O alcance desta afirmação tornar-se-á mais claro 
adiante, quando considerarmos os indicadores de marginalização 
propriamente ditos.  

Referimo-nos também à possibilidade de que a taxa de identificação 
varie em função de posições ideológicas, e em particular em função do 
contraste entre atitudes “pró” e “antissistema”. O questionário aplicado à 
população de Presidente Prudente na véspera das eleições de 1976 contém 
diversos itens que se prestam ao exame desta hipótese. Trabalharemos aqui 
com uma pergunta a respeito da chamada Lei Falcão e com sete outros itens 
nos quais se expunha uma controvérsia atual e se solicitava a opinião do 
entrevistado em termos de “concordar mais” com uma ou com outra entre 
as teses conflitantes. O quadro a seguir dá a classificação das alternativas 
“pró” e “antissistema”, com a respectiva distribuição percentual das respostas.  

A hipótese segundo a qual atitudes ideológicas poderiam estar 
associadas com a taxa de identificação partidária implica em tratar estes 
itens de opinião como variáveis independentes, ou seja, como possíveis 
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“causas” da presença ou ausência de identificação com os partidos. Tomada 
em sentido estrito, esta operação pareceria imprópria, visto que alguns dos 
itens utilizados (por exemplo a Lei Falcão) referem-se a “objetos” 
temporalmente posteriores à formação das simpatias partidárias. 
Consideramos, apesar disso, que a operação é legítima no sentido de que 
estas opiniões se acham de alguma forma associadas a divisões ideológicas 
mais amplas e pelo menos tão antigas quanto os próprios partidos. Neste 
sentido, se for correta a hipótese segundo a qual os indivíduos que não se 
identificam partidariamente respondem a uma motivação ideológica 
“antissistema”, deveremos encontrar percentuais de identificação 
substancialmente mais baixos entre estes do que entre os “pró-sistema” nos 
oito itens acima descritos.  

Considerando que a atitude “independente” possivelmente requer 
certo grau de íntelectualização, tabulamos separadamente, na Tabela XV, os 
que possuem instrução igualou inferior ao primário completo e os que 
possuem o primeiro ginasial ou mais. A última coluna à direita mostra o 
percentual de identificação partidária entre os que não souberam responder 
a cada um dos itens em questão, sem subdividi-los por nível de instrução. A 
leitura da Tabela XV é, pois, a seguinte: entre os eleitores que têm apenas o 
curso primário e que concordam com a Lei Falcão (opinião pró-sistema), 
87% têm alguma identificação, seja com a ARENA, seja com o MDB. Os 
restantes 13% não têm identificação. Entre os que possuem apenas instrução 
primária, mas que discordam da Lei Falcão (opinião antissistema), 84% têm 
identificação e, portanto, 16% não têm; e assim por diante. 

Vejamos, portanto, em que medida é sustentável a noção segundo a 
qual a “independência” em relação aos partidos poderia ser ela mesma uma 
atitude de fundo ideológico. O resultado é curioso. A julgar somente pela 
direção das porcentagens, ou seja, pelo seu declínio cada vez que passamos 
dos “pró” aos “antissistema”, poder-se-ia talvez dar como confirmada a 
nossa hipótese. Constata-se, com efeito, que somente em um caso – o do 
item V, Ato Institucional, entre os que possuem somente o primário 
completo – a diferença observada contraria a expectativa de que o 
percentual de identificados fosse maior entre os eleitores “pró” do que entre 
os “antissistema”.  
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Tabela XV – Porcentagem de eleitores que declararam alguma preferência 
partidária, segundo algumas opiniões políticas e por nível de escolaridade 
(Presidente Prudente, 1976). (*)  

Escolaridade 
Até primário 

completo 
1º ginasial ou mais 

Opinião Pública 
Pró-

Sistema 
Antissistema 

Pró-
Sistema 

Antissistema 

Não souberam 
responder a 

pergunta 

I. Lei Falcão 87 84 84 79 68 
II. Voto direto ou 
indireto 

91 85 83 82 66 

III. Participação 
dos militares no 
governo 

87 84 85 78 70 

IV. Aumento de 
salários para 
corrigir 
desigualdades 
excessivas 

91 83 84 82 61 

V. AI-5 87 97 86 76 81 
VI. O Brasil é um 
país “que vai pra 
frente”. 

84 77 84 78 40 

VII. O Brasil é tão 
democrático 
quanto outros 
países. 

86 83 83 82 79 

VIII. Governo 
eleito x governo 
eficiente. 

85 85 85 72 62 

(*) O complemento destas porcentagens corresponde aos que não têm preferência 
entre ARENA e MDB.  

Contudo, a magnitude das diferenças observadas não permite dá-la 
como confirmada. A diferença em pontos percentuais entre os “pró” e os 
“anti” é bastante modesta, como se pode facilmente observar. Entre os de 
instrução apenas primária, e deixando de lado o caso do item Ato 
Institucional, essa diferença atinge um máximo de 8 pontos (91 menos 83) 
no item IV, e entre os que possuem instrução mais alta, um máximo de 13 
(85 menos 72) no item VIII. É bem verdade que entre os mais instruídos 
que emitem opiniões “antissistema”, o percentual de identificados é sempre 
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inferior à média global de 83%. Este resultado, considerado isoladamente, 
pode ser visto como um indício de que a hipótese que estamos estudando 
não é de todo descabida; mas por certo não altera a conclusão que se impõe 
pelo exame da tabela em seu conjunto, a saber: que o fenômeno da 
“independência” partidária como atitude ideológica, se existe, e no caso 
particular de Presidente Prudente, refere-se apenas a uma minúscula 
parcela dos eleitores melhor instruídos. A melhor prova desta afirmação 
pode ser encontrada, contrario sensu, na última coluna à direita, onde 
apresentamos os percentuais de identificação entre os que não souberam 
responder às perguntas em questão. Aí, com efeito, a taxa de identificação é 
sensivelmente inferior à média global em quase todos os casos, 
aproximando-se dela somente nos itens V e VII. Daqueles, por certo pouco 
numerosos (N=10) que sequer souberam (ou quiseram) posicionar-se diante 
do slogan “este é um país que vai para a frente”, somente 40% declararam 
uma preferência entre os dois partidos. Estes resultados sugerem uma vez 
mais que, antes de ser um fenômeno ideológico, o não partidarismo parece 
ser um correlato da marginalização frente ao processo político e frente aos 
temas atualmente em debate no país. Passemos, portanto, ao exame desta 
última hipótese.  

Vimos anteriormente que a taxa de identificação partidária é muito 
mais baixa entre os analfabetos do que entre os alfabetizados, mesmo 
quando estes últimos possuem apenas um nível elementar de escolaridade e 
se encontram, por conseguinte, em posição sócio-econômica não muito 
distinta. Sugerimos que essa diferença no que diz respeito à identificação 
poderia dever-se, não ao problema da escolarização em si mesmo, mas 
antes ao status negativo do analfabeto, que implica uma situação específica 
de marginalidade política. Raciocínio semelhante poderia aplicar-se àqueles 
que não souberam (ou não quiseram e por isso disseram que não sabiam) 
responder às sete perguntas de opinião examinadas há pouco. Como é 
óbvio, estas pessoas não necessariamente são portadoras de alguma 
condição objetiva de marginalidade, como o analfabetismo. O que as 
caracteriza, antes de mais nada, é o simples fato de não terem uma opinião a 
expressar diante da controvérsia que lhes é exposta. Poder-se-ia considerar 
que essas pessoas possivelmente se encontram abaixo de um difuso patamar 
social e psicológico no qual se inicia o processo de participação. Vimos, 
com efeito, que também entre elas é substancialmente mais baixo o índice 
de identificação com os partidos. Dentro desta mesma ordem de ideias, 
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poderíamos conjeturar que o simples fato de se estar ou não habilitado a 
votar no município onde se reside haveria de exprimir para algumas pessoas 
uma situação de marginalidade ou de automarginalização política. Esta 
seria uma sub-hipótese através da qual poderíamos estudar a hipótese mais 
ampla do não partidarismo como fruto da marginalização. Na Tabela XVI 
apresentamos a taxa de identificação em função de cinco categorias de 
marginalização político-eleitoral. A primeira categoria corresponde aos 
“integrados”: no caso, os eleitores habilitados a votar no próprio município. 
A segunda compreende aqueles que se encontram habilitados, porém em 
outra localidade. A terceira engloba os que perderam ou que por alguma 
razão não tiraram o título; a quarta, os que não o possuem por serem 
analfabetos; e a quinta, os que não o tiraram por não serem brasileiros natos 
ou naturalizados, muito embora residam no município desde longa data. 
Não parece descabido considerar que estas cinco categorias (com exceção, 
talvez, das duas últimas, cuja ordenação entre si pode ser arbitrária) 
correspondem a graus crescentes de marginalização frente ao processo 
político, ou, pelo menos, em relação às organizações partidárias locais. Seja 
como for, é expressivo o declínio da identificação partidária da primeira até 
a última, formando um padrão razoavelmente nítido.  

Tabela XVI – Porcentagem de eleitores que declararam alguma identificação 
partidária, segundo sua situação no tocante à habilitação eleitoral (Presidente 
Prudente; 1976). * 

Situação eleitoral  % Nº 
I. Têm título válido no município  88 (568) 
II. Têm título válido noutro município  84 (117) 
III. Não tiraram/perderam título  68 (73) 
IV. Não têm por serem analfabetos  66 (61) 
V. Não têm por não serem brasileiros natos ou naturalizados  37 (16) 
(*) Excluídos os que não souberam responder e os casos de recusa nas variáveis 
situação eleitoral e preferência partidária. O complemento das porcentagens 
corresponde aos que não têm preferência entre ARENA e MDB.  

Mais uma vez, parece confirmar-se a hipótese segundo a qual a 
identificação partidária é sobretudo um fenômeno vinculado à própria 
participação no processo político. Nesta perspectiva, parece crucial o exame 
da taxa de identificação em função das variáveis sexo e idade, no suposto 
de que ambas se associam a condições também diferenciais no que se refere 
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à participação política. No caso da variável sexo, contudo, a exata 
determinação das situações menos ou mais produtoras de marginalidade 
política exigiria o exame simultâneo de uma série de fatores, notadamente o 
exercício ou não de ocupação remunerada fora do domicílio, o tipo de 
trabalho etc., o que tornaria demasiado extensa esta análise. Anote-se, 
entretanto, que os resultados colhidos em Presidente Prudente confirmam 
ao menos ligeiramente a noção segundo a qual a taxa de identificação 
partidária tenderia a ser mais baixa entre as mulheres do que entre os 
homens. Oitenta e cinco por cento destes, em comparação com 81% das 
mulheres, declararam alguma: preferência entre os partidos.  

O fator idade é muitas vezes decisivo no realinhamento da direção 
das preferências partidárias. Circunstâncias históricas particulares não raro 
produzem uma atração diferencial do “voto jovem” por este ou aquele 
partido. Que dizer, entretanto, da relação entre a idade e a taxa de 
identificação como tal, independente de sua direção? Aqui, a hipótese mais 
plausível parece ser a de uma relação curvilínea: taxas pouco expressivas 
entre os jovens, um aumento significativo na meia idade e novamente um 
declínio, quando a idade avançada resulta em crescente desinteresse pela 
atividade política. Conforme se pode verificar pela Tabela XVII, nossos 
dados confirmam integralmente esta hipótese no que se refere aos homens, 
mas não para as mulheres. Entre os homens, o percentual de identificados 
cresce do primeiro para o segundo grupo, atinge o máximo (90%) na faixa 
de 36 a 45 anos, e declina novamente a partir daí. Entre as mulheres, o 
percentual do grupo mais jovem é comparável ao dos homens da mesma 
idade, mas é substancialmente mais baixo nos dois seguintes. Confirma-se, 
entretanto, o relativo apartidarismo no grupo mais velho, onde o percentual 
(68%) é, aliás, claramente inferior ao masculino na faixa etária 
correspondente.  

Se aceitarmos que os papéis sociais mais frequentemente associados 
ao sexo feminino, aos muito jovens e aos muito velhos, são produtores de 
marginalização política, teremos encontrado aqui alguma confirmação 
suplementar para a hipótese que relaciona tal condição com a ausência de 
identificação partidária. Referimo-nos, convém repetir, a um fenômeno de 
marginalidade objetiva, como pudemos verificar no caso dos analfabetos ou 
em relação aos distintos graus de habilitação eleitoral; mas também a um 
fenômeno subjetivo, se considerarmos que o não partidarismo também se 
associa ao desinteresse declarado pela política, ao desinteresse pelas 
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eleições, à inexistência de identificação partidária entre os pais, e mesmo à 
não percepção de diferenças entre os dois partidos. Não se confirmam 
satisfatoriamente, a nosso ver, as duas outras hipóteses: a de que a não 
declaração de uma preferência partidária poderia dever-se a uma postura 
ideológica antissistema ou a uma condição sócio-econômica 
desprivilegiada.  

Tabela XVII – Porcentagem de eleitores que declararam alguma identificação 
partidária, por sexo e idade (Presidente Prudente, 1976). (*)  

Masculino Feminino Total 
Idade 

% (N) % (N) % (N) 
18 a 25  85 (96) 85 (120) 85 (216) 
26 a 35  87 (100) 80 (117) 83 (217) 
36 a 45  90 (108) 82 (90) 86 (198). 
46 a 55  81 (58) 79 (58) 80 (116) 
56 e +  74 (46) 68 (44) 71 (90) 
Total  85 (408) 80 (429) 83 (837) 
(*) Excluídos 26 casos de “não sabe” e “recusa” na variável preferência partidária. 
O complemento das porcentagens corresponde aos que não têm preferência entre 
ARENA e MDB.  

Qual será, entretanto, o alcance destas observações? São duas, em 
nosso entender, as implicações da análise aqui desenvolvida. A primeira é a 
de que os não identificados são de certa forma inacessíveis às mensagens 
partidárias, precisamente por estarem situados além de certas barreiras, que 
são difusas, em grande parte subjetivas, mas nem por isso menos reais. A 
segunda é que, ao contrário do que muitas vezes se afirma, não são baixos, 
atualmente, no Brasil; os índices de identificação partidária. Os dados 
disponíveis mostram, com efeito, que a parcela de pessoas dispostas a 
declarar uma preferência é bastante elevada12. É porém necessário não 
confundir esta questão, que apenas se refere à presença de um fator 
genérico de orientação das opções eleitorais, com outras questões, também 
legítimas, que a reflexão sobre os partidos suscita. Em particular, é 
necessário distingui-la da questão relativa ao grau de estruturação 
ideológica, ou, dizendo-o de outra forma, aos demais conteúdos que 
eventualmente podem associar-se à identificação partidária como tal. 
Orientação ideológica não é sinônimo de identificação partidária: a análise 

                                                 
12 DE CEW, op. cit. capítulo V. 

 52 

empírica tanto encontra situações em que a identificação, no sentido aqui 
definido, facilita a apreensão de signos ideológicos, quanto situações em 
que, ao contrário, a dificulta. Este bem pode ser o resultado de uma situação 
prévia de quase monopólio eleitoral, como o exercido pela ARENA e 
Presidente Prudente. Sob tais condições, torna-se essencial compreender 
como e por que uma oposição começa a viabilizar-se. É o que tentaremos 
fazer em seguida, analisando a direção das identificações partidárias.  

2 – Arenistas e emedebistas: quem são?  

São três as indagações principais que se apresentam quando tratamos 
da direção, arenista ou emedebista, da preferência partidária. A primeira 
tem a ver com a existência ou não de diferenças significativas na 
composição sócio-econômica dos eleitorados arenista e emedebista. A 
segunda refere-se à existência ou não de alguma continuidade nas afiliações 
partidárias antes e depois de 1965, ou seja, entre o sistema multipartidário 
extinto pelo Ato Institucional nº 2 e o atual bipartidarismo. A terceira diz 
respeito à presença ou não de fatores propriamente ideológicos como 
condicionantes das identificações partidárias.  

