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Finalmente, cabe retomar os pontos essenciais da análise ideológica 
do eleitorado. Em primeiro lugar, concluiu-se pelo baixo grau de 
consistência ideológica do eleitor, consistência entendida como a 
capacidade de se prever a opinião do eleitor sobre determinada questão, 
conhecida sua opinião em outro item. Tomando, no entanto, subgrupos do 
eleitorado, observou-se que certas questões encontram-se mais associadas 
que outras em certos grupos. Tal ocorreu fundamentalmente com questões 
bastante centrais na caracterização do regime brasileiro (participação dos 
militares na política, permanência do AI-5 e natureza democrática do país) 
com respeito às quais o eleitor com alta escolarização e o eleitor emedebista 
apresentam maior consistência ideológica que, respectivamente, o eleitor 
menos escolarizado e o arenista, embora a força da associação, entre 
arenistas, quando existe, seja maior que entre emedebistas.  

Além disso, o eleitor arenista revelou-se claramente pró-sistema na 
maioria das questões que dizem respeito ao regime político vigente, 
enquanto o emedebista se revelou consistentemente antissistema. No 
entanto, saliente-se, o eleitorado da ARENA é mais coeso em suas posições 
pró-sistema que o MDB em suas posições antissistema.  

A fragmentação do eleitorado de um e outro partido, ora acentuada, 
ora praticamente inexistente, em torno de número razoável de questões, 
permite-nos supor que embora se detectem tendências razoavelmente claras 
no eleitorado de um e outro partido, nenhum dos dois encontra-se, de fato, 
enraizado na sociedade política, aspecto que, de resto, ficou claro na análise 
do perfil sócio-econômico do eleitor. Existe ainda uma margem razoável 
para realinhamentos e acomodação no sistema partidário que melhor 
expressem as tendências do eleitorado.  
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CONFRONTAÇÃO POLÍTICA E DECISÃO ELEITORAL: AS 
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 1976 EM CAXIAS DO SUL * 

I – A polarização eleitoral numa comunidade agroindustrial moderna.  

Hélgio Trindade  

Introdução  

As pesquisas de comportamento político-eleitoral desenvolvidas no 
Brasil a partir de meados da década de 601, analisaram, 
preponderantemente, os níveis de participação social e política, as atitudes e 
orientações diante da política, bem como a articulação do voto e a 
estruturação ideológica de populações urbanas de algumas capitais do país.  

Com exceção de uma única pesquisa realizada junto à população 
urbana de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul em 1968 (Ijuí), que 
visava definir o perfil do comportamento político da população e o impacto 
de um movimento comunitário, com base rural é urbana, sobre os níveis de 
participação e consciência política da população e das elites locais2, o que 

                                                 
* O trabalho de campo realizado em Caxias, sob a coordenação dos autores Hélgio Trindade 
e Judson de Cew, contou com a valiosa colaboração dos seguintes pesquisadores-associados, 
cuja dedicação e eficiência foram decisivas para o êxito da pesquisa: Celi Regina Jardim 
Pinto, Eduardo Pedro Corsetti, Isidoro Zorzi, Lourdes Corina Abreu Lima Rosa, Lucio Spier 
e Maria Izabel Noll. Cabe um agradecimento muito especial à. Universidade de Caxias, que 
colocou à disposição da pesquisa suas instalações, e aos alunos que participaram das 
entrevistas e da coleta de dados eleitorais. 
1 Refiro-me ao survey de Belo Horizonte (1965) realizado, pioneiramente, pelo 
Departamento de Ciência Política da UFMG, bem como às pesquisas sobre comportamento 
político desenvolvidas em Porto Alegre e Ijuí (1968) pelo Setor de Pesquisa em Ciência 
Política da UFRGS. Mais recentemente, foram feitas novas pesquisas por ocasião das 
eleições de 1974 (Bolivar Lamounier em São Paulo, Fábio Wanderley Reis em Belo 
Horizonte e Judson De Cew em Porto Alegre), assim como, em Porto Alegre, foi feito um 
último survey em fase de análise, no contexto das eleições municipais de 1976, por Hélgio 
Trindade e Judson De Cew. 
2 Vide TRINDADE, Hélgio – Participação Político-Social, ao Nível Local. IUPERJ, Dados 
8, 1971, p. 129-151. 
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existe em torno das atitudes básicas sobre o interesse e a participação 
política, níveis de envolvimento em partidos e em campanhas políticas 
refere-se a indivíduos vivendo em grandes conglomerados urbanos.  

Um dos principais interesses, pois, no desenvolvimento articulado e 
comparativo do processo eleitoral e comportamento político em quatro 
cidades, de porte médio, situadas em estados politicamente cruciais, onde 
ocorreram, em fins de 76, eleições municipais para prefeito e Câmara de 
Vereadores, incorporando tanto a população urbana quanto a rural: foi o de 
poder penetrar no universo político de populações não metropolitanas. 
Inserida a pesquisa em plena campanha eleitoral e penetrando nos meandros 
da política local poder-se-ia analisar a articulação da luta política municipal 
com as grandes tendências observadas no plano da política nacional. Neste 
contexto, seria possível detectar até que ponto os traços observados no 
comportamento político das populações das capitais eram reproduzíveis ou 
diferenciados ao nível do confronto eleitoral local. Além disto, seria 
também testável o nível de inserção do debate político nacional e o grau de 
penetração dos efeitos da explosão oposicionista de 1974 no processo 
político centrado nos parâmetros da política municipal.  

Embora o presente estudo seja apenas uma primeira tentativa 
exploratória de responder a estas questões, apoiado – na experiência das 
eleições municipais em Caxias do Sul (um estudo comparativo sistemático 
será objeto de um trabalho coletivo posterior) pode-se inferir claramente a 
presença, numa comunidade agroindustrial moderna, tendências 
crescentemente comparáveis ao comportamento político típico dos grandes 
centros urbanos.  

A análise das eleições municipais em Caxias buscará, através da 
confirmação do contexto político-eleitoral de Caxias e do estudo dos 
aspectos cruciais do processo de decisão eleitoral numa comunidade 
polarizada politicamente, apresentar um panorama das principais 
características do comportamento político-eleitoral local.  

A escolha de Caxias do Sul como população-alvo de um estudo 
comparativo sobre as eleições municipais de 1976, levou em consideração 
fatores de natureza sócio-econômica e político-eleitoral. As variáveis 
decisivas na opção pela cidade símbolo da região vinícola no Rio Grande 
do Sul foram, de um lado, relacionadas a sua importância como centro 
industrial e agrícola, seu contingente populacional superior a 100 mil 
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habitantes, com alta taxa de urbanização, bem como sua posição de polo 
regional na Encosta do Nordeste e principal município da zona de 
colonização italiana; de outro, ao fato de estar associada a um grupo de dez 
cidades mais populosas cuja dominação, na fase multipartidária, pertencia 
ao trabalhismo, e que, apesar da mutação eleitoral com a transformação 
autoritária do sistema partidário, permaneceu, no caso de Caxias, com alto 
grau de competição eleitoral.  

1 – O contexto econômico-social local  

Caxias do Sul dispunha, segundo o censo de 1970, de uma população 
total de 144.871 habitantes, dos quais 114.008 morando em zona urbana. 
Constitui-se, pois, num município de porte médio, tipicamente urbano, cujo 
índice de urbanização cresceu significativamente de 78,7, em 1970, para 86,8, 
segundo estimativas populacionais para 19763.  

A área rural do município compreende nove distritos (Ana Rech, Criúva, 
Fazenda Souza, Forqueta, Galópolis, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí e Vila 
Seca) e a estrutura fundiária preponderante é a pequena propriedade, embora 
em alguns distritos existam também propriedades de maior porte dedicadas à 
pecuária extensiva (Criúva, Vila Seca e Vila Oliva).  

A população rural de Caxias tem duas origens distintas: a minoria, 
descendente de habitantes originários dos campos de cima da serra (São 
Francisco de Paula e arredores), é de ascendência lusa, e dedica-se à pecuária; a 
maioria, de origem preponderantemente italiana, ocupa as regiões tradicionais 
do município cuja atividade principal gira em torno da viticultura.  

Na zona rural a estrutura das comunidades organiza-se em torno das 
capelas, como observou Thales de Azevedo: “Cada grupo de 50 a 60 famílias 
tem, como centro comunal, uma capela, que é uma instituição social e política, 
constando da Sociedade da Capela, das associações de piedade, da escola, do 
centro de recreação, da sede das organizações econômicas, cooperativas ou 
comerciais como a cantina, o moinho e mais raramente uma venda4. Além 

                                                 
3 DE CEW, J., AYDOS, E. D., e LUCAS, L. C. – Déficit Habitacional (Quantificação da 
Necessidade Habitacional no Rio Grande do Sul) – 1970/1983. Porto Alegre: IESPE/PUC, 
1975, p. 118. 
4 AZEVEDO, Thales – O Colono na Zona de Imigração Italiana no Sul do Brasil (tese). Vide 
do mesmo autor Italianos e Gaúchos – Os Pioneiros da Colonização Italiana no Rio Grande 
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disto, cabe acrescentar que “o nível de instrução é relativamente alto na 
população rural do município (...) entre os proprietários da área rural, havia 
85% alfabetizados em diversos graus”5.  

O dinamismo social e político do município, porém, vincula-se ao 
setor urbano, cujo nível de concentração atinge a mais de 3/4 da população 
total. Recente diagnóstico sobre Caxias mostra que “o suporte humano do 
desenvolvimento da cidade reside numa população urbana em processo de 
crescimento acelerado, proveniente, originariamente, em sua maioria, de 
meio rural de pequena propriedade agrícola, onde imperam estruturas 
sociais e valores culturais de relativa estabilidade”6. Nas últimas décadas, a 
posição de polo regional de Caxias provocou uma atração sobre as 
populações rurais oriundas dos municípios vizinhos ligados à pecuária, 
sendo que grande parte deste contingente de população migrante construiu 
um verdadeiro cinturão de marginalidade em torno da cidade (mais de 10% 
da população vive em condições de indigência e de sub-habitação).  

Constata-se, portanto, no conjunto do município “a supremacia e 
independência da vida urbana, em seus vários aspectos, em relação à vida 
rural. Economicamente, fica a área rural como fornecedora de matéria-prima 
para um tipo de indústria urbana (vinificação); abastecedora parcial de 
gêneros agrícolas e mercado de consumo. Do ponto de vista sociológico, a 
cidade, ainda que resultante do tipo de cultura da região agrícola, criou uma 
cultura própria que impulsiona e dinamiza; inclusive a vida rural. 
Demograficamente, a população rural encontra-se estabilizada, tendendo 
inclusive a diminuir, enquanto que, a população urbana cresce, duplicando 
cada dez anos e constituindo cerca de 85% da população total do município”7.  

Em termos econômicos, segundo o censo, Caxias dispõe de 5.065 
estabelecimentos rurais, 1.399 comerciais e 728 industriais, sendo que, os 
ramos significativos são: metalurgia e mecânica (111 indústrias com 2.165 
empregados), madeira (102 com 2.033 empregados), material de transporte 
(33 com 2.033 empregados), têxtil e vestuário (113 com 3.168 
empregados). Deve-se ressaltar também o dinamismo do parque industrial e 

                                                                                                                 
do Sul. P. Alegre: A Nação/DAC/SEC, 1975, especialmente o capítulo IV, O Regime de 
Colonização. 
5 URBASUL – Plano de Ação Imediata de Caxias do Sul, 1971, p. 22. 
6 Ibid., p. 29. 
7 Ibid., p.33. 
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do setor comercial caxienses que, conforme o quadro abaixo, duplicou de 
1925 a 1950 e triplicou nos últimos vinte e cinco anos.  

Tabela I – Evolução econômica de Caxias do Sul. 8 

Ano 
Tipo Atividade 

1925 1950 1975 

Indústrias 280 413 1.443 
Casas comerciais 235 450 1.671 

Finalmente, dados de 1975 mostram a importância da população 
economicamente ativa ligada ao setor industrial, excluída a população não 
vinculada ao setor produtivo: setor primário, 21,3%; setor secundário, 
47,4% e setor terciário, 31,3%9.  

2 – A tradição político-eleitoral  

Caxias, em termos regionais é o terceiro colégio eleitoral, somente 
sendo ultrapassado por Porto Alegre e Pelotas, embora seja apenas a quinta 
cidade mais populosa. Na última década o crescimento do eleitorado foi 
significativo, duplicando o número de eleitores, conforme se observa na 
Tabela II.  

Tabela II – Evolução do eleitorado de Caxias 10 

Ano Nº de eleitores 
1966 43055 
1968 51399 
1970 58121 
1972 65708 
1974 75014 
1976 89247 

O reflexo do baixo nível de analfabetismo em Caxias traduz-se pelo 
crescimento significativo do número de eleitores inscritos com relação a 
população total nos últimos seis anos. Analisando-se comparativamente 
com municípios mais populosos eleitoralmente, Caxias situa-se ao lado de 

                                                 
8 GIRON, L.S. – Caxias do Sul: Evolução Histórica. Caxias: Univ. Caxias, Prefeitura 
Municipal. 1975, p. 76. 
9 Ibid. p. 78. 
10 Cartório Eleitoral de Caxias do Sul (TRE). 
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Porto Alegre, Rio Grande, Santa Maria, em 1970, com mais de 40% de 
eleitores inscritos com relação a população total, e, nas últimas eleições, 
com o expressivo crescimento do eleitorado, atingiu a 47,6%, tornando-se a 
terceira cidade deste ponto de vista.  

À luz destes dados gerais sobre a posição de Caxias do Sul no que 
concerne à importância e à evolução de seu eleitorado, seria interessante 
ingressar no domínio propriamente político-eleitoral, onde o município em 
questão deve ser situado no contexto regional. A compreensão da 
configuração eleitoral de Caxias supõe a descrição de alguns parâmetros 
regionais no que tange à evolução da dominação partidária nos sistemas 
multipartidário e bipartidário no Rio Grande do Sul.  

As análises desenvolvidas anteriormente sobre o período 
multipartidário (1945/65) revelam com toda clareza que a luta eleitoral no 
Rio Grande do Sul, tanto a nível local quanto no âmbito estadual, reduzia-se 
a uma disputa polarizada por duas grandes coligações: o PTB (coligado 
com pequenos partidos populistas) e o anti-PTB (reunindo, geralmente, o 
PSD, o PL e a UDN). Os partidos que teriam condições de desempenhar um 
papel de alternativa aos dois blocos (o PRP e, mais tarde, o PDC) 
terminaram por aderir pendularmente a um dos polos político-eleitorais11.  

Esta polarização PTB/anti-PTB foi ampliando suas bases políticas na 
medida em que o PTB crescia, tornando-se o mais forte partido do estado e, 
os partidos conservadores liberais consolidavam sua aliança, na maioria dos 
casos reforçando o eleitorado do segundo partido, o PSD, ou este vinha em 
socorro do PL na zona da pecuária, onde os libertadores possuíam seus 
bastiões eleitorais. Neste período multipartidário, pois, a dinâmica eleitoral 
associada à mutação sócio-econômica, especialmente na metade norte do 
estado, apontava na direção de um crescimento secular das forças populistas.  

Se as regras do sistema partidário não tivessem sido alteradas em 
1965, provavelmente a hegemonia dos trabalhistas no Rio Grande do Sul, 
representada pela dominação partidária do PTB em 54% dos municípios, 
teria aumentado significativamente. Além de dominante na maioria absoluta 

                                                 
11 TRINDADE, Hélgio – Padrões e Tendências do Comportamento Eleitoral no Rio Grande 
do Sul, em Os Partidos e as Eleições no Brasil (Lamounier e Cardoso, edit.). Rio: Paz e 
Terra, 1976, p. 153-204. 
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dos municípios, o PTB crescia em 56% dos municípios, enquanto o PSD, 
seu principal adversário, declinava em 85% dos casos.  

Tabela III– Relação eleitores inscritos/população total em municípios com mais de 
40 mil eleitores (1970/1976). (Em percentuais)  

Ano Porto Alegre Pelotas Santa Maria Canoas 
1970 42,7% (1º) 38,8% 41,9% (3º) 35,3% 
1976 43,8% 48,3% (4º) 44,2% (4º) 41,5% 
Ano R. Grande Cachoeira P. Fundo Bagé 
1970 42,3% (2º) 35,6% 38,5% 36,1% 
1976 50,2% (1º) 43,1% 43,5% 43,5% 
Ano Caxias N. Hamburgo S. Cruz 
1970 40,1% (4º) 35,6% 34,2% 
1976 47,6% (3º) 38,6% 42,9% 
(*) Os dados estimativos de população foram extraídos de De Cew e outros, op. 
cit., p. 118.  

