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CLASSE SOCIAL E OPÇÃO PARTIDÁRIA: AS ELEIÇÕES DE 1976 
EM JUIZ DE FORA * 

Fábio Wanderley Reis**  

1. Introdução: As Eleições e o Problema Institucional  

A fluidez do processo político brasileiro com frequência prepara 
armadilhas para o analista, mas por vezes também o auxilia. Não muito 
tempo atrás, a preocupação de realizar estudos a respeito de eleições no 
Brasil tinha que enfrentar, em certos setores, uma atitude de ceticismo que 
podia pretender justificar-se por aspectos do cenário político do país que se 
diriam óbvios. Trata-se, afinal, de um regime autoritário, assentado no 
recurso a instrumentos de coerção incontrastáveis e presumivelmente capaz 
de mobilizar tais instrumentos de forma a neutralizar a manifestação de 
preferências eleitorais que eventualmente se oriente em direções 
incompatíveis com os desígnios do núcleo de poder que o sustenta. A 
realização de eleições não representaria senão um ritual pseudodemocrático 
para efeito de imagem externa e de manipulação interna. As crises que 
pudessem decorrer de resultados eleitorais adversos não fariam mais do que 
sinalizar para os titulares do poder autoritário a necessidade de reativação 
dos dispositivos de segurança do regime, os quais, tendo se mostrado 
durante longos anos eficazes em garantir sua preservação, estariam agora, 
ao cabo de um período em que se desenvolveram e sofisticaram, em 
melhores condições para o cumprimento da tarefa. A isso se poderia 
acrescentar o que se costuma descrever como a falta de “consciência 
política” do eleitorado brasileiro, que, apesar da ocorrência de fatores mais 
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ou menos circunstanciais ou permanentes de insatisfação, asseguraria o 
êxito dos esforços propagandísticos e de manipulação simbólica e permitiria 
manter a taxa de coerção direta dentro de limites viáveis.  

Na perspectiva de 1978, entretanto, essa posição se defronta com 
uma primeira dificuldade na simples observação da ressonância crescente 
das disputas eleitorais no processo político brasileiro dos últimos anos. 
Basta comparar o interesse despertado pelo pleito municipal de novembro 
de 1976 com o “não-evento” representado pelas eleições do mesmo tipo 
realizadas em 1972, por exemplo, para que se perceba que a história 
eleitoral do período pós-64 envolve aspectos que aquela avaliação deixa na 
sombra. Se nos detemos, porém, a examinar o diagnóstico do quadro 
político brasileiro que ela encerra, vemos que aí se destaca o que se passa 
em dois planos desse quadro e a articulação que entre eles se estabelece, e 
que temos nisso uma boa via de acesso à apreensão talvez mais adequada 
das conexões entre o processo eleitoral e o problema institucional brasileiro.  

O primeiro plano tem a ver com os mecanismos em operação 
interiormente ao próprio núcleo de poder autoritário e seu aparato de 
sustentação. A questão crucial é aqui a de saber se tais mecanismos são de 
molde a assegurar a preservação do regime independentemente do grau de 
apoio popular com que possa contar – o qual teria no processo eleitoral a 
forma mais importante de se manifestar – ou, ao contrário, se seria possível 
desvendar, no interior do próprio “sistema”, a atuação de fatores que 
acarretariam a exigência de maior sensibilidade à opinião pública e às 
aspirações populares do que a que se tem expressado em esforços de 
propaganda. O segundo plano diz respeito precisamente às disposições 
existentes no seio do eleitorado e ao significado efetivo a lhes ser atribuído 
no que se refere às perspectivas de que um regime da natureza do que se 
encontra atualmente em vigor no país venha a ser objeto de aquiescência e 
legitimação, como condição para sua estabilização institucional em termos 
compatíveis com os desígnios fundamentais do projeto autoritário.  

A esta altura, dificilmente a primeira parte dessa dupla indagação 
comportaria mais de uma resposta. Já são sobejamente claros os problemas 
relativos à manutenção da coesão interna do “sistema” nas condições 
próprias do governo autoritário, em que a corporação militar, como 
decorrência de seu predomínio incontrastado e de seu papel como fonte 
principal de recrutamento das lideranças políticas decisivas, passa a 
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constituir-se em um organismo exposto à competição e à dissensão internas. 
Problemas de ortodoxia revolucionária e de decidir quem ou que setores, 
em determinadas circunstâncias, falam em nome dos verdadeiros interesses 
do regime tenderão então a acirrar-se, emergindo de maneira crítica nas 
questões ou nos momentos em que esteja envolvido o problema sucessório. 
A tendência bastante clara parece ser a de que tais dificuldades se agravem 
com o passar do tempo, por um lado como consequência de interesses 
criados e frustrações acumuladas entre os componentes do núcleo mais 
íntimo de poder, por outro em decorrência do próprio êxito do sistema em 
implantar e desenvolver o aparato destinado a garantir sua segurança, o qual 
termina por erigir-se, em alguma medida, em núcleo autônomo com 
pretensões de ditar a ortodoxia do regime.  

Torna-se, assim, problemático qualquer projeto que pretenda 
assegurar a institucionalização ou regularização do processo político e 
garantir, ao mesmo tempo, a continuidade sem retoques da situação de 
predomínio incontrastado e incontrastável da corporação militar. A saída da 
“abertura” ou “distensão”, que aparece ciclicamente como proposta dos 
escalões mais altos do regime e se encontra agora consagrada no projeto de 
“reformas”, parece corresponder – antes que aos pruridos democráticos 
pessoais de tal ou qual líder – à resposta a problemas inerentes ao próprio 
regime autoritário: na medida em que assegure a expansão da esfera dentro 
da qual se desenvolve o processo político, favorecerá ela a coesão interna 
da corporação militar, como componente decisivo do “sistema”, ao 
propiciar o elemento de contraste e ao reduzir os prêmios oferecidos à 
participação bem sucedida na competição que se trave interiormente às 
forças armadas. Essa estratégia, porém, envolve claramente os seus próprios 
riscos, sobretudo o de levar, como presentemente se observa, as fissuras 
potencialmente existentes no interior do “sistema” a se traduzirem em 
articulações entre setores da corporação militar e da sociedade civil. Do 
ponto de vista do “sistema” agrava-se, assim; o problema que se trata de 
resolver, com o perigo de comprometer-se de vez a possibilidade de atuação 
efetiva por parte das forças armadas que decorre de sua autonomia ou 
insulamento e coesão. Talvez mais importante, contudo, é o fato de que, 
ainda que esse perigo mais sério para o regime possa ser evitado, é 
extremamente problemático o objetivo de conter qualquer tentativa de 
abertura dentro de moldes e limites compatíveis com a opção 
“constitucional” ou com a “fórmula política” básica em vigor, a qual tem 
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como característica central a exigência de restrições estritas e de controle 
sobre a maneira como se há de dar a participação política dos setores 
populares. Pois, nas condições que caracterizam atualmente a estrutura 
social do país, qualquer arranjo institucional que em algum momento dê 
voz ao eleitorado (e como pensar em saída que permita superar os dilemas 
da coesão interna e exclua a consulta ao eleitorado?) não poderá escapar à 
sensibilidade dos setores populares majoritários, tendendo fatalmente a 
reincorporar ao processo político alguns dos ingredientes do antigo e 
proscrito populismo.  