Bases Sociais da ARENA e do MDB  

Tem-se observado que os adeptos do MDB são predominantemente 
os underdogs: os menos instruídos, os assalariados de renda baixa, os que 
exercem ocupações manuais, e assim por diante. Numa pesquisa realizada 
em São Paulo em 1974, observou-se que 85% dos homens e 72% das 
mulheres que exerciam ocupações de nível muito baixo, tais como serviços 
domésticos, ambulantes, biscateiros e trabalhadores manuais não 
qualificados definiam-se como adeptos do MDB. Essa proporção baixava 
para 62% entre as ocupações classificadas como de nível médio e para 49% 
entre as de nível alto, portanto não deixando margem para dúvida no que 
diz respeito à relação entre opção partidária e posição na escala sócio-
econômica13. Dados apresentados por Judson De Cew mostram idêntica 
tendência para o eleitorado de Porto Alegre. Confirma-se inclusive a 
associação, também encontrada em São Paulo, entre a afiliação emedebista 
e uma autoimagem de “pobre” ou “trabalhador”. Servindo-se de uma 
                                                 
13 LAMOUNIER, B. – “Comportamento Eleitoral em São Paulo”, in: LAMOUNIER e 
CARDOSO, op. cit. 
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classificação dos entrevistados segundo a classe social a que julgam 
pertencer, ou seja, segundo a definição subjetiva que eles mesmos se 
atribuem, em termos de classe social, mostra De Cew que a parcela de 
adeptos do MDB cresce de 30% entre os que se veem como classe média 
alta para 49% entre os que se concebem como trabalhadores, e para 60% 
entre os que se descrevem como pobres14.  

Deve-se, portanto, admitir que, pelo menos rios últimos anos, e pelo 
menos nas capitais maiores, os eleitorados arenista e emedebista se 
distinguem fortemente no que diz respeito à sua composição sócio-
econômica. Impõe-se contudo a ressalva de que os dados citados provêm de 
cidades grandes e densamente industriais; e mais que isso, de capitais onde 
a continuidade da experiência política não pode ser posta em dúvida. Que 
dizer, entretanto, das chamadas metrópoles periféricas: cidades grandes, 
porém localizadas em regiões pouco industrializadas e menos densas no que 
se refere à mobilização política anterior ao regime de 1964? Nestas, o mais 
provável é obviamente que a dificuldade de penetração eleitoral do MDB 
seja reflexo de uma insuficiente disseminação da sigla entre as camadas 
sociais inferiores. Nessas condições, não se observariam as mencionadas 
diferenças de composição sócio-econômica entre os agregados arenista e 
emedebista. Poder-se-ia, aliás, constatar até mesmo o inverso, vale dizer, 
uma adesão proporcionalmente mais forte ao MDB entre as camadas 
ilustradas da classe média, enquanto as chefias tradicionais asseguram a 
penetração arenista entre as camadas populares. Dados colhidos em 
Salvador em 1971 confirmam em boa parte esta hipótese, embora não se 
possa saber com exatidão se tal resultado se deve realmente à estrutura 
social da cidade, à fase ainda embrionária de crescimento do partido 
oposicionista, ou a ambas as coisas. Observou-se, de qualquer modo, que 
entre os homens era somente ao nível dos profissionais liberais e das 
ocupações não manuais de nível alto que o percentual de adesões ao MDB 
ultrapassava sensivelmente a média global de 28% (considerando-se 
somente os que declararam alguma preferência entre os dois partidos). 
Entre as mulheres, o pequeno número de casos nessa faixa ocupacional não 
permitiu uma verificação satisfatória da hipótese, mas constatou-se um 
percentual também expressivo entre as que exerciam ocupações de nível 

                                                 
14 DE CEW, op. cit., pág.273. 
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baixo, como as funções domésticas e assemelháveis15. Deve-se. portanto 
concluir que o nascente MDB de 1971 apoiava-se em Salvador numa 
aliança – ao nível das preferências populares, bem-entendido – de 
profissionais de nível elevado com empregados de nível muito baixo no 
setor doméstico – estes, presumivelmente, sendo a camada social na qual a 
autoimagem de “pobres” é mais comum.  

Eis aí, portanto, dois “modelos” do eleitorado emedebista. Um, 
próprio das cidades industriais com intensa tradição política trabalhista ou 
populista: aí, o partido oposicionista tem forte penetração nas camadas de 
baixa renda, o que desde logo lhe assegura ampla maioria nas preferências 
eleitorais. É sem dúvida o caso de Porto Alegre, de São Paulo, e do Rio de 
Janeiro. Salvador (em 1971) é o contrário: é o modelo de um partido 
minoritário cuja influência praticamente se limita a certos setores de nível 
educacional ou profissional elevado, irradiando-se de maneira muito 
irregular para as faixas inferiores da estrutura sócio-econômica.  

Chega-se facilmente à conclusão, com base nos dados apresentados 
na primeira parte deste estudo, que o caso de Presidente Prudente 
assemelha-se bastante ao de Salvador em 1971. Verificamos, com efeito, 
que o percentual de cada partido praticamente não varia em função do nível 
de instrução, tomado aqui como indicador de posição sócio-econômica: 
Uma diferença expressiva surge somente quando o grupo de baixa 
escolaridade é subdividido em alfabetizados e analfabetos. Entre estes 
últimos, o percentual de arenistas se eleva de cerca de 80 para 88%. Este 
resultado se confirma, aliás, quando analisamos a preferência partidária em 
função da posição na ocupação. Entre os empregados temporários ou 
irregulares de pouca instrução, categoria que compreende bóias-frias e 
outras situações igualmente precárias, o percentual de arenistas é na 
realidade um pouco superior ao que se verifica entre os empregados 
permanentes e entre os autônomos. Entre os empregadores e 
administradores, como seria de esperar, o índice de arenismo se eleva para 
mais de 90%. Este resultado vem confirmar a impressão generalizada de 
uma maior simpatia pela ARENA entre as elites econômicas, mesmo 
considerando-se que, em Presidente Prudente, o MDB ainda não se 
configurou como o lado “popular”. Fenômeno – praticamente idêntico se 

                                                 
15 LAMOUNIER, B. – “Organização da Produção, Emprego e Comportamento Político: O 
Caso de Salvador”, CEBRAP, mimeo., 1977. 
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delineia quando a preferência partidária é analisada em função da 
localização subjetiva dos eleitores na estrutura de classes, ou mais 
exatamente, na estrutura imaginária à qual a linguagem habitual se refere 
quando fala em “classe média alta”, “classe média baixa”, “classe 
trabalhadora” e “classe. pobre”. Existe, efetivamente, alguma relação entre 
partido e classe ou estrato social, mas é uma relação muito tênue, 
produzindo somente pequenas variações em torno da média global e 
comportando mesmo uma importante inversão, ou seja, maior arenismo, 
entre as camadas muito baixas onde se encontram os analfabetos e as 
ocupações demasiado desvantajosas.  

Os dados que acabamos de apresentar parecem sugerir que a opção 
partidária em Presidente Prudente nada tem a ver com a estratificação 
social. Dizê-lo desta maneira seria porém incorrer em exagero. Bem ou mal, 
o MDB obteve 7 mil votos na eleição municipal, demonstrando uma força 
eleitoral que não se explica satisfatoriamente apenas como uma insatisfação 
dos segmentos ilustrados da classe média. Existem, sem dúvida, modos e 
mecanismos de diferenciação sócio-econômica capazes de aumentar a 
receptividade local ao apelo oposicionista. Um mecanismo dessa natureza 
poderia ser por exemplo uma tendência inconformista mais acentuada entre 
indivíduos cujo nível de renda não corresponde àquilo que julgam merecer, 
dados os seus títulos de escolaridade. É o que sugere a Tabela XVIII.  

* * * 

A leitura do restante deste trabalho será facilitada se nos fixarmos 
neste momento em alguns dados básicos da pesquisa. Foram entrevistados 
863 indivíduos, dos quais 693 declararam alguma preferência partidária: 
565 pela ARENA e 128 pelo MDB. O percentual de arenistas é portanto 
81.5%, excluindo os sem partido. Com exceção das Tabelas XX, XXII, 
XXIV e XXV, estaremos apresentando o percentual de arenistas em 
diversas subdivisões da amostra, o qual deverá ser sempre comparado com 
esta média global. Subentende-se, além disso, que o complemento 
corresponde sempre ao MDB. Assim, na Tabela XVIII, vemos que o 
percentual de arenistas é de 79%, e o de emedebistas 21%, entre os eleitores 
de baixa escolaridade e nível I de renda; de 84% e 16%, respectivamente, 
no nível II de renda; e assim por diante.  
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* * * 

Percebe-se pela leitura da primeira coluna à esquerda que, entre os 
eleitores de baixa escolaridade, as diferenças de renda não exercem 
qualquer efeito apreciável sobre a preferência partidária. Entre os que 
possuem o ginasial ou mais, entretanto, a parcela de arenistas cresce 
monotonicamente em função da renda. Além disso, a diferença entre os 
níveis I e IV é agora substancial, nada menos de 26 pontos percentuais. 
Constata-se, portanto, que os indivíduos de baixa renda, porém de alta 
escolaridade, mostram-se sensivelmente menos arenistas do que a média, 
dando-se b inverso com os indivíduos de alta escolaridade e alta renda. Os 
primeiros parecem ilustrar o célebre conceito de privação relativa, que 
aponta para situações de discrepância entre o que as pessoas julgam 
merecer e o que de fato auferem como compensação. É lícito supor que tais 
pessoas, via de regra mais sensíveis em relação ao problema de “injustiça” 
existente em semelhante situação, tendam com maior frequência a 
desenvolver sentimentos de inconformismo. Mais importante, todavia, é o 
fato de que tais sentimentos se acham aí melhor instrumentalizados: dado o 
seu nível educacional mais elevado, essas pessoas dispõem de recursos que 
lhes permitem mapear com maior presteza as alternativas políticas 
existentes e compreender melhor a posição representada por cada um dos 
partidos. Naturalmente, não estamos atribuindo à discrepância 
escolaridade/renda qualquer virtude miraculosa como força produtora de 
realinhamentos políticos. Afirmamos apenas que, nas condições que 
caracterizam uma “metrópole periférica”, e diante de um predomínio 
majoritário da ARENA, este bem pode ser um dos mecanismos de difusão 
da identificação partidária oposicionista. 

Nossa análise das bases sociais da ARENA e do MDB limitou-se até 
aqui a indicadores clássicos de posição na hierarquia sócio-econômica; 
Existem contudo pelo menos duas boas razões para incluir nesta rubrica as 
variáveis sexo e idade. A primeira razão é que sexo e idade muitas vezes 
reforçam desigualdades sociais e são de qualquer forma indicativos de 
predisposições associadas a diferentes papéis na estrutura social e na 
divisão social do trabalho. A existência ou não de uma atração diferencial 
dos partidos em função do sexo e da idade é portanto algo a ser investigado, 
dado que desigualdades sociais muitas vezes se “traduzem” nestas duas 
categorias. Além disso, sexo e idade acham-se continuamente associados à 
entrada e saída de figurantes no processo político-eleitoral. Historicamente, 
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inclusive, a expansão do sufrágio e da participação política se deu em 
grande parte pela incorporação dos jovens e das mulheres. Ora, quase nunca 
a expansão (ou contração) do eleitorado se dá de maneira neutra, 
uniformemente distribuída entre as forças contentoras. Mudanças na 
quantidade de participantes, ou na composição por sexo e idade do 
eleitorado, refletem-se muitas vezes no peso relativo dos eleitorados 
partidários16.  

Tabela XVIII – Porcentagem de identificações com a ARENA, segundo o nível 
de:renda e de escolaridade (Presidente Prudente, 1976).  

Escolaridade 
Baixa Alta 

Total Renda (*) 
% (N) % (N) % (N) 

I.  79 (99) 70 (30) 77 (129) 
II.  84 (84) 75 (52) 81 (136) 
III.  84 (45) 82 (63) 83 (108) 
IV.  80 (10) 96 (24) 91 (34) 
Total  82 (238) 80 (169) 81 (407) 
(*) I. até Cr$ 1.084,OO;II. Cr$ 1.085.00 a Cr$ 2.400,00; m. Cr$ 2.401,00 a Cr$ 
5.800,00; IV. Cr$ 5.801,00 ou mais. Foram excluídos os que não declararam 
preferência entre os partidos, além dos casos de “não sabe” e recusa em ambas as 
variáveis.  

A taxa de identificação partidária, ou seja, a parcela do eleitorado que 
declara alguma identificação com qualquer dos partidos existentes, é de 
certa forma um índice de participação política, e portanto um indicador dos 
movimentos de expansão ou contração dos corpos de adeptos dos diferentes 
partidos. Deve-se portanto esperar que variações nessa taxa, por exemplo 
entre gerações, produzam alterações na relação interpartidária de forças. É 
sob este aspecto que os dados de Presidente Prudente parecem sugestivos e 
talvez sintomáticos de um processo de mudança política mais abrangente. 
Vimos pela Tabela XVII que não se confirma, em Presidente Prudente, 

                                                 
16 A expansão dó eleitorado emedebista em 1974, no município de São Paulo, ê um claro 
exemplo desta afirmação, no que diz respeito ao fator idade, os mais jovens sendo 
substancialmente menos arenistas do que os mais velhos. Constatou-se, além disso, um 
notável efeito de interação entre idade e nível de instrução, facilmente visualizável pela 
menção dos casos extremos: havia apenas 12% de arenistas entre os menores de 28 anos com 
instrução primária ou menos, e 50% entre os maiores de 45 anos com instrução colegial ou 
mais. Ver LAMOUNIER – “Comportamento Eleitoral em São Paulo”, op. cit. pag. 32. 
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para o caso das mulheres, a relação esperada entre idade e taxa de 
identificação partidária. Essa relação, convém lembrar, é a de uma taxa 
mais elevada nas faixas etárias médias, e menos elevada entre os muito 
jovens e entre os mais idosos. Ao contrário do que ocorre entre os homens, 
a taxa feminina declina em vez de aumentar quando passamos do primeiro 
grupo etário, de 18 a 25 anos, para os três subsequentes, que compreendem 
as mulheres de 26 a 55 anos; e volta a declinar, desta vez conforme o 
esperado, no grupo de 56 anos ou mais. Este padrão sugere uma provável 
mudança no comportamento da geração feminina mais jovem, seja no 
sentido de uma participação mais ativa na vida política, seja, pelo menos, 
no de rejeitar o papel estereotipado da mulher dona de casa, que “não 
entende” de política e não forma uma opinião própria sobre os partidos. Em 
que medida, porém, estaria esse aparente aumento na taxa de identificação 
entre as mulheres jovens associado a diferenças na direção, arenista ou 
emedebista, dessa mesma identificação? É o que procuramos responder na 
Tabela XIX.  

Tabela XIX – Porcentagem de identificações com a ARENA, por sexo e idade 
(Presidente Prudente, 1976).  

Homens Mulheres Total 
Idade % (N) % (N) % (N) 

18-25  80 (82) 71 (102) 75 (184) 
26-35  88 (87) 81 (94) 84 (181) 
36-45  78 (97) 84 (74) 81 (171) 
46-55  72 (47) 85 (46) 78 (93) 
55 ou +  82 (34) 93 (30) 87 (64) 
Total  83 (347) 80 (346) 81 (693) 
(*) Excluídos 144 indivíduos sem preferência partidária e 26 casos de não resposta.  