Com a implantação do sistema bipartidário, interrompe-se a evolução 
eleitoral do sistema pluripartidário e observa-se uma redefinição radical na 
hierarquia das forças políticas no estado. A abolição do multipartidarismo 
associada a todas as medidas políticas geradas pelo novo sistema político 
provocaram uma reversão nas tendências anteriores. Embora os novos 
partidos políticos tenham se enquadrado basicamente na clivagem anterior 
(PTB/MDB versus antiPTB/ARENA, a força do PTB que era dominante, 
até 1962, em 54% dos municípios, não se transmitiu ao MDB que passa a 
dominar em apenas 6% dos casos; de outro lado, os partidos coligados no 
antiPTB, que controlavam eleitoralmente somente 18% dos municípios, 
com o advento da ARENA tornam-se dominantes em 40% dos municípios 
do estado. Deve-se salientar também que o número de municípios sem 
dominação partidária aumentou significativamente, passando de 28 a 54%, 
o que vem confirmar a nova situação, segundo a qual, quando a ARENA 
não domina, neutraliza amplamente a força do MDB.  

Comparando-se, portanto, a dominação partidária no Rio Grande do 
Sul entre 1950/62 e 1966/74 nos 157 municípios existentes até 62, o que 
ressalta é o processo de transferência maciça de votos em direção contrária 
ao observado no período multipartidário.  
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Tabela IV – Perfil evolutivo da dominação partidária no RS (período 
multipartidário – 1950/62 e bipartidário 1966/74). (Em percentuais) (*)  

 PTB A/PTB S/D Total (66/77) 
 % Ab 

MDB  11 0 0 6 (9) 
ARENA  31 54 51 40 (64) 
S/D  59 46 49 54 (85) 
Total%  54 18 28  
(50/62) Ab  (85) (28) (45) (158) 

 

(*) Os percentuais das tabelas e gráficos foram sempre calculados com relação ao 
número total de votantes e não de inscritos.  

A mesma situação persiste quando se considera o conjunto atual dos 
232 municípios, onde a ARENA domina em 43% dos casos (100 
municípios) e o MDB em apenas 9% (20 municípios), restando 48% dos 
municípios (112 municípios) sem dominação partidária.  

Para qualificar melhor os tipos de municípios dominados pelo 
PTB/MDB e anti-PTB/ARENA seria útil classificar os mesmos conforme o 
tamanho do eleitorado. Estabelecendo-se uma divisão em 4 grupos (1. 
municípios com mais de 30 mil eleitores; 2. com 10 a 30 mil eleitores; 3. 
com 5 a 10 mil eleitores; e, finalmente, 4. com menos de 5 mil eleitores), a 
distribuição da dominação mostra que os municípios dominados pelo PTB 
eram, em sua maioria, municípios com mais de 10 mil eleitores e que esta 
tendência permanece atualmente, embora o MDB seja hegemônico também 
num certo número de municípios com pequeno eleitorado. Por sua vez, o 
PSD dominava, preponderantemente, nos municípios com pequeno 
eleitorado (5 a 10 eleitores) e a ARENA, após 1965, concentrara sua 
dominação, progressivamente, na medida em que decrescia o número de 
eleitores municipais (vide Tabela V).  

Restringindo o campo de observação sobre o comportamento 
eleitoral no Rio Grande do Sul, a categoria dos municípios com mais de 40 
mil eleitores (11 municípios ao todo) constata-se que se trata de um grupo 
de municípios que, embora tendo quase sempre o PTB como partido 
dominante na fase multipartidária (ele é dominante em todos os municípios, 
exceto em Santa Cruz do Sul, cuja população urbana é de apenas 38%), na 
fase bipartidária a ARENA consegue ser dominante somente em Santa Cruz 
e o primeiro partido local no município de Pelotas, onde não existe partido 
dominante. A Tabela VI permite visualizar comparativamente Caxias, no 
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período 1945/1975, face aos outros municípios com mais de 40 mil 
eleitores em termos de população total, relação população urbana/população 
rural, dominação partidária e polarização/dominação partidárias nos 
sistemas multipartidário e bipartidário.  

Tabela V – Dominação partidária no RS (1945/75). (Em porcentagem) 

Nº de eleitores Nº de municípios PTB PSD Outros S/D 
Mais de 30 mil 19 95 0 0 5 
10 – 30 mil 66 50 9 8 33 
5 – 10 mil 52 42 23 6 29 
Menos de 5 mil 21 57 9 0 33 
Total 158 85 20 8 45 

Nº de eleitores Nº de municípios MDB ARENA S/D 
Mais de 30 mil 19 37 10 53 
10 – 30 mil 67 6 33 61 
5 – 10 mil 65 1 54 45 
Menos de 5 mil 81 10 51 39 
Total 232 20 100 112 

A peculiaridade de Caxias não é a de possuir o PTB como partido 
dominante na fase multipartidária, nem a de ser o MDB o primeiro partido, 
embora não dominante no período bipartidário, mas de ter como segundo 
partido no sistema multipartidário o PRP (sucedâneo da Ação Integralista 
Brasileira) e não o PSD ou PL conforme a tradição regional. Tal fato se 
explica por tratar-se de município de colonização italiana, com tradição 
católica, onde os partidos com apelo religioso sempre tiveram força. 
Inicialmente foi a vez do PRP; mais tarde o PDC cresce significativamente, 
capturando parte do eleitorado integralista local, sendo que outra parte foi 
absorvida pelo PTB quando se aliou ao PRP nas eleições a governador em 
1958.  

Na fase bipartidária, Caxias alinha-se no padrão da maioria das 
cidades gaúchas com mais de 40 mil eleitores, onde o MDB tende a ser o 
primeiro partido. Entretanto, a peculiaridade de Caxias reside no equilibrio 
de forças entre ARENA e MDB, tornando a vantagem de um partido sobre 
o outro sempre escassa e configurando-se uma competição eleitoral interna, 
com alternância no poder local.  
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Tabela VI – Dominação e polarização partidária em municípios com mais de 40 
mil eleitores.  

 Multipartidarismo Bipartidarismo 
Municípios Pop. Total 

* 
% pop. 

urb. / rur. 
P. 

domin. 
1º Part. 

x 2º 
Part. 

P. 
domin. 

1º Part. 

Porto Alegre 885.545 98,2 PTB PTB x PSD MDB – 

Pelotas 207.869 74,4 PTB PTB x PSD S / D 
AREN

A 
Santa Maria 156.609 79,2 PTB PTB x PSD S / D MDB 

Canoas 153.730 97,0 PTB PTB x PSD MDB – 
Caxias do Sul 144.871 78,7 PTB PTB x PRP S / D MDB 
Rio Grande 116.488 89,8 PTB PTB x PSD MDB – 

Cachoeira do 
Sul 

94.261 55,2 PTB PTB x PSD MDB – 

Passo Fundo 83.850 75,5 PTB PTB x PSD S / D MDB 
Bagé 90.280 66,1 PTB PTB x PL MDB – 

S. Cruz do Sul 86.787 38,0 S / D PTB x PSD ARENA – 
Novo 

Hamburgo 
85.364 95,1 PTB PTB x PRP S / N MDB 

* Censo de 1970. 

Na comparação entre os onze municípios de maior eleitorado, torna-
se interessante cotejar a evolução da ARENA e MDB nas duas últimas 
eleições (1974/1976), tomando-se como ponto de partida as eleições 
legislativas de 1972. Comparando-se as eleições de 1974 com relação aos 
resultados das eleições municipais de 1972, observa-se que o crescimento 
do MDB foi superior a 10% na maioria dos municípios, com exceção do 
caso desviante de Cachoeira do Sul, onde o MDB decresceu 1,1%. De outro 
lado, o recuo da ARENA foi mais significativo do que o progresso do 
MDB, perdendo mais de 10% em todos os municípios, salvo a situação 
excepcional de Cachoeira. Este decréscimo foi em quatro municípios, 
enorme, uma vez que a ARENA perde neles 1/4 do seu eleitorado (Pelotas, 
Rio Grande, Bagé e Novo Hamburgo). O dado significativo é também o 
crescimento dos votos nulos e brancos que, em quase 3/4 dos municípios, 
ultrapassa a 5%, o que vem a demonstrar que nas eleições de 74, no Rio 
Grande do Sul, o fenômeno do voto nulo era tipicamente do partido 
governamental e não do da oposição. Este fenômeno foi nítido, em 1976, 
em Porto Alegre e Caxias, onde a ARENA cresce sem que o MDB 
decresça, pela simples transferência de votos nulos e brancos para o partido 
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do governo. Por isto que, nesta categoria de municípios, a evolução do 
MDB em 1976 com relação a 1974 varia de um crescimento de 4,6% em 
Porto Alegre a um decréscimo máximo de 11,4% em Novo Hamburgo. Na 
realidade, nas últimas eleições municipais, o recuo do MDB somente será 
superior a 10% em apenas 2 municípios, já que na grande maioria dos casos 
este decréscimo da oposição foi inferior a 5%. No caso de Caxias, o que 
transparece dos dados é o equilíbrio das forças eleitorais, onde a ARENA 
recupera a metade dos votos perdidos em 74 com a retomada dos votos 
brancos e nulos, e o MDB mantendo a mesma força das eleições legislativas 
anteriores, nas quais crescera 9,7%, consegue ganhar as eleições municipais 
na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura.  

A este fator deve ser agregada a importância crescente dos políticos 
de origem étnica italiana na política local e regional. Jean Roche, em seu 
estudo clássico sobre a “Colonização Alemã no RS”, já referira ao 
problema analisando, após a década de 30, o deslocamento do eixo das 
lideranças políticas da metade sul do estado, ligada aos municípios 
tradicionais de grande propriedade da zona da fronteira para a metade norte 
onde estão concentradas as antigas e novas zonas de colonização italiana, 
alemã e pluriétnica. Além disso, ele observa a presença crescente dos 
italianos, na vida política do estado, em contraste com a participação mais 
significativa dos alemães e teuto-brasileiros nas organizações patronais do 
setor econômico12.  

Após 45 esta tendência acentua-se significativamente sobretudo por 
fatores de natureza econômica, já que o desenvolvimento industrial e agrícola 
(cultura do trigo e depois da soja) tornou a região norte do estado mais 
dinâmica, provocando, simultaneamente, o fenômeno do desmembramento 
dos municípios cujo número quase triplicou em pouco mais de uma década 
(de 91 em 1947 a 232 em 1958). Esta explosão dos municípios tradicionais 
ocorreu de forma exclusiva na metade norte do estado e mais intensamente 
nos municípios situados em zonas de colonização.  

A comparação entre os candidatos a governança do estado e a senatoria 
no período do após a II Guerra permite ilustrar a crescente importância dos 
ítalo-brasileiros na política regional de forma clara. Na primeira eleição o 
governador do estado em 1947, dentre os nomes de candidatos à chefia do 

                                                 
12 ROCHE, Jean – A Colonização Alemã no R.G. Sul. Porto Alegre: Ed. Globo, 1969. 
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Executivo observa-se uma maioria de nomes de origem italiana e alemã. O 
principal nome é o do teórico trabalhista Alberto Pasqualini que foi candidato 
a governador em 47, obtendo o segundo lugar, mas elegendo-se senador pelo 
PTB em 1950. A partir das eleições de 1954 até 1974 constata-se uma 
crescente presença de nomes de origem italiana ou alemã nas legendas de 
diversos partidos. Em 1954, os três principais candidatos a governador, pela 
ordem de votação, foram os seguintes: Ildo Meneghetti (PSD-PL-UDN), 
Alberto Pasqualini (PTB) e Wolfran Metzler (PRP). Posteriormente, nas 
eleições de 58 venceu Leonel Brizola (PTB-PRP) e, em 60, o candidato a 
vice-presidência mais votado no Estado foi Fernando Ferrari (PTB); 
finalmente, em 62, quando vence novamente Meneghetti, os dois outros 
candidatos são Egydio Michaelsen (PTB) e Fernando Ferrari (MTR). O que 
parece mais significativo é que no período 1966/76, todos os governadores 
escolhidos pelo sistema instaurado a partir da revolução de 64 têm nomes de 
origem italiana: Walter Peracchi de Barcellos, Euclides Triches (o chefe da 
Casa Civil, Victor Faccioni será o candidato à Prefeitura de Caxias nas 
eleições municipais de 76) e Synval Guazzelli.  

Tabela VII – Evolução do voto da ARENA/MDB nos municípios gaúchos com mais 
de 40 mil eleitores.  

 

Após estas considerações contextuais, cabe referir que a experiência 
eleitoral de Caxias no período multipartidário apresenta também alguns 
traços típicos ligados à sua estrutura econômica, composição étnica e 
tradição religiosa.  
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Um dos traços característicos da competição política no município é 
a fraqueza eleitoral dos partidos conservadores-liberais. Diante da 
fragilidade do PL e da UDN (com relação a este último a situação é 
generalizada no estado) é digno de nota a pouca penetração do PSB (2º 
partido no estado em seu conjunto) que, além de nunca ter ultrapassado os 
14,3% dos votos entre 1950/62 apresenta um perfil consistentemente 
declinante na série de eleições do período.  

Em função das características do município, a força dos dois partidos 
que polarizavam a luta política municipal era produto da urbanização e da 
economia industrial, assim como da religiosidade e da etnia preponderante na 
população: o PTB (1º partido do estado), que conta em média com 1/3 do 
eleitorado, mantém-se como partido dominante no conjunto do período. O 
PRP (2º partido), enraizado na forte tradição integralista da região de 
colonização italiana, começa com 1/4 de eleitorado em 50 e declina 
sensivelmente a partir de 58, transferindo parte de sua votação ao PDC que dá 
um salto qualitativo nas eleições de 58, absorvendo votos também do PL e 
UDN.  

Finalmente, cabe ressaltar na última eleição do período 
multipartidário o crescimento da legenda que sucedeu o PCB no Rio 
Grande do Sul (Aliança Renovadora Socialista – ARS) que obteve a 
significativa cotação de 11,2%. Parece legítimo avançar a hipótese de que 
as alterações de tendências indiquem que os fatores sócio-econômicos 
começam a preponderar sobre os fatores étnicos e religiosos.  

Tabela VIII – Perfil do voto em Caxias do Sul no período multipartidário (1950/62) 
– % Assembleia Legislativa. 

Ano PTB PRP PSD PL UDN PDC PSP MTR 
ED/ 
PSB ARS 

Brancos 
/ nulos 

1950 32,3 26,3 14,3 10,7 4,0 – 7,5 – 0,5 0,7 3,5 
1954 40,0 21,1 13,7 8,4 6,0 3,3 2,4 – 2,0 0,0 2,9 
1958 34,7 13,7 12,2 5,5 2,8 21,0 1,2 – – 3,6 5,1 
1962 30,2 15,4 6,4 5,4 2,0 17,4 1,3 4,1 – 11,2 6,4 

Com a mudança do sistema partidário, em 1965, a tendência eleitoral 
observada no período multipartidário não se altera radicalmente como 
ocorrerá no conjunto do estado, onde, a ARENA se transforma no partido 
majoritário. Em Caxias o que se observa é a preponderância relativa do 
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MDB até as eleições legislativas de 1970, embora a situação da ARENA, 
como partido ainda minoritário, não seja tão frágil como a dos antigos 
partidos conservadores-liberais: a ARENA, na realidade, consegue um 
relativo equilíbrio de forças com o partido da oposição. Os dados mostram 
que nas eleições estaduais de 1966 o MDB manterá vantagem nas eleições a 
deputação federal e estadual, embora perca nas eleições a senador. No 
entanto, em termos de força da legenda as eleições proporcionais sempre 
têm sido as mais indicativas da força partidária. Esta vantagem do partido 
oposicionista será mantida nas eleições municipais de 1968, onde o MDB 
garante, por pequena margem, a vitória na Prefeitura e na Câmara de 
Vereadores.  

A partir de 1970, a ARENA consegue a maioria dos votos nas 
eleições à deputação estadual e federal, bem como nas eleições municipais 
de 1972, onde o prefeito e a maioria da Câmara serão da ARENA. É preciso 
salientar, porém, que esta vitória da ARENA não pode ser dissociada do 
crescimento do voto branco e nulo que evoluiu de menos de 5% em 1968 
para mais de 15% em 1970, originários da campanha pela anulação do voto 
de segmentos da oposição gaúcha.  

Entretanto, os resultados significativos em favor do MDB nas 
eleições legislativas de 1974 irão neutralizar a pequena vantagem da 
ARENA no período 1970/72, dando ao partido da oposição uma vantagem 
de 22,0% sobre o partido do governo. Nas eleições municipais de 1976 o 
MDB permanecerá, em Caxias, com quase a mesma proporção de votos 
para a Câmara de Vereadores que nas eleições à Assembleia Legislativa em 
1974, respectivamente, 55,2% e 54,5%. Se compararmos, porém, a votação 
para senado em 74 com a de prefeito em 76 a diferença é apenas um pouco 
maior mas não muito significativa: 56% para Paulo Brossard contra 53,7% 
para Mansuetto.  

Examinando, porém, o conjunto de resultados das eleições de 1966 a 
1976, constataremos alguns traços característicos dos padrões de 
comportamento eleitoral da população de Caxias.  

Primeiro, observa-se um alto grau de competitividade eleitoral nas 
eleições, especialmente nas eleições municipais, onde ocorre inclusive um 
processo de alternância no poder local, decorrente desta capacidade de 
competição que caracteriza ambos os partidos.  
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Segundo, tomando a série das seis eleições verifica-se um outro 
padrão significativo: os resultados das eleições municipais, embora 
alternadas entre si, obedecem à tendência observada na eleição legislativa 
anterior. Neste sentido, poder-se-ia dizer que, no caso de Caxias o resultado 
das eleições legislativas tem sido um preditor bastaste confiável do 
resultado das eleições municipais, como pode-se observar nos dados 
eleitorais a seguir.  