A conclusão que parece desprender-se disso é a de que dificilmente 
haverá saída para os problemas do regime fora de alguma forma de 
legitimação do mesmo aos olhos do eleitorado, como condição para que se 
minimizem os riscos da abertura. Seria concebível que esse esforço de 
legitimação se orientasse na direção de criar para o regime perspectivas de 
evolução em que, através da combinação de concessões efetivas e maior 
sensibilidade aos problemas e demandas populares com esforços 
intensificados de manipulação simbólica, pudesse ele próprio vir 
eventualmente a beneficiar-se das características do eleitorado brasileiro 
que tornaram possível o populismo no país e que parecem fazer dele ainda 
um resultado provável se se altera o quadro político-institucional. Sem 
entrar a discutir o significado que caberia atribuir a uma evolução desse 
tipo, numa perspectiva de mais curto prazo três possibilidades parecem 
existir, apreciadas as coisas do ponto de vista meramente lógico: ou o 
regime, diante das ameaças de dissensão e das pressões em favor da 
abertura total, rearticula-se pelo recurso aos instrumentos de coerção e 
reafirma sua face mais dura; ou se impõem as demandas de democratização 
plena, valendo-se da ativação das fissuras na base de sustentação militar do 
regime; ou um compromisso se obtém, possivelmente em torno de algum 
programa de reformas moderadas. No primeiro caso adiam-se, ao preço de 
seu agravamento, os problemas que a análise tenta mostrar, e abrem-se 
talvez as portas para experiências que combinem mobilização e 
manipulação. No segundo, naturalmente, os eleitores brasileiros terão 
presença decisiva.  

No terceiro assistiremos, por prazo indefinido, a more of the same 
isto é, a busca tensa e cíclica de legitimidade e controle. Em qualquer 
eventualidade, porém, conhecer a maneira como se estrutura o eleitorado e 
as disposições que manifesta é tarefa que se impõe.  
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* * * 

Se partimos dos debates pós-eleitorais sobre qual dos partidos 
“realmente” venceu as eleições municipais de 1976, as evidências 
disponíveis quanto às inclinações do eleitorado brasileiro podem parecer, à 
primeira vista, bastante complexas e sinuosas, sugerindo um quadro algo 
caótico. Essa impressão começa a modificar-se, contudo, quando se 
ponderam alguns pontos. Em primeiro lugar, as mesmas dúvidas poderiam 
justificar-se, vistas as coisas de certo ângulo, com respeito aos resultados de 
1974. Argumentos sobre quem ganhou foram efetivamente esgrimidos a 
propósito daquelas eleições, já que, em termos partidários, os padrões de 
votação para o Senado, a Câmara Federal e as Assembleias Legislativas 
com frequência diferem. Em segundo lugar, a questão dos critérios para se 
falar em vitória de um ou outro partido no último pleito já havia surgido 
bem antes da data das eleições precisamente porque já se podia prever com 
antecipação muito do quadro que efetivamente resultou da apuração dos 
votos: a vitória do MDB em certos Estados e nos grandes centros, e o 
predomínio da ARENA nos pequenos municípios do interior. Finalmente, 
há uma óbvia congruência entre os dois pontos anteriores, no sentido de que 
muitos dos mecanismos que atuaram para reduzir a consistência partidária 
dos votos para os diferentes níveis em 1974 são justamente aqueles que 
permitiram antecipar com bastante segurança os resultados das últimas 
eleições municipais, e as disposições introduzidas pela Lei Falcão com 
respeito à campanha eleitoral não visavam senão garantir e intensificar sua 
eficácia.  

Há, assim, apesar de que 1974 tenha sido visto com boas razões 
como um expressivo triunfo do MDB (pelos resultados obtidos sobretudo 
ao nível da eleição para o Senado) e de que 1976 tenha revelado a conquista 
pela ARENA do maior número de votos e de prefeituras, um claro elemento 
de continuidade entre os dois eventos, e o aparente paradoxo aí envolvido 
não é mais do que aparente. O padrão subjacente, que transparece com 
indiscutível nitidez, é o que já foi sobejamente ressaltado por jornalistas e 
cientistas políticos: o núcleo de inconformismo no panorama político 
brasileiro da atualidade está representado sobretudo pelo; polos dinâmicos e 
modernos da vida brasileira correspondentes às regiões urbanizadas, 
industrializadas e em expansão, nas quais se concentram grandes 
contingentes populacionais, enquanto os padrões que tradicionalmente 
caracterizaram a estrutura clientelística de nossa vida política seguem em 
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operação nos municípios do interior e nas regiões mais atrasadas, fazendo 
destas o reduto principal em que podem pretender eficácia os mecanismos 
propagandísticos e de controle à disposição do regime.  

Reconhecido esse fato, porém, sobra muito por ser feito. Onde se 
encontra o limite entre os dois mundos descritos acima de maneira polar, 
qual a extensão e a natureza da zona de fronteira? Qual o alcance do 
inconformismo que se expressa nos centros urbanos? Como se articula 
nesse quadro a estrutura de classes sociais, qual o significado real da 
tendência popular a votar pelo MDB nos grandes centros? Que relevância 
terá, além da linha que separa o mundo metropolitano dos centros urbanos e 
o mundo provinciano do interior, o limiar deparado pela juventude ao 
penetrar um mundo político que não a estimula à participação? Que 
consequências extrair de tudo isso quanto aos prospectos relacionados à 
eventual alteração do quadro político-partidário?  

O presente capítulo dedica-se a explorar alguns aspectos dessas 
questões, valendo-se principalmente de dados coletados em Juiz de Fora, 
Minas Gerais, por ocasião das eleições de 1976, como parte do projeto de 
pesquisa descrito anteriormente neste volume. Tomando as eleições 
municipais daquele ano, sobretudo como ocasião oportuna para o exame de 
problemas que se colocam em plano nacional, a análise busca com 
frequência explorar as correspondências entre as observações permitidas 
especificamente pelos dados da pesquisa e as relativas a outros momentos e 
lugares. Procura-se combinar, porém, as indagações de ordem geral com a 
preocupação de dar conta do que se verifica no plano local – mesmo porque 
as circunstâncias que caracterizam o pleito de 1976 em Juiz de Fora 
emprestam-lhe grande interesse do ponto de vista de questões que se situam 
no plano nacional.  

2. Juiz de Fora: estrutura sócio-econômica e retrospecto político-
partidário  

Foram dez anos de predomínio emedebista em Juiz de Fora, de 1966 
a 1976. Durante uma década, a cidade gozou da fama de uma inflexível 
alma oposicionista, traduzida em um senador, vários deputados federais e 
estaduais, prefeitos e vereadores abençoados pela sigla do MDB. Nas 
últimas eleições municipais, entretanto, Juiz de Fora mostrou que ou não é 
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tão oposicionista assim, ou é ainda mais oposicionista do que se pensava: 
votou contra o próprio partido de oposição, dando a vitória à ARENA.  