Observemos, em primeiro lugar, que os homens são ligeiramente 
mais arenistas (83%) do que as mulheres (80%). Além disso, a coluna do 
total, à direita, revela que não existe um padrão ascendente regular, mas sim 
uma diferença entre os dois extremos etários: os jovens são claramente 
menos arenistas (75%) do que os velhos (87%). O mais significativo, 
contudo, é o exame dos percentuais internos, que correspondem ao controle 
por sexo. Há entre os homens uma total ausência de padrão, ao passo que 
entre as mulheres a proporção de arenistas vai aumentando de maneira 
consistente em função da idade. Este resultado vem confirmar inteiramente 
a hipótese que havíamos formulado: a saber, que as mulheres de idade mais 
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avançada mostram-se notavelmente mais propensas a harmonizar sua opção 
com a corrente majoritária no município. Entre as mulheres da faixa mais 
jovem, o arenismo se reduz para 71%, 10 pontos percentuais abaixo da 
média global. Esta redução, cumpre observar, é uma das mais acentuadas 
nesta série de quadros sobre as bases sócio-econômicas dos partidos. 
Encontráramos 69% de arenistas entre aqueles que se autodefinem como 
membros da classe “operária”; 70% entre os eleitores de alta escolaridade 
porém de renda muito baixa, e agora, 71% entre as mulheres de 18 e 25 
anos. Nenhum destes resultados, como é evidente, permite falar-se em 
polarização partidária em Presidente Prudente: trata-se, sem sombra de 
dúvida, de um “reduto arenista”. Não obstante, as três categorias que 
acabamos de citar são sugestivas. Elas parecem indicar, com efeito, que a 
força corrosiva da urbanização e das comunicações com o resto do país 
acha-se afinal de contas presente, forçando um declínio ainda que ligeiro na 
quase unanimidade arenista.  

A Transmissão das Afiliações Políticas  

Em que pese o propalado amorfismo dos antigos partidos, diversos 
estudos têm mostrado que as afiliações anteriores exerceram certa 
influência sobre as preferências entre os atuais partidos. Obviamente não 
nos referimos aqui aos militantes das duas organizações, aos que ativamente 
procuram exercer cargos partidários ou candidatar-se a postos eletivos, 
dado que em relação a estes a própria instituição da sublegenda é muitas 
vezes prova cabal da continuidade de seus compromissos com o período 
anterior. Referimo-nos ao corpo eleitoral como um todo, inclusive àqueles 
que raramente desempenham qualquer ato de participação política. Em que 
medida seriam as atuais identificações ainda tributárias das divisões de 
opinião política formadas naquele período? Uma pesquisa realizada em 
1974 na capital paulista mostrou que apenas 1/3 das pessoas então maiores 
de 28 anos ainda declarava uma preferência entre os partidos antigos. Entre 
essas pessoas, era porém palpável o processo de transferência das antigas 
lealdades para as atuais organizações. Cerca de 70% dos antigos eleitores 
do PSD e do PTB optaram pela legenda emedebista, em contraste com os 
do PSP e da UDN, que deram ao MDB somente 43 e 32 por cento, 
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respectivamente, de seus antigos adeptos17. No Rio Grande do Sul, como 
seria de esperar em função da histórica bipolaridade gaúcha, Judson de Cew 
relata uma tendência igualmente consistente: enquanto 2/3 dos ex-petebistas 
identificaram-se com o MDB, uma proporção quase idêntica do polo 
“antitrabalhista” (PL, UDN e PSD) abraçou a legenda da ARENA18. Dados 
colhidos em Belo Horizonte por ocasião das eleições de 1974 confirmam 
estas tendências. Quase 60% dos adeptos belo-horizontinos do ex-PSD e 
quase 70% dos adeptos do ex-PTB declaram-se agora emedebistas, em 
contraste com apenas 28% dos ex-udenistas19. Pode-se entretanto imaginar 
que essa continuidade seja característica dos centros urbanos mais 
politizados e não daqueles onde os antigos partidos corresponderam 
plenamente à imagem que deles se faz como agrupamentos meramente 
clientelísticos.  

O questionário aplicado em Presidente Prudente em novembro de 
1976 recolheu informações que permitem investigar o impacto das antigas 
afiliações sobre as atuais, ao nível da massa de eleitores. Logo após as 
perguntas sobre a preferência atual, apresentamos aos entrevistados duas 
outras:  

a. E entre os partidos que existiam no Brasil até 1965, o Sr. tinha alguma 
preferência?  

b. Seus pais ou as pessoas mais velhas de sua família, tinham alguma 
preferência entre os antigos partidos?  

Ao contrário do que se fizera em 1974 na pesquisa de São Paulo, não 
se estabeleceu qualquer restrição quanto à idade, a fim de obter respostas 
até mesmo de eleitores que eram menores em outubro de 1965, quando 
foram extintos os antigos partidos. Uma visão global dos resultados pode 
ser obtida através da Tabela XX.  

Observa-se que 26% dos entrevistados declararam alguma 
preferência própria, enquanto 33% referiram-se a alguma preferência de 
seus pais. Em termos absolutos, 224 indivíduos declararam ter tido uma 

                                                 
17 LAMOUNIER, B. – “As Razões de um Resultado Inesperado”, revista Visão, 27 de 
janeiro de 1975. 
18 DE CEW, op. cit., 254.  
19 REIS, Fábio Wanderley; op. cit., pág. 140. 
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preferência entre os partidos antigos; destes, 146 manifestaram alguma 
preferência entre os quatro grandes (PSD, UDN, PSP e PTB).  

Tabela XX – Preferência partidária do entrevistado e de seus pais entre os antigos 
partidos (Presidente Prudente, 1976).  

Respostas  Entrevistados Pais 
Tinham alguma preferência  26 33 
Não tinham preferência  54 23 
Não sabe/não se lembra  20 44 
Total (100%)  (863) (863) 

Na Tabela XXI, mostramos os percentuais de identificação com a 
ARENA (o complemento correspondendo às opções pelo MDB) em função 
daqueles quatro e dos que se disseram sem preferência entre os antigos 
partidos, desprezando os que se dispersaram entre os partidos menores e os 
que não falaram propriamente em partidos, mas sim em personalidades ou 
em “tendências” políticas (Getúlio, o janismo etc.).  

Tabela XXI –. Porcentagem de identificação com a ARENA, segundo a preferência 
do entrevistado e de seus pais entre os antigos partidos (Presidente Prudente, 
1976). (*)  

Entrevistado Pais do entrevistado 
Partidos antigos 

% (N) % (N) 
PSD  81 (32) 89 (27) 
UDN  81 (27) 79 (28) 
PSP  77 (31) 77 (40) 
PTB  79 (38) 82 (49) 
Nenhum  80 (360). 83 (150) 
(*) Dos 146 que se identificavam com os quatro partidos antigos da tabela, 18 
foram excluídos porque não se identificam nem com a ARENA, nem com o MDB.  

Estes resultados dão plena confirmação à hipótese de que, em 
Presidente Prudente, ao nível da massa de eleitores, as antigas agremiações 
não mais determinam as opções entre os partidos atuais, por mais que ainda 
existam como ponto de referência para a pequena elite de militantes. Como 
se não bastasse a insignificância numérica dos que ainda se referem a uma 
afiliação antiga, verifica-se nesta tabela que os quatro maiores partidos 
forneceram contingentes proporcionalmente quase iguais à ARENA e ao 
MDB. O único desvio digno de nota se dá entre os 27 indivíduos que se 
dizem filhos de ex-pessedistas, onde o percentual de adesões à ARENA se 
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eleva para 89%. Naturalmente, isto não quer dizer que a influência familiar 
não seja um importante veículo”,de transmissão da experiência política; 
mas sim que a experiência político-partidária de Presidente Prudente não foi 
marcante no período anterior a 1965, ou, se o foi, que se esvaiu durante a 
última década. No que diz respeito à preferência atual de pais e filhos, a 
influência daqueles sobre estes é nítida.  

A Tabela XXII apresenta esta informação, reintroduzindo no cálculo 
os entrevistados sem preferência partidária. Esta modificação no 
procedimento que vínhamos seguindo permitirá uma melhor visualização 
da concordância entre as opções partidárias no seio da família. Salta aos 
olhos, nesta tabela, um aspecto do que se costuma designar pela expressão 
“reduto arenista”: o expressivo contingente de eleitores que, embora 
conscientes da afiliação emedebista dos pais, prefere o partido majoritário 
no município, a ARENA. Entre os eleitores que descrevem seus pais como 
apartidários, o efeito do contexto local é ainda mais nítido. Mais da metade 
deles declara preferir a ARENA e, não menos significativo, o percentual 
dos que também se declaram apartidários (30%) sobrepuja o daqueles que 
optam pelo MDB. Os dados aqui apresentados sugerem, portanto, que não 
houve, ou já se diluiu, qualquer efeito das antigas sobre as atuais afiliações. 
Mas indicam também que a preferência dos pais se harmoniza com a dos 
filhos, e que essa concordância, ou influência, tende a ser mais acentuada 
quando a preferência dos pais coincide com a tendência predominantemente 
arenista do município. Contudo, é preciso não superestimar o alcance desta 
observação. Dizer, afinal de contas, que os filhos de arenistas se inclinam 
maciçamente em direção à ARENA não nos exime da tarefa de 
compreender por que o fazem.  

Tabela XXII – Identificação partidária dos entrevistados, segundo a preferência 
atual dos pais (Presidente Prudente, 1976). (*)  

Pais 
Entrevistado 

Arenistas Emedebistas Apartidários 
ARENA  84 34 52 
MDB  9 54 18 
Nenhum  7 12 30 
Total (100%)  (398) (67) (148) 
(*) Excluídos os que não souberam responder e os casos de recusa nas duas 
variáveis (preferência dos pais e preferência do entrevistado).  
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3 – A estruturação ideológica 20 

A terceira indagação mencionada no início deste capítulo refere-se à 
extensão em que fatores ideológicos poderiam ser vistos como 
condicionantesdas1identificações populares com a ARENA ou como MDB. 
Seria grave equívoco confundir esta questão com a das bases sociais dos 
dois eleitorados. A composição menos ou mais “popular” do corpo de 
adeptos de um partido não assegura que as percepções ou opiniões 
sustentadas por estes sejam necessariamente distintas daquelas sustentadas 
pelos adeptos do partido adversário, ou, pelo menos, não indica o grau e os 
limites dentro dos quais tal afirmação é verdadeira. Esta, diga-se de 
passagem, é uma advertência quase desnecessária quando se considera a 
insistência da maioria dos analistas no caráter difuso das identificações com 
os atuais partidos. Como observou Fernando Henrique Cardoso, mesmo nas 
eleições de 1974, o papel do MDB “foi menos o de representar interesses 
definidos de um grupo ou classe, e mais o de simbolizar um protesto”21. 
Não se contesta, portanto, que o partido oposicionista haja assumido nos 
últimos anos um sentido simbólico como o lado “mais popular”, e também 
certo sentido de “antigoverno”. O que se pretende é investigar em que 
medida esse “protesto” pode ser decomposto em ingredientes distintos, e 
em que medida poderia haver nele alguma percepção mais precisa das 
questões atualmente em debate.  

O problema da estruturação ideológica é bem mais complexo do que 
os analisados anteriormente, nos quais consideramos o efeito de variáveis 
isoladas sobre a preferência: partidária. Trata-se, aqui, de um conceito que 
requer o tratamento simultâneo de um grande número de variáveis. Desde 
logo, cumpre distinguir as percepções e opiniões que se formam como 
resposta a situações próximas e concretas daquelas que dizem respeito a 
“objetos” mais remotos, como as instituições e regras de jogo do regime 

                                                 
20 Falamos em “estruturação” ideológica para exprimir o que Phillip Converse chama de 
constraint: “o sucesso que teríamos ao prever, com base no conhecimento inicial de que um 
indivíduo tem determinada opinião, que ele manterá também algumas outras opiniões ou 
atitudes”. Referem-se portanto estes termos à interdependência existente entre as percepções, 
atitudes e opiniões que formam um sistema ideológico. Ver do autor citado “The Nature of 
Belief Systems in Mass Publics”, in: APTER, David – Ideology and Discontent, Free Press, 
1964. 
21 CARDOSO, F. H. – “O Voto e a Representação Política”, in: LAMOUNIER e 
CARDOSO, op. cit., pág.57. 
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vigente. Mesmo falando de situações que afetam de maneira próxima a vida 
do entrevistado, algumas outras distinções se impõem. Quando diz que nos 
“últimos tempos” as coisas melhoraram ou pioraram, ou que vão melhorar 
ou piorar nos “próximos anos”, o entrevistado expressa apenas uma 
percepção difusa, para a qual contribuem as mais variadas experiências e 
expectativas. É diferente do juízo que ele faz quando se refere à qualidade 
dos serviços públicos – água, esgotos, escola, atendimento médico – 
existentes em seu bairro. Embora este Último juízo tampouco, esteja isento 
de subjetividade, pode-se sem dúvida afirmar que corresponde 
razoavelmente bem a uma realidade objetiva e diferenciada. Contudo, a 
constatação de que os serviços a seu alcance são precários ou mesmo 
inexistentes não necessariamente conduz a um sentimento de 
inconformismo. O indivíduo pode achar, por exemplo, que existe um 
esforço governamental, no sentido de suprir tais necessidades, e que esse 
esforço o alcançará em breve. Nesta hipótese, a credibilidade do governo 
como provedor de serviços impede ou retarda a conversão de desvantagens 
sociais em oposição política. Temos, finalmente, as opiniões políticas 
propriamente ditas – opiniões sobre o comportamento do governo e sobre as 
regras básicas do regime – que podem ou não estar correlacionadas, na 
mente do eleitor, com a credibilidade do governo como provedor de 
serviços, ou mesmo com a qualidade dos serviços locais aos quais ele tem 
acesso.  

As considerações feitas no parágrafo anterior permitem distinguir 
quatro tipos de indicadores, aos quais daremos os seguintes rótulos:  

1. Percepção do Passado e do Futuro Imediatos.  

2. Qualidade dos Serviços Públicos Locais.  

3. Avaliação do Desempenho do Governo como Provedor de Serviços.  

4. Opiniões Políticas.  

Nosso problema é portanto examinar o impacto de cada um destes 
conjuntos sobre a preferência partidária, e posteriormente a relação que eles 
mantêm entre si.  
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Percepção do Passado e do Futuro Imediatos  

Essa percepção foi operacionalizada em nossa pesquisa através de 
duas perguntas. A primeira dizia: Falando da vida no Brasil, de modo 
geral, de uns três ou quatro anos para cá, o Sr. acha que as coisas 
melhoraram, não melhoraram nem pioraram, ou pioraram? As respostas 
foram colhidas inicialmente em cinco categorias (melhoraram muito, 
melhoraram um pouco, não melhoraram nem pioraram, pioraram um pouco, 
pioraram muito), relegando-se a uma sexta categoria residual as respostas 
do tipo “depende”, “para uns melhoraram, para outros não; etc. A segunda 
pergunta, com o mesmo formato de resposta, era esta: E daqui para frente, 
o Sr. acha que as coisas vão melhorar, vão piorar, ou não vão mudar muito 
nos próximos três ou quatro anos? Na análise a seguir, não levaremos em 
conta, para maior simplicidade, os matizes de “muito” e “pouco” e 
chamaremos de “otimistas” os que sentiram ou esperam alguma melhora, e 
de “pessimistas” os que sentiram ou temem alguma deterioração em sua 
situação pessoal.  

Como seria de esperar, as pessoas de posição sócio-econômica mais 
elevada (mais escolarizadas) tendem a ser mais otimistas em ambas as 
perguntas. Além disso, o percentual de otimistas é ligeiramente maior em 
relação ao futuro do que em relação ao passado, independentemente do 
nível de escolaridade. A Tabela XXIII mostra o efeito destas duas variáveis 
sobre a preferência partidária.  