Tabela IX – Resultados das eleições proporcionais em Caxias do Sul (1966/76). (% 
Votantes) 

Assembleia 
Legislativa 

Câmera de 
Vereadores 

Tipo de 
eleição 

Ano 
ARENA MDB ARENA MDB 

Brancos e 
nulos 

Legislativa 1966 42,3 49,0 – – 8,7 
Municipal 1968 – – 46,3 48,9 4,8 
Legislativa 1970 43,5 38,4 – – 18,1 
Municipal 1972 – – 48,1 45,4 6,5 
Legislativa 1974 33,2 55,2 – – 11,6 
Municipal 1976 – – 40,3 54,5 5,2 

Considerando-se a evolução eleitoral da série temporal para o 
conjunto do município constata-se que a tendência básica parece ser o 
crescimento progressivo do MDB e o decréscimo da ARENA a partir de 
1970. Tal interpretação dos dados decorre do papel que os votos brancos e 
nulos desempenhavam, provavelmente em dois momentos definidos: em 
1970, o decrescimento acentuado do MDB é provavelmente ilusório, já que 
se deve, em grande proporção, ao incremento dos votos brancos e nulos 
(passaram de 4,7% em 1968 para 18,1% em 1970); ao passo que nas 
eleições de 1976, embora o MDB mantenha quase o mesmo nível de 
votação que em 74, provavelmente o voto branco e nulo desta última 
eleição era provocado por eleitores da ARENA que retomaram a votar na 
legenda nas últimas eleições municipais. Apesar desta tendência observada 
a nível global, o que caracteriza o comportamento eleitoral em Caxias é o 
relativo equilíbrio de forças entre as duas organizações políticas, cuja força 
eleitoral é relativamente alta. (Gráfico I).  
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Gráfico I – Gráfico evolutivo geral da votação da ARENA/MDB nas eleições em 
Caxias. (1966/76). (% Votantes) 

 

Desdobrando-se, porém, os dados para o conjunto do município em 
agrupamentos de bairros, conforme critério de relativa homogeneidade 
sócio-econômica definida pelo tipo de habitação e população 
preponderante, bem como separando o conjunto de bairros da cidade dos 
distritos urbanos e rurais, observa-se que a evolução do voto e a força 
relativa de cada partido diferencia-se significativamente.  

Dentre os seis bairros urbanos, classificados do nível mais alto ao 
mais baixo em seis grandes categorias, a ARENA e MDB apresentam um 
relativo equilíbrio nos conglomerados de bairros mais centrais, onde o nível 
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sócio-econômico é mais alto (Gráfico II); ao passo que, nos, bairros 
periféricos e de nível sócio-econômico mais baixo, verifica-se uma 
hegemonia do MDB (Gráficos III e IV). A situação inverte-se na zona rural, 
onde á hegemonia é da ARENA (Gráfico V), equilibrando-se, porém, em 
Galópolis, onde o caráter urbano-industrial e rural do distrito restabelece 
um relativo equilíbrio para o conjunto do período.  

Todavia, apesar destas diferenças entre os níveis de relação de força 
entre os partidos nos conglomerados de bairros, o que se constata em todos 
os bairros reunidos, independente da força relativa de cada um dos partidos, 
é a tendência geral de crescimento do MDB, mesmo na zona rural, e o 
declínio tendencial da ARENA, conforme demonstram os gráficos a seguir:  

Gráfico II – Perfil evolutivo do voto da ARENA/MDB no bairro Centro de Caxias 
do Sul (1966/1976). (% votantes).  
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Gráfico III – Perfil evolutivo do voto ARENA/MDB nos bairros intermediários de 
Caxias do Sul (1966/76). * (% votantes).  

 
* Bairros: Petrópolis, Imigrante, Rio Branco, Tupy, Marechal Floriano.  
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Gráfico IV – Perfil evolutivo do voto ARENA/MDB nos bairros periféricos de 
Caxias do Sul (1966/76).* (% Votantes).  

 
* Bairros: Pioneiro, N. S. Fátima, J. Xangrilá, Planalto, Municipários, Esplanada, 
Peteffi, Burgo.  
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Gráfico V – Perfil evolutivo do voto da ARENA/MDB na zona rural de Caxias do 
Sul (1966/76). (% Votantes).  

 

Neste contexto político-eleitoral, reunidas as tendências da fase 
multipartidária com as da fase bipartidária, onde aparece nitidamente uma 
propensão ao crescimento, primeiro do trabalhismo e depois do 
emedebismo, embora numa polarização eleitoral durante todo o período 
bipartidário, é que se pode compreender o significado das eleições 
municipais de 1976 e seu caráter altamente competitivo.  

3 – O ambiente competitivo da confrontação política  

Um dos traços característicos das eleições municipais de 1976, em 
Caxias, foi seu alto grau de competição eleitoral. Além dos fatores 
examinados anteriormente ligados ao processo político eleitoral e aos padrões 
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de comportamento dos eleitores em Caxias, cabe acrescentar outros 
provocados pela conjuntura política local.  

Muito embora, após 66, sempre tenha existido um relativo equilíbrio 
das forças políticas, o resultado favorável ao MDB nas eleições de 1974 
introduziu novos elementos ao contexto político municipal. A explosão 
eleitoral oposicionista das últimas eleições legislativas produziu um enorme 
impacto político a nível nacional, transformando as eleições locais, com a 
intervenção direta do presidente da República, numa verdadeira revanche da 
ARENA à vitória do MDB. Inclusive o presidente Geisel percebendo que os 
níveis de sua popularidade, durante o ano de 76, conforme pesquisas de 
opinião do IBOPE13, eram mais altos do que o das lideranças regionais da 
ARENA, engajou seu prestígio pessoal em favor do partido governista, 
tentando metamorfosear as eleições municipais num pleito de caráter 
plebiscitário. A participação presidencial na campanha não foi, no entanto, 
percebida positivamente pela maioria dos entrevistados de Caxias, já que 
54% entenderam que ele não deveria participar da campanha.  

Esta situação repercutiu amplamente em termos eleitorais e, no caso de 
Caxias, tornou-se mais dramática em função da importância econômica, 
social e política da cidade, transformando a disputa da prefeitura numa 
verdadeira batalha política onde todos os recursos políticos foram utilizados.  

O primeiro indicador da importância atribuída pela população de 
Caxias às eleições municipais de 76 decorre do fato de que, se de um lado, a 
metade dos entrevistados declarou não ter “nenhum interesse por política, de 
outro constata-se que apenas um quarto da população não possui nenhum 
interesse no resultado das eleições, conforme pode-se observar na Tabela X.  

Esta valorização das eleições reaparece também quando 44% dos 
entrevistados consideram que as eleições municipais não serão como outra 
qualquer e terão “uma importância muito maior”. Neste sentido parece 
muito significativo que quase a metade dos entrevistados tenha sido 
procurada por representantes da ARENA ou do MDB, o que demonstra a 
intensa atividade partidária durante a campanha.  

                                                 
13 No Rio Grande do Sul o IBOPE realizou uma pesquisa de opinião entre abril/maio 1976, 
por solicitação do Diretório Regional da ARENA, para “determinar o comportamento, 
atitudes e opiniões da população rio-grandense com relação a fatos e questões 
administrativas, políticas e eleitorais”, IBOPE, Reservado, 1976, p. 105. 
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X – Interesse por política e pelo resultado nas eleições municipais (Em 
percentagens).  

Interesse por política em geral Interesse nos resultados das eleições 
1. Muita 12 1. Muita 39 
2. Mais ou menos 38 2. Mais ou menos 37 
3. Nenhum 50 3. Nenhum 24 
 883  883 

Tabela XI – Nível de contatos interpessoais durante a campanha eleitoral (Em 
percentagens).  

Quem o procurou % 
ARENA 13 
MDB 11 
Ambos os partidos 25 
Não foi procurado 50 
N/S – N/R 1 
 883 

Da mesma forma são relativamente altos, quando comparados com 
outros dados sobre participação na campanha eleitoral em Porto Alegre no 
mesmo ano, os níveis de participação nos comícios em Caxias do Sul, 
reforçando a ideia de que a campanha estruturou-se através de reuniões 
públicas e comícios de bairro indicando a retomada de um estilo 
participatório em campanhas eleitorais quase perdido.  

Tabela XII – Nível de participação em comícios em Caxias e Porto Alegre (Em 
percentagens).  

% 
Participação em comícios 

Caxias Porto Alegre 
Sim 18 5 
Não 82 95 
 883 883 

Da mesma forma os dados da pesquisa confirmam a percepção dos 
entrevistados de que a disputa eleitoral seria competitiva na medida em que 
a maioria absoluta dos respondentes considera que a vitória, de qualquer um 
dos candidatos seria por uma diferença pequena.  
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Tabela XIII – Percepção do grau de competição das eleições municipais (Em 
percentagens).  

Características do resultado % 
1. Vitória fácil, grande diferença 17 
2. Mais ou menos 13 
3. Diferença pequena, quase empate 59 
4. N/S e N/R 11 
 883 

O pleito em Caxias exigia um cuidado especial das lideranças da 
ARENA, uma vez que a diferença em favor do MDB, nas eleições de 74, 
foi superior a 15 mil votos, nos votos da legenda para deputado estadual e 
senador. Esta diferença rompeu no interior da alternância anteriormente 
referida, o equilíbrio tradicional que levara a ARENA à conquista da 
Prefeitura, em 1972, com uma diferença de apenas 1.168 votos sobre o 
MDB, e cujo prefeito renunciara ao cargo dois anos depois para assumir 
uma secretaria de estado.  

Como a quase três meses das eleições as lideranças locais da 
ARENA, divididas em três grupos internos, não chegavam a um consenso 
sobre o candidato à Prefeitura (enquanto o candidato do MDB, Mansueto 
Serafini Filho, já havia sido escolhido desde abril de 76), o governo federal, 
em agosto, indicará Victor Faccioni, ex-chefe da Casa Civil do governo 
Triches, a concorrer à Prefeitura. A importância atribuída a esta escolha foi 
tal que, na reunião em que Faccioni aceitou o encargo, participaram, além 
do presidente da República, o governador do estado e o presidente nacional 
da ARENA14.  

A relevância para a ARENA desta eleição não se limitou, porém, ao 
ato de escolha do candidato a prefeito, mas tornou-se visível na estratégia 
de apoio concentrada entre as lideranças regionais do partido em favor de 
Faccioni. Refiro-me ao apoio dado, através de manifestações públicas e de 
participação em comícios locais, dos ex-governadores Euclides Triches, 
Perachi Barcellos e Ildo Meneghetti. Este apoio eleitoral direto não pode ser 
dissociado do apoio governamental desenvolvido pelo governo estadual e 

                                                 
14 A Análise da Campanha Eleitoral em Caxias do Sul apoiou-se, substancialmente, no 
trabalho elaborado por Celi Regina Pinto e Maria Izabel S. Noll, Relatório da Campanha 
para as Eleições Municipais em Caxias do Sul – 1976, UFRGS, Dep. C. Sociais, Setor de 
Pesquisa em C. Política, 1977, p, 53. 
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federal, a partir da instalação da sede do governo do estado em Caxias, com 
a presença de todo o secretariado, de 21 a 23 de outubro, e da visita 
presidencial em fins de outubro.  

Por sua vez, o MDB procurou, através de um trabalho mais estruturado 
e progressivo, desde o final do primeiro trimestre de 76, apresentar o seu 
candidato ao eleitorado e organizar um trabalho de base. Este processo 
desenvolveu-se ao longo do ano e reforçou-se com a definição pela 
candidatura de Mansueto Serafini, em abril, estabelecendo-se, a partir daí, 
suas bases eleitorais com a ativação e expansão dos diretórios de bairros e, de 
uma forma inusitada, com o alistamento de novos eleitores e a transferência 
de títulos de moradores recentemente chegados a Caxias. Dados do Cartório 
Eleitoral do município mostram que quase 50% dos 11.200 novos eleitores, 
alistados para as eleições de 1976, foram casos de transferências de títulos de 
cidades vizinhas, enquanto que, em 1974, esta proporção atingia apenas a 
25% do total, conforme mostram os dados abaixo.  

Tabela XIV – Novos eleitores, Caxias do Sul 1974/1976 

 1974 1976 
Novos alistamentos 5921 6782 
Transferência de título 2150 4418 
Total 8071 11200 

Todavia, a escolha de Mansueto, desde abril, revelava, da parte do 
MDB, a convicção de que mesmo desconhecendo o candidato possível do 
outro partido, a vantagem obtida em 74 e mais o trabalho de base 
desenvolvido pelo partido deveriam consolidar a vitória das eleições 
legislativas. O fato da escolha de Faccioni ter sido somente decidida em 
agosto retardando o início da campanha e o compasso de espera provocado 
pela tentativa de impugnação da candidatura a vice-prefeito de Virvi Ramos, 
teve como efeito desencadear uma campanha política ativa por parte da 
ARENA em inícios de outubro. Neste sentido, o confronto eleitoral dos dois 
candidatos à prefeitura, utilizando-se de uma estratégia intensiva de comícios 
de bairros, de uma campanha na base do contato pessoal ou do “aperto de 
mão”, criou um clima extremamente competitivo nas eleições locais.  

Cabe salientar que ambos os candidatos realizaram campanhas dentro 
de um ritmo intenso, com tônicas diferentes. Isto se refere não só aos 
candidatos a prefeito, mas também aos que objetivaram uma vaga na 
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Câmara Municipal. Tal fato deveu-se a uma tendência partidária observada 
em todo o estado e não apenas em Caxias do Sul.  

O MDB vinha realizando, desde os primeiros meses de 76, uma série 
de reuniões das lideranças, de definição de pontos básicos para a campanha, 
assim como de orientação e preparação de candidatos. Este modelo de 
organização deu características próprias à campanha emedebista, onde os 
problemas mais abordados eram aqueles de âmbito nacional (logicamente 
com profundas implicações locais), como inflação, baixos salários, ação das 
multinacionais, dívida externa, AI-5, 477 etc. Esta plataforma comum deu 
uma homogeneidade muito grande à campanha da oposição. E tal estratégia, 
é necessário reconhecer, teve real funcionalidade em Caxias do Sul, dadas 
suas características de cidade industrial, com um alto índice de população 
marginal e a já referida tradição de politização ou de competitividade política.  

Neste particular, cabe ressaltar que o MDB regional estabeleceu uma 
estratégia eleitoral unificada para o confronto com a ARENA ao nível local, 
cuja ênfase principal era estabelecer vínculos entre os problemas locais e a 
política geral do governo, conforme demonstra o teor do texto do livreto “O 
MDB e a Ação Municipalista” que resultou do I Seminário para candidatos 
a prefeito, vice-prefeito e vereador, promovido pelo partido em agosto.  

O conteúdo da presente campanha eleitoral, não só deve manter a 
trajetória do Movimento Democrático Brasileiro, como deve procurar 
dar um passo à frente, apesar das limitações que são impostas. As 
limitações sempre houveram, e não foi a sua existência que impediu 
a vitória do MDB nas eleições majoritárias de 1974. Ela está 
dependendo, por um lado, da capacidade de trabalho de 
arregimentação e mobilização que os quadros partidários lhe 
imprimem, e por outro, da capacidade de vincularem os problemas 
locais sofridos pela população no município, com o conteúdo da 
política econômica e institucional do país, que tem sido orientada de 
forma a privilegiar minorias. Faz parte dela drenar os recursos 
municipais para a União, deixando-os com escassas condições de 
atendimentos às populações locais dos serviços básicos, como 
educação, saúde, esgotos, água, saneamentos, etc., sobretudo aquelas 
atividades político-administrativas, que beneficiariam setores sociais 
de mais baixas rendas15.  

                                                 
15 O MDB e a Ação Municipalista, MDB/IEPES/RS, agosto 76, p. 8. 
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No que se refere à ARENA, esta evitou constantemente os assuntos 
de caráter nacional, fora das chamadas realizações dos governos 
revolucionários, acentuando, sempre, o aspecto de localismo da campanha e 
dando uma ênfase especial às relações do candidato a prefeito (Faccioni) 
com o governo estadual e federal. Em vários momentos, políticos arenistas 
que participaram da campanha compararam a prefeitura a uma gerência, 
que para ser bem exercida exigia uma estreita vinculação com “diretores de 
bancos” e outras autoridades, assim como um vasto conhecimento da 
burocracia dos ministérios e secretarias.  