Uma das mais importantes cidades de Minas Gerais, Juiz de Fora alia 
sua condição de município industrial à de centro comercial de grande 
evidência. Criada em 1850, teve como atividade econômica básica o plantio 
do café, que aos poucos foi sendo substituído pela pecuária. O esgotamento 
dos solos pela cultura cafeeira, a valorização dos produtos da pecuária em 
consequência da expansão urbana e da formação de importantes centros 
consumidores, bem como o desenvolvimento dos transportes, permitiram a 
especialização da área na comercialização do leite e seus derivados.  

Com uma população economicamente ativa da ordem de 32 por 
cento, a agricultura conta com 7 por cento da força de trabalho, baixa 
porcentagem que se explica pelo próprio tipo de atividade primária aí 
desenvolvida, a pecuária, que envolve reduzida utilização de mão-de-obra. 
Por outro lado, o setor terciário é bastante expressivo (58 por cento da 
PEA), principalmente no que se refere às atividades ligadas ao comércio de 
mercadorias e à prestação de serviços. A atividade industrial, introduzida no 
século XIX, desenvolveu-se graças à expansão dos mercados consumidores 
de produtos oriundos da industrialização do leite. Em 1970, segundo dados 
do censo, o setor secundário representava 35 por cento da PEA, sendo as 
indústrias têxteis e de alimentação as que concentravam o maior volume da 
produção (32 e 29 por cento, respectivamente) e empregavam a maior parte 
dos operários.  

Juiz de Fora conta hoje com uma população ao redor de 300.000 
habitantes (a estimativa do IBGE para 1975 era de 284.000) e sua taxa de 
urbanização é bastante alta (92 por cento). Sua condição de centro urbano 
importante pode ser ainda atestada por alguns indicadores de 
desenvolvimento social e de bem-estar social manipulados por Vilmar 
Faria1. Constata-se que 80 por cento da população de mais de 5 anos sabem 
ler e escrever, índice alto em comparação com a média das cidades 
brasileiras de trinta mil e mais habitantes, que é de 69 por cento. Também 
significativo é o percentual de domicílios servidos pela rede elétrica, que é 

                                                 
1 FARIA, Vilmar – Uma Tipologia Empírica das Cidades Brasileiras: Uma Análise 
Preliminar, São Paulo: CEBRAP, 1975 (mimeografado). 
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de 88 por cento, contra 64 por cento para a média das cidades brasileiras da 
mesma categoria.  

Durante muito tempo, a explicação para o amplo predomínio eleitoral 
do MDB em Juiz de Fora apontava para uma generosa herança deixada pelo 
antigo PTB: uma máquina eleitoral bem lubrificada, juntamente com um 
eleitorado em que se incluía um grande contingente de operários e que se 
achava comprometido com bandeiras populares. Vejamos, porém, um 
pouco da história político-partidária da cidade.  

Juiz de Fora mostrava algumas características bastante interessantes 
desse ponto de vista. Em primeiro lugar, oferecia um amplo espectro 
partidário, com cerca de 13 siglas, para um colégio eleitoral, em 1962, de 
aproximadamente 50.000 eleitores. Ao lado dos partidos, havia os 
sindicatos, consideravelmente atuantes e participando ativamente da vida 
política regional e federal. Em contrapartida, organizavam-se também 
várias associações patronais, sempre cortejadas pelos partidos mais 
conservadores. Existiam, ainda, os diversos grupos da Ação Católica, com 
ampla penetração na classe média e algumas tentativas de atuação na área 
operária. Funcionavam, além disso, as associações de bairros, bastante 
reivindicativas, e as instituições de representação estudantil, sempre ativas. 
Enfim, à primeira vista, Juiz de Fora poderia aparecer como uma cidade 
onde as opções ideológicas conscientes condicionariam o exercício da 
política e do voto. Paradoxalmente, entretanto, dois caciques reinavam 
tranquilos: Adhemar Rezende de Andrade, da UDN e posteriormente do 
PDC, e Olavo Costa, do PSD. Os dois chefes se substituíam periodicamente 
no poder, ou desconhecendo ou absorvendo os agrupamentos políticos 
existentes.  

Se observarmos as eleições municipais em Juiz de Fora a partir de 
1954, vamos encontrar primeiro a UDN como vencedora, elegendo como 
prefeito Adhemar Rezende de Andrade. Em 1958 o PSD retoma as rédeas 
do poder municipal, com Olavo Costa. Em 1962, Adhemar R. de Andrade 
volta a ocupar a Prefeitura, agora elegendo-se pelo PDC, com 
aproximadamente 20.000 votos, dando-se ao luxo de mudar de sigla 
partidária e, assim mesmo, vencer. O vice-prefeito foi eleito pelo PR, de 
penetração maior nos limites do Estado. O PSD consegue uns minguados 
1.500 votos, enquanto o PTB chega aos 7.600. O candidato da UDN é o 
menos votado, com 644 votos, atrás, inclusive, do PRT. Para provar a força 
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do cacique eleito, basta observar um detalhe: todos os outros candidatos a 
prefeito tiveram votações menores do que as de seus respectivos vices, o 
que indica que Andrade absorveu votos de todos os outros candidatos a 
prefeito. Em relação à Câmara Municipal, a divisão foi a seguinte: 4 
vereadores para o PTB, 3 para o PSD, 2 para a coligação PRP-PL, 2 para o 
PSP, 2 para o PDC, 1 para o PSB e 1 para o PR. A UDN não conseguiu 
eleger sequer um candidato a vereador.  

É óbvio que os dados brutos do TRE não permitem alcançar as 
alianças, os rompimentos e as pequenas traições dos grupos políticos. Mas 
permitem, de qualquer forma, constatar que o PTB (apesar de já se haver 
transformado isoladamente na maior força eleitoral da cidade, como indica 
a distribuição dos votos para vereador) não possuía uma máquina eleitoral 
tão bem lubrificada assim, ou, se possuía, não sabia como utilizá-la, o que 
dá no mesmo. Finalmente, pode-se perceber que esta eleição marca o início 
da decadência udenista na cidade.  

Em 1966, as eleições municipais já encontram, naturalmente, os 
diversos partidos políticos redivididos nas siglas da ARENA e do MDB. A 
ARENA acolhe os políticos da UDN, grande parte do PSD, do PSP, do 
PDC e do PR. O MDB constitui-se pela união do PTB com dissidentes 
pessedistas, além de parte do PDC e do PR, do PSP e outros grupos 
menores, como o PSB, o PRT e o MTR. A principal esperança arenista era 
o vice-prefeito Fábio Nery, transformado em candidato a prefeito, face aos 
seus 17.000 votos em 1962. O MDB concentra suas expectativas em Itamar 
Franco, do antigo PTB, sigla pela qual tinha obtido 10.000 votos para vice-
prefeito em 1962. Além destes, os dois partidos preencheram todas as 
sublegendas.  

Os resultados favorecem amplamente o MDB. Num colégio eleitoral 
de 63.301 eleitores, o MDB consegue 35.490 votos dos 40.591 votos 
válidos. Itamar Franco é o mais votado, com 25.908 votos. Além do 
prefeito e do vice, o MDB passa a ocupar 9 vagas da Câmara, deixando as 
outras 6 para a ARENA. É de se registrar o grande número de votos nulos e 
brancos – 25% –, traduzindo certa resistência do eleitorado em vestir a 
camisa de força do AI-2.  