Tabela XXIII – Porcentagem de identificações com a arena e percepção do 
passado e futuro imediatos, segundo o nível de escolaridade (Presidente Prudente, 
1976). (*)  

Escolaridade 
Baixa Alta 

Total Percepção 
Passado Futuro Passado Futuro Passado Futuro 

Melhor  85 87 87 87 86 87 
Igual  84 79 67 64 77 66 
Pior  76 69 66 68 74 68 
(*) O complemento destas porcentagens corresponde ao MDB. Por exemplo, entre 
os que sentiram melhoras nos últimos anos – passado, melhor – e que possuem um 
nível baixo de escolaridade, 85% são ARENA, 15% são MDB.  

Percebe-se sem dificuldade que ambas as variáveis – passado e futuro 
– mantêm certa relação com a preferência partidária, mas o efeito das 
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expectativas quanto ao futuro é mais forte. A diferença entre os que 
sentiram sua vida melhorar e os que a viram piorar nos últimos anos é de 9 
pontos percentuais no grupo de baixa escolaridade, de 21 no de alta, e de 12 
no total. No que se refere ao futuro, as diferenças são 18, 19 e 19, 
respectivamente. Em todos os casos, a, diferença observada é obviamente 
no sentido de um declínio da porcentagem de arenistas quando passamos 
dos que viram ou esperam alguma melhora aos que sentiram ou antecipam 
dificuldades em sua vida. Observe-se, além disso, que o efeito da 
escolaridade é considerável no que diz respeito à visão dos “últimos anos”: 
o arenismo declina 21 pontos (87 menos 66) no grupo mais escolarizado, 
em contraste com apenas 9 (85 menos 76) no grupo menos escolarizado. No 
caso das expectativas quanto ao futuro, não há diferenças em função da 
escolaridade, até porque a distância entre os “otimistas” e “pessimistas” já é 
considerável no grupo mais baixo.  

Estes resultados, especialmente o efeito da escolaridade aumentando 
as diferenças quando se trata da percepção do passado, sugerem claramente 
que o “fim do milagre” não se traduz no plano político de maneira 
uniforme. Ao que tudo indica, o “oposicionismo” surge primeiro, e mais 
acentuadamente, entre aqueles que dispõem de recursos, intelectuais e 
outros, suficientes para identificar causas políticas na deterioração de sua 
situação individual, e para associar tais causas a um dos partidos, no caso, a 
ARENA. Este resultado tem um ponto de contato com o encontrado 
anteriormente, quando vimos que o arenismo declina sensivelmente entre os 
eleitores de escolaridade alta e renda baixa. Percebe-se em ambos os casos a 
provável existência de uma insatisfação, juntamente com os recursos 
pessoais que permitem expressa-la no terreno político. Contudo, como 
sugerimos há pouco, estas alusões ao passado e ao futuro, da mesma forma 
que a discrepância entre renda e educação, fornecem apenas uma base 
genérica para conjeturas como as que acabamos de fazer. Sínteses difusas 
de experiências e expectativas diversas, percepções deste tipo permitem 
inferir que o declínio do arenismo acha-se de algum modo associado a uma 
insatisfação, mas nada nos dizem sobre os componentes desse sentimento. 
Não respondem, por exemplo, se ele se deve à inadequação dos serviços 
municipais básicos, a uma crescente descrença no governo como provedor 
de serviços, a descontentamentos com o próprio regime político e 
econômico vigente, ou a um pouco de tudo isso.  
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Qualidade dos Serviços Locais  

Com este rótulo estamos designando um conjunto de 8 perguntas 
através das quais solicitamos uma avaliação do entrevistado a respeito dos 
serviços públicos existentes em seu próprio bairro. A avaliação foi feita em 
três categorias pré-fixadas; (a) muito bom, ótimo, (b) bom, regular, e (c) 
mau, péssimo, com uma quarta, não há atendimento, quando o entrevistado 
declarava a inexistência pura e simples de qualquer um dos 8 serviços 
mencionados. A Tabela XXIV mostra a distribuição das respostas. Verifica-
se desde logo que os serviços mais frequentemente avaliados como ótimos 
(mais de 50% das respostas) são escola primária, fornecimento de água e 
transporte coletivo. No outro extremo, somando as categorias péssimo e não 
há atendimento, vemos que cerca de 40% dos entrevistados avaliam 
negativamente o atendimento médico, a remoção de lixo, a conservação das 
ruas e a rede de esgotos. É mínimo (5%) o percentual que avalia como 
péssimo ou inexistente o serviço escolar. Deve-se entretanto notar que o 
percentual dos que não souberam responder a este item é elevado (cerca de 
12%). Tudo indica, portanto, que a simples existência de uma escola nas 
proximidades da residência provoque uma resposta positiva; ou ainda, que a 
propaganda governamental tenha maior êxito neste setor do que, por 
exemplo, no tocante ao atendimento médico, cuja precariedade é vivida 
mais diretamente pelos adultos entrevistados.  

Tabela XXIV – Distribuição das respostas dadas a 8 itens referentes a qualidade 
dos serviços municipais (Presidente Prudente, 1976). (*)  

O serviço é: 
Itens 

Ótimo Regular Péssimo 
Não há 

atendimento 
(N) 

I. Escola primária  61 34 2 3 (755) 
II. Água  55 31 3 11 (858) 
III. Transporte coletivo  54 32 5 9 (822) 
IV. Esgotos  39 22 5 33 (858) 
V. Atendimento médico  33 24 6 38 (827) 
VI. Iluminação pública  30 41 21 8 (859) 
VII. Remoção de lixo  27 34 19 20 (858) 
VIII. Conservação das ruas  21 40 32 7 (860) 
(*) O cálculo das porcentagens exclui os casos de recusa e os que não souberam 
responder, razão pela qual os totais na coluna (N) não coincidem com o total da 
amostra, que é de 863.  
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Trataremos mais adiante do problema da intercorrelação entre estes 
itens, vale dizer, da medida em que a avaliação feita por um indivíduo a 
respeito de um serviço permite prever que ele fará a mesma avaliação a 
respeito de outro. Observe-se, porém, desde logo, que a intercorrelação 
existente é um pouco mais forte entre os menos escolarizados, isto é, entre 
as camadas de posição sócio-econômica mais baixa. Este é um ponto 
importante para a compreensão do conjunto de indicadores que estamos 
agora considerando. Como dissemos há pouco, nem mesmo itens desta 
natureza, são, isentos de subjetividade:os mesmos serviços de um bairro 
podem ser avaliados positivamente por uns e negativamente por outros. Em 
itens de opinião política, por exemplo, pode-se em geral supor que, entre os 
mais escolarizados, os recursos intelectuais mais abundantes conduzam a 
avaliações mais consistentes, ou seja, mais previsíveis entre si. Vemos, 
entretanto, que isto não é o que ocorre na avaliação dos serviços 
municipais. Analisando as 10 intercorrelações possíveis entre 5 destes 8 
itens, verificamos, com efeito, que em 7 casos elas são mais altas entre os 
menos escolarizados. Este resultado sem dúvida se deve à precariedade 
geral dos serviços de infra-estrutura nos bairros pobres, ao passo que os 
serviços oferecidos às camadas médias e altas são efetivamente mais 
diferenciados: a conservação das ruas, por exemplo, pode achar-se aquém 
do que essas camadas desejariam, mas elas não têm maiores queixas do 
atendimento médico, até porque não dependem tanto de serviços públicos, 
neste particular. Existem, portanto, pelo menos duas fontes de variação 
nestas perguntas aparentemente tão simples. Uma, propriamente subjetiva, 
nas avaliações que diferentes indivíduos fazem de um mesmo serviço; e 
outra, mais objetiva, que provém das diferenças de qualidade efetivamente 
existentes entre os serviços de um mesmo bairro. Essa variação permite-nos 
afirmar que estes itens não são um simples substituto dos indicadores mais 
comuns de posição sócio-econômica, mas sim uma zona proto-ideológica: 
uma área de transição onde os dados brutos da situação sócio-econômica 
começam a mesclar-se com avaliações e expectativas mais abrangentes.  

Com efeito, a análise do impacto exercido pelos itens da Tabela 
XXIV sobre a preferência partidária conduz a resultados até certo ponto 
surpreendentes. De um lado, e como seria de esperar, o percentual de 
arenistas declina sistematicamente quando comparamos os que acham os 
serviços municipais ótimos ou, pelo menos, regulares, com os que os 
julgam maus ou péssimos. Esse declínio se verifica, em 15 das 16 
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comparações possíveis quando subdividimos os entrevistados segundo o 
seu nível, alto ou baixo, de escolaridade. Por outro lado, e ao contrário do 
que se deveria talvez esperar, o referido declínio no percentual de arenismo 
não se acentua quando passamos da categoria mau ou péssimo à daqueles 
que simplesmente não desfrutam de qualquer atendimento. Essa 
acentuação, esperada, só se verifica, na realidade, em 2 dos 16 casos 
possíveis. Em 4 outros se constatam que o percentual de arenismo não 
varia, vale dizer, que a inexistência pura e simples de atendimento não se 
distingue da avaliação negativa dos serviços como promotora de 
“deserções” em relação à ARENA. Mas nas 10 restantes, o que se observa é 
efetivamente uma inversão do padrão esperado: a porcentagem de 
identificações com a ARENA aumenta, em vez de diminuir, quando 
passamos dos que vituperam os serviços municipais àqueles que 
simplesmente não os possuem. É bem verdade que em 4 destas inversões a 
base das porcentagens é muito pequena (entre 6 a 9 casos), mas o padrão 
formado, pelas 10 parece suficientemente claro22.  

Parece plausível supor que os não atendidos pelos serviços 
municipais sejam em geral ainda mais pobres do que os insatisfeitos com os 
serviços de que desfrutam. A ser correta esta hipótese, confirmar-se ia com 
o último resultado do parágrafo anterior um outro que já havíamos 
encontrado ao analisar as bases sociais dos dois partidos, a saber: que os 
muito pobres de Presidente Prudente ainda não relacionam sua situação – 
no caso, os serviços que lhes faltam – com as alternativas oferecidas pelo 
atual regime partidário. Mantém-se desta forma sua identificação com a 
ARENA, e isto se dá, sem dúvida, por razões muito variadas. Para uns, o 
vínculo partidário talvez seja apenas a “sublimação” de alguma relação de 
fidelidade pessoal. Para outros, a carência dos serviços municipais talvez se 
deva a “maus prefeitos”, individualmente, e não ao partido ou quem sabe, à 

                                                 
22 Três dos 8 itens utilizados (escola primária, transporte coletivo e atendimento médico) 
aplicam-se tão bem aos setores rurais quanto aos urbanos. Nos demais (água, esgotos, 
iluminação, conservação e limpeza pública), é óbvio que o não há atendimento significa 
coisas distintas num e noutro caso. Contudo, excluindo da análise, os setores rurais, vemos 
que os resultados não alteram substancialmente as conclusões do texto. Com efeito, entre os 
residentes urbanos, em 7 das 16 comparações a porcentagem de arenistas aumenta, em vez 
de diminuir, quando passamos do péssimo ao não há atendimento. Num caso, não há 
variação, e existem 6 outros em que, efetivamente, aquele percentual diminui. Existem ainda 
2 itens nos quais a comparação é impossível, dada a inexistência de casos na categoria não 
há atendimento. 
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expectativa de que somente a ARENA, como partido do governo, é que 
poderá vir um dia a atendê-los, e não o MDB, que sob este aspecto, não 
representaria realmente uma alternativa. Seja como for, a existência das 
inversões acima referidas não nos deve desviar do que talvez seja o ponto 
mais importante, em termos de prognóstico político: do fato de que existe 
efetivamente uma tendência a responsabilizar a ARENA quando os serviços 
são vistos como deficientes. E ainda: que essa tendência se acentua 
bastante, em quase todos os casos, entre os mais escolarizados, sugerindo a 
possibilidade de que insatisfações desse tipo venham a associar-se com 
avaliações também negativas acerca do desempenho governamental ou 
mesmo a respeito do regime político vigente.  

O desempenho do governo  

O terceiro dos quatro conjuntos acima aludidos, qual seja, o das 
avaliações do desempenho governamental, distingue-se do conjunto 
“serviços locais” por envolver uma referência direta à credibilidade do 
governo como provedor de serviços. Trata-se, em outras palavras, de uma 
série de indicadores na qual se solicita explicitamente uma avaliação da 
ação governamental em alguns setores que afetam a vida do entrevistado. 
Os setores avaliados são saúde, habitação, escola primária e policiamento 
da cidade, além de um quinto, o custo de vida, que não corresponde 
propriamente à ideia de um “serviço”. O formato utilizado consistiu em 
pedir diretamente uma avaliação do governo (sem distinguir entre os níveis 
federal, estadual e municipal) em cada um dos cinco setores. Perguntamos, 
por exemplo: O Sr acha que o governo está conseguindo resolver 
satisfatoriamente o problema do atendimento médico através do INPS? Ou 
ainda: O problema da casa própria através do BNH? O problema do 
policiamento da cidade? As respostas foram colhidas em três alternativas 
pré-fixadas: (a) sim, muito bem (b) sim, mais ou menos, e (c) não. Na 
análise a seguir, designaremos estas três categorias como os que acham 
muito bom, regular e insatisfatório, respectivamente, o desempenho do 
governo. A Tabela XXV mostra a distribuição global das respostas. 
Percebe-se que o desempenho governamental é avaliado. Como muito bom 
por nada menos de 75% dos entrevistados no que se refere à escola 
primária, por 58% no tocante ao policiamento, por 48% com relação ao 
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atendimento médico, mas por apenas 23% no item casa própria e por 6% no 
que se refere ao custo de vida23.  

Outro ponto sugestivo aparece quando subdividimos os entrevistados 
segundo o nível de escolaridade, o que não é feito na Tabela XXV.  

Tabela XXV – Distribuição das respostas dadas a 5 itens de avaliação do 
desempenho governamental (Presidente Prudente, 1976). (*)  

O desempenho é: 
Itens 

Muito bom Regular Insatisfatório 
(n) 

(100%) 
I. Escola primária  75 22 3 (795) 
II. Policiamento da cidade  58 34 8 (808) 
III. Atendimento médico 
através do INPS  

48 36 15 (804) 

IV. Casa própria através do 
BNH  

23 34 43 (6311) 

V. Custo de vida  6 37 57 (848) 
(*) O cálculo das porcentagens exclui os casos de recusa e os que não souberam 
responder, razão pela qual os totais na coluna (N) não coincidem com o total da 
amostra, que é de 863.  

Constata-se, então, e ao contrário do que se deveria talvez esperar, 
que o percentual de avaliações positivas (desempenho muito bom) é 
sistematicamente mais baixo entre os mais escolarizados. Se aceitarmos que 
a instrução superior ao primário é indicativa de camadas sociais mais 
privilegiadas, o que se verifica, em outras palavras, é que essas camadas 
acham-se menos frequentemente dispostas a ajuizar como muito bom o 
desempenho governamental nos cinco setores mencionados. É certo que em 
dois casos – custo de vida e casa própria – a diferença percentual no sentido 
apontado é pequena e deve ser desprezada. É também certo que os mais 
escolarizados não necessariamente saltam para o extremo oposto, a ponto 
de superarem os menos escolarizados no percentual dos que consideram 
efetivamente insatisfatório o desempenho governamental24. Ressalve-se 
ainda que em nenhum caso o percentual de juízes negativos (atuação 
                                                 
23 Excluídos os que não souberam responder. Observe-se que estes são uma parcela elevada 
(26%) no item “casa própria através do BNH”. 
24 Esse salto ocorre em três itens – atendimento médico, escola e policiamento mas não nos 
outros dois: casa própria e custo de vida. Não deixa de ser sintomático que as camadas 
baixas mantenham uma avaliação francamente negativa em relação aos itens custo de vida e 
casa própria, nos quais o aspecto econômico é mais acentuado. 
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insatisfatória do governo) entre os menos e os mais escolarizados difere em 
mais de 9 pontos, o que é pouco. Apesar de tudo, o padrão formado pelos 
cinco itens em conjunto parece suficientemente claro: as camadas mais 
privilegiadas dão indícios mais frequentes de descrença na atuação 
governamental.  