Enquanto o MDB estruturou a filosofia da campanha no documento 
acima referido, a ARENA elaborou um manual para candidatos que, 
segundo o líder da ARENA na Assembleia Estadual, “visa dar unidade de 
pensamento e ação à campanha d.a ARENA do corrente ano”. Segundo 
explicações do deputado:  

O manual está dividido em 4 partes: aspectos econômicos, sociais, 
políticos e gerais da renovação brasileira. A primeira parte aborda os 
principais aspectos da transformação econômica brasileira. A 
segunda abordará a transformação social, mostrando a evolução 
quantitativa e qualitativa da educação, as realizações na área da 
saúde, bem-estar, emprego e política salarial, habitação e outros 
temas sociais. Na terceira, destinada à política, vamos ensinar os 
companheiros arenistas como combater os mitos e as mistificações 
que a oposição vem levando a termo em todo o estado, destacando 
temas como mordomias, problemas institucionais, realizações da 
democracia. e cobrando as promessas feitas durante a última 
campanha eleitoral da Oposição. E na última parte, dá-se ênfase às 
telecomunicações, transporte, indústria automobilística, riqueza 
florestal, combate à poluição e outros de interesse nacional e onde 
apresentam setores que contam com muitas realizações do governo 
brasileiro16. 

Nesta possibilidade de “ter fácil acesso às autoridades” residiu a 
tônica central da campanha arenista (com a promessa de permanência por 
quatro anos). E isto no que se refere à plataforma expressa pelo candidato à 
Prefeitura, pois que da parte dos candidatos à vereança existia o mais 
variado repertório de temas, sugestões e propostas na linha de melhores 

                                                 
16 PINTO, Celi R. e NOLL, M. Izabel, op. cit. p. 8-9. 
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condições de ensino, saúde pública, praças e parques infantis, federalização 
da universidade, casa própria etc.  

Quanto à plataforma eleitoral da ARENA, a entrevista do vereador 
Selvino V. Segat, líder da ARENA na Câmara dos Vereadores, sintetiza em 
linhas gerais o posicionamento do partido:  

A mensagem tomará evidentemente sua motivação no Governo 
Federal, em que se verifica uma administração visando a 
continuidade do desenvolvimento nacional, em controle das 
necessidades do povo, garantindo ao povo o trabalho honesto com 
tranquilidade e paz. Destacaremos a atuação do governo visando o 
social e o humano, em que houve melhoria da assistência médica e 
odontológica dos segurados do INPS, criação do PIS, PASEP e 
FGTS que veio proporcionar de forma indireta, uma sensível 
melhoria aos trabalhadores. Destacaremos a realização de obra de 
vulto, bem como os incentivos à indústria e amparo à agricultura. No 
tocante ao estado sublinharemos as melhorias no setor de educação 
com a construção de novas escolas. Quanto ao município 
sublinharemos o atendimento aos bairros, a criação de parques e 
praças nos bairros e distritos, centro administrativo, obra de 
calçamento, abertura de ruas, estradas, iluminação etc. Temos um 
governo sincero e honesto visando acima de tudo o bem-estar da 
família caxiense. Estas, em linhas gerais, as mensagens básicas da 
campanha eleitoral de 15 de novembro vindouro (Jornal Pioneiro – 
Caxias do Sul, 2/6/1976).  

Os temas abordados pela ARENA, em Caxias do Sul, seguiram 
sempre esta linha, ou seja, de uma estreita vinculação entre o governo 
federal e as esferas municipais. A análise dos folhetos de propaganda 
distribuídos na cidade revelam aspectos relevantes quanto a esta 
vinculação. Apresenta-se, sempre, uma lista de prioridades 
antecedidas por slogans do tipo “PROGRESSO PARA TODOS”. A 
lista consta de: água; luz; esgoto; saneamento básico; ruas e 
calçamento; casas populares; transporte; iluminação pública; escolas 
e creches; parques e praças infantis; esporte; assistência médica e 
social; áreas de expansão industrial; federalização da universidade; 
racionalização dos serviços administrativos.  

Após esta listagem, lê-se: “Faccioni tem as portas abertas com o 
presidente Geisel e com o governador Guazzelli para pedir o que 
Caxias precisa”; “vale a pena 4 anos de investimento seguro com a, 
garantia dos governos estadual e federal”.  
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Num plano mais específico, vários outros assuntos formaram os 
principais tópicos da campanha arenista, a destacar: a permanência 
do prefeito por quatro anos no governo, a questão da federalização da 
Universidade de Caxias; o ataque ao plano diretor da cidade.  

O primeiro tópico se liga ao problema ocorrido na administração 
municipal 72-76, quando o prefeito eleito da ARENA, Mário Ramos, 
na metade de seu mandato deixou a prefeitura para assumir o cargo 
de secretário estadual de Turismo do governo Sinval Guazzelli. A 
este fato ocorrido no passado se juntou uma desconfiança, fomentada 
pela campanha do MDB, que Victor Faccioni teria aceito concorrer à 
Prefeitura apenas por insistência do presidente da República, que viu 
em seu nome, bastante considerado dentro dos quadros políticos do 
Estado, a única possibilidade de a ARENA ganhar as eleições em 
Caxias. E que, consequentemente, não pretendia cumprir todo o 
mandato, pois teria intenções de se candidatar a deputado federal nas 
eleições de 1978.  

A resposta da ARENA a esta suposição foi um dos cavalos de 
batalha da campanha. Tanto nos folhetos de propaganda como em 
comícios, os candidatos arenistas à vereança e o próprio Victor 
Faccioni insistiam nos 4 anos do governo. Nos folhetos de 
propaganda lê-se: “Aceitei para o vencer com o apoio dos caxienses, 
e para ficar até o fim”. Em um folheto específico a respeito do 
problema, aparece 4 vezes repetidas a fotografia de Victor Faccioni 
com a seguinte legenda acima de cada uma das fotos: 1977 – 1978 – 
1979 – 1980.  

Outro problema de muita relevância na campanha municipal da 
ARENA foi o da federalização da universidade. Questão muito 
discutida na cidade de Caxias, foi um dos problemas apontados por 
Faccioni ao Gen. Ernesto Geisel, quando de sua audiência com o 
presidente da República antes de ser oficializado candidato à 
Prefeitura pela ARENA. Nos seus primeiros meses de campanha, o 
partido deu muita ênfase à solução do problema com a eleição de 
Faccioni. Em jornal do partido do mês de setembro de 1976 
acompanhou uma foto da audiência concedida pelo presidente ao 
candidato a seguinte manchete de primeira página: “Faccioni solicita 
ao presidente federalização da universidade”. (...) Porém, a situação 
ficou bastante difícil para a ARENA com a visita do presidente da 
República a Caxias, quando este declarou que a situação da 
Universidade de Caxias era igual a de muitas outras no país e, 
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portanto, de difícil solução, não podendo se prognosticar qualquer 
solução a curto prazo.  

Quanto ao plano diretor ele se transformou em assunto na campanha 
da ARENA, pelos transtornos que estava trazendo à população. Foi 
este, uma realização do governo emedebista, de Vitório Tres. Propõe-
se o candidato da ARENA a “humanizar” o referido plano17.  

Por sua vez, a plataforma do MDB pode ser sintetizada pelas 
declarações do vereador José Regis de Carvalho Prestes, líder do MDB na 
Câmara de Vereadores, em resposta ao líder da ARENA no jornal O 
Pioneiro:  

Toda a campanha política seja para cargos federais, estaduais e 
municipais, deve objetivar antes de tudo o esclarecimento da 
comunidade em torno do programa partidário. Este seria 
indiscutivelmente o centro da campanha do MDB que traz em seu 
programa, entre outros tópicos: a) revogação do AI-5 e do Decreto 
477; b) reformulação da política salarial; c) restrição da remessa de 
lucro; d) respeito aos direitos humanos.  

Considerando que a eleição é municipal, é evidente que o atual 
governo municipal será analisado devidamente desde o enorme 
endividamento em que colocou o município, até a cobrança da 
plataforma apresentada pelos eleitores e não cumprida, especialmente 
no que diz respeito ao Distrito Industrial e rede de esgoto, esta, agora, 
começada demagogicamente.  

A tônica da campanha do MDB foi, portanto, a crítica à situação 
nacional com base em seu programa partidário e partindo daí para os 
problemas de caráter local, sempre vinculando-os com as diretrizes 
federais. Em relação aos problemas de caráter exclusivamente locais 
o MDB discutiu a questão da federalização da universidade; o 
problema do mandato de Mário Ramos; a administração municipal18.  

Sendo assim, não há equívoco em se afirmar que o MDB (com todas 
as limitações que o sistema político lhe impôs) atuou mais estruturado e de 
acordo com uma plataforma comum, ao passo que a ARENA respaldou-se, 
não tanto num conteúdo programático quando na figura de um candidato 
que procurava simbolizar a possibilidade de um fácil elo de ligação com os 

                                                 
17 Ibid., p. 18 a 22. 
18 Ibid., p. 25 e 28. 
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poderes centrais; já que havia sido de lá que viera a sua indicação. Neste 
sentido, a ARENA definia-se como partido que legitimava uma decisão 
tomada pela cúpula governamental, uma vez que não havia conseguido 
superar suas divergências internas.  

Reconstituindo, em síntese, a questão do alto teor de confrontação da 
campanha em Caxias, há que se retomar dois níveis observados. Um 
primeiro, de caráter quantitativo, envolve todo o potencial empregado na 
campanha, desde o aspecto material, o investimento em propaganda, até a 
mobilização de elemento humano na propaganda eleitoral, e no qual sente-
se uma superioridade da ARENA na medida em que dispunha de mais 
apoio no setor econômico local e da participação na campanha de 
autoridades estaduais e federais. Com as restrições da Lei Falcão, no 
entanto, o estilo da campanha, baseada em reuniões de bairro ou distritais, 
bem como em comícios setoriais, foi comum a estratégia de ambas as 
agremiações políticas.  

Um segundo, referente às características qualitativas do que é 
proposto na temática da campanha, há, como já foi acentuado, uma 
profunda diferença. A argumentação do MDB prende-se a problemas de 
caráter nacional refletindo-se ao nível local, a da ARENA vincula-se 
exclusivamente a uma visão paroquial da problemática municipal e 
apostando no candidato a prefeito para resolvê-los.  

Em função deste contexto eleitoral, justifica-se o ritmo intenso da 
campanha, a disputa nos marcos de um quadro político polarizado e a 
indefinição, até um último momento, dos eleitores que não se identificavam 
com nenhum dos partidos, oferecendo, no marasmo político do sistema 
autoritário vigente, um raro espetáculo de mobilização político-eleitoral.  

Anexo – Cronologia das eleições municipais em Caxias do Sul / 1976 19  

Janeiro – 1976 
14 – O ex-governador do Rio Grande do Sul, Euclides Triches, falando sobre as 
eleições municipais em Caxias do Sul, sua terra, apontou para a importância de 
encontrar nomes de prestígio para candidatos, na cidade.  
28 – No MDB aparecem os primeiros nomes de possíveis concorrentes à Prefeitura 
de Caxias do Sul: Mansueto Serafini Filho e Victório Tres.  
31 – Na ARENA surge o nome de Gravin, como possível candidato à Prefeitura.  

                                                 
19 Ibid. p. 37 a 46. 
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Fevereiro – 1976 
11 – Victor Faccioni declara que não será candidato a prefeito pela ARENA.  

Março – 1976 
24 – Realiza-se em Caxias do Sul homenagem a Mário Ramos, atual Secretário de 
Turismo do estado e ex-prefeito da cidade pela ARENA.  

Abril – 1976 
10 – Círculos políticos de Caxias do Sul comentam a possibilidade de a cidade ser 
declarada área de segurança nacional, devido aos tipos de indústria nela instalados.  
11 – As lideranças regionais do MDB se reúnem para debater assuntos referentes à 
campanha eleitoral.  
13 – Mansueto Serafini Filho é definido como candidato à Prefeitura de Caxias, 
pelo MDB.  
17 – É indicado, extraoficialmente, o candidato a vice-prefeito pelo MDB, Clovis 
Drago, chefe da Executiva Municipal.  

Maio – 1976 
05 – Aparece o nome de João Luiz Cipolla como possível candidato à Prefeitura 
pela ARENA.  
05 – Victor Faccioni reafirma que não concorrerá à Prefeitura.  
19 – ARENA faz pressão sobre Faccioni para que aceite a candidatura a prefeito.  
30 – Francisco Spiandorello, segundo especulações da imprensa, seria o candidato 
preferido do governador do estado à Prefeitura.  

Junho – 1976 
12 – Ala de Victor Faccioni na ARENA apoia o nome de F. Spiandorello.  
23 – O governador Sinval Guazzelli se recusa a falar sobre a posição de Victor. 
Faccioni de não aceitar a candidatura.  
26 – Victor Faccioni declara que não concorrerá à Prefeitura, em hipótese alguma.  
30 – Victor Faccioni é aclamado ao Palácio Piratini, sede do governo estadual.  
30 – Surge o nome de Abramo Bedim como candidato à Prefeitura pela ARENA.  

Julho – 1976 
07 – Ovídio Deitos e Mário Gardelim são os novos nomes que surgem como 
possíveis candidatos arenistas à Prefeitura.  
19 – Realizada a Convenção do MDB de Caxias do Sul. Homologados os nomes de 
Mansueto Serafini Filho e Clovis Drago, respectivamente, candidatos a prefeito e 
vice-prefeito.  
24 – Francisco Stedete novo nome lembrado pelos arenistas para a Prefeitura.  
28 – O nome de Virvi Ramos aparece como possível candidato à vice-prefeitura da 
ARENA.  

Agosto – 1976 
04 – Victor Faccioni admite extraoficialmente sua candidatura.  
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10 – Victor Faccioni é recebido em audiência pelo presidente da República. 
Presentes o governador do estado, Sinval Guazzelli e o presidente nacional da 
ARENA, Francelino Pereira.  
12 – Victor Faccioni anuncia a vinda do presidente da República a Caxias em 
outubro.  
13 – Victor Faccioni leva a Otávio Cardoso, presidente regional da ARENA em 
exercício, os problemas sócio-econômicos de Caxias do Sul.  
21 – Anuncia-se que o nome do candidato da ARENA para a vice-prefeitura será 
Virvi Ramos ou Francisco Spiandorello.  
22 – É homologado em convenção o nome de Victor Faccioni como candidato da 
ARENA à Prefeitura de Caxias do Sul.  
22 – Victor Faccioni recebe telegrama de apoio a sua candidatura do vice-
presidente nacional da ARENA, Walter Peracchi Barcelos.  
22 – ARENA se reúne 3 vezes para escolher candidato a vice-prefeito sem chegar a 
uma conclusão.  
2S – Homologado o nome de Virvi Ramos como candidato a vice-prefeito da 
ARENA.  
27 – Victor Faccioni recebe telegrama de apoio do ex-governador do estado, 
Euclides Triches.  

Setembro – 1976 
01 – O candidato Victor Faccioni faz uma reivindicação ao ministro Alysson 
Paulinelli (quando de sua recente visita a Caxias), para que seja criada uma Central 
de Abastecimento.  
02 – Faccioni recebeu o pedido dos moradores do Bairro Santa Fé para que sejam 
ampliados os horários das linhas urbanas de ônibus para aquela zona da cidade.  
03 – Declarações do candidato Mansueto Serafini no sentido da defesa de uma 
doutrina partidária. Questão base: não separar o município do resto do Brasil – a 
realidade é a mesma. Neste pronunciamento o candidato aponta os itens principais 
da campanha.  
04 – Victor Faccioni aceitou o desafio de Mansueto Serafini para um debate 
público sobre os problemas de Caxias. Ambos já foram vereadores. Faccioni 
propõe que se discuta quem já fez mais pelo município quando esteve em cargos 
públicos.  
07 – Faccioni mandou um oficio ao diretório regional da ARENA dando sugestões 
para a campanha eleitoral. Segundo ele o partido deve orientar. sua campanha para 
os temas específicos de cada município, não entrando em debate os assuntos 
nacionais.  
11 – Surge a questão da impugnação de Virvi Ramos. Como ele está respondendo a 
um processo criminal torna-se inelegível para qualquer cargo eletivo. A ARENA 
lança uma nota a respeito e Faccioni também.  
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14 – Atentado ao comitê da ARENA: atiraram um sarrafo para dentro estilhaçando 
um vidro.  
14 – Permanece a movimentação jurídica no sentido de manter a candidatura de 
Virvi Ramos.  
14 – Faccioni em audiência com Guazzelli entregou um memorial reivindicando a 
criação (instalação) de um polo metal-mecânico no município de Caxias. Isto é 
justificado pelo fato de existirem muitas indústrias mecânico-metalúrgica-material 
elétrico em Caxias.  
14 – Faccioni, nesta mesma ocasião pediu o apoio e interferência de Guazzelli 
junto ao governo federal, para a federalização da Universidade de Caxias.  
14 – 20 funcionários da Prefeitura de Caxias tiveram que se afastar por serem 
candidatos a vereador.  
21 – Virvi Ramos teve sua candidatura impugnada. A tese defendida pela ARENA 
– a da inconstitucionalidade da lei invocada pelo promotor vai ser mantida. A 
questão vai ao Supremo Tribunal Federal, se for necessário, a fim de que Virvi 
continue como candidato.  
23 – O diretório municipal da ARENA preparou e encaminhou recurso ao Tribunal 
Regional Eleitoral solicitando que seja alterada a decisão do juiz Celeste Rovani, de 
impugnar a candidatura a vice-prefeito de Virvi Ramos.  
25 – O Superior Tribunal Eleitoral declarou inconstitucional, por parte da lei das 
inelegibilidades e parte da lei que se referia ao caso de Virvi Ramos.  
25 – Vai se realizar domingo (dia 26) o seminário que o MDB preparou para os 
candidatos do partido à Prefeitura e Câmara de Vereadores. Isto já aconteceu em 
outras regiões, mas deste deverão participar, além dos candidatos locais, 
convidados de 20 municípios. Neste seminário o MDB orienta seus candidatos nos 
temas que devem ser abordados durante a campanha. Além deste, temas técnicos 
também são abordados: como formular o orçamento municipal, prioridade de obras 
públicas, técnica tributária, etc.  
29 – Pedro Simon, presidente regional do MDB, faz uma declaração que irrita o 
Diretório Municipal da ARENA em Caxias; diz que: Victor Faccioni foi um 
candidato imposto pelo governo. O diretório reagiu dizendo que isto não é verdade. 
E revidou: “as candidaturas,do MDB é que foram impostas”. Mansueto teria sido 
sacrificado em 1974 por uma imposição da, cúpula do MDB.  