Um dado importante: a estrela de Itamar Franco começa a brilhar, 
enquanto a dos antigos caciques começa a se apagar. Com uma equipe 
competente, consegue modificar a face da cidade, solidificando ainda mais 
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a posição do MDB. Finalmente, um número razoável de vereadores eleitos, 
futuros deputados federais e estaduais, não possuía raízes muito fortes nos 
antigos partidos.  

Em 1970 o MDB não fez campanha, fez festa antecipada. Itamar 
Franco indica para seu sucessor outro engenheiro e empresário, Agostinho 
Pestana. A outra sublegenda é preenchida por Wandenkolk Moreira, um 
folclórico mas persistente político, candidato pela terceira vez. A ARENA, 
desanimada pela perspectiva de uma estrondosa derrota, tenta uma última 
cartada: recorre ao velho Adhemar Rezende de Andrade. A outra 
sublegenda é preenchida por um médico, Murilo Sarmento.  

Os resultados, com a percentagem de votos válidos aumentada em 
relação à eleição anterior, são os seguintes: o MDB consegue 51.889 votos, 
contra 20.615 da ARENA. O candidato indicado por Itamar Franco é 
inundado com 37.000 votos, enquanto o antigo cacique recebe apenas 
aproximadamente 10.000 votos. A distribuição de vereadores permanece a 
mesma: 9 para o MDB e 6 para a ARENA.  

O número de eleitores quase duplica de 1962 a 1970, e a maioria dos 
novos eleitores passa a votar no MDB. A supremacia emedebista então 
estabelecida na cidade parecia dever-se tanto à herança petebista como a 
novos grupos de classe média, trabalhados pela Ação Católica e pelo 
movimento estudantil, bem como a novos contingentes de operários, 
beneficiados por uma correta administração municipal. A ARENA, 
vinculada aos setores mais conservadores da cidade, não foi capaz de 
montar uma estratégia para absorver esses grupos, o que explica o fracasso 
do antigo cacique, senhor em outros tempos. Contudo, alguns dados a 
serem apresentados adiante permitirão precisar essas impressões.  

Em 1972, a ARENA tinha praticamente se desintegrado. Acreditando 
numa nova derrota, decide não lançar candidato, não se expondo, portanto, 
ao que parecia o ridículo de enfrentar o candidato natural do MDB, Itamar 
Franco. O partido oposicionista, seguro, dá se ao luxo de brigas internas: 
apesar de que ninguém se atreva a desafiar Itamar Franco, candidato único e 
sem necessidade de sublegendas de apoio, ele próprio se atreve a desafiar 
muita gente. Rompe com seu antigo aliado, Agostinho Pestana, prefeito. 
Briga com todos os seus antigos assessores, e atinge ainda alguns 
vereadores. Mas continua o favorito.  
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Neste momento, o governador Rondon Pacheco intervém 
energicamente. Se a ARENA não tem nada a perder, nem mesmo o 
prestígio, que concorra. Todos os candidatáveis, entretanto, recusam a 
honra. Os grandes se resguardam. O jeito é pegar alguém com menos a 
perder do que a própria ARENA. E surge a figura de um obscuro vereador, 
Francisco Antonio de Mello Reis, alcunhado “Chico Melado”, 
transformado agora num quixote arenista.  

Uma grande campanha de publicidade orquestra em torno do ex-
presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Filosofia da UFJF um 
coro de incisivos refrões e promessas aparentemente longe do alcance 
emedebista: “renovação”, vinculação ao governo federal, mais verbas 
estaduais, retomada da industrialização. Mello Reis é subitamente a 
personificação de um político sedutor, corajoso e capaz. O MDB, assustado, 
vai para a retranca. E quase perde o jogo. Itamar Franco consegue se eleger 
com apenas 400 votos de frente, num total de votos válidos de 83.830. Na 
Câmara, agora com 19 cadeiras, a vantagem emedebista diminui: 11 contra 
8 da ARENA.  

A ARENA ressurge em grande estilo e sua principal estrela é Mello 
Reis, ao lado do deputado federal Fernando Fagundes Netto. São políticos 
sem grandes vinculações com os antigos e, na verdade, os criadores da 
ARENA de Juiz de Fora. E, apesar do desastre de 1974, quando Itamar 
Franco consegue se eleger para o Senado e o MDB consegue a maioria de 
votos em Juiz de Fora, a ARENA continua a se preparar. Mello Reis funda 
um jornal semanal e estabelece um cronograma de visitas que lhe permita 
chegar a todos os pontos e setores da cidade.  

Do lado do MDB, as coisas tendem a piorar. Itamar Franco, alçado às 
alturas da política nacional, abandona a Prefeitura à administração de seu 
vice, Saulo Pinto Moreira. O grupo de Itamar fica tão desgastado que não 
consegue colocar sequer um representante no Diretório Municipal. Além 
disso, outros dois grupos emedebistas se engalfinham em intermináveis 
brigas e discussões.  

A campanha de 1976 começa com a ARENA bem estruturada, 
lançando três candidatos, embora Mello Reis seja o favorito. Cada um dos 
candidatos arenistas explora supostos pontos fracos do MDB: renovação de 
lideranças, integração com o governo federal e estadual e atendimento aos 
bairros. O favoritismo de Mello Reis estimula maior coesão das hostes 
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arenistas. Os outros dois candidatos, Waldir Bessa e Osmar Surerus, 
aparecem como candidaturas de apoio.  

No MDB, Sérgio Olavo Costa, filho do antigo cacique Olavo Costa, 
lança-se candidato. Depois de algum tempo, e em composição com o grupo 
de Itamar Franco, que indica o candidato a vice, Tarcísio Delgado, 
combativo deputado federal, coloca a sua candidatura. A terceira 
sublegenda fica vazia, numa estratégia fatal para o partido oposicionista.  

Poucos dias antes da eleição, o presidente Ernesto Geisel visita a 
cidade e inaugura as obras da Siderúrgica Mendes Junior, transformadas em 
doação da ARENA e do governo federal à cidade. Nenhum emedebista – 
incluindo o prefeito – é convidado para as solenidades, embora a decisão da 
implantação da siderúrgica e os contratos necessários tenham sido assinados 
durante a gestão de Itamar Franco. De qualquer maneira, a visita 
presidencial rende juros à ARENA, que reforça ainda mais o seu 
favoritismo. Nas urnas, do total de 112.664 votos para prefeito, o eleitorado 
de Juiz de Fora dá 50,7 por cento à ARENA (dos quais 50.505 a Mello 
Reis, o candidato vitorioso) e 45,0 por cento ao MDB. A ARENA elege 
ainda 10 vereadores, contra 9 do MDB2.  