Na linha de raciocínio seguida anteriormente, a propósito dos 
serviços locais, deveríamos portanto esperar que as identificações com a 
ARENA sejam menos frequentes entre os que avaliam negativamente a 
ação do governo, independentemente do nível de escolaridade. Haveria, em 
outras palavras, um efeito “autônomo” desta variável, uma vez controlada, a 
posição sócio-econômica (escolaridade) dos entrevistados. A Tabela XXVI 
mostra que isto é efetivamente o que ocorre, verificando-se uma diminuição 
no percentual de arenistas toda vez que passamos das avaliações 
“satisfatório” e/ou “mais ou menos” para a avaliação “insatisfatório”.  

Constata-se que as diferenças são substanciais e sempre na direção 
esperada. Deve-se ressaltar que no item escola primária a base das 
porcentagens na categoria “insatisfatório” é pequena. No conjunto, porém, é 
inequívoco o efeito das avaliações sobre a preferência partidária.  

Dois outros aspectos chamam a atenção nesta tabela. O primeiro é 
que o efeito da escolaridade no sentido de acentuar as diferenças extremas 
no percentual de arenistas não ocorre em todos os casos. Ele existe no item 
custo de vida (93 menos 80 na linha de escolaridade baixa e 100 menos 72 
na linha da alta), e em menor grau nos itens casa própria e policiamento, 
mas não nos outros dois (atendimento médico e escola primária). A 
acentuação das diferenças no item custo de vida parece sugestiva das razões 
que levam parte da chamada “classe média” insatisfeita a retirar seu apoio 
ao partido governista.  

O segundo ponto é mais complexo. Vimos pela Tabela XXVI que o 
percentual de arenistas é menor entre aqueles que se declaram insatisfeitos 
com a atuação governamental em cada um dos cinco setores. Porém, uma 
leitura mais atenta revela, como veremos a seguir, que o percentual de 
arenistas entre os insatisfeitos acha-se por sua vez correlacionado com o 
percentual de insatisfeitos no total de cada item. Na Tabela XXVII 
convertemos em porcentagens o número de insatisfeitos que aparece entre 
parênteses na Tabela XXVI, e ordenamos os cinco itens no sentido 
crescente desse percentual. Assim, o item escola primária é o que tem 
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menos insatisfeitos, e aparece em primeiro lugar. Vêm em seguida o 
policiamento, o atendimento médico, a casa própria e o custo de vida. 
Lendo os percentuais de insatisfeitos e de arenistas entre os insatisfeitos, 
constatamos que as duas séries se acham estreitamente associadas. Verifica-
se apenas uma ligeira inversão no item casa própria, entre os eleitores de 
alta escolaridade. De modo geral, quanto menor a parcela de insatisfeitos, 
menor o percentual de adesões à ARENA, e portanto, maior o de adesão ao 
MDB. 

Tabela XXV – Porcentagem de identificações com a ARENA, segundo a avaliação 
do desempenho governamental em cinco setores e o nível de escolaridade 
(Presidente Prudente, 1976). (*)  

 
(*) Os números entre parênteses são as bases utilizadas para o cálculo das 
porcentagens: Escolaridade baixa corresponde à 5ª série primária ou menos; alta, 
ao primeiro ginasial ou mais. O complemento das porcentagens corresponde às 
identificações com o MDB.  

A leitura dos casos extremos é suficientemente expressiva. No item 
escola primária, a parcela dos insatisfeitos com o desempenho 
governamental é desprezível: 2 e 4 por cento, respectivamente, entre os 
menos e os mais escolarizados. Aí, precisamente, é onde se verificam os 
percentuais de arenistas mais baixos desta tabela (50% e 50%). O item 
custo de vida acha-se no outro extremo: cerca de 55% dos entrevistados 
criticam a atuação do governo nesse setor. Entre esses, o percentual de 
arenistas é bem mais alto (80 e 74, respectivamente). Naturalmente, não é 
difícil explicar essa tendência. Os que sustentam uma opinião majoritária, 
ainda que de oposição ao governo, como é o caso do custo de vida, 
compartilham muitas outras características que empurram a preferência 
partidária para a média global da amostra. Inversamente, os que sustentam 
uma opinião fortemente minoritária, como os 2% de baixa escolaridade que 
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se acham insatisfeitos com o governo no setor escolar, presumivelmente 
tiveram por isso mesmo sua percepção aguçada para as alternativas 
oferecidas pelos dois partidos; ou, quem sabe, tornaram-se críticos da 
atuação governamental precisamente em virtude de uma forte identificação 
prévia com o partido oposicionista.  

Tabela XXVII – Porcentagem de insatisfeitos com a atuação governamental em 
cinco setores e porcentagem de arenistas entre os insatisfeitos, segundo o nlvel de 
escolaridade (Presidente Prodente; 1976). (*)  

Escolaridade 
Baixa Alta 

Setores 
% 

Insatisfeitos com 
a atuação 

governamental 

% 
Arenistas 
entre os 

insatisfeitos 

% 
Insatisfeitos com 

a atuação 
governamental 

% 
Arenistas 
entre os 

insatisfeitos 
Escola primária  2 50 4 50 
Policiamento  5 58 8 52 
Atendimento médico  11 70 19 73 
Casa própria  46 73 37 72 
Custo de vida  55 80 54 74 
(*) As porcentagens de “insatisfeitas com a atuação governamental” foram 
calculadas com base nos números absolutos mostrados entre parênteses na Tabela 
XXVI. Seu complemento corresponde à soma dos “satisfeitos” com as que avaliam 
como “regular” a atuação governamental. O complemento das porcentagens de 
arenistas corresponde às identificações com o MDB.  

Mais do que procurar as explicações, interessa-nos porém salientar o 
que essa tendência sugere no tocante aos prognósticos político-eleitorais. 
Supondo, de maneira simplista, que os itens custo de vida e escola primária 
trabalham separadamente sobre a preferência partidária, é fácil calcular que 
a insatisfação quanto ao primeiro conduz ao partido oposicionista muito 
mais eleitores que o segundo. Contudo, precisamente por ser maciça, a 
insatisfação com o custo de vida é difusa, vale dizer, pouco correlacionada 
com outras avaliações da política governamental ou do regime vigente no 
país. Embora dê muitos votos à oposição, deve-se portanto concluir que a 
insatisfação desse tipo não pode constituir por si só um núcleo estável de 
ideologia partidária. Para melhor compreender em que consiste atualmente 
esse núcleo, devemos complementar esta análise com a do quarto conjunto 
de indicadores a que nos havíamos referido.  
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Opiniões Políticas  

Para estudar a relação entre opiniões políticas e preferência 
partidária, dispomos de 15 itens nos quais se solicitou a concordância ou 
discordância do entrevistado a propósito de teses relevantes para o atual 
debate político ou para a campanha eleitoral de 1976. Desses quinze, dez 
mantêm alguma relação com a preferência partidária e cinco absolutamente 
não discriminam entre ARENA e MDB, em. Presidente Prudente. 
Deixaremos de considerar estes cinco25, e dois outros: um referente à 
participação de Geisel na campanha e outro ao chamado processo de 
“estatização” da economia. A exclusão do item sobre a participação de 
Geisel na campanha deve-se a sua implicação partidária demasiado óbvia. 
A do item sobre estatização obedece a razões mais substantivas. É nossa 
intenção examinar a preferência partidária em função de dois perfis, um 
“pró” e outro “antissistema”, conforme as definições estabelecidas no 
Quadro I. Mais do que em qualquer dos outros itens, pareceu-nos 
visivelmente arbitrário classificar nesses termos as opiniões “estatizante” e 
“antiestatizante”. Restam-nos, portanto, precisamente os 8 itens utilizados 
quando tratamos da taxa de identificação partidária. (Ver Quadro I).  

Interessa-nos portanto estabelecer em que medida a identificação 
com um ou com outro partido se associa a opiniões políticas específicas. 
Nos termos da disputa política hoje existente no país, e a ser correta a 
hipótese segundo a qual essa associação existe, dever-se-iam verificar as 
seguintes condições: 1) o percentual de arenistas deveria ser mais alto entre 
os eleitores “pró” do que entre os “antissistema” recorrendo aqui 
novamente à classificação estabelecida no Quadro I; 2) a diferença 
percentual entre os “pró” e os “anti” deveria ser maior entre os eleitores de 
alta do que entre os de baixa escolaridade – no suposto, é lógico, de que os 
mais escolarizados têm maior capacidade de associar suas opiniões à sigla 

                                                 
25 São os seguintes os cinco itens excluídos da análise: (I) “o povo não tem capacidade para 
votar bem” versus “o povo quando vota sabe o que está fazendo”; (II) “os analfabetos 
também deveriam ter o direito de votar” “versus” é melhor manter a situação atual, isto é, 
não dar aos analfabetos o direito de votar”; (III) “as discussões e debates” entre os partidos 
são inúteis” versus “os partidos ajudam o povo a compreender muitos problemas e portanto 
prestam um grande serviço ao país”; (IV) “o governo deve controlar mais as empresas 
estrangeiras que funcionam no Brasil” versus “elas não precisam ser controladas pelo 
governo”; (V) “a próxima eleição (a de 1976) será como qualquer outra” versus “terá uma 
importância muito maior”. 
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partidária que melhor as expressa. Estas duas condições implicam em que o 
percentual de arenistas deva ser máximo entre os eleitores pró-sistema de 
alta escolaridade; médio entre os de baixa escolaridade; e mínimo entre os 
antissistema de escolaridade alta. O exame desta hipótese é feito na Tabela 
XXVIII. 

Tabela XXVIII – Porcentagem de identificações com a ARENA, segundo algumas 
opiniões políticas e por nível de escolaridade (Presidente Prudente, 1976). (*)  

Escolaridade Alta Baixa Baixa Alta 

Opinião 
Pró-

Sistema 
Pró-

Sistema 
Antissistema Antissistema 

I. Lei Falcão  86 85 75 61 
II. Voto direto ou indireto  93 86 81 72 
III. Participação dos militares no 
governo  

89 87 71 48 

IV. Aumento de salário para 
corrigir desigualdades excessivas  

97 82 82 76 

V. AI-5  87 86 67 59 
VI. O Brasil é um país “que vai 
pra frente”  

84 84 61 48 

VII. O Brasil é tão 
democrático/menos democrático 
quanto outros países  

91 82 80 64 

VIII. O importante é o governo 
ser eleito/eficiente  

82 83 77 64 

(*) O complemento destas porcentagens corresponde às identificações com o MDB. 

Quadro I – Classificação das alternativas de resposta “pró” e “antissistema” em 
oito itens de opinião política, com as respectivas porcentagens (Presidente 
Prudente, 1976).  

Pergunta 
Resposta pró-

sistema  % 
Resposta 

antissistema  % 

Não sabe / 
discorda de ambas 

/ recusa-se a 
responder 

% 

I. Lei Falcão 

A proibição 
aos candidatos 

de falarem 
pelo rádio e 

pela televisão 

67 

A proibição aos 
candidatos de 

falarem pelo rádio 
e pela televisão 
não foi uma boa 

19 14 
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foi uma boa 
medida 

medida 

II. Voto direto  27  67 6 

III. Participação dos 
militares no 
governo 

A participação 
dos militares 

ainda é 
necessária 

67 
Os militares 

devem deixar o 
governo 

18 15 

IV. Aumentas 
salários 

Ainda não é 
conveniente 
aumentar os 

salários 

18 

Já é hora de 
aumentar os 
salários para 

corrigir 
desigualdades 

excessiva 

74 8 

V. AI-5 
O AI-5 ainda é 

necessário 
32 

O AI-5 deve ser 
abolido 

10 58 

VI. O Brasil é um 
país que vai pra 
frente 

Concorda em 
que vai pra 

frente 
88 

Acha que está 
parado ou 

andando para trás 
8 4 

VII. O Brasil é 
menos democrático 
/ tão democrático 
quanto qualquer 
país 

Concorda que 
o Brasil é tão 
democrático 

quanto 
qualquer país 

58 

Concorda que o 
Brasil é menos 

democrático que 
qualquer outro 

país 

22 20 

VIII. O importante 
é o governo ser 
eleito / eficiente 

Concorda que 
o importante é 

fazer muita 
coisa, mesmo 
que não seja 

eleito 

76 

Concorda em que 
o importante é ser 
eleito, mesmo que 

às vezes os que 
são eleitos não 
sejam muito 

capazes, ou não 
façam muita coisa 

15 9 

Lendo os percentuais da esquerda para a direita, verifica-se sem 
dificuldade que a primeira condição se confirma de maneira quase 
completa. Os itens seguem de maneira precisa a ordenação prevista, dando-
se apenas uma ligeira inversão nas duas primeiras colunas do item VIII.  

A segunda condição a verificar era a de que a distância em pontos 
percentuais entre os “pró” e os “anti” fosse maior entre os eleitores de alta 
do que entre os de baixa escolaridade. A comprovação se obtém subtraindo 
da primeira coluna os percentuais da quarta, e da segunda os da terceira. No 
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item Lei Falcão, por exemplo, a diferença é de 25 (86 menos. 61) entre os 
eleitores de alta escolaridade, e de apenas 10 (85 menos 75) entre os de 
escolaridade baixa. seguindo este procedimento, constata-se sem 
dificuldade que a citada condição se verifica em todos os oito itens.  

No item AI-5, faz-se necessário um esclarecimento adicional, dado 
que 26% dos entrevistados que haviam anteriormente declarado não saber o 
que é o Ato deram não obstante sua opinião a respeito dele. Por isto, 
submetemo-lo a uma análise separada, examinando a distribuição das 
preferências partidárias não somente em função das opiniões expressas, mas 
também da informação, correta ou incorreta, sobre o AI-5. Os resultados 
tornam ainda mais claro o que já se vê na Tabela XXVIII. Entre os que 
sabem o que é o Ato e que o apoiam, o arenismo alcança 96 por cento. 
Entre os que sabem mas preferem vê-lo revogado, somente 50 por cento se 
dizem arenistas. Entre os que não sabem, os percentuais são 83 e 68, 
respectivamente, conforme a opinião seja a favor ou contra o Ato. Constata-
se, portanto, que a relação mostrada na Tabela XXVIII não somente se 
mantém como inclusive se acentua quando fazemos o elemento informação 
intervir entre a opinião e a preferência partidária.  

Outro ponto importante tem a ver com as duas últimas colunas à 
direita, ou seja, com o percentual de arenistas entre os eleitores antissistema 
de baixa e de alta escolaridade. Na Tabela XXIX, os 8 itens foram 
ordenados no sentido crescente do percentual de respostas “antissistema” no 
total. A exemplo do que havíamos visto no caso dos insatisfeitos com o 
desempenho governamental, os percentuais de arenistas entre os 
antissistema guardam certa relação com o percentual de antissistema no 
total de cada item. A relação não é aqui tão estreita quanto a que se vê na 
tabela XXVII, havendo mesmo diversas inversões significativas. Mas a 
comparação dos casos extremos indica que a tendência existe: o item “país 
que vai para a frente”, por exemplo, é o que suscita a menor porcentagem 
de respostas antissistema e é também aí que a parcela arenista entre os 
antissistema alcança os valores mais baixos (61 e 48 por cento, 
respectivamente, entre os menos e os mais escolarizados). No outro 
extremo, mais de 80% dos entrevistados endossam a alternativa 
antissistema de aumentar imediatamente os salários, mas entre esses o 
percentual de arenistas (82 e 76 por cento) é bastante próximo da média 
global da amostra. Deve-se portanto fazer aqui uma observação semelhante 
à que fizemos ao tratar das avaliações do desempenho governamental. 
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Alguns itens (os seis primeiros) indicam a existência de um pequeno grupo 
de eleitores com fortes opiniões oposicionistas. Outros (voto direto, 
aumento de salários) sugerem correntes de opinião muito maiores, mas cujo 
“oposicionismo” é na realidade expressão de um consenso, pelo menos em 
termos numéricos. Contudo, como advertimos anteriormente, este 
raciocínio supõe que os diferentes itens não se superpõem em seus efeitos, o 
que não é necessariamente correto. Para melhor compreender o problema da 
estruturação ideológica, será necessário determinar como e em que medida 
os itens aqui utilizados se vinculam uns aos outros.  