Outubro – 1976 
06 – Faccioni lança sua plataforma, tendo como primeira meta a industrialização do 
município.  
07 – Regio Ferreti (vereador do MDB) acusa o ex-chefe da Casa Civil do Piratini 
(Faccioni), de nada haver feito por Caxias durante o governo Triches. Faccioni se 
defende também de acusações feitas por Pedro Simon de que ele estaria se 
candidatando por razões de satisfação pessoal.  
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09 – O MDB mobilizará neste final de semana todas as lideranças numa ação 
conjunta que abrangerá mais de 50 municípios.  
19 – No dia 29, engenheiros, arquitetos, agrônomos e químicos deste município 
farão um debate trocando pontos de vista com os candidatos a prefeito e vice-
prefeito. Será analisado o processo de desenvolvimento do município.  
20 – O deputado Hugo Mardini, a pedido de Victor Faccioni, reiterou a 
reivindicação encaminhada ao ministro da Educação para que seja federalizada a 
Universidade de Caxias. O pedido foi entregue a Geisel. A resposta é esperada 
quando!da visita de Geisel a Caxias, mais para o fim do mês.  
21 – O Diretório Municipal da ARENA comunica ao plantão da 1ª Delegacia de 
Polícia que candidatos e membros da ARENA vêm sendo alvos de atentados nos 
últimos dias. Tiros, socos e pontapés, sendo que o candidato a prefeito foi alvo de 
atentado à bala.  
21 – Guazzelli instala hoje o governo do estado em Caxias. Tanto o governador 
como os secretários despacharão normalmente da prefeitura. Várias inaugurações 
serão feitas.  
22 – O debate que havia sido programado pelo diretório central de estudantes foi 
cancelado.  
23 – Guazzelli em Caxias dá uma entrevista coletiva e rebate as críticas que o MDB 
havia feito de que a instalação do governo neste município tinha objetivos 
eleitorais.  
23 – Faccioni apresenta a Guazzelli uma série de reivindicações que abrange os 
mais variados setores.  
26 – Triches retorna ao Rio Grande do Sul para participar da campanha arenista. 
Primeiro vai a Caxias onde aguardará a visita de Geisel. Ele já deu amplo apoio à 
candidatura de Faccioni.  
27 – Visita do presidente Geisel a Caxias do Sul, sendo recepcionado na praça 
central por alunos dos colégios locais e procedendo diversas visitas e inaugurações.  

Novembro – 1976 
02 – O ex-governador Euclides Triches adere à campanha da ARENA e, desde 
sexta-feira última, está percorrendo os municípios do nordeste dando em Caxias 
seu total apoio a seu chefe da Casa Civil, Victor Faccioni.  
04 – Esteve em Caxias, participando da campanha de Victor Faccioni, Amaral de 
Souza, vice-governador do estado.  
05 – Participação de Ildo Menegheti, ex-governador do estado em comício arenista 
para apoiar Victor Faccioni.  
10 – Mansueto Serafini Filho, candidato do MDB, lança programa de governo.  
12 – Comício de encerramento da campanha do MDB.  
12 – Comício de encerramento da campanha da ARENA. 
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II – A decisão eleitoral em Caxias do Sul 

Judson de Cew  

1 – Decididos versus indecisos  

Uma das verdades frequentemente esquecidas no calor de uma 
campanha eleitoral é que boa parte do eleitorado define sua escolha eleitoral 
no início ou, até mesmo, antes da campanha eleitoral. Esta decisão prévia 
decorre da influência sobre a opção eleitoral das preferências habituais 
reforçadas pelas tradições e tendências partidárias locais.  

Como indica a Tabela I, 81% do eleitorado regularmente inscrito em 
Caxias do Sul para votar no pleito de 15 de novembro de 1976 já sabiam em 
quem iriam votar antes das eleições.  

Tabela I – Escolha eleitoral para Prefeito – Caxias do Sul (Em percentagens).  

Declararam que iriam votar % 
Em Victor Faccioni (ARENA) 43 
Em Mansueto Serafini (MDB) 38 

81 

Em branco ou nulo 2  
Indecisos 17  
(N) = 100% 709  

Nesta perspectiva analítica, caberia uma pergunta: para que serve 
uma campanha eleitoral se de fato a maioria do eleitorado já sabe em quem 
vai votar? Esta indagação poderia ser válida caso se tratasse de uma 
situação onde a preferência dos indivíduos favorecesse claramente um lado 
sobre o outro. Neste caso, a campanha eleitoral seria útil apenas para 
reforçar a situação dominante e estimular o trabalho e a confiança dos 
simpatizantes locais, mas não afetaria o resultado. Uma campanha eleitoral 
torna-se, porém, estrategicamente importante quando a distribuição da 
preferência eleitoral é mais equilibrada. Embora a maior parte do eleitorado 
geralmente, já tenha feito a sua escolha, resta uma outra parte que não a fez. 
O partido que conseguir atrair estes indecisos e incorporá-las ao seu 
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eleitorado provavelmente acumulará uma maioria de votos e ganhará as 
eleições.  

Como indicam os dados da Tabela I, nenhum dos dois partidos 
gozava de uma situação de preferência absoluta nas eleições de Caxias. 
Embora o candidato da situação, Victor Faccioni, levasse, durante a 
campanha, uma pequena vantagem sobre o candidato do MDB, a única 
maneira de assegurar a vitória seria a ARENA conquistar o grupo dos 
indecisos; inversamente, os indecisos poderiam dar a vitória ao candidato 
da oposição, Mansueto Serafini, se o MDB conseguisse o seu apoio.  

O equilíbrio das forças político-eleitorais em Caxias criou, porém, 
como já foi descrito, uma campanha extremamente competitiva, 
competitividade que pode ser ilustrada pelos esforços despendidos pelos 
partidos e pelo governo. Caberia examinar, neste contexto, a natureza da 
preferência eleitoral, com ênfase na análise dos eleitores indecisos, cuja 
opção foi crucial para o resultado das eleições em Caxias do Sul.  

Inicialmente, deve-se ressaltar que o fato de 81% do eleitorado 
caxiense terem feito a sua escolha para prefeito antes das eleições não é 
uma surpresa para os padrões eleitorais do Rio Grande do Sul, que tem uma 
tradição partidária longa e polarizada. Em função desta experiência 
político-eleitoral gaúcha, vinculada às lutas políticas e à evolução 
econômico-social da sociedade rio-grandense, os indivíduos e os grupos 
sociais desenvolveram preferências políticas. Tais preferências, pré-
existentes, são um fator básico na escolha eleitoral, dado que o indivíduo 
que se considera da ARENA tende a votar neste partido, o mesmo 
ocorrendo com os adeptos do partido oposicionista.  

O conceito subjacente a esta afirmação e o de identificação partidária. 
Apoia-se na ideia de que o indivíduo adquire, através da experiência 
familiar, educacional e ocupacional, uma orientação política geral que se 
associa aos partidos políticos. Face à escolha eleitoral, o indivíduo utiliza 
sua identificação partidária como um ponto de referência para julgar as 
alternativas eleitorais, e, via de regra, ele escolhe de acordo com ela. Isto 
significa que, se o indivíduo se considera um emedebista em termos de 
orientação política geral, é altamente provável que ele votará nos candidatos 
do MDB.  
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Entretanto, para que este sentimento de identificação partidária tenha 
sentido, torna-se indispensável que os partidos políticos sejam entidades 
visíveis e reais. É provável que o Rio Grande do Sul constitua neste 
particular uma experiência atípica no Brasil, demonstrada pelas tradições 
partidárias que datam desde e até antecedem a República. Nesta 
perspectiva, o eleitorado de Caxias do Sul estava disposto a manifestar sua 
identificação partidária, conforme demonstram os dados abaixo.  

Tabela II - Distribuição de respostas a pergunta: “o Sr. se considera da ARENA, 
do MDB, ou de nenhum dos dois?” (Em percentagens).  

ARENA 40 
MDB 38 
Nenhum dos dois 19 
Não sabe, não respondeu 3 
(N) = 100% 714 

Como se pode constatar, 78% do eleitorado qualificado manifestaram 
sua identificação partidária, sendo que 40% com a ARENA e 38% com o 
MDB. Estas porcentagens são extremamente semelhantes às proporções das 
intenções de voto nos candidatos à prefeito da ARENA e do MDB. A 
Tabela III abaixo demonstra a semelhança.  

Tabela III- Escolha para prefeito por identificação partidária  

Partido 
Escolha 

ARENA MDB Nenhum 
Faccioni (ARENA) 94 2 26 
Serafini (MDB) 0 91 16 
Indeciso 5 7 48 
Em branco ou nulo 1 0 10 
(N) = 100% 284 269 135 

Os dados desta tabela indicam que as pessoas identificadas 
partidariamente votarão maciçamente no candidato do seu partido: 94% dos 
arenistas vão votar em Victor Faccioni e 91% dos emedebistas em 
Mansueto Serafini. O fato de que a identificação partidária orienta o voto, 
mas não necessariamente o determina, está indicado pelas proporções dos 
ainda indecisos (5 por cento dos arenistas e 7 por cento dos emedebistas), 
pelas dos que pretendem votar contra o seu partido (2 por cento dos 
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emedebistas votarão na ARENA) e pelos arenistas que pretendem anular o 
voto ou votar em branco.  

Mesmo considerando os indecisos e os que pretendem votar contra o 
seu partido, a Tabela IV ilustra como a identificação partidária estrutura o 
pleito. A quase totalidade dos simpatizantes de cada partido votará pelo 
candidato do seu partido. Mas, dado o equilíbrio da preferência partidária 
em Caxias, o resultado eleitoral dependerá basicamente dos indecisos. 
Estes, por sua vez, estão concentrados entre os sem partido: quase a metade 
das pessoas sem identificação partidária está indecisa. Resta, pois, o 
problema de explicar os fatores que vão influir na escolha eleitoral a nível 
individual nas eleições de Caxias do Sul.  

2 – Fatores da preferência eleitoral  

Como foi analisado anteriormente, a disputa entre duas tradições 
partidárias, a trabalhista (PTB-MDB) e a conservadora-liberal (“antiPTB”-
ARENA), configura a experiência política de Caxias do Sul. O conflito ao 
nível eleitoral simboliza, entretanto, as tensões sociais subjacentes à 
política. Estas tensões sociais e a posição do indivíduo no seu interior 
constituem o principal fator condicionante da preferência política.  

Desde 1930 a intensificação dos processos relacionados com a 
industrialização e a urbanização deram relevo à questão social na política 
brasileira (questão social entendida como disputa pela distribuição dos 
benefícios sócio-econômicos do processo de desenvolvimento entre grupos 
da sociedade).  

Até 1964, a luta por maiores recursos em favor dos grupos menos 
favorecidos foi liderada pelas forças populistas. Na realidade, as posições 
relativas dos que tinham a ganhar e a perder no desenrolar político da 
questão social foram mais ou menos mantidas no período precedente. Desde 
1964, porém, o nível geral de recursos sócio-econômicos na sociedade 
brasileira cresceu. Esse crescimento não teve o resultado de uma 
distribuição mais equilibrada dos recursos disponíveis. Muito pelo 
contrário, ele se processou ao mesmo tempo em que a política salarial 
fixava as classes assalariadas numa posição inferior. Posição esta agravada, 
aliás, pela inflação e pela paz social imposta pelo regime em vigor.  
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Na realidade, o indivíduo e os grupos sociais definem suas posições 
políticas no contexto de uma situação sócio-econômica dada. Os que não 
estão sendo beneficiados pelo processo tendem a dar maior apoio aos 
partidos que contestam o status quo sócio-econômico e denunciam as 
injustiças sociais. Na experiência rio-grandense, os partidos que encarnam 
esta tendência são o antigo PTB e o atual MDB. Do outro lado, os setores 
sociais favorecidos pelos benefícios do desenvolvimento tendem á apoiar os 
partidos políticos que defendem a ordem existente. Antes de 1965, os 
partidos conservadores-liberais (PSD, PL e UDN), frequentemente 
organizados em alianças formais e informais contra o PTB, preenchiam este 
papel. A partir de 1965, a ARENA é o partido do status quo1.  

Mesmo assim, há variações que caracterizam o apoio social que os 
partidos recebem. Primeiro, nem todos os membros de um determinado 
grupo social apóiam o mesmo partido. Sempre existe uma proporção maior 
ou menor que apoia o outro partido. A classe média alta caxiense, por 
exemplo, favorece a ARENA, mas também dá apoio substancial ao MDB. 
Isto se deve ao fato de que a mensagem do MDB não é limitada à classe 
trabalhadora e contém importantes elementos de atração para a classe 
média, como, por exemplo, a defesa da democracia. Tradições familiares 
podem também provocar casos desviantes, como operários arenistas e 
industriais emedebistas. Igualmente, na medida em que existe um certo grau 
de mobilidade social, indivíduos de origem emedebista podem transformar-
se em arenistas, e vice-versa.  

Fatores regionais tampouco devem ser excluídos. Caxias do Sul 
desfrutava, desde 1945, de uma situação partidária competitiva. Há regiões, 
entretanto, onde a predominância de um partido é tão absoluta que não 
existe uma efetiva diferenciação na escolha partidária. Esta situação tem 
sido típica das áreas rurais sob o domínio coronelista.  

Como foi ilustrado graficamente na primeira parte deste trabalho, a 
zona rural de Caxias do Sul, preponderantemente de pequenas propriedades, 
é reduto da ARENA. Certas áreas agropastoris na fronteira do Rio Grande 
do Sul, em zona de latifúndio, porém, historicamente inclinaram-se para os 
partidos populistas, em função das características da urbanização e da 
                                                 
1 Ver a primeira parte deste trabalho e também TRINDADE. Hélgio: “Padrões e Tendências 
do Comportamento Eleitoral no Rio Grande do Sul”, em Os Partidos e as Eleições no Brasil 
(Lamounier e Cardoso, editores, Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. 1976, p. 153-204). 
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penetração da organização partidária na área incentivada pela liderança 
estadual, esforço mantido pelo MDB rio-grandense até o presente2. No caso 
de Caxias do Sul, as regiões agropastoris, que têm fornecido uma boa parte 
da imigração rural mais recente, têm reforçado também o voto emedebista.  

Todos estes elementos condicionam a relação entre posição sócio-
econômica e preferência partidária, apesar das variações que podem ocorrer. 
No caso de Caxias do Sul, a situação sócio-econômica dos indivíduos é, 
porém, o principal fator de diferenciação da preferência partidária.  

A posição sócio-econômica pode ser medida de duas formas: através 
da posição objetiva, definida segundo critérios do pesquisador, ou da 
posição subjetiva, quando o próprio indivíduo se classifica, de acordo com a 
sua autopercepção. Deixando de lado a discussão sobre as vantagens ou 
desvantagens de cada forma, todas as medidas convergem para o mesmo 
resultado: quanto mais baixo o indivíduo está situado na hierarquia social, 
tanto mais favorável ao MDB. A situação inversa indica uma tendência de 
maior apoio à ARENA. Os dados abaixo, sobre ocupação e preferência 
partidária, indicam uma forma objetiva de definir posição sócio-econômica, 
e são muito ilustrativos.  

Tabela IV – Preferência partidária por ocupação (*) (Em percentagens).  

Categoria ocupacional 
 Empregador/ 

Administrador 
Autônomo 

Empregado 
regular 

Empregado 
temporário 

ARENA  51 51 34 22 
MDB  27 32 40 67 
Nenhum  22 17 26 11 
(N) = 100%  (49) (119) (182) (18) 
(*) Foram excluídos desta tabela os que exercem trabalho não remunerado, como 
membros da família, os que não trabalham e também algumas situações especiais, 
de difícil definição.  