3. A identificação partidária e sua significação  

Observemos a Tabela I. Verificamos aí existir íntima associação 
entre a preferência partidária declarada pelos entrevistados e sua intenção 
de voto: somente no caso daqueles que não têm preferência entre os 
partidos existentes e no pequeno grupo dos que se furtam sequer a 
responder à pergunta sobre identificação ou preferência partidária é que as 

                                                 
2 Para efeito de comparação, são as seguintes as percentagens obtidas em nossa amostra 
entre os que tinham condição de votar: 

Pretendiam votar pela ARENA 48% 
Pretendiam votar pelo MDB 36% 
Indecisos 8% 
Pretendiam anular o voto ou votar em branco 1% 
Não pretendiam votar 2% 
Não responderam 5% 

Vê-se que há certa discrepância com os resultados oficiais quanto ao voto pelo MDB. Isso 
parece indicar que a maior parcela dos 8 por cento de indecisos correspondia a eleitores 
desse partido, o que é congruente com o “clima arenista” que parece ter caracterizado as 
eleições de 1976 em Juiz de Fora, como veremos. 
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respostas tendem a distribuir-se pelas diversas categorias quanto ao voto 
para prefeito; ao contrário, concentram-se maciçamente nas categorias 
correspondentes a ARENA e MDB entre os entrevistados que declaram 
preferir ou sentir-se identificados com o partido respectivo. Do ponto de 
vista de nossas principais indagações, as observações permitidas pela 
Tabela I, são básicas, podendo servir como ponto de partida para os 
desdobramentos da análise a ser empreendida.  

De certo ângulo, parece banal a informação mais saliente nela, 
contida, que acabamos de ressaltar: os que declaram preferir um partido 
votam em sua quase totalidade por esse partido. Afinal, ou se trata de 
preferências autênticas, cristalizadas talvez ao longo do tempo e 
possivelmente condicionadas por interesses estáveis e opções de natureza 
ideológica, ou, ao contrário, a preferência declarada por um ou outro 
partido poderia ser vista como forma diferente de se expressar precisamente 
a decisão de se votar por esse partido, mesmo e sobretudo nos casos em que 
essa decisão seja tomada de maneira algo fortuita ou “irracional”. De 
qualquer forma, não haveria razão para se esperar senão intensa correlação 
entre voto e preferência partidária, e a tabela não faria mais do que reiterar a 
associação entre as duas variáveis repetidamente encontrada em estudos 
anteriores no país e no exterior.  

Tabela I – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito e preferência partidária (%).  

Preferência partidária 
Voto para prefeito  

ARENA MDB Nenhum NS, NR 
ARENA  74 3 26 10 
MDB  1 72 21 7 
Indecisos  0 3 21 13 
Nulo/branco  0 0 2 3 
Não vota p/qualquer razão  23 21 28 40 
NR  2 1 2 27 
(N)  (316) (241) (187) (30) 

Contudo, a alternativa formulada não é rigorosamente correta, pois 
podemos dar-nos conta de que ela contempla casos polares entre os quais há 
lugar para diversos outros, que apresentarão matizes variados conforme se 
aproximem de um ou outro extremo. Depois, é bastante claro que essa 
alternativa coloca ela própria um problema de fundamental importância, 
pois o fato de tratar-se em determinados casos de preferências “autênticas” 
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ou não terá certamente consequências políticas relevantes. Assim, a 
estabilidade das preferências partidárias, entre outros aspectos, se verá 
afetada conforme se trate de um ou de outro caso, ou conforme estejamos 
mais próximos de um polo ou de outro – e com ela a permanência das 
chances de vitória deste ou daquele partido.  

Se os dados da Tabela I são examinados a esta luz, a relevância das 
questões relacionadas à natureza das preferências partidárias e sua 
estabilidade se faz sentir, em primeiro lugar, pela evidência do predomínio 
de preferência pela ARENA que se associa à vitória desse partido no 
tradicional reduto emedebista representado por Juiz de Fora (comparem-se 
os números absolutos de cada categoria, apresentados entre parênteses). 
Mas ela se revela também por certos indícios que permitem apreender como 
que em curso o processo de mudança das preferências partidárias aí 
ocorrido: referimo-nos às maiores perdas marginais que a minoria 
emedebista sofre em comparação com a maioria arenista, sendo mais 
numerosos os emedebistas que se mostram indecisos quanto ao voto ou 
propensos a votarem pelo partido adversário.  

Além disso, os dados da Tabela I permitem verificar também que 
uma parcela substancial dos entrevistados de nossa amostra 
(aproximadamente uma quarta parte deles) declara não ter preferência entre 
os partidos, apesar de que muitos dos que compõem essa parcela se 
mostrem prontos a votar por um partido ou outro. Temos aí, certamente, 
algo que justifica pelo menos presumir, ao contrário da sugestão formulada 
acima, que a declaração de preferência partidária envolve algo mais do que 
a simples decisão, mesmo reiterada, de votar pelo partido correspondente. 
De outro lado, a dispersão da intenção de voto que se encontra nesta 
categoria e o contraste que ela representa com o que deparamos nos casos 
de preferência declarada por MDB ou ARENA impõem a suposição de que 
este “algo mais” tem importância decisiva no condicionamento do 
comportamento eleitoral.  

Destarte, o exame da relação entre o voto e preferência partidária tal 
como se mostra na Tabela I torna possível precisar diretamente por 
referência aos dados da presente pesquisa algumas das questões 
fundamentais que nos orientam. Qual o significado da identificação com 
determinado partido num ambiente político como o que caracteriza o Brasil 
dos dias atuais? Até que ponto ela poderá ser posta em correspondência 
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com a percepção de interesses em luta ou com opções ideologicamente 
estruturadas, em que medida se relaciona com objetos efetivos ou potenciais 
de disputa na arena política? Que sentido atribuir à estabilidade ou 
instabilidade das preferências partidárias, às continuidades que as 
preferências atuais possam representar com respeito à remota preferência 
por partidos extintos ou, ao contrário, às rupturas que elas envolvam face às 
tendências de um par de anos atrás ou pouco mais? Por que, finalmente, 
num contexto crescentemente oposicionista em âmbito nacional e de 
expansão do partido de oposição, sobretudo nos grandes centros, ocorrem 
reviravoltas como a que se deu em Juiz de Fora, em que o segundo maior 
centro urbano de Minas, tradicionalmente emedebista, se volta para o 
partido do governo?  

Dessas questões estaremos nos ocupando em seguida. Parece 
desnecessário salientar o que elas têm de complexo e difícil, e não 
incorremos na ingenuidade de pretender dar-lhes aqui respostas taxativas. O 
leitor julgará por si mesmo até que ponto os dados que nos foi possível 
produzir e a análise em que estamos empenhados representam avanços no 
entendimento delas.  

4. As bases sociais da identificação partidária  

Comecemos a análise sistemática do significado da preferência ou 
identificação partidária pelo exame de como se relaciona com certas 
variáveis que representam dimensões básicas da estrutura social. A Tabela 
II mostra, em primeira aproximação, sua relação com o sexo, a idade, a 
escolaridade e a renda familiar dos entrevistados.  

Sexo e idade apresentam ambos fraca associação com a preferência 
partidária. Pode-se notar certa diminuição da preferência pelo MDB com a 
idade, em favor da ausência de preferência, e maior inclinação pelo MDB 
entre as mulheres. Esta última verificação é algo peculiar se confrontada 
com o que se pôde observar em pesquisas anteriores em centros como São 
Paulo e Belo Horizonte, onde os homens se mostram mais propensos a 
aderir ao MDB. A observação do efeito conjunto de sexo e idade sobre a 
preferência partidária, que a Tabela III permite, se não torna Juiz de Fora 
menos peculiar quanto a este aspecto, revela que a maior propensão 
emedebista das mulheres da cidade, embora manifestando-se de maneira 
marcada entre as jovens de até 30 anos, torna-se especialmente curiosa 
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entre as mulheres de mais de cinquenta anos, onde ela se eleva em claro 
contraste com a intensificação da propensão arenista entre os homens da 
categoria correspondente. A razão disso, que não podemos comprovar 
diretamente aqui, estará provavelmente em coisas como os êxitos do MDB 
em assegurar para as professoras primárias de Juiz de Fora níveis de 
remuneração sem correspondência com os dos demais municípios de Minas 
Gerais.  