Tabela XXIX – Porcentagem de respostas “antissistema” no total da amostra e 
porcentagem de arenistas entre os eleitores “antissistema”, em 8 itens de opinião, 
segundo o nível de escolaridade (Presidente Prudente, 1976). (*)  

% de arenistas entre os 
eleitores antissistema 

Item 
% de respostas 
antissistema no 
total da amostra 

Escolaridade 
Baixa 

Escolaridade 
Alta 

VI. Pais “que vai pra frente”  9 61 48 
VIII. Governo eleito versus 
governo eficiente  

17 77 64 

III. Militares no poder 21 71 48 
I. Lei Falcão  23 75 61 
V. AI-5  24 67 S9 
VII. Brasil menos/tão 
democrático quanto outros 
países  

28 80 64 

II. Voto direto ou indireto  69 81 72 
IV. Aumentar salários 
imediatamente ou não 

81. 82 76 

(*) As porcentagens de respostas “antissistema” não coincidem com as do Quadro 
I, porque nesta tabela os casos de recusa e os que não sabiam responder foram 
excluídos do cálculo. O complemento corresponde portanto aos “pró-sistema”. Nas 
outras duas colunas, o complemento das porcentagens corresponde às 
identificações com o MDB.  

O Problema da Consistência Interna  

Examinemos em primeiro lugar o conjunto serviços locais. Uma 
maneira de avaliar sua consistência interna é calcular um coeficiente de 
correlação para cada par de itens. Dado que as respostas foram colhidas 
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numa escala ordinal (ótimo/regular/péssimo/inexistente), o coeficiente 
gama é apropriado ao caso26. Este coeficiente alcançará o valor máximo de 
1.0 (um) para um dado par de itens quando todos os indivíduos fizerem em 
relação a um deles a mesma avaliação feita em relação ao outro; e o valor -
1.0 (menos um) quando os dois itens forem objeto de avaliações 
sistematicamente inversas. Alcançará o valor 0.0 (zero) quando não houver 
qualquer relação sistemática entre ambos.  

Este procedimento implica em definir a consistência interna do 
conjunto de uma maneira específica, e bastante forte: como a expectativa de 
que um mesmo indivíduo faça uma avaliação uniforme dos diversos 
serviços. Se qualificou o fornecimento de água, por exemplo, como ótimo, 
ele estará sendo “consistente” se disser a mesma coisa nos demais itens. 
Neste sentido, haverá consistência perfeita no conjunto se for possível 
prever a resposta dada por qualquer indivíduo em qualquer item a partir do 
conhecimento de suas respostas nos demais.  

Para maior simplicidade, trabalharemos aqui com apenas cinco dos 
oito itens: esgotos, conservação das ruas, escola primária, transporte 
coletivo e atendimento médico. Com cinco itens, são dez os pares possíveis. 
Contudo, os coeficientes que correspondem aos dez pares serão calculados 
separadamente para os grupos de alta e baixa escolaridade, mantendo-se 
aqui o primário completo como linha divisória.  

Os valores obtidos para o coeficiente gama variam de um mínimo de 
0.18 a um máximo de 0.61, no caso dos eleitores mais escolarizados, e de 
0.31 a 0.62, para aqueles que possuem um nível mais baixo de escolaridade. 
Os dois valores mínimos ocorrem no par conservação das ruas/atendimento 
médico e os dois máximos no par escola primária/transporte coletivo. Estes 
valores, como veremos em seguida, distam muitíssimo de uma 
previsibilidade perfeita na ordenação das respostas.  

Tomando como exemplo o valor máximo, entre escola e transporte 
coletivo; o coeficiente de 0.62 significa, no caso, que 72% dos 264 eleitores 
(de instrução baixa) que avaliam como ótimo o atendimento escolar 
também acham ótimo o transporte coletivo; que 58% dos 155 que acham o 
primeiro regular dizem o mesmo do segundo; que 22% dos 9 que se 
referem ao primeiro como péssimo fazem o mesmo julgamento do segundo; 

                                                 
26 Ver BLALOCK, Hubert – Social Statistics. McGraw-HiIl, 1972, págs. 421-426. 
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e que 88% dos 17 que não têm atendimento escolar afirmam também não 
ter acesso a transporte coletivo. Ou seja, embora exista obviamente uma 
relação entre os dois itens, existe um número considerável de indivíduos 
(28% de 264 + 42% de 155 + 78% de 9 + 12% de 17 = 148) que não os 
avalia nos mesmos termos. É este, portanto, o “erro” de previsão que 
estaríamos cometendo ao esperar uma consistência perfeita entre as 
avaliações do atendimento escolar e do transporte coletivo.  

Poder-se-á objetar, naturalmente, que a expectativa de uma 
ordenação exatamente igual corresponde a uma interpretação demasiado 
forte da ideia de consistência interna entre os itens. Se fizermos apenas uma 
divisão entre os que acham os dois serviços ótimos ou regulares, de um 
lado, e maus ou inexistentes, de outro, quiçá tenhamos uma visão mais 
realista do problema. Veríamos, então, que 86% dos que avaliam 
positivamente o atendimento escolar têm a mesma opinião do transporte 
coletivo, e que 69% dos que fazem do primeiro uma avaliação negativa 
também criticam o segundo. Mesmo aqui, entretanto, o número de 
indivíduos que fazem avaliações “inconsistentes” é considerável (14% e 
31%, respectivamente, correspondendo, no caso, a 15% do total de eleitores 
de baixa escolaridade).  

Convém lembrar que o par escola/transporte coletivo é apesar de: 
tudo o que mais se aproxima de uma associação perfeita (gama = 0.62). Os 
valores médios deste coeficiente no conjunto serviços locais são 0.42 e 
0.35, respectivamente, para os menos e para os mais escolarizados.  

Este exemplo, sem dúvida banal, é suficiente para chegarmos a uma 
conclusão de certa importância. Havíamos visto que as opiniões sobre os 
serviços locais, tomadas uma a uma. exercem alguma influência sobre a 
preferência partidária. Dever-se-ia portanto esperar uma variação ainda 
maior nesta última nos extremos: ou seja, entre os eleitores que avaliam 
todos os serviços de maneira consistentemente positiva ou consistentemente 
negativa. Contudo, o exemplo acima mostra ser considerável a 
inconsistência que se verifica quando tomamos um par de itens. Daí se 
depreende facilmente que os “perfis” consistentes constituem uma 
minúscula parcela do total dos eleitores. Tomando somente três itens – 
esgotos, conservação das ruas e atendimento médico –, e dividindo as 
opiniões somente entre positivas (ótimo, regular) e negativas (péssimo, 
inexistente), chegamos ao resultado que se vê na Tabela XXX.  
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Tabela XXX – Porcentagem de identificações com a ARENA, segundo a avaliação 
feita pelos entrevistados sobre os serviços locais de esgoto, conservação das ruas e 
atendimento médico (Presidente Prudente, 1976). (*)  

Avaliações: os três serviços são % ARENA (N) 
Ótimos, regulares 88 (99) 
Péssimos, inexistentes 66 (32) 
Respostas mistas 81 (562) 
(*) O complemento das porcentagens corresponde às identificações com o MDB. A 
categoria “respostas mistas” compreende as avaliações que Dio são uniformemente 
positivas, nem uniformemente negativas.  

Como se vê pela coluna do (N), somente 99 indivíduos (14% dos 693 
que declararam alguma preferência partidária) fazem uma avaliação 
consistentemente positiva e somente 32 (5%) uma avaliação 
consistentemente negativa dos três serviços. Como era esperado, o 
percentual de identificações com a ARENA cai consideravelmente, de 88 
para 66, quando passamos do primeiro para o segundo grupo27.  

O que se deseja ressaltar, entretanto, é o aspecto puramente 
quantitativo do problema: o número de casos em cada um dos dois perfis 
“consistentes” tenderia rapidamente a desaparecer se fôssemos aumentando 
o número de itens levados simultaneamente em consideração. Isto quer 
dizer que, embora a avaliação negativa dos serviços locais seja 
efetivamente uma fonte de “oposicionismo”, ela não parece ter alcançado 
em Presidente Prudente uma consistência realmente significativa. Da 
mesma forma, embora os que têm dos serviços locais uma impressão 
consistentemente positiva sejam com mais frequência arenistas fiéis, eles 
também constituem um grupo reduzido (14% do total, se tomarmos como 
base somente os três serviços referidos na Tabela XXX).  

O conjunto Avaliação do Desempenho Governamental permite um 
exame semelhante ao que acabamos de fazer a respeito dos serviços locais. 
Como se recorda, os itens deste conjunto acham-se também medidos 
segundo uma escala ordinal (muito bom/regular/insatisfatório). Calculando 

                                                 
27 Recorde-se que o percentual de arenistas difere bastante entre as categorias péssimo e não 
há atendimento: ao contrário do que se deveria talvez esperar, ele é mais alto nesta última. 
Portanto, a diferença mostrada na tabela seria mais acentuada se o contraste fosse feito entre 
as avaliações positivas, de um lado, e a categoria péssimo, de outro, excluindo os sem 
atendimento. 
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o coeficiente gama para os seis pares possíveis entre os itens atendimento 
médico, custo de vida, escola primária e policiamento da cidade, 
constatamos, também aqui, a ocorrência de algumas correlações 
razoavelmente fortes. Os valores mínimos ocorrem na relação entre 
atendimento médico e policiamento (0.30 e 0.19, respectivamente, entre os 
menos e os mais escolarizados). Os valores máximos, na relação entre 
escola primária e policiamento (0.66 e 0.62, respectivamente). A tradução 
do valor máximo encontrado em percentuais tornará mais claro o que ele 
representa como previsão da ordem das respostas numa variável a partir do 
conhecimento das respostas na outra. O coeficiente de 0.66 significa, no 
caso, que 75% dos 337 eleitores pouco instruídos que acham “muito bom” o 
desempenho governamental no setor educacional também têm essa opinião 
a respeito do policiamento; que 58% dos 87 que qualificam como “regular” 
o desempenho no primeiro também o veem como “regular” no segundo; e 
que 50% dos 8 que o têm como “insatisfatório” mantêm a mesma opinião 
no que diz respeito ao policiamento. Se fizermos aqui o mesmo cálculo 
apresentado a propósito dos serviços locais, veríamos que, mesmo neste par 
de itens, que é o mais fortemente correlacionado, quase 30% dos eleitores 
de instrução baixa sustentam opiniões “inconsistentes” (ou, se se prefere, 
diferenciadas) a respeito do desempenho governamental. Conclui-se 
portanto que o número de indivíduos com um “perfil” inteiramente 
consistente, positivo ou negativo, é muito pequeno. Com os 4 itens 
mencionados, e distinguindo entre os dois níveis de escolaridade, é 
impossível construir tais perfis, devido, ao rápido declínio do número de 
casos. A Tabela XXXI mostra a relação existente entre a preferência 
partidária e os perfis construídos com apenas dois dos itens de avaliação do 
desempenho governamental.  

São dois os pontos que chamam a atenção nesta tabela. O primeiro, 
como havíamos sugerido, diz respeito ao rápido desaparecimento do 
número de casos à medida que procuramos um “perfil” consistente entre os 
diversos itens. Convém lembrar que é de apenas 6%, no total da amostra, a 
parcela de avaliações positivas a respeito do custo, de vida, e também que 
as avaliações do desempenho governamental são menos positivas, em geral, 
entre os eleitores melhor escolarizados. Compreende-se, portanto, por que o 
perfil “positivo” baixa para, apenas 9 casos, entre os mais instruídos (ver 
coluna do N) quando levamos em conta, além dó custo de vida, também o 
“atendimento, médico através do INPS”.  
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Tabela XXXI – Porcentagem de identificações com a ARENA, segundo a avaliação 
feita pelos entrevistados a respeito do desempenho governamental em relação ao 
atendimento médico e ao custo de vida, por nível de escolaridade (Presidente 
Prudente, 1976). (*)  

Escolaridade 
Baixa Alta 

Total O desempenho sobre 
atendimento médico e 

custo de vida é: 
% 

ARENA 
(N) 

% 
ARENA 

(N) 
% 

ARENA 
(N) 

Satisfatório em ambos  95 (22) 100 (9) 97 (31) 
Regular em ambos  87 (46) 81 (53) 84 (99) 
Insatisfatório em ambos  67 (33) 69 (42) 68 (75) 
Respostas mistas  83 (312) 81 (176) 82 (488) 
(*) O complemento das porcentagens corresponde às identificações com o MDB. 
Escolaridade baixa é iguala primário completo ou menos; alta. primeiro ginasial ou 
mais. A categoria “respostas mistas” compreende as avaliações que não são iguais 
entre os dois itens, atendimento médico e custo de vida.  

O segundo ponto é que o impacto destas variáveis sobre a preferência 
partidária parece ser bem mais forte do que o dos itens referentes a serviços. 
Vê-se que os perfis consistentes formados por apenas dois itens produzem 
aqui uma diferença percentual considerável na parcela de arenistas. 
Comparando as categorias satisfatório e insatisfatório, vemos que a 
diferença percentual alcança 28 pontos (95 menos 67) entre os menos 
escolarizados, 31 entre os mais, e 29 no total. Além disso, o declínio se dá 
sempre na ordem esperada: os satisfeitos são quase unanimemente 
arenistas; os que veem como “regular” o desempenho governamental 
acham-se bastante próximos da média de arenistas no total da amostra 
(81.5%); os insatisfeitos já passaram para o MDB numa proporção superior 
a 30%. Este resultado sugere, com efeito, que estamos aqui transitando da 
zona proto-ideológica a que, nos havíamos referido quando tratamos dos 
serviços locais para uma outra na qual as avaliações do desempenho 
governamental se associam mais estreitamente à percepção de alternativas 
político-partidárias28.  

A análise do conjunto opiniões políticas servirá para completar o 
panorama esboçado nos parágrafos anteriores. Dispomos, como se recorda, 

                                                 
28 Levando em conta os dados da Tabela XXVII, conclui-se facilmente que o declínio no 
percentual de arenistas seria ainda maior se considerássemos os insatisfeitos no par escola 
primária/atendimento médico, por exemplo. 



 85 

de 8 itens, os quais abrangem desde opiniões sobre o AI-5 e sobre a 
presença dos militares no poder até reações dos entrevistados diante de 
slogans propagandísticos, tais como “este é um país que vai para a frente” 
(ver Quadro I). Estes itens foram medidos sob a forma de dicotomias 
simples (o entrevistado concorda com esta ou com aquela alternativa) e não 
sob a forma de escalas ordinais. A existência ou não de associação, em cada 
par de itens, deve portanto ser examinada através do teste de chi quadrado, 
e a intensidade dessa associação através de um coeficiente nominal, por 
exemplo, fi29. Tomando-se os 8 itens aos pares, temos 28 associações a 
examinar. A inspeção mostra que o chi quadrado é significante ao nível de 
0.05 de probabilidade em 9 das 28 possibilidades, no caso dos menos 
escolarizados, e em 21 das 28, entre os que possuem instrução igualou 
superior ao primeiro ginasial. Vale dizer: o número de associações não 
aleatórias é bem maior (como seria de esperar em se tratando de opiniões 
políticas relativamente sofisticadas) entre os mais instruídos. Os valores do 
coeficiente fi confirmam este fato: entre os menos escolarizados, ele excede 
o valor 0.20 somente duas vezes, em 28 possibilidades, ao passo que entre 
os mais escolarizados isto acontece 12 vezes. Pode-se entretanto afirmar 
sem hesitação que os valores encontrados, vistos em conjunto, indicam um 
grau muitíssimo baixo de previsibilidade das opiniões políticas entre si. 
Alguns exemplos numéricos tornarão mais claro este diagnóstico.  