Deve-se salientar que as categorias ocupacionais utilizadas nesta 
tabela são bastante amplas e nem sempre comportam uma hierarquização 
inequívoca. Os autônomos, por exemplo, principalmente os que possuem 
nível de instrução mais elevada, são muitas vezes melhor remunerados e 
têm mais prestígio social do que os administradores. Da mesma forma, a 

                                                 
2 Ver, “Primeiros Nomes para 1978”, Veja, 24/11/76, p. 24-26. 
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variação existente no grupo dos empregados regulares pode ser enorme. 
Questões desta natureza são discutidas em maior detalhe no trabalho de 
Bolivar Lamounier, neste volume, no qual o leitor encontrará inclusive 
exemplos para uma melhor compreensão das categorias ocupacionais 
utilizadas. Não cabe dúvida, porém, quanto à tendência principal nos dados 
da Tabela IV: uma preferência bem maior pelo MDB nas categorias de 
nível baixo (empregados permanentes e temporários) em contraste com o 
apoio dado à ARENA pelas categorias superiores. Diga-se de passagem que 
a relação seria ainda mais forte se tomássemos separadamente os 
empregadores, visto que, entre estes, o percentual de arenistas eleva-se para 
56 pontos. Esta relação entre posição sócio-econômica e identificação 
partidária também pode ser constatada quando usamos uma variável 
subjetiva, qual seja, a autoidentificação subjetiva com uma classe social. É 
o que se vê na Tabela V.  

Tabela V – Preferência partidária atual e auto-identificação de classe social (Em 
percentagens).  

Classe social → 
Partido 
↓ 

Média alta Média baixa Trabalhadora Operária Pobre 

ARENA 54 42 40 33 22 
MDB 24 35 43 53 56 
Nenhum 22 23 17 14 22 
(N) = 100% 159 217 154 51 54 

Nesta tabela, a relação entre situação sócio-econômica e preferência 
partidária é ainda mais nítida. Embora possam existir distorções na 
autopercepção de classe social (pessoas relativamente bem situadas 
percebendo-se como trabalhadores, por exemplo), a relação é tão 
demarcada que estas possíveis “trocas” de posição na hierarquia social não 
perturbam substancialmente a relação.  

Podemos concluir que há uma clara diferenciação entre os partidos 
caxienses em termos sócio-econômicos. De acordo com nossa 
interpretação, esta diferenciação entre os partidos reflete os alinhamentos 
entre as pessoas e os grupos sociais no contexto das tensões associadas com 
as clivagens sociais. Esta interpretação levanta um outro problema. Se, de 
fato, os partidos políticos simbolizam um conflito social subjacente e a 
presença deste conflito já é histórica na vida brasileira, não deveria haver 
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uma continuidade na direção de preferência partidária apesar da 
transformação do sistema partidário em 1965? Neste caso, se os antigos 
petebistas conservaram sua preferência em função de sua inserção nas 
tensões sociais da época e estas clivagens ainda continuam, não deveriam 
os antigos petebistas pertencer atualmente ao MDB? A Tabela VI, abaixo, 
indica que a continuidade na direção de preferência partidária é consistente, 
apesar da mudança do sistema de partidos.  

Tabela VI – Preferência partidária atual e preferência partidária antes de 1965 
(Em percentagens).  

Partido 
atual 

Antigos partidos 
conservadores-liberais 
(PSD, UDN, PRP, PL, 

PDC) 

Sem preferência 
antes de 1965 

Antigos partidos 
trabalhistas 
(PTB-MTR) 

ARENA  76 42 14 
MDB  12 30 74 
Nenhum  12 28 12 
(N) = 100%  (164) (253) (200) 

Os dados demonstram o fato de que a imensa maioria dos que estavam 
identificados com os partidos conservadores-liberais mantém a mesma 
direção na sua preferência atual, identificando-se como atual partido do status 
quo. A mesma fidelidade caracteriza os antigos partidários dos partidos 
trabalhistas, que se concentram de maneira igualmente maciça no MDB.  

Os dados desta tabela limitam-se, entretanto, àqueles que tinham 
idade suficiente ou pelo menos consciência do antigo sistema partidário. 
Aproximadamente 21 por cento dos eleitores de 1976 tinham apenas entre 7 
e 14 anos na época da extinção dos antigos partidos e somente os mais 
antigos do eleitorado caxiense formaram suas perspectivas políticas no 
ambiente do antigo período multipartidário. A esta altura caberia uma 
pergunta: quais terão sido os fatores mais importantes na definição política 
dos eleitores mais jovens? De acordo com o nosso argumento deveria ser o 
contexto social, dominado pela questão social e reforçado pela tradição 
partidária local, que moldaria as orientações políticas dos mais jovens. 
Supor-se-ia, então, que as proporções de arenistas e emedebistas entre os 
jovens (18 a 25 anos) seriam aproximadamente iguais às proporções 
existentes nos grupos mais idosos.  
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Numa primeira aproximação, isto é precisamente o que ocorre. 
Embora os jovens de 18 a 25 anos sejam menos emedebistas do que os 
grupos mais idosos, não são mais arenistas do que as outras faixas etárias. A 
diferença entre os mais jovens e o eleitorado em geral é que os jovens 
demonstram tendência mais acentuada a ser independentes.  

Se olharmos em detalhe, entretanto, descobriremos que o assunto é 
um pouco mais complexo. A Tabela VII apresenta a distribuição de 
preferência partidária segundo três categorias de nível educacional: 
primário, secundário e universitário. Dentro de cada categoria, a 
distribuição da preferência partidária é dada primeiro para a faixa etária de 
18 a 25 anos e depois para todos os grupos etários situados naquele nível 
educacional. Esta apresentação permite cotejar a preferência partidária nos 
diferentes níveis educacionais e também os jovens com a distribuição geral 
dentro de cada categoria educacional.  

Tabela VII- Preferência partidária dos mais jovens (18-25 anos) comparada com a 
preferência partidária geral, por nível educacional (Em percentagens).  

Nível educacional 
Primário Secundário Universitário Partido 

18-25 Geral 18-25 Geral 18-25 Geral 
ARENA 51 41 38 39 39 50 
MDB 34 43 39 37 25 21 
Nenhum 15 16 23 24 36 29 
(N) = 100% 39 401 77 205 28 63 

O primeiro aspecto a observar nestes dados é que a preferência 
partidária geral por nível educacional segue a relação sugerida no início 
desta seção, ou seja, quanto mais baixa a posição na hierarquia social tanto 
mais provável que o entrevistado seja do MDB. A educação, como a 
ocupação, é um indicador objetivo de posição sócio-econômica. Estes dados 
sobre educação indicam, pois, que quanto menor o nível educacional, tanto 
mais provável a preferência pelo MDB. Mesmo assim, o MDB só goza de 
uma margem de preferência significativa entre os indivíduos com nível 
educacional primário, diluindo-se esta diferença no nível secundário. Entre 
os que estão cursando ou já obtiveram graus universitários, o partido 
oposicionista é totalmente minoritário.  

Um padrão distinto caracteriza o grupo jovem. Com nível 
educacional primário, os jovens são muito mais arenistas do que seria 
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esperado por nossa interpretação. Já no nível secundário, os jovens têm uma 
distribuição de preferência partidária quase idêntica à distribuição geral 
com tendência a serem um pouco mais inclinados a preferir o MDB. Com 
experiência universitária, porém, os jovens, embora dando o peso da sua 
preferência para a ARENA, são um grupo menos arenista e mais 
emedebista do que o grupo de pessoas com educação universitária em geral. 
Se tivéssemos uma série de estudos sobre o tema, poderíamos saber melhor 
se pessoas com níveis baixos de educação são mais conservadoras quando 
jovens e se, com sua inserção na experiência da vida, os problemas que 
enfrentam modificam suas perspectivas políticas. O mesmo poderia ocorrer 
com os universitários que, sob a influência do ambiente universitário, 
tendem a ser menos conservadores, mas com a entrada no mercado de 
trabalho, passam a ser mais conservadores nas suas orientações políticas3.  

Certamente, casos individuais que demonstram tais mudanças são 
conhecidos. Não há razão, a priori, para rejeitar a noção de que preferência 
partidária seja determinada pela posição sócio-econômica. Mesmo assim, as 
diferenças encontradas entre os jovens sugerem o papel de outros fatores 
além dos sócio-econômicos na definição de preferência partidária. Um dos 
fatores que valeria a pena examinar é a ideologia.  

Entender-se-á por ideologia, neste contexto, o grau de consistência 
nas opiniões das pessoas, vale dizer, a maneira como os indivíduos 
organizam suas opiniões. Se uma pessoa expressasse sua opinião sobre 
cinco questões, por exemplo, ela seria muito consistente se as suas opiniões 
sempre fossem manifestadas na mesma direção. Para facilitar a 
compreensão, os dois extremos de consistência das opiniões serão 
denominados direita e esquerda, embora correspondam essencialmente às 
posições políticas formais da ARENA e do MDB.  

Para identificar a consistência ideológica dos entrevistados foram 
escolhidos cinco itens do questionário aplicado em Caxias do Sul. Estes 

                                                 
3 Em sua contribuição para este volume, apresenta Fábio Wanderley Reis uma discussão 
bastante útil sobre as relações entre idade, nível educacional, oportunidades de trabalho e 
comportamento político. Em particular, sugere o referido autor que o crescimento econômico 
do período pós-1964 atenuou ao menos temporariamente as dificuldades que os mais jovens 
encontravam no mercado de trabalho, tornando-os mais conservadores. Ressalva, entretanto, 
que esta tendência não necessariamente compreende os jovens que atingem os cursos 
superiores, dada a singularidade do ambiente universitário. 
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itens referem-se à opinião dos entrevistados sobre as eleições diretas, a 
manutenção do Ato Institucional nº 5, a natureza democrática ou não do 
sistema político brasileiro, a mudança na política salarial, e o controle pelo 
governo das empresas estrangeiras. A razão desta escolha foi a de cobrir 
várias dimensões do universo ideológico: desde a forma do governo no país 
(eleições diretas, Ato Institucional nº 5 e sistema político democrático ou 
não), passando por um importante aspecto da política econômica (a política 
salarial), até itens relacionados com a política de desenvolvimento e o 
nacionalismo na experiência brasileira (as empresas estrangeiras). A ideia 
subjacente é proporcionar uma série de dimensões para os indivíduos 
demonstrarem sua consistência ideológica.  

Os dados foram examinados a partir dos 714 eleitores da amostra de 
Caxias do Sul, e revelam que apenas 34 mantiveram consistência perfeita 
nas cinco questões. Este grupo representa aproximadamente 5% do 
eleitorado e pode ser considerado como ideologicamente integrado. Cabe 
ressaltar que 33 eleitores deste grupo foram consistentes numa posição de 
esquerda, havendo apenas uma pessoa inteiramente consistente na direita. 
Seria, talvez, impróprio esperar que as pessoas fossem mais consistentes 
nas suas opiniões. Certamente existem pessoas que tiveram 3 ou até 4 
respostas consistentes e uma ou duas respostas do tipo “depende” ou “não 
sei”, ou ainda, recusaram-se a responder. Igualmente, é provável que 
pessoas que optaram por uma alternativa de esquerda em certo assunto, em 
outro tenham escolhido uma alternativa de direita4. A fim de representar os 
diversos graus de consistência existentes no eleitorado caxiense, foi criada 
uma escala de consistência, dividida em seis partes.  

As pessoas cujas opiniões são mais consistentemente esquerdistas ou 
direitistas distribuem-se nos extremos da escala correspondente: neste caso, 
os 33 entrevistados consistentes de esquerda encontrados na amostra 
situam-se num lado da escala e o único caso de direitista consistente 

                                                 
4 Como foi mencionado no texto, foram escolhidos cinco itens do questionário. Para a 
construção desta escala, os cinco itens foram recodificados em três alternativas: esquerda, 
direita e intermediária ou centro, esta última compreendendo todas as respostas do tipo 
“depende”, “não sei”, e também os casos de recusa, Depois cada item foi padronizado 
através da transformação de “Z” (  – X / desvio padrão de X), Esta transformação cria 
maior compatibilidade entre os itens e melhora o caráter dimensional da escala final, obtida 
pela soma dos cinco itens. Os valores resultantes foram divididos em seis grupos, que são os 
valores da variável usada na análise. 
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encontra-se no lado oposto. Por sua vez, as pessoas menos consistentes de 
direita ou de esquerda, distribuem-se nos escalões intermediários, ficando 
localizadas no centro as pessoas de opiniões totalmente inconsistentes.  

Desta forma, tornou-se possível representar o perfil de consistência 
do eleitorado caxiense como aparece, graficamente, na Tabela VIII. Além 
da consistência, o perfil também indica a direção geral da opinião do 
eleitorado. Em Caxias do Sul, a direção de opinião é decididamente 
inclinada à esquerda. O fato de que 48% (21 mais 27 por cento) do 
eleitorado têm opiniões mais ou menos consistentes de esquerda e assim 
ocupam o lado da esquerda e centro-esquerda da escala tem, porém, 
implicações importantes na distribuição da preferência partidária e no 
resultado das eleições municipais.  

Tabela VIII – Perfil da opinião do eleitorado de Caxias do Sul, 1976.  
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Se a opinião das pessoas está associada com a preferência partidária, 
seria de esperar uma concentração maior das pessoas com atitudes de 
esquerda no MDB, uma concentração menor entre os independentes e uma 
minoria muito pequena entre os arenistas. Inversamente, os indivíduos com 
atitudes inclinadas à direita deveriam estar concentradas na ARENA, com 
frequências menores entre os independentes e emedebistas.  

Os dados da Tabela IX confirmam, de maneira geral, esta suposição. 
A relação, entretanto, é menos clara do que poderia ser esperado. Entre os 
que caem na extrema esquerda da escala existe uma maioria, de fato, que dá 
sua preferência ao MDB. Uma preferência majoritária pela ARENA 
caracteriza, também, os da extrema direita na escala de posição ideológica. 
Fora das categorias extremas, entretanto, encontramos uma situação mais 
equilibrada. Na categoria “centro-esquerda”, por exemplo. 43 por cento 
favorecem o MDB ao mesmo tempo em que 38 por cento preferem a 
ARENA. Padrões semelhantes ocorrem nas duas categorias centrais.  

Tabela IX – Preferência partidária por posição ideológica (Em percentagens).  

Partido Esquerda 
Centro-

esquerda 
Centro Centro 

Centro-
direita 

Direita 

ARENA 26 38 39 40 63 63 
MDB 52 43 41 42 16 20 
Nenhum 22 19 20 18 21 17 
(N) = 100% 152 181 140 65 90 65 

Uma das primeiras conclusões que resultados deste tipo poderiam 
gerar é a de que as pessoas não escolheram conscientemente o seu partido 
político. Dado o peso da tradição na fundação de preferência partidária, 
distorções podem ocorrer, sendo possível, por exemplo, que os jovens de 
uma família arenista adotem esta preferência sem as atitudes ideológicas 
que seriam esperadas.  

Cumpre indagar, por tanto, se a posição ideológica exerce efeitos 
independentes sobre a preferência partidária ou, ao contrário, se as relações 
acima indicadas são mera decorrência da relação entre ideologia e posição 
sócio-econômica. Se este for o caso, esperaríamos encontrar maior apoio 
para a ARENA e maior apoio para o MDB à medida que se sobe na escala 
social independentemente da posição ideológica. Os dados da Tabela X 
permitem investigar estas hipóteses, focalizando somente as categorias 
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extremas esquerda e direita, e controlando o nível de instrução. Os dados 
indicam, com efeito, que as preferências pela ARENA aumentam e as 
preferências pelo MDB diminuem à medida que aumenta o nível de 
instrução, e isto tanto para os indivíduos de direita quanto para os de 
esquerda. O percentual de arenistas entre as pessoas de direita e de 
instrução secundária é o único desvio neste padrão, que se mantém em 
todas as outras comparações.  

Assim os dados mostram que existe uma relação entre posição sócio-
econômica e preferência partidária. independentemente da ideologia. Entre 
os eleitores de esquerda, por exemplo, a parcela que corresponde à ARENA 
cresce de 21%. no nível primário, para 29 e 32% nos níveis secundário e 
universitário, e a que corresponde ao MDB decresce de 59 para 53 e 27%, 
respectivamente. Entre os de direita o padrão não é tão nítido, mas existe. 
Constata-se, com efeito, que a proporção de arenistas. que é de 68% no 
nível primário, cai para 50% no nível secundário e sobe novamente, 
atingindo 86% entre os universitários. A parcela que corresponde ao MDB 
é de 19% no nível primário, de 25% no secundário e de 0% no nível 
universitário. Ou seja, somente os eleitores de direita com instrução 
secundária é que se afastam um pouco do padrão esperado, a ser correta a 
hipótese de que a posição sócio-econômica influencia a preferência 
partidária, independentemente da ideologia. Contudo, verificamos que a 
ideologia também exerce um efeito independentemente da posição sócio-
econômica. Dentro de cada nível educacional existem marcadas diferenças 
na proporção de arenistas e emedebistas, conforme se trate de eleitores de 
esquerda ou de direita. A proporção de arenistas é sempre superior a 50%, e 
a de emedebistas nunca superior a 25%, entre os de direita. Inversamente, 
entre os de esquerda, existe somente um caso, o das pessoas de nível 
universitário, em que a parcela de arenistas é maior do que a de 
emedebistas, e mesmo assim por pequena margem (32 e 27%, 
respectivamente).  