Certamente mais relevante e de maiores consequências é o que se 
observa na Tabela II com respeito a escolaridade e renda familiar. Apesar 
de que a incidência de preferência pelo MDB apresente variações de sentido 
não muito nítido nas diversas categorias de ambas as variáveis, compondo-
se com os casos de falta de preferência ou de pessoas que se furtam a 
responder à pergunta sobre identificação partidária, pode-se observar que as 
proporções de preferência pela ARENA tendem a aumentar à medida que se 
sobe nos níveis de renda ou de escolaridade. No caso de escolaridade, 
porém, verifica-se que a passagem do nível colegial para o universitário 
representa um corte abrupto nessa tendência, com a queda acentuada na 
preferência pela ARENA e o incremento correspondente dos casos de 
ausência de preferência. Se, por outro lado, se atenta para o padrão 
apresentado pelos sem preferência nos diversos níveis de escolaridade, cuja 
proporção declina gradualmente nos níveis inferiores para aumentar 
marcadamente nos níveis mais altos, vê-se que provavelmente se tratará 
aqui de dois casos distintos de ausência de preferência: enquanto o primeiro 
corresponderia a uma forma de alheamento com respeito ao sistema 
partidário que seria afim à falta de informação e à marginalização social e 
política geral própria dos níveis educacionais inferiores, o segundo teria a 
ver antes com o repúdio deliberado a ambos os partidos como consequência 
da oposição ao regime de que ambos são percebidos igualmente como fruto. 

Como quer que seja, a forma geral apresentada pela relação entre 
escolaridade e preferência partidária e seu paralelismo com a relação desta 
última com a renda familiar indicam claramente que, salvo quando 
alcançado o nível universitário, escolaridade atua meramente, em seus 
efeitos sobre a identificação partidária, como uma expressão ou dimensão 
de status sócio-econômico ou de posição social geral: na medida em que 
escolaridade crescente tende a estar associada com níveis também 
crescentes de renda e com o exercício de ocupações mais prestigiosas, não 
seria senão natural esperar que ela se associasse igualmente com 
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disposições social e politicamente conservadoras. Em nosso caso, tais 
disposições se traduziriam, entre outras coisas, no apoio ao partido do 
governo e do status quo.  

Tabela II – Juiz de Fora, 1976: preferência partidária por sexo, idade, 
escolaridade e renda familiar (%)  

 

Tabela III – Juiz de Fora, 1976? Preferência partidária e idade, por sexo (%) 

Sexo 
Masculino Feminino 

Idade 
Preferência 
partidária 

18/30 31/50 Mais de 50 18/30 31/50 Mais de 50 
ARENA 39 38 56 40 42 27 
MDB 31 30 16 39 30 35 
Nenhum 26 30 24 19 22 33 
NS, NR 4 2 4 2 6 5 
(N) 129 125 75 164 165 98 

A despeito do que parece haver de “natural” ou mesmo “óbvio” 
nisso, porém, a constatação de uma clara relação positiva entre escolaridade 
e “arenismo” situa um problema de interesse. Não que se trate de uma 
constatação inédita. Ao contrário, resultados idênticos ou análogos se 
encontraram não apenas nas “enquetes” levadas a efeito em São Paulo e 
Belo Horizonte por ocasião das eleições legislativas de 1974, mas também 
em pesquisa executada durante o ano de 1973 nas principais cidades do 
sudeste e do sul do país: quer se trate de manifestação de preferência pela 
ARENA, quer se trate da expressão direta de satisfação com as políticas 
gerais do governo a partir de 1964, em todos esses casos se evidenciou a 
ocorrência de graus crescentes de conformismo político em 
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correspondência com graus crescentes de escolaridade3. A questão de 
interesse, porém, decorre de que tais verificações, todas elas relativas a anos 
recentes, contrapõem-se de maneira bastante frontal aos resultados obtidos 
em pesquisa executada em Belo Horizonte durante o ano de 1965. Apesar 
de que os dados correspondentes tenham a ver com questões de natureza 
distinta, referidas a uma série de temas específicos que constituíram objeto 
de debate político no período de 1945 a 1964 e sobretudo nos últimos anos 
desse período, eles deixam claro que eram as opiniões favoráveis, à 
transformação das condições vigentes no país – mais precisamente, as 
opiniões de esquerda – que tendiam então a aumentar à medida que se 
ascendia na escala educacional4. A procura das razões de tal discrepância 
será talvez esclarecedora com respeito a certos aspectos da operação do 
regime autoritário brasileiro então recém-inaugurado.  

Não seria este o lugar para se aprofundar o debate teórico sobre o 
papel político da educação ou escolaridade a que esses achados 
aparentemente contraditórios remetem. Ilustremos, apenas, algumas das 
posições divergentes a respeito, recorrendo aos nomes de T. H. Marshall e 
Ivan Illich e ao contraste de suas análises. O primeiro, ocupando-se do 
desenvolvimento da concepção de cidadania especialmente no contexto 
britânico, salienta as disposições inconformistas e reivindicantes que 
tenderiam a resultar das possíveis discrepâncias entre as aquisições 
educacionais, socialmente definidas e percebidas como um direito em si 
mesmas e como geradoras de novos direitos, e as oportunidades oferecidas 
pelo mercado. Já o segundo, ocupando-se de problemas educacionais com 
referência especial à América Latina, destaca a ambiguidade do significado 

                                                 
3 Para os dados a respeito de São Paulo e Belo Horizonte, vejam-se LAMOUNIER, Bolivar 
– “Comportamento Eleitoral em São Paulo: Passado e Presente”, e REIS, Fábio W. – “As 
Eleições em Minas Gerais”, ambos em Bolivar Lamounier e Fernando Henrique Cardoso 
(organizadores), Os Partidos e as Eleições no Brasil (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975). Os 
demais se referem à pesquisa executada por Phillip Converse, Amaury de Souza e Peter 
McDonough sobre “Representação e Desenvolvimento no Brasil” e não foram ainda objeto 
de publicação, embora tenham sido gentilmente cedidos para algumas análises preliminares 
que podem ser encontradas em REIS, Fábio W. – Polítical Development and Social Class: 
Brazilian Authoritarianism in Perspective (tese de doutorado não publicada, Universidade de 
Harvard, 1974), cap. 7. Aproveitamos a oportunidade para agradecer de público a gentileza. 
4 Veja-se REIS, Fábio W. – “Educação; Economia e Contestação Política na América 
Latina”, Revista Brasileira de Estudos Políticos, 31 (maio de 1971). 
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político da escola e dá ênfase ao que ela representa como instrumento de 
manipulação e fator de conformismo:  

(...) o monopólio escolar combate a rebelião com muito maior 
eficácia que o napalm. (...) As escolas frustram, realmente, à maioria, 
mas fazem-no com todas as aparências de legitimidade democrática, 
senão também de clemência. (...) o ideal de que cada pessoa tenha 
seu carro e seu título produziu uma sociedade de massas tipo classe 
média. À medida que se vão tornando realidade, esses ideais se 
transformam em mecanismos que asseguram o sistema que eles 
produziram5.  