Consideremos inicialmente os casos de associação mais intensa que 
se verificam entre os eleitores menos instruídos. Indicamos acima que o 
coeficiente fi alcança o valor 0.20 somente em dois casos. Um deles refere-
se ao cruzamento da opinião sobre os militares com a opinião sobre o 
slogan “este é um país que vai para a frente”. O valor de fi = 0.20 significa, 
no caso, que o slogan é endossado por 82% dos que desejam a saída dos 
militares, em contraste com 96% dos que preferem a permanência deles. O 
outro caso de fi = 0.20 verifica-se no cruzamento da opinião sobre os 
militares com a opinião sobre o que, à falta de melhor termo, poderíamos 
chamar de “democracia relativa”. Neste caso, 64% dos que pretendem a 
saída dos militares acham o Brasil tão democrático quanto qualquer outro 
país, opinião sustentada por 84% dos que veem como ainda necessária a 
presença dos militares no poder.  

                                                 
29 Ver BLALOCK, op. cit., capítulo 15. 
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Estes resultados, como se vê, situam-se na direção esperada, se 
pensarmos em termos de um perfil pró e outro antissistema. Contudo, eles 
distam muitíssimo de um perfil ideológico no qual o desejo de que o poder 
retome aos civis estivesse associado, por exemplo, a uma maioria disposta a 
afirmar que o Brasil não é um país tão democrático quanto qualquer outro. 
A direção é a esperada, mas a diferença percentual é muito pequena: 
insuficiente, sem dúvida, para evitar uma impressão de maciça 
inconsistência ideológica.  

Mesmo entre os eleitores melhor instruídos, e mesmo quando 
consideramos os valores máximos alcançados por fi, a parcela de 
“inconsistentes” é apreciável. Na relação entre presença dos militares e AI-
5, por exemplo, o valor 0.35 indica uma associação bem mais forte. Este 
valor significa, no caso, que 82% dos que desejam a permanência dos 
militares também desejam a conservação do AI-5, opinião sustentada por 
apenas 43% dos que pretendem a saída dos militares. Existe também um 
valor de 0.34 no cruzamento do item AI-5 com o item “democracia 
relativa”: 67% dos que preferem a conservação do Ato acham que o Brasil é 
tão democrático quanto qualquer país, em contraste com apenas 28% dos 
que preferem a revogação do Ato.  

Estes exemplos poderiam ser multiplicados, mas os pontos básicos já 
devem estar suficientemente claros. Primeiro, vê-se que as relações se 
situam de modo geral na direção que se haveria de esperar, dado o debate 
ideológico hoje existente no país. Segundo, que a parcela de 
“inconsistentes” é apreciável, mesmo naqueles pares em que o coeficiente 
de associação alcança valores mais altos. Isto quer dizer que a possibilidade 
de se encontrarem perfis consistentemente “pró” ou consistentemente “anti” 
com base nos 8 itens é bastante remota. Não cabe a menor dúvida de que o 
número de “consistentes” declinará rapidamente se, em vez de apenas 2, 
tomarmos três, quatro, ou mais itens simultaneamente em consideração. Por 
outro lado, a análise feita anteriormente leva-nos a esperar que as 
preferências partidárias se diferenciem mais fortemente em função deste 
conjunto, que se refere a opiniões políticas no sentido mais estrito, do que 
em função do acesso aos serviços locais, ou mesmo das avaliações do 
desempenho governamental. Esta hipótese pode ser verificada comparando-
se o percentual de arenistas entre os perfis pró e anti, na Tabela XXXII. 
Estes perfis foram construídos com base em quatro dos 8 itens de opinião 
política.  
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Tabela XXXII – Porcentagem de identificações com a ARENA, segundo os perfis 
“pró” e “antissistema” em quatro itens de opinião, e segundo o nível de 
escolaridade (Presidente Prudente, 1976). (*)  

Escolaridade 
Baixa Alta 

Total 
Perfis 

% 
ARENA 

(N) 
% 

ARENA 
(N) 

% 
ARENA 

(N) 

“Pró-sistema”  83 (18) 100 (22) 92 (40) 
“Antissistema”  60 (15) 6 (16) 32 (31) 
Respostas mistas  84 (380) 83 (242) 83 (622) 
(*) Os itens são: Lei Falcão, voto direto ou indireto, presença dos militares no 
poder e conveniência ou não de aumentar imediatamente os salários. Escolaridade 
baixa é igual a primário completo ou menos; alta, primeiro ginasial ou mais. Os 
perfis “mistos” correspondem aos casos nos quais as respostas não coincidem com 
os dois padrões estabelecidos no Quadro I.  

É importante salientar que as diferenças percentuais mostradas nesta 
tabela são as maiores até agora obtidas na análise da preferência partidária. 
Entre os eleitores de alta escolaridade, constata-se, com efeito, que 100% 
dos pró-sistema nos quatro itens declaram-se arenistas. Entre os 
antissistema, apenas 6% o fazem, ou seja, 94% optam pelo MDB ao 
declarar sua identificação partidária. No total, há: uma distância de 60 
pontos percentuais (92 menos 32) entre os “pró” e os “anti”. Não resta 
dúvida, portanto, que os perfis ideológicos fornecem uma base de previsão 
melhor do que qualquer outra das variáveis examinadas, com relação à 
opção partidária. Ressalte-se, entretanto, que o número de casos que 
corresponde aos perfis “consistentes” é bastante exíguo. Os números 
absolutos na última coluna à direita indicam que os “pró” e os “anti” 
somados alcançam somente 71 indivíduos, ou seja, pouco mais de 10% dos 
693 que declararam alguma preferência partidária.  

Em retrospecto, podemos afirmar que os três conjuntos estudados 
nesta seção têm algum efeito sobre a preferência partidária. Os dois 
primeiros, serviços locais e desempenho governamental. compõem-se de 
indicadores bastante correlacionados entre si, mas seu impacto sobre a 
preferência partidária parece menor do que o exercido pelo conjunto 
opiniões políticas. Comparando as três últimas tabelas (XXX, XXXI e 
XXXII), vemos que a diferença no percentual de arenistas cresce do 
conjunto serviços para o conjunto desempenho governamental, e deste para 
o conjunto opiniões. No primeiro, a distância entre os satisfeitos e os 
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insatisfeitos é de 22 pontos (88 menos 66); no segundo, de 29 (97 menos 
68); e no terceiro (entre os “pró” e os “anti”) de 60 pontos (92 menos 32). 
Não parece haver dúvida, portanto, que o impacto das opiniões políticas no 
sentido de extremar as diferenças é maior do que o exercido pelos outros 
dois conjuntos.  

Que dizer, entretanto, das relações entre estes três conjuntos? Existe 
interpenetração, ou são eles independentes entre si? Os insatisfeitos com os 
serviços locais, por exemplo, são os mesmos insatisfeitos com a atuação 
governamental ou com o regime político? Estas indagações podem ser 
abordadas com base nos mesmos procedimentos que vínhamos utilizando, 
ou seja, examinando-se as correlações para todos os pares que se podem 
formar entre os itens dos três conjuntos.  

Comecemos pela relação entre os serviços locais e o desempenho 
governamental. Entre os itens destes dois conjuntos, existem, como seria de 
esperar, alguns pares fortemente vinculados. O coeficiente gama alcança o 
valor 0.60 na relação entre o serviço escolar existente no bairro e a 
avaliação do desempenho no setor ensino primário. Contudo, tomando os 
vinte pares possíveis (cinco serviços locais e quatro itens sobre o 
desempenho), encontramos um valor médio de 0.19 para os coeficientes 
gama, o que é sem dúvida muito baixo. Este resultado sugere mais uma vez 
que as avaliações a respeito dos serviços efetivamente existentes discrepam 
com enorme frequência daquelas que se fazem a propósito da atuação 
governamental. Para muitos, e esta é a situação mais frequente nas camadas 
mais pobres, os serviços locais são ruins ou inexistentes, mas a atuação 
governamental retém sua credibilidade. Para outros, e este é o caso mais 
frequente nas camadas médias, os serviços podem ser bons, mas o 
desempenho governamental já não parece tão positivo.  

Entre os conjuntos serviços e desempenho, de um lado, e opiniões 
políticas, de outro, a previsibilidade é ainda menor, como veremos em 
seguida. Convém lembrar que os dois primeiros foram medidos em escalas 
ordinais, e o terceiro em simples dicotomias. Trata-se, portanto, neste caso, 
de associar variáveis ordinais e nominais, para o que serão mais apropriados 
os valores do coeficiente V de Cramer30. Nos quarenta pares formados por 
cinco serviços e oito opiniões, os valores médios deste coeficiente são 0.10 

                                                 
30 BLALOCK, pág. 297. 
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e 0.14, respectivamente, entre os menos e os mais escolarizados. Nos 32 
pares formados por quatro itens de desempenho e pelas oito opiniões, os 
valores são 0.09 e 0.15, respectivamente. O valor mais alto encontrado foi 
0.31, o que é sem dúvida indicativo de um grau ainda muito baixo de 
previsibilidade.  

Deve-se portanto concluir que a insatisfação com os serviços locais 
não necessariamente se traduz em descrença em relação ao desempenho 
governamental, e muito menos em opiniões políticas “antissistema”. Os 
insatisfeitos com o regime, a julgar pelos oito itens de opinião utilizados, 
são apenas ligeiramente mais frequentes entre os insatisfeitos com os 
serviços ou com a atuação governamental. Poder-se-á objetar, é claro, que 
essa independência quase total entre os três conjuntos não é uma condição 
permanente e inelutável, mas tão-somente um reflexo transitório da situação 
política vigente, da fragilidade local da oposição, ou até mesmo do 
cerceamento das comunicações políticas pelo rádio e pela televisão. 
Contudo, o nosso propósito neste capítulo não foi o de retomar estas 
questões. O objetivo, mais modesto, foi apenas mostrar que, ao menos nas 
eleições de 1976, as fontes do sentimento oposicionista eram ainda 
bastante independentes entre si, em Presidente Prudente.  

4 – Como interagem as variáveis  

A análise contida no capítulo anterior pretendeu responder à pergunta 
quem são os arenistas e emedebistas de Presidente Prudente. Assume 
particular relevo, sob este aspecto, a tentativa de determinar se existem ou 
não diferenças de composição sócio-econômica entre os adeptos dos dois 
partidos. Neste sentido, convém recordar aqui a distinção que havíamos 
feito entre dois “modelos” do eleitorado urbano brasileiro: um, aplicável às 
grandes cidades industriais, e outro, a cidades grandes, mas escassamente 
industrializadas, como é o caso de Presidente Prudente. Nas primeiras, 
especialmente naquelas onde a antiga tradição populista e trabalhista deixou 
seu rastro, é de se supor que o contraste nas bases sociais dos dois partidos 
atuais seja acentuado, sendo o MDB o lado mais “popular”. Na outra 
situação, que compreende a maior parte das chamadas cidades “médias” e 
muitas capitais menores, o partido da oposição é frequentemente 
minoritário e não se beneficia de uma continuidade significativa com a 
experiência anterior a 1964. Aí, o mais provável é que a penetração 
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emedebista tenha nos segmentos ilustrados a sua base de apoio mais segura, 
estendendo-se de maneira muito irregular para as camadas sociais mais 
baixas. Nessa situação, não se pode ainda afirmar que os dois partidos 
tenham bases sócio-econômicas muito distintas.  

Os dados de Presidente Prudente acham-se muito mais próximos 
deste último modelo, bastando recordar, a propósito, que não encontramos 
qualquer variação significativa em função da escolaridade, e somente uma 
variação muito ligeira no que se refere à posição na ocupação e à 
identificação subjetiva com as classes sociais. Esta conclusão se impõe 
fortemente quando focalizamos a diferença entre os dois partidos, e não 
entre os candidatos, nas Tabelas VI, VII e VIII deste estudo. Encontramos, 
sim, uma variação expressiva em função da renda – as faixas inferiores 
inclinando-se em maior proporção para o MDB – mas somente entre as 
pessoas de alta escolaridade (ver Tabela XVIII); e também uma variação 
devida à idade, mas somente entre as mulheres, as mais jovens inclinando-
se para o MDB mais frequentemente do que as mais velhas (ver Tabela 
XIX). Estes dois últimos exemplos são sem dúvida sintomáticos das 
brechas através das quais se vem dando, apesar de tudo, o crescimento 
eleitoral da oposição; mas não desmentem a realidade maior, que é a 
neutralização das clivagens sócio-econômicas pela hegemonia arenista.  

A inexistência de clivagens sócio-econômicas nítidas entre arenistas 
e emedebistas não impede, contudo, a atuação de fatores ideológicos como 
elementos de diferenciação entre os dois partidos. Poder-se-ia mesmo dizer, 
recorrendo a uma velha metáfora, que os fatores ideológicos acham-se mais 
“avançados” do que as posições sócio-econômicas objetivas. Ou ainda, para 
dizê-lo com deliberado exagero, que antes de ser um fenômeno de classe, o 
pequeno MDB prudentino é uma minoria ideológica. Esta afirmação se 
refere desde logo ao fato de que algumas opiniões políticas discriminam 
fortemente entre os dois eleitorados, como vimos no capítulo anterior. Se 
tomarmos o termo ideologia em sentido amplo, para englobar também as 
avaliações dos serviços locais e do desempenho governamental, ela é ainda 
mais correta: se quiséssemos adivinhar quem era arenista ou emedebista em 
Presidente Prudente, em fins de 1976, ser-nos-ia mais útil conhecer as 
opiniões e avaliações do que a posição sócio-econômica objetiva dos 
eleitores.  
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O gráfico a seguir, elaborado com base no método de detecção de 
interações proposto por Sonquist e Morgan, oferece uma representação 
visual do que acabamos de afirmar31. Esse método consiste em hierarquizar 
um conjunto de variáveis independentes segundo a magnitude do efeito que 
exerçam sobre uma variável dependente dicotômica. Neste exemplo, a 
variável dependente que se pretende explicar é a identificação partidária, 
arenista ou emedebista, e as variáveis independentes são as 14 listadas no 
alto e à esquerda do gráfico. O grupo inicial (grupo I) é dividido segundo o 
melhor preditor da identificação partidária, gerando-se dois novos grupos, 
um dos quais é mais arenista (o grupo II) e outro mais emedebista (grupo 
III). O melhor preditor é a variável que, uma vez dicotomizada, produz dois 
grupos tão puramente arenista e emedebista quanto possível: no caso, a 
opinião sobre os militares. Mais arenista é o grupo II, formado por aqueles 
que preferem a permanência dos militares (mais o resíduo dos que não 
souberam responder à questão ou discordaram das duas alternativas 
propostas); mais emedebista é o grupo IV, formado pelos que preferem que 
os militares deixem o governo32.  