Estas informações indicam, portanto, que a posição sócio-econômica 
e a ideologia, na definição operacional que aqui adotamos, exercem ambas 
algum eleito sobre a preferência partidária. A constatação de que a 
ideologia, em particular, exerce um efeito independente tem uma grande 
importância num contexto eleitoral polarizado como é o de Caxias, pois, 
como vimos, existe uma inclinação ideológica global para a esquerda. É 
fácil verificar pela Tabela X que a maioria dos independentes (nenhum 
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partido) se inclina para a esquerda. E não apenas isto, mas também que a 
maioria dos ideologicamente situados na esquerda com educação 
universitária se define como independente. Estes fatos indicam a existência 
de uma área não demarcada pelos partidos: de um grupo que, embora 
inclinado para a esquerda, como a maioria do eleitorado, precisa ser 
influenciado durante a campanha eleitoral.  

Tabela X – Preferência partidária por posição ideológica controlada pelo nível 
educacional (Em porcentagens)  

Nível educacional 
Primário Secundário Universitário 

Partido 
Extrema 
esquerda 

Extrema 
direita 

Extrema 
esquerda 

Extrema 
direita 

Extrema 
esquerda 

Extrema 
direita 

ARENA 21 68 29 50 32 86 
MDB 59 19 53 25 27 0 
Nenhum 20 13 18 25 41 14 
(N) = 100% 80 31 45 24 22 7 

3 – Perfis da decisão eleitoral  

Uma eleição sempre se caracteriza por um determinado contexto 
formado pelo perfil de identificação partidária local (o que é um elemento 
bastante estável e empiricamente demarcado) e por fatores específicos de 
uma eleição. Tais fatores incluem os candidatos, suas imagens e os temas 
que dominam a campanha. Os temas da campanha refletem os problemas e 
conflitos locais e, se for o caso, exprimem questões gerais ao nível do 
estado e da nação.  

As linhas gerais do contexto eleitoral em Caxias do Sul já foram 
previamente discutidas. Foi uma eleição altamente competitiva na qual um 
candidato arenista imposto por decisão governamental disputou a Prefeitura 
com um candidato emedebista reconhecido localmente. A ARENA, 
seguindo as diretivas nacionais e estaduais, procurou realizar uma 
campanha em termos municipais, isto é, orientada para problemas locais, 
apontando as realizações dos governos arenistas locais, estaduais e 
nacionais e promovendo o seu candidato como o mais indicado para tratar 
dos problemas e continuar com as realizações. O MDB caxiense, também 
atento às diretivas nacionais e estaduais, “municipalizou” sua campanha, 
mas simultaneamente, aproveitou a oportunidade para chamar atenção para 
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a problemática nacional, ou seja, a questão da democracia, a defesa dos 
direitos individuais e sociais associados com a inflação e a política salarial.  

O eleitor caxiense envolto na disputa eleitoral deveria realizar sua 
escolha dentro deste contexto. No caso de Caxias, para a maioria a 
identificação partidária será suficiente para definir a decisão eleitoral. 
Outros eleitores sentir-se-ão influenciados pelas imagens e personalidades 
dos candidatos, e ainda outros estarão motivados nas suas escolhas por 
problemas locais e nacionais.  

Os elementos do contexto eleitoral pesam diferentemente para cada 
eleitor. A determinação do peso relativo de cada elemento na decisão 
eleitoral individual é impossível de estabelecer. É possível, porém, detalhar 
o peso relativo dos diferentes fatores no contexto eleitoral para vários 
grupos de eleitores. Dada a estruturação partidária da eleição em Caxias, 
focalizaremos dois grupos básicos de eleitores: de um lado, os que são 
identificados partidariamente, e, de outro, os que não o são e formam a 
categoria dos independentes.  

Cinco elementos foram identificados e selecionados no contexto 
eleitoral em Caxias. Primeiro, a identificação partidária do indivíduo. No 
início desta seção, a identificação partidária foi apontada como um dos 
fatores básicos que orientam a escolha eleitoral. Esta mesma medida é 
usada aqui para avaliar seu peso relativo frente aos outros elementos. 
Segundo, foi criada uma escala de avaliação dos governos arenistas ao nível 
local, estadual e nacional. A posição de cada indivíduo nesta escala depende 
da sua opinião sobre o desempenho do governo do prefeito Mário Vanin em 
Caxias, do governo Sinval Guazzelli no Rio Grande do Sul e do governo do 
presidente Geisel a nível nacional. Assim, os sentimentos de aprovação ou 
desaprovação sistemática ao desempenho destes governos poderá ser 
relacionado com o voto, especialmente em função do papel direto na 
campanha caxiense destas personalidades políticas.  

Três outras escalas também foram utilizadas. A escala de 
consistência ideológica referida anteriormente foi usada para medir o efeito 
da tomada de posição ideológica a respeito de alguns aspectos gerais da 
situação política brasileira. Outra escala, tratando diretamente do problema 
do custo de vida, foi construída, com o objetivo de constatar até que ponto 
este fator entrava no cálculo individual das pessoas.  
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Finalmente, uma última escala reunia quatro itens ligados com 
problemas econômico-sociais: atendimento pelo INPS, casa própria através 
do BNH, educação primária e policiamento da cidade5.  

A técnica empregada para avaliar o efeito destes cinco fatores na 
decisão eleitoral é conhecida como a “análise de comunalidades”6. Trata-se 
de uma técnica estatística que permite o cálculo do efeito total de todos os 
elementos sobre o voto, assim como permite discriminar o efeito 
independente de cada um dos elementos. Após a identificação dos efeitos 
independentes associados com cada fator, restará uma quantidade residual 
chamada de “comunalidade”, que embora estatisticamente possível de 
detalhar, para simplificar a análise, será apresentada como uma quantidade 
única. A comunalidade representa, neste caso, o peso relativo de todos os 
elementos nas suas intercombinações no que concerne à decisão eleitoral.  

                                                 
5 Veja a nota anterior. As escalas de avaliação dos governos, dos problemas locais e do custo 
de vida são menos complexas que a escala de consistência ideológica. Em todos os casos os 
itens foram recodificados para definir uma categoria intermediária, contendo as respostas do 
tipo “mais ou menos”, “depende”, “não sabe”, e também os casos de recusa. A escala de 
avaliação dos governos é o somatório da opinião sobre os governos Geisel, Guazzelli e 
Vanin. A escala de avaliação dos problemas locais é o somatório dos quatro itens de opinião 
sobre o INPS, casa popular através do BNH, educação primária e policiamento da cidade. A 
escala de custo de vida é simplesmente a opinião sobre esse item, recodificada. Em qualquer 
destas escalas, pratica-se alguma violência na composição da posição intermediária, dada a 
necessidade de juntar as respostas do tipo “depende” ou “mais ou menos” com as do tipo 
“não sei” e com os casos de recusa. Essa violência se justifica por duas razões. Primeiro, 
para fins computacionais, algo tem que ser feito com as respostas que não fazem parte da 
escala. Segundo, é razoável supor que uma certa proporção destas respostas representam 
pessoas que realmente não têm opinião e que portanto podem cair numa posição 
intermediária. Se de fato as respostas “não sabe” e as recusas em responder se associam às 
vezes com os mais ideológicos, ou seja, com os extremos, o caráter somatório das escalas em 
parte contorna o problema, permitindo que a resposta intermediária em um item seja 
equilibrada por uma resposta de esquerda ou de direita noutro item. Finalmente, deve-se 
notar que todas as escalas correm na mesma direção. Como no caso da identificação 
partidária, as alternativas da direita são sempre designadas por um valor numérico baixo e as 
da esquerda por um valor numérico mais alto. Assim, em qualquer das escalas, a inclinação à 
direita é marcada por valores baixos após a soma, a intermediária por valores médios, e a 
inclinação à esquerda por valores mais altos. 
6 Uma discussão formal desta técnica pode ser encontrada em KERLINGER, Fred N., 
Multiple Regression in Behavioral Research (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973, 
p. 297-305). 
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Um exemplo servirá para esclarecer a técnica e a sua interpretação. A 
Tabela XI apresenta o resultado do cálculo para os identificados 
partidariamente. Primeiro, examina-se o valor da chamada variância 
explicada total (R²). Quanto mais próximo de um (1.0), tanto mais 
poderosos os elementos utilizados na explicação da decisão eleitoral. Neste 
caso, o valor é 0.86, ou seja, um valor alto, especialmente com dados 
oriundos de uma pesquisa de opinião.  

Posteriormente, a contribuição particular de cada elemento é 
analisada. Como os dados indicam, a identificação partidária é o fator mais 
importante na decisão eleitoral. O seu peso é destacado pelos 73% da 
variância explicada que esta variável representa no cálculo. Os outros 
quatro elementos conjuntamente contribuem muito pouco na decisão 
eleitoral: no total, seu peso é de 1%. Apesar da sua fraca contribuição em 
termos relativos, a ordem entre os elementos é interessante. Nota-se que o 
custo de vida tem um peso duas vezes superior a qualquer dos outros três 
fatores. Dentre os três últimos fatores, a contribuição de cada um é quase 
idêntica, embora a opinião sobre os governos supere o efeito da ideologia 
na decisão eleitoral, que por sua vez é um pouco mais importante do que a 
influência dos problemas econômico-sociais.  

Tabela XI – Análise de comunalidade dos elementos do contexto eleitoral e seu 
peso relativo na decisão eleitoral para os identificados partidariamente (arenistas 
e emedebistas).  

Elemento Variância explicada % da variância explicada 
1) Identificação partidária .62941 73.0 
2) Custo de vida .00203 0.4 
3) Opinião sobre governos .00094 0.2 
4) Ideologia .00089 0.2 
5) Problemas econômicos-sociais .00082 0.2 
6) Comunalidade .22515 26.0 
Variância explicada total (R²) .85924 100.0 (N=556) 

Este resultado reforça o argumento de que a identificação partidária é 
o principal fator que orienta a decisão eleitoral dentre os que têm esta 
identificação. Os dados não devem ser interpretados, entretanto, no sentido 
de que os outros elementos não entram na decisão eleitoral dos indivíduos. 
O que acontece é que as opiniões das pessoas sobre o governo, os 
problemas econômicos-sociais e questões gerais da política (posição 
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ideológica) são integradas com a identificação partidária. O emedebista 
tende a votar no candidato emedebista, por exemplo, não somente pelo fato 
de o candidato ser do seu partido, mas também pelo fato de que esta escolha 
combina-se com as orientações desta pessoa em relação aos outros 
problemas. Devido a esta combinação, o peso relativo dos outros elementos 
é baixo em relação ao da identificação partidária.  

Os independentes, por sua vez, não têm uma predisposição partidária. 
Nesta situação, a contribuição dos outros elementos na escolha eleitoral 
deverá ser maior. Como demonstram os dados da Tabela XII, sem a 
presença da identificação partidária os outros elementos do contexto 
eleitoral ganham maior peso relativo.  

Apesar desta relevância, os outros fatores não explicam 
adequadamente a decisão eleitoral entre os independentes. O total da 
variância explicada, sendo apenas de .06069, indica, em princípio, a 
necessidade de considerar ainda outros elementos.  

Tabela XII – Análise de comunalidade dos elementos do contexto eleitoral e seu 
peso relativo na decisão eleitoral para os independentes.  

Elemento Variância explicada % da variância explicada 
1) Problemas econômicos-sociais  .01573 26 
2) Custo de vida .01212 20 
3) Opinião sobre governos .00551 9 
4) Ideologia .00045 1 
5) Comunalidade .02688 4 
Variância explicada total (R²) .06069 100.0 (N=137) 

Mesmo com um resultado geral não muito encorajador, a técnica 
define um perfil da importância relativa dos diferentes elementos no. 
contexto eleitoral dos independentes. Os problemas econômico-sociais 
figuram em primeiro lugar, seguidos da questão sobre o custo de vida. Em 
terceiro lugar, mais distante dos dois primeiros, figura a opinião sobre os 
governos. A ideologia, como no caso dos que têm preferência partidária, 
tem um peso muito baixo na escolha eleitoral. Como anteriormente, a 
comunalidade reflete as combinações entre os elementos, sendo que o valor 
relativamente alto das comunalidades sugere que há maior incidência de 
fatores atuando conjuntamente na decisão eleitoral dos independentes do 
que na dos identificados partidariamente.  
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Uma das razões que explicam o baixo poder explicativo deste cálculo 
é a ausência de uma medida incorporando a avaliação dos candidatos. Os 
dados colhidos em Caxias do Sul para medir este aspecto do contexto geral 
não estavam disponíveis para este trabalho. Convém notar, entretanto, que 
em outro estudo sobre as eleições de 1974 em Porto Alegre a avaliação de 
candidatos era o elemento de segunda importância para os eleitores 
identificados partidariamente e de primeira importância para os 
independentes7. Se alguma medida de avaliação dos candidatos estivesse 
disponível para esta análise, é provável que um resultado semelhante tivesse 
sido obtido, juntamente com um cálculo mais significativo.  

Apesar desta limitação, a técnica empregada permite ilustrar o 
impacto dos vários elementos no contexto da decisão exercida pelo 
eleitorado. Sabe-se, pois, para os que têm uma identificação partidária, que 
esta identificação servirá para orientar preponderantemente sua escolha 
eleitoral. O custo de vida tem para este grupo um menor efeito 
independente, mas, em comparação com os outros elementos do contexto, 
pesa relativamente mais. Os independentes, de outro lado, são mais 
sensíveis aos problemas econômico-sociais e ao custo de vida do que às 
avaliações sobre os governos arenistas. Finalmente, a ideologia é um fator 
secundário para ambos os grupos, no que diz respeito à escolha de 
candidatos.  

4 – O desfecho eleitoral  

Os dados que apóiam esta análise foram colhidos antes das eleições 
de 15 de novembro de 1976 e permitem detalhar as linhas básicas da 
preferência partidária, bem como admitem a análise do peso relativo dos 
vários elementos do contexto eleitoral na decisão finalmente tomada pelos 
eleitores. Contudo, os dados não “predizem” os resultados efetivamente 
observados em Caxias do Sul, onde ocorreu uma vitória maciça do MDB. A 
fim de apreciar melhor a discrepância havida entre nossos dados amos trais 
e o resultado da eleição, discutiremos a seguir uma hipótese sobre o que 
pode ter ocorrido às vésperas do pleito, e concluiremos este trabalho com a 

                                                 
7 Mais precisamente, a imagem do candidato pesava 3% para os identificados 
partidariamente e 30% para os independentes. Ver DE CEW, J. Polítical Experience and 
Electoral Behavior in Brazil: Rio Grande do Sul, tese de doutoramento, Universidade de 
Connecticut, 1977, p. 356. 
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discussão de algumas possíveis distorções na amostra. A hipótese tratada a 
seguir força-nos a apresentar algumas conjecturas baseadas na teoria do 
comportamento eleitoral. O procedimento pode parecer uma tentativa de 
explicar ex post facto os resultados, mas este é um risco inevitável, e quiçá 
válido no esforço de alcançar melhor compreensão dos acontecimentos.  

Como já foi dito anteriormente, o contexto das eleições em Caxias do 
Sul foi altamente competitivo. Esta competitividade estruturou-se 
fundamentalmente em termos partidários. Em consequência, o resultado da 
eleição dependia, de forma decisiva, dos independentes, que na hora da 
decisão, optaram em favor do MDB. Como explicar esta opção?  

O primeiro fator a levar em consideração é a possibilidade de que os 
independentes tenham constituído na sua disposição geral, um 
conglomerado de eleitores receptivos à campanha e aos argumentos do 
MDB. Em outras palavras, os independentes representavam uma massa 
eleitoral potencial para o MDB. A Tabela XIII explora esta possibilidade 
empiricamente.  

Os dados nela contidos apresentam as proporções de cada grupo, 
identificado partidariamente que não ficou satisfeito com o tratamento dado 
pelo governo ao problema em questão. Cinco problemas foram 
apresentados, e observa-se que o grau de insatisfação depende da natureza 
do problema. O custo de vida entra em primeiro lugar, seguido do 
atendimento pelo INPS. Depois vem o problema da casa própria, seguido, 
por sua vez, pelo problema do policiamento e, numa quinta posição, mais 
distante, pela questão da educação primária. Mais significativa, porém, do 
que a simples distribuição das respostas é a posição dos independentes. Em 
geral, eles se situam numa posição intermediária de insatisfação entre os 
arenistas e os emedebistas. Um certo grau de inclinação para a posição 
emedebista é visível na questão do custo de vida, o problema que evidencia 
o maior grau de insatisfação e, como se demonstrou há pouco, bastante 
importante no cálculo eleitoral dos independentes.  

A posição intermediária dos independentes indica, à primeira vista, 
que o grupo constituiu uma massa eleitoral potencial tanto para a ARENA, 
quanto para o MDB. Dito de outra forma, o MDB não gozava, em princípio, 
de acordos com estes dados, de uma vantagem potencial junto aos 
independentes. O segundo fator que devemos considerar, entretanto, é o 
contexto eleitoral.  
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Tabela XIII – Porcentagem que considera que o problema não está sendo resolvido 
satisfatoriamente, por identificação partidária. (*)  

Problema ARENA Independente MDB 
1) Atendimento pelo INPS 16 24 41 
2) Casa própria através do BNH 27 30 36 
3) Educação primária 4 4 6 
4) Policiamento 27 30 31 
5) Custo de vida 60 76 82 
(N) 279 130 267 
(*) O complemento destas porcentagens corresponde aos que estão satisfeitos com 
o desempenho governamental em cada um dos cinco problemas.  