A educação formal é um processo que se cumpre sobretudo dentro de 
certas faixas de idade. Além disso, o momento crucial da avaliação das 
oportunidades oferecidas pelo mercado tende também a corresponder, para 
os que contam com níveis mais altos de escolaridade, à idade em que se 
completa o treinamento escolar e se dá a inserção no mercado de trabalho. 
Assim, torna-se naturalmente da maior relevância ter em conta a idade dos 
entrevistados para que se possa apreciar adequadamente o significado da 
relação entre escolaridade e variáveis de conteúdo político.  

Com esse propósito, a Tabela IV apresenta a desagregação por 
diferentes níveis de idade da relação entre escolaridade e identificação 
partidária anteriormente observada, enquanto a Tabela V procede à mesma 
desagregação para a relação entre identificação partidária e renda familiar, o 
que possibilitará ressaltar certos aspectos reveladores. Para permitir 
comparação, apresentamos ainda, na Tabela VI, a relação encontrada em 
Belo Horizonte, em 1965, entre idade e escolaridade, de um lado, e, de 
outro, um índice geral de “esquerdismo” em que se sintetizavam as opiniões 
mantidas com respeito a tópicos tais como reforma agrária, papel do capital 
estrangeiro na economia do país etc.6 

                                                 
5 Vejam-se MARSHALL, T. H. – “Citizenship and Social Class”, em Class, Citizenship and 
Social Development (Nova Iorque: Doubleday, 1965), especialmente p. 121; e ILLICH, Ivan 
– En América Latina Para que Sirve la Escuela? (Buenos Aires: Ediciones Búsqueda, 1973), 
p. 24, 27 e 25. 
6 Quatro itens compunham esse índice. Dois deles referiam-se a problemas específicos 
(reforma agrária e papel das “empresas americanas” no país), os outros dois achavam-se 
formulados de maneira a apreender atitudes de alcance mais amplo, correspondendo o 
primeiro à oposição entre atitudes pró-mudança ou conservadoras e o segundo à oposição 
entre atitudes radicais (ou “absolutistas”) ou gradualistas. Informações mais minuciosas 
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Tabela IV – Juiz de Fora, 1976: preferência partidária e escolaridade, por idade 
(%) 

 

Tabela V – Juiz de Fora, 1976: preferência partidária e renda familiar, por idade 
(%) 

 

Comecemos pela Tabela VI. É notório, em primeiro lugar, o efeito 
inconformista produzido pela escolaridade crescente, que se pode verificar 
comparando-se a incidência das opiniões esquerdistas e conservadoras nos 
dois níveis educacionais dentro de cada categoria de idade. Há sempre 
predomínio de opiniões de esquerda entre os que contam com maior 
educação do que entre os menos educados, ainda que entre os de idade mais 
avançada isso tenha uma contrapartida no fato de que a escolaridade mais 
alta faz aumentar também a frequência de opiniões conservadoras (por 
outras palavras, entre os mais velhos a educação tem o efeito de polarizar 
as opiniões e reduzir a incidência de opiniões intermediárias ou moderadas, 
justificando presumir-se que ela preserva aqui em maior medida seu caráter 

                                                                                                                 
podem ser encontradas em REIS, Fábio W. – “Educação, Economia e Contestação Política”, 
op. cit., p. 21 e seguintes. 
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de expressão da posição social geral dos indivíduos). Contudo, observa-se 
ainda que a intensidade do efeito “esquerdizante” de maior escolaridade 
aumenta à medida que passamos do grupo mais idoso para o mais jovem, 
não apenas fazendo que as maiores diferenças porcentuais nas proporções 
de alto esquerdismo se deem entre os jovens, mas também minimizando a 
incidência de conservadorismo entre os jovens educados, em claro contraste 
com sua incidência no caso dos jovens de menor escolaridade.  

Tabela VI – Belo Horizonte, 1965: “esquerdismo” e escolaridade, por idade (%).  

Idade 
18 a 30 31 a 50 Mais de 50  

Escolaridade 
“Esquerdismo”  Baixa Alta Baixa Alta Baixa Alta 
Baixo  40 15 38 20 38 44 
Médio  35 45 39 44 38 27 
Alto  25 40 23 36 24 29 
(N)  77 141 165 138 82 41 
Fonte: Fábio W. Reis, “Educação, Economia e Contestação Política na América 
Latina”, Revista Brasileira de Estudos Políticos, 31 (maio de 1971), p.35.  

Bem distintas são as observações sobre a Juiz de Fora atual, 
permitidas pela Tabela IV. Por certo, um aspecto especial não de todo 
dissonante com o que acabamos de examinar tem a ver com os indícios que 
fazem do nível universitário uma categoria peculiar. A desagregação por 
idade na Tabela IV mostra que a queda encontrada anteriormente (Tabela 
II) na incidência de “arenismo” nesse nível é algo que se restringe à faixa 
mais jovem da população, onde ocorre de maneira acentuada 
simultaneamente com o incremento da preferência pelo MDB e sobretudo 
dos casos de ausência de identificação com qualquer dos dois partidos. 
Entre os de educação universitária e colegial nas demais faixas de idade, 
porém, altas taxas de apoio à ARENA se fazem acompanhar pela tendência 
à marcada redução do apoio ao MDB (apesar de que isto seja especialmente 
nítido, para os universitários, na faixa de idade intermediária, 
provavelmente devido à perturbação resultante do pequeno número de casos 
de educação universitária entre os mais velhos). Configura-se, assim, o que 
parece corresponder a uma situação de polarização entre posições 
governistas e posições mais radicais de repúdio ao sistema partidário como 
tal, polarização esta que seria afim à que vimos acima existir entre os 
educados de mais idade na Belo Horizonte de 13 anos atrás. Contudo, se 
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prescindimos da peculiaridade apresentada pela categoria correspondente ao 
nível universitário, o padrão geral exibido pelos dados da Tabela IV 
contrasta com os dados belo-horizontinos não apenas pela forma positiva 
geral da relação entre escolaridade e “arenismo”, mas também pelo fato de 
que essa relação positiva parece claramente ser mais forte entre os jovens. 
A suposição de que pelo menos este último aspecto poderia dever-se a 
condições peculiares de Juiz de Fora, ademais, não se ajusta à evidência 
disponível, já que os dados de 1973 acima mencionados revelam o mesmo 
padrão de forma ainda mais nítida entre os entrevistados das diversas 
cidades amostradas7. 