                                                 
31 Para uma exposição mais rigorosa deste procedimento, ver PRANDI, José Reginaldo e 
BERQUÓ, Elza – “Fecundidade em Salvador: Veredas de uma Análise Dicotômica”, 
Estudos CEBRAP. nº 16, 1976, págs. 131-154. Ver também MORGAN, James e 
SONQUIST, John – “Problems in the Analysis of Survey Data, and a Proposal” Journal of 
the American Statistical Association”. vol. 58: n? 302, págs. 415-434. 
32 O grupo V é o único caso em que a dicotomização separou de um lado uma categoria 
substantiva e de outro o resíduo dos que não souberam responder etc., razão pela qual 
designamos os diversos grupos somente segundo as categorias substantivas que representam. 
O formato das variáveis que entraram no programa foi o seguinte: Variável I, sexo: 
masculino/feminino. Variável 2, idade: 18 a 25/26.a 35/36 a 45/46 a 55/e56 ou mais. 
Variável 3, escolaridade: baixa, até primário completo/alta, primeiro ginasial ou mais. 
Variável 4, renda individual: nenhuma renda própria a declarar/renda inferior a Cr$ 
1.084,00/Cr$ 1.085,00 a Cr$ 2.400,00/Cr$ 2.401,00 a Cr$ 5.800,00/e Cr$ 5.801,00 ou mais. 
Variáveis 5. 6 e 7, serviços locais: atendimento ótimo/regular/péssimo/inexistente/não 
sabe/não respondeu/não se aplica porque é setor rural. Variáveis 8. 9 e 10: desempenho 
governamental: muito bom/regular/insatisfatório/não sabe/não respondeu. Variáveis 11. 12. 
13 e 14. Opiniões: alternativa um/alternativa dois/discorda de ambas/não sabe/não 
respondeu. 

 92 

 

O significado de um grupo ser mais arenista ou mais emedebista se 
compreende facilmente atentando-se para a média (X) em cada grupo. 
Vejamos em primeiro lugar o grupo I. Se dermos a cada um dos 565 
arenistas o valor 1(um) e a cada um dos 128 emedebistas o valor 2 (dois), 
começamos com uma média de 1.18 (ou seja, 821/693). Segue-se, 
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naturalmente, que quanto maior a média, maior a proporção de MDB num 
grupo; quanto menor, maior a proporção de ARENA. Grupos inteiramente 
arenistas ou emedebistas terão a média 1 ou 2, respectivamente. Contudo, o 
processo se interrompe sempre que o número de indivíduos no grupo a ser 
dividido for menor do que 30 ou quando a melhor dicotomização da 
próxima variável independente selecionada não puder explicar mais de 20% 
da variação total da variável dependente nesse grupo. A divisão do grupo I 
(média 1.18) segundo a opinião a respeito dos militares gerou o grupo II, 
mais arenista (média 1.14) e o grupo III, mais emedebista (média 1.39). A 
partir daí, o procedimento se repete em ramificações sucessivas, procurando 
entre as 14 variáveis independentes a dicotomia que mais reduza a variação 
existente dentro de cada grupo e que torne máxima a variação entre os 
grupos de cada novo par. O grupo IV, por exemplo, foi dividido segundo a 
avaliação do desempenho governamental” no “atendimento médico através 
do INPS”, gerando-se os grupos VI e VII. Este último, como se vê, não é 
suscetível de novas subdivisões, o que significa que nenhuma partição com 
base em qualquer das 14 variáveis utilizadas torná-lo-ia mais homogêneo.  

A aplicação do procedimento de Sonquist e Morgan produziu neste 
caso 9 grupos terminais, isto é, grupos que não comportam novas 
subdivisões. A maneira mais simples de visualizar quem é arenista e quem é 
emedebista é comparar as trajetórias que conduzem aos grupos extremos 
(vale dizer, à mais baixa das médias, que é onde se encontra a maior 
proporção de arenistas; e à mais alta, que corresponde à maior proporção de 
emedebistas). O grupo XIV, como se vê embaixo e à esquerda, tem média 
X = 1.00, ou seja, é homogeneamente arenista. Ele se compõe a aqueles 
que, além de preferirem a permanência dos militares (grupos II e IV) e não 
acharem ainda conveniente aumentar salários (grupo VIII), auferem uma 
renda individual mensal superior a Cr$ 2.400,00 (grupo XIV). No grupo 
VII (média 1.63), no outro extremo, encontramos os que se opõem à 
permanência dos militares e que acham insatisfatório o desempenho 
governamental no atendimento médico através do INPS.  

O grupo VI (média 1.32) compõe-se daqueles que preferem a saída 
dos militares, mas que ao mesmo tempo avaliam positivamente o 
desempenho governamental no atendimento médico. Esse grupo é 
subdividido segundo o nível de escolaridade, gerando-se os grupos XII e 
XIII. O resultado é sugestivo. A média do grupo XII (X = 1.20) indica que a 
proporção de emedebistas não é aí muito superior à existente no total da 
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amostra (X = 1.18), precisamente por tratar-se de um grupo menos 
escolarizado. No grupo XIII, cuja média é X = 1.46, percebe-se que a 
opinião positiva a respeito do atendimento médico não neutraliza por 
completo o aumento na proporção de emedebistas em se tratando de um 
grupo contrário à permanência dos militares e de alta escolaridade.  

No ramo arenista que se inicia com o grupo II, existem também 
várias interações bastante sugestivas. Comparando os grupos XIV e XV, 
ambos provenientes dos que acham necessária a presença dos militares e 
inconveniente o aumento de salários, vemos que a proporção de arenistas é 
maior quando é mais alta a renda individual. Os grupos XVI e XVII provêm 
dos que acham necessária a presença dos militares, mas que admitem o 
aumento de salários. Entre esses, é mais arenista o grupo XVI, onde estão 
os que preferem o voto indireto. Os grupos X e XI provêm ambos do grupo 
V, onde estão os que não souberam ou não quiseram opinar sobre a 
presença dos militares. Observa-se desde logo que ambos são menos 
arenistas do que os quatro grupos comentados acima (XIV, XV, XVI e 
XVII), onde estão os que positivamente preferem a permanência dos 
militares. Constata-se, entretanto, que o grupo X é mais arenista (média 
1.17) do que o grupo XI (média 1.33), porque no primeiro estão os que 
avaliam positivamente o serviço de esgotos. O grupo XI, cuja proporção de 
emedebistas é sensivelmente superior à média global, compõe-se portanto 
daqueles que não opinam sobre os militares e que acham péssimos ou 
inexistentes os esgotos em seu bairro.  

É interessante observar que, das quatro variáveis objetivas utilizadas, 
somente duas, renda e escolaridade, entraram no modelo: sexo e idade não 
aparecem em nenhuma trajetória. A renda individual surge ao final das 
trajetórias arenistas, com a função, por assim dizer, de purificar como 
arenista o grupo dos que querem a permanência dos militares, que se opõem 
a aumentos salariais e que têm renda alta. A escolaridade surge ao final das 
trajetórias emedebistas, subdividindo o grupo dos que avaliam 
positivamente o atendimento médico. Distingue-se desta forma um grupo 
mais arenista (o XII, de escolaridade baixa) de um mais emedebista (o XIII, 
de escolaridade alta). Esta última subdivisão parece reforçar ainda mais a 
descrição que havíamos feito do eleitorado emedebista de Presidente 
Prudente como um núcleo de nível educacional mais alto e de opiniões 
oposicionistas. Como se pode apreciar pelo gráfico em conjunto, não são as 
posições sócio-econômicas objetivas que primeiro dividem o grupo I. As 
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primeiras divisões devem-se a itens de opinião, notadamente à opinião 
sobre os militares. Escolaridade e renda aparecem nas divisões finais, a 
primeira indicando a maior receptividade ao MDB entre os cidadãos melhor 
instruídos, e a segunda, a maior receptividade à ARENA entre os cidadãos 
mais abastados.  

Conclusão  

A hipótese principal que orientou a pesquisa aqui relatada foi a de 
que a urbanização e os processos sociais que a ela se associam vem 
produzindo um novo alinhamento político-partidário, no Brasil. Novo, no 
sentido de que vem criando condições para a existência de um sistema 
partidário realmente competitivo em áreas até há bem pouco dominadas 
pelo que se convencionou chamar de coronelismo ou de mandonismo local. 
O contraste entre as grandes capitais ou as áreas mais densamente 
industrializadas, de um lado, e o “grande interior” formado pelas pequenas 
cidades e pelas áreas rurais, de outro é como se sabe o grande marco de 
referência dos estudos eleitorais, no Brasil. E não por acaso, se 
considerarmos que, há várias décadas, é em tomo desse contraste que se 
vem diagnosticando o grande obstáculo ao florescimento da democracia no 
Brasil: o abismo existente entre as áreas mais desenvolvidas, onde o voto 
efetivamente expressa a opinião formalmente livre do eleitor, e as menos 
desenvolvidas, onde ele supostamente se resume no “voto de cabresto”. 
Este, como se sabe, vem sendo há muito tempo um dos temas dominantes 
na reflexão política brasileira: como organizar um sistema representativo 
num país onde ainda existem amplas áreas de domínio do poder privado 
sobre a ordem pública?  

Não é este o lugar para uma reflexão mais ampla a respeito deste 
tema e de seu lugar na história das ideias políticas no Brasil. Importante é 
assinalar que a extensão assumida nas últimas duas décadas pelo processo 
de urbanização impõe um reexame destas questões, ou até mesmo, como 
sugerimos no primeiro capítulo, uma inversão da ótica tradicional: em vez 
de tomar como ponto de partida a existência de uma dicotomia entre a 
política “local” e a “nacional”, ou entre a política de “clientela” e a política 
“ideológica”, investigar em que medida já não estaria a primeira sendo 
permeada,pela segunda.  

 96 

Orientando-se nossa pesquisa por considerações desta natureza, o 
caso de Presidente Prudente adquire uma significação analítica 
verdadeiramente estratégica. Se, de um lado, o volume de sua população 
urbana a situa entre as grandes cidades paulistas-, de outro, a localização do 
município e o tipo de atividade econômica nele predominante permitem vê-
lo como a própria fronteira entre o mundo urbano e o “interior”. É, para 
recorrermos a uma imagem talvez um pouco gasta, a presença de ambos, 
simultânea e palpável. Em que medida, então, seria o processo político local 
permeável aos embates de opinião e aos anseios de reforma hoje presentes 
no cenário nacional? Para responder a esta pergunta, será conveniente 
recapitular ligeiramente os dados coligidos neste ensaio.  

Vimos, inicialmente, que o eleitorado de Presidente Prudente 
acompanhou de maneira bem próxima as tendências dominantes no estado, 
e notadamente a ascensão e queda do janismo, no período pré-1964. A 
partir de 1965, com o advento do bipartidarismo, a ARENA venceu por 
larga margem todas as eleições locais. Nos pleitos legislativos federais e 
estaduais, contudo, o predomínio arenista comportou algumas exceções de 
monta. A primeira deu-se em 1970, com a vitória do MDB na votação local 
para o Senado. A segunda, mais significativa, em 1974: não somente se 
verifica a vitória do MDB na votação para a Assembleia Estadual, como 
também a de seu candidato ao Senado, este, por larga margem. A luz destes 
fatos, a diminuição da margem favorável à ARENA no pleito municipal de 
1976 talvez possa ser interpretada como indício de que uma política local 
de oposição começa a tornar-se viável. Mais do que a diferença de votos em 
si, a análise dos dados de survey apresentada neste ensaio aponta nesta 
direção. Não se pretende afirmar, é claro, que Presidente Prudente esteja às 
vésperas de perder sua condição de “reduto arenista”. Pretende-se tão-
somente sugerir que, subjacente à maciça votação do candidato da ARENA 
à Prefeitura, existem matizes e indícios que não devem ser desprezados. O 
primeiro deles tem a ver com o caráter até certo ponto partidário e, por 
assim dizê-lo, proto-ideológico assumido pela votação para prefeito em 
1976. Partidário, no sentido de que o melhor preditor do voto foi ainda a 
identificação partidária declarada. E proto-ideológico; no sentido de que ao 
principal candidato arenista se associou uma imagem de dinamismo, de 
competência empresarial e de abertura à “modernização”. Dir-se-á que são 
conteúdos pobres: demasiado pobres para merecer a caracterização de 
ideológicos. Deve-se entretanto observar que essa imagem se distancia, 
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apesar de tudo, do popular slogan segundo o qual é “no homem” que o 
eleitor vota, quando se trata de eleições municipais. Personalismo por 
personalismo, por que não daria ele igual apoio à afável figura do principal 
candidato do MDB? Ou mesmo, ao outro candidato da ARENA, velho 
cacique da política local? Por uma razão muito simples: na singeleza de sua 
propaganda empresarial e modernizante, o candidato vitorioso soube 
capitalizar a seu favor um conjunto de símbolos mais ligado ao que se vem 
realmente passando no Brasil nos últimos anos.  

Ao velho governismo de clientela e ao novo clientelismo 
possibilitado pela expansão da economia urbana privada, ambos sem dúvida 
presentes na campanha, soube ele sobrepor uma formulação ao menos 
embrionariamente ideológica. Ora, se uma formulação deste tipo se fez 
necessária, e se teve êxito, é de se supor que uma campanha centrada em 
diagnósticos alternativos da realidade local e regional acha-se também 
dentro do campo de possibilidades.  

Não menos importantes, contudo, são as conclusões que se 
depreendem da análise feita a respeito dos fatores de diferenciação entre os 
partidos. Vimos que a posição sócio-econômica dos entrevistados, como 
seria aliás de esperar, não tem ainda em Presidente Prudente um efeito de 
diferenciação sobre as preferências partidárias comparável ao que possui 
nas grandes capitais. As opiniões políticas têm, entretanto, esse efeito, e 
este é um dado que merece alguma reflexão, não somente porque confirma 
uma tendência já observada nas pesquisas de 1974, mas também porque 
demonstra a permeabilidade do eleitorado prudentino às correntes de 
opinião que se vêm formando em escala nacional. Da mesma forma que em 
1974, nossos dados revelam que o emedebismo se associa a uma série de 
opiniões contrárias ao modelo autoritário vigente. É bem verdade que o 
debate a respeito dos resultados de 1974 deu maior ênfase à posição sócio-
econômica do que às opiniões como determinante do voto, aceitando a 
interpretação segundo a qual as motivações propriamente ideológicas 
seriam difusas ou estariam ausentes. Esta visão é em parte correta, mas em 
parte não o é. O voto emedebista de 1974 foi difuso no sentido de não haver 
sido precedido por uma participação regular e organizada de grupos sociais 
na atividade partidária, e também no sentido de que amplas parcelas da 
população mostraram-se desinformadas a respeito dos principais temas da 
campanha oposicionista. Não obstante, pelo menos no município de São 
Paulo, foi possível constatar em 1974 uma associação bastante acentuada 
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entre preferência partidária e opinião política. Os adeptos do MDB 
declaravam-se então contrários ao sistema de eleições indiretas vigente no 
país muito mais frequentemente do que os adeptos da ARENA; mostravam-
se muito menos propensos do que estes a endossar o ponto de vista segundo 
o qual o eleitorado brasileiro é imaturo; e vocalizavam com maior 
frequência do que os arenistas a queixa de que o desenvolvimento vem 
tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Estes resultados, 
como vimos, encontram um paralelo nos dados colhidos em Presidente 
Prudente dois anos depois, senão item por item, ao menos no sentido mais 
genérico de uma oposição entre atitudes “pró-sistema” e “antissistema”. 
Esta constatação permite-nos afirmar, retomando as indagações a que se 
propôs no início este ensaio, que já se delineia em Presidente Prudente uma 
opinião oposicionista. Opinião minoritária, sem dúvida, até porque o 
cerceamento imposto aos meios de comunicação em 1976 visou impedir 
sua expansão. Minoritária, mas ampla pelo menos o suficiente para dar à 
disputa partidária um caráter crescentemente competitivo. Para alguns isto 
há de parecer pouco, mas é algo que há poucos anos não se descortinava no 
horizonte da política local.  