O contexto eleitoral favoreceu ao MDB. Como partido no poder em 
todos os níveis (prefeitura, governador do estado e presidência), a ARENA 
dificilmente escapava do ônus político da insatisfação relativa a problemas 
existentes. Se havia insatisfação com a inflação ou com o atendimento pelo 
INPS, com a situação habitacional ou com a qualidade do policiamento em 
Caxias, esta insatisfação deveria recair sobre o partido governamental e ter 
consequências favoráveis ao MDB, partido não responsável pelos 
problemas e até mesmo o porta-voz dessa insatisfação na campanha 
eleitoral.  

O fiel da balança significativo são os independentes. O grupo que 
poderia ter sido uma massa eleitoral potencial tanto para a ARENA como 
para o MDB está envolto num contexto eleitoral favorável ao MDB. Mas 
quase a metade dos independentes ainda está indecisa. De qualquer modo, 
os independentes tiveram que chegar a uma decisão eleitoral. Embora 
existam sinais que indicam uma tendência para o MDB, o que poderia ter 
ocorrido para reforçar esta tendência e dar, efetivamente, a vitória eleitoral 
à oposição?  

Esta questão requer que uma característica particular dos 
independentes seja reconhecida. Os independentes não somente constituem 
o grupo mais indeciso eleitoralmente, devido, em boa parte, à ausência de 
um ponto de referência de identificação partidária, mas são também o grupo 
menos envolvido e menos interessado na política em geral. Os dados da 
Tabela XIV mostram o baixo grau de envolvimento e de interesse pela 
política e pelo processo eleitoral dos independentes.  
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Tabela XIV – Interesse e envolvimento político por identificação partidária (Em 
percentagens). (*)  

 ARENA INDEPENDENTE MDB 
Conversou muitas vezes sobre a eleição com 
pais ou parentes 

54 10 37 

Conversou muitas vezes sobre a eleição com 
colegas de trabalho 

49 13 38 

Tem muito interesse na política 15 9 14 
Está muito preocupado com o resultado das 
eleições 

54 15 39 

(N) 286 136 269 
(*) O complemento destas porcentagens corresponde aos que conversaram. poucas 
vezes, não conversaram, etc.  

Diante disto, a questão atrás referida deve ser reformulada. A questão 
é saber o que poderia ter tirado os independentes do seu baixo nível geral de 
envolvimento e de interesse para expô-los ao contexto da campanha 
eleitoral. Se os independentes foram expostos positivamente ao ambiente 
eleitoral, cuja direção favorecia ao MDB, a tendência eleitoral em favor do 
partido da oposição seria reforçada e a vitória eleitoral assegurada. Na 
realidade, o fragor que sacudiu, figurativamente, os independentes indecisos 
de Caxias do Sul foi o chamado fluxo de informação8. Em outras palavras, a 
influência da intensidade da campanha, da propaganda e do nível de 
atenção geral presente no contexto eleitoral. Quanto mais intenso o fluxo de 
informação, tanto mais provável que os grupos inicialmente menos 
envolvidos na atmosfera eleitoral sejam finalmente influenciados pelo clima 
eleitoral.  

Neste sentido, as eleições municipais de 1976 tiveram um aspecto 
peculiar em função das restrições impostas pela “Lei Falcão”. Como foi 
discutido anteriormente, a limitação ao uso do rádio e da televisão, a 
proibição de debate público entre os candidatos/adicionada às limitações 
pré-existentes sobre o uso da imprensa, obrigou os candidatos em Caxias do 
Sul a uma campanha eleitoral de contato interpessoal e à multiplicação de 
comícios de bairros. Ambos os partidos foram muito ativos nessa estratégia, 
embora o MDB tenha feito um esforço mais consistente. Por melhor que 

                                                 
8 Este conceito vem do trabalho de CONVERSE, Phillip, “Information Flow and the 
Stability of Partisan Attitudes”, no livro de Angus Campbell et al., Elections and the 
Political Order (New York: John Wiley & Sons, 1966) p. 136-137. 
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seja, entretanto, uma campanha baseada em contatos interpessoais, a maior 
penetração ocorre através do rádio e da televisão, que atraem uma vasta 
audiência e não requerem que o indivíduo saia de casa, sendo, pois, a 
melhor maneira de elevar o fluxo de informação e expor os menos 
envolvidos ao contexto eleitoral.  

A campanha da ARENA ajudou a elevar o fluxo de informação. A 
participação ativa de ex-governadores arenistas (Euclides Triches, Ildo 
Meneghetti), do vice-governador do estado, Amaral de Souza, da instalação 
do governo estadual de Sinval Guazzelli por três dias na cidade e, mais 
importante ainda, a visita e o discurso do presidente Ernesto Geisel durante 
a campanha, serviram para gerar publicidade e atrair a atenção de um 
público maior do que seria esperado e para levá-lo, numa situação 
condicionada pela Lei Falcão, a envolver-se no contexto eleitoral.  

Este ponto é fundamental. O que ocorreu foi, de fato, a elevação do 
fluxo de informação e, consequentemente, da visibilidade do contexto 
eleitoral. Os independentes e os outros indecisos tiveram sua atenção 
chamada para o contexto da campanha. Com o contexto eleitoral mais 
evidente, tornando-se a atmosfera política mais intensa, os indecisos 
tiveram melhores condições de avaliar os candidatos, os problemas locais e 
o custo de vida, e optaram, provavelmente, em favor do candidato 
emedebista. Se os indecisos nesta avaliação tivessem chegado à conclusão 
de que o candidato arenista era melhor ou de que a solução dos seus 
problemas locais e do custo de vida seriam melhor resolvidos pela ARENA, 
talvez tivessem votado com o partido do governo: Neste caso, a ARENA e 
não o MDB teria sido vitoriosa. Entretanto, tudo leva a crer que o contexto 
eleitoral favorecia ao MDB, e o irônico é que foi o estilo da campanha 
arenista que estimulou os indecisos a se envolverem no contexto eleitoral.  

5 – Uma ressalva -a pesquisa e os números  

Esta interpretação da eleição em Caxias nos parece válida, mas 
dificilmente suficiente para explicara dimensão da vitória emedebista, onde 
Mansueto Serafini ganhou por uma margem de 12.000 votos. Em parte, a 
possibilidade da expressiva vitória emedebista não é evidente nos dados 
devido ao método usado na sua coleta.  
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As informações utilizadas no trabalho são oriundas de um 
questionário ministrado a cidadãos do município de Caxias do Sul. Dentro 
do total entrevistado, que foi de 883, o eleitorado qualificado a votar nas 
eleições foi de 714 pessoas. As pessoas foram selecionadas entre os 
habitantes de um município por uma técnica aleatória. Os domicílios, por 
sua vez, foram selecionados aleatoriamente com base em um registro de 
imóveis usado para fins do imposto predial.  

Este registro de imóveis era o melhor meio existente na época para 
identificar domicílios. Mesmo assim, cremos que o registro não representou 
bem a realidade habitacional de Caxias. Primeiro, porque o registro tende a 
subestimar as malocas e outras construções Semelhantes. Segundo, porque 
Caxias do Sul tem sido alvo de um fluxo migratório de grandes proporções. 
De acordo com estimativas, mais de 7.000 famílias têm chegado a Caxias 
anualmente, desde 19749. Por melhor que seja estruturado, duvidamos de 
que o serviço de cadastramento da Prefeitura tenha conseguido dominar 
integralmente a explosão habitacional associada com este fluxo 
especialmente quando se trata de construções mais humildes ou distantes do 
centro.  

A consequência é que a pesquisa não representou adequadamente 
este novo e expressivo grupo populacional. Este grupo migrante é 
constituído, majoritariamente, de mão-de-obra rural excedente, oriunda, em 
boa parte, dos municípios “lusos” da zona pastoril dos Campos de Cima da 
Serra, tais como São Francisco de Paula, Bom Jesus e Vacaria, e 
provavelmente adquire em Caxias uma predisposição eleitoral para votar 
com o MDB. Como foi indicado anteriormente, havia 6.782 novos 
alistamentos eleitorais em 1976 e 4.418 transferências de títulos eleitorais. 
Sabe-se que uma grande parte das transferências e dos novos alistamentos 
está associada com o fluxo migratório, que tem um forte sabor emedebista. 
Portanto, na medida em que os dados da pesquisa não refletem bem este 
grupo, sugerem uma situação de equilíbrio entre os candidatos bem maior 
do que provavelmente existia.  

Existe ainda um outro contingente eleitoral que não foi representado 
pela pesquisa. Neste caso, a sua representação era impossível. Trata-se do 
                                                 
9 DE CEW, J., A YDOS, E. e LUCAS, L.C. – Déficit Habitacional; Quantificação da 
Necessidade Habitacional no Rio Grande do Sul, 1970-1973 (Porto Alegre; IESPE PUCRS, 
1975) p. 118. 
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contingente de eleitores de Caxias morando em outros municípios, mas que 
não transferiram seu título e votaram na sua cidade de origem no dia da 
eleição. A dimensão deste grupo de caxienses é impossível estimar. Mas, 
situando-se a apenas duas horas de ônibus de Porto Alegre, não há de se 
supor que seja inexpressiva. Sendo Porto Alegre e a área metropolitana da 
cidade fortemente favoráveis ao MDB, é inteiramente possível que o 
referido contingente volte para Caxias do Sul impregnado desta disposição 
eleitoral.  

A vitória do candidato emedebista sobre o seu contendor por uma 
margem de 12 mil votos, pois, ganha mais sentido quando estes dois 
contingentes eleitorais (que não estão bem representados nos dados) são 
levados em consideração.  

6 – Conclusão  

A análise das eleições municipais em Caxias do Sul focalizou o 
processo eleitoral a partir da hipótese de que existe uma estruturação básica 
no eleitorado, definida pelos padrões de identificação partidária. No caso de 
Caxias do Sul, estes padrões descreveram uma situação de equilíbrio na 
qual os independentes, constituídos por uma maioria de indecisos, 
decidiram o resultado das eleições. O problema analítico central tornou-se, 
pois, o de como explicar o comportamento eleitoral dos independentes. 
Considerando-se a característica comprovada do não envolvimento político 
dos independentes, os conceitos de contexto eleitoral e de fluxo de 
informação foram utilizados para explicar o que aconteceu.  

Este tipo de análise corre o risco de divorciar o indivíduo da sua 
situação na sociedade, de um lado, e provocar questões de coexistência 
entre a análise neste estilo e outras vias analíticas, de outro.  

Nesta perspectiva, parece útil retomar os fundamentos teóricos de 
nossa explicação. Primeiro, é importante ressaltar que a identificação 
partidária é uma disposição individual e grupal determinada por diversos 
atores, sendo que primordialmente pela situação sócio-econômica do 
indivíduo ou do grupo na sociedade. Embora não seja perfeitamente 
correlacionada com a posição objetiva do indivíduo, o fato de que a 
preferência varie sistematicamente de acordo com a posição social indica 
que esta disposição não é aleatoriamente estabelecida. A ênfase dada 
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durante a análise aos arenistas e emedebistas não deve, pois, obscurecer que 
estes rótulos descrevem grupos sociais reais com posições sócio-
econômicas diferenciadas. Os partidos não são abstrações, mas representam 
eleitorados distintos e socialmente identificados.  

A lógica da análise utilizada neste ensaio serve adequadamente 
sempre que a identificação partidária seja uma realidade. Isto, por sua vez, 
depende da tradição e do grau de institucionalização partidária. Caxias do 
Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul, tem um alto grau de 
institucionalização partidária e, neste sentido, talvez seja um caso atípico no 
Brasil. Quando esta não for a situação, outras estratégias de análise, mais 
voltadas para as variáveis sócio-econômicas, poderão ser mais 
aconselháveis.  

A ausência, entretanto, de uma estruturação em termos de 
identificação partidária (como no caso dos independentes) admite maior 
influência de outros elementos do contexto eleitoral. Como foi demonstrado 
no cálculo do perfil da decisão eleitoral para os sem identificação partidária, 
variáveis típicas do contexto eleitoral podem ser muito importantes na 
decisão eleitoral. Evidentemente, quanto maior o grupo sem um ponto de 
referência partidária, tanto maior será a influência de tais variáveis 
contextuais ou sócio-econômicas.  

Nas duas últimas eleições no Brasil (1974 e 1976), por exemplo, os 
elementos do contexto eleitoral têm sido favoráveis, em geral, ao MDB, que 
tem lançado candidatos atraentes num período em que a imagem do 
“milagre brasileiro” começou a dissolver-se. Nesta situação concreta, a 
inflação e o custo de vida tornaram-se elementos visíveis, mas não são os 
únicos elementos deste contexto. As preocupações básicas do eleitorado 
com saúde pública, habitação, segurança pessoal e com os problemas 
associados ao crescimento urbano vêm-se agregando a outras preocupações 
de muitos grupos sobre o destino e a natureza do sistema político vigente. O 
MDB tem se beneficiado disso. Em certas situações onde a identificação 
partidária parece menos significativa, como no estado de São Paulo, um 
candidato quase desconhecido, porém com certa atração pessoal, o senador 
Orestes Quércia, foi tão beneficiado pela flexibilidade do eleitorado num 
contexto favorável ao MDB que obteve uma vitória eleitoral quase sem 
precedentes. Semelhante fenômeno seria dificultado, no Rio Grande do Sul, 
pela estruturação das preferências partidárias pré-estabelecidas, e apenas 
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um número reduzido de eleitores responderia facilmente aos apelos mais 
salientes do contexto eleitoral.  

Estas considerações finais parecem válidas para a compreensão das 
eleições em geral, embora existam diferenças essenciais dentre os diferentes 
níveis de eleições. Tradicionalmente, as eleições majoritárias ao nível 
nacional ou estadual (presidente, governador e senador) são caracterizadas 
pela presença de questões mais abrangentes e por um fluxo de informação 
mais intenso, devido à atração que estas posições políticas exercem sobre a 
opinião pública em geral. Consequentemente, há maior variação nos 
resultados eleitorais nestes níveis, em função do impacto sobre o eleitorado 
dos elementos contextuais, estimulados pelo fluxo de informação.  

As eleições proporcionais a nível estadual (deputados estaduais e 
federais) e as eleições municipais não são caracterizadas, via de regra, por 
um fluxo de informação muito intenso, precisamente pelo fato de que estas 
competições não desenvolvem o mesmo grau de atração do que as outras, e, 
em consequência, o impacto dos elementos do contexto eleitoral é menor. 
Os resultados eleitorais nestes níveis demonstram, pelo menos no caso do 
Rio Grande do Sul, uma grande estabilidade eleitoral.  

O caso de Caxias do Sul demonstra, entretanto, que mesmo numa 
eleição municipal o contexto eleitoral é significativo. A questão básica é 
determinar quais os elementos que vão compor este contexto. No exemplo 
de Caxias do Sul, os problemas econômico-sociais de ressonância local 
tiveram uma presença destacada. Alguns problemas nacionais, como o 
custo de vida, foram também inseridos no contexto eleitoral de Caxias, 
embora de uma forma menos enfática. O fato, também, de que a competição 
eleitoral reuniu apenas um concorrente de cada partido, em contraste com 
situações de sublegendas, contribuiu para que as imagens dos candidatos 
locais entrassem no contexto. Em Caxias do Sul, portanto, houve uma 
eleição municipal típica ao mesmo tempo em que a realidade local refletia 
uma problemática maior, de caráter nacional. É provável que o tempero 
nacional colocado no contexto eleitoral de Caxias do Sul tenha resultado do 
esforço da campanha emedebista local em chamar atenção para questões 
mais amplas, esforço este facilitado pela presença de personalidades, 
políticas nacionais e estaduais na campanha. Se este contexto eleitoral não 
tivesse sido criado com tais características é bem possível, que as eleições 
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tivessem uma configuração bem mais localista e os resultados eleitorais 
fossem diferentes.  

Portanto, para entender melhor os resultados eleitorais em outros 
municípios, os conceitos de identificação partidária (não esquecendo a 
possibilidade da ausência desta identificação), de contexto eleitoral, de 
fluxo de informação, bem como o papel dos partidos na formação do 
contexto, parecem úteis se tivermos a cautela de respeitar as situações 
específicas de cada município e cada estado.  

Mesmo assim, qualquer individualização da análise a nível local não 
deveria perder uma visão mais abrangente e inclusiva da política eleitoral 
no Brasil. A luta eleitoral em Caxias do Sul não ocorre meramente entre 
arenistas e emedebistas, mas representa, no fundo, uma competição entre 
interesses que apóiam o status quo existente no país e os interesses que o 
contestam. Explícita ou implicitamente, a ARENA simboliza as orientações 
oficialmente tomadas pelo sistema político vigente, ou seja, o 
desenvolvimento capitalista sob um ambiente de paz social controlada. O 
MDB, por sua vez, embora não questione o modelo capitalista globalmente, 
insiste na redemocratização do regime e na melhor distribuição dos 
benefícios da sociedade. Esta clivagem básica representa a verdadeira 
problemática da política brasileira.  