Mas há algo mais a ser destacado quanto a este aspecto, algo que 
coloca em evidência o significado especial de que parece revestir-se a 
escolaridade entre os jovens. Com efeito, não apenas se observa que a 
relação positiva entre escolaridade e “arenismo” é mais nítida entre os que 
contam com até 30 anos do que nas demais faixas de idade: ao nos 
voltarmos para a Tabela V, observamos também que, precisamente ao 
contrário do que se passa com escolaridade, a relação entre renda familiar e 
identificação partidária (que se mostrava não muito forte quando 
considerada a totalidade da amostra, como vimos na Tabela II) praticamente 
desaparece entre os jovens, enquanto ganha grandemente em nitidez nas 
duas outras categorias de idade, tendendo a crescer linear e 
significativamente a identificação com a ARENA e a decrescer o apoio ao 
MDB à medida que subimos nos níveis de renda. Por outras palavras, a 
comparação das Tabelas IV e V deixa evidente que a distribuição de 
identificação partidária pelas diversas categorias de renda familiar 
dissimula, no caso dos jovens, a correlação decisiva aí existente daquela 
variável com escolaridade, ao passo que, nos demais grupos de idade, é a 
distribuição de preferência partidária pelos diversos níveis de escolaridade 
que dissimula a correlação decisiva que ela apresenta em tais grupos com a 
renda familiar. Apesar de que renda familiar e escolaridade sejam 
dimensões intercorrelacionadas do status sócio-econômico dos indivíduos, 
e não obstante ser por conseguinte semelhante a forma geral da associação 
de cada uma delas com a identificação partidária, é patente que, entre os 
jovens, o acesso especificamente às oportunidades educacionais parece 

                                                 
7 Cf. REIS; Fábio W. – “Political Development and Social Class”, op. cit. p. 410. 
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cumprir papel singularmente importante no condicionamento das simpatias 
governistas ou oposicionistas.  

Visto o problema de maneira geral, porém, tudo parece indicar que 
apreendemos aqui um processo efetivamente em curso, no qual os efeitos 
políticos associados à educação formal transitam do quadro descrito por 
Marshall para condições mais afins às ênfases de Illich. A componente 
decisiva da explicação para essa transição, sem dúvida, reside no impulso 
dado ao processo de desenvolvimento econômico e nas altas taxas de 
crescimento da produção nacional que o regime inaugurado em 1964 se 
mostrou capaz de sustentar por vários anos, acelerando assim a 
conformação de um sistema em que, para amplos setores da classe média, o 
ideal do diploma encontra possibilidades mais seguras de se traduzir 
diretamente no ideal do carro próprio, do apartamento de luxo e do lazer 
sofisticado. Já no que diz respeito à juventude e à especial nitidez da 
inversão de padrões que aí se observa, entre 1965 e 1976, cumpre lembrar, 
em primeiro lugar, que a este setor da população se dirige há vários anos, 
precisamente através do aparelho escolar, o esforço especial de doutrinação 
consubstanciado no ensino de disciplinas como educação moral e cívica. 
Dada a obrigatoriedade de tais disciplinas em todas as séries do sistema 
escolar, para as gerações mais novas maior escolaridade significa maior 
grau de exposição à doutrinação conservadora e governista aí veiculada. 
Ainda que haja indícios claros de que as disciplinas correspondentes no 
nível superior não cumprem os propósitos a que foram destinadas, dadas as 
características especiais do ambiente universitário, é de se presumir que 
essa doutrinação se revista pelo menos de alguma eficácia nos demais 
níveis8. Em segundo lugar, não apenas é certo que as promessas 
ocupacionais ou de carreira pessoal que hoje se associam à educação formal 
se fazem sentir também entre os jovens, mas parece lícito supor que elas se 
façam sentir principalmente entre eles, e a importância recém-observada de 
que parece revestir-se o acesso a oportunidades educacionais quanto a 
condicionar simpatias governistas dentre a população jovem tende a 
corroborar essa suposição. E até o ponto em que os fatores de ordem 
econômica e ocupacional ligados ao processo de crescimento tenham, como 
parece provável, o papel principal na explicação dos fatos observados, 
                                                 
8 Esse é um tema pouco estudado, embora de interesse óbvio. Uma exceção é o trabalho de 
Mário Brockmann Machado, Polítical Socialization in Authoritarian Systems: The Case of 
Brazil (tese de doutorado não publicada, Universidade de Chicago, 1975). 
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torna-se claro que o contraste entre os dados de 1965 é os recentes não é, 
afinal, tão grande. Em outros termos, as proposições aparentemente 
divergentes de Marshall e Illich têm muito em comum, e muito parece 
depender do grau em que as expectativas de direitos dirigidas ao mercado e 
produzidas pela instituição legitimadora que é a escola se frustram ou 
encontram condições de se realizarem. Assim, a verificação da ocorrência 
de maior inconformismo entre os educados jovens, que se vê na Tabela VI 
para a Belo Horizonte de 1965, não é certamente alheia à ponderação 
anterior de que, entre os educados, são os jovens os que vivem de maneira 
aguda o problema de sua inserção no mercado. Além disso, aquela 
verificação acarreta a implicação de que a adesão a opiniões mais radicais 
tende a corresponder amplamente a uma fase transitória da vida das pessoas 
de maior nível educacional, a ser esquecida à medida que tais pessoas se 
deixem absorver em suas carreiras9. Assim sendo, o que haverá de novo nos 
dados atuais, em contraste com os de 13 anos atrás, será simplesmente o 
fato de que as condições econômico-ocupacionais do país levam a que 
aquela absorção se dê mais prontamente e de maneira mais satisfatória – ou 
criem pelo menos, para cada um, a expectativa de que as coisas venham a 
ser assim.  

Seja como for, os dados a respeito dos aspectos até aqui considerados 
sugerem com bastante clareza que, pelo menos nos centros urbanos, o 
regime em vigor tem se mostrado capaz de atrair apoio em correspondência 
com as oportunidades educacionais que assegure e com a promessa que 
estas representam de acesso aos benefícios do desenvolvimento econômico. 
Ademais, se excetuamos a juventude universitária, isso parece aplicar-se 
especialmente à geração que atingiu a maioridade mais ou menos 
simultaneamente com a implantação do atual regime ou posteriormente. 
Contudo, a clara contrapartida disso é que, nos centros urbanos a que aqui 
nos referimos, as linhas de apoio e oposição ao governo passam agora 

                                                 
9 Na verdade, análises mais pormenorizadas dos dados belo-horizontinos de 1965 mostram 
que as mais altas frequências de opiniões pró-mudança ocorrem dentre a minoria de pessoas 
de alta escolaridade e mais idosas que não desfrutam de ocupações e níveis de renda 
“congruentes” com seu nível de educação formal. Além disso, mesmo entre os jovens essa 
incongruência mantém algum papel na determinação da incidência de opiniões 
inconformistas, apesar de que taxas relativamente altas de “esquerdismo” continuem a 
ocorrer entre os jovens educados independentemente dela, Cf. REIS, Fábio W. – “Educação, 
Economia e Contestação Política”, op. cit. 
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talvez mais do que nunca, pelas linhas que demarcam a estratificação social 
– pelas linhas das classes sociais, por outras palavras, se os dados 
apresentados relativamente à escolaridade e sobretudo à renda familiar 
podem ser tomados como aproximações aceitáveis à estrutura de classes. 
Examinaremos agora, de acordo com as indagações gerais anteriormente 
formuladas, o conteúdo de que se reveste a identificação partidária em 
termos de variados fatores de ordem subjetiva, considerados estes últimos 
como propiciando, nas relações que manifestam entre si e com a propensão 
mesma ao apoio a este ou aquele partido, uma via de acesso a formas 
distintas de se estruturar ideologicamente a vida política na consciência das 
pessoas. Dada a natureza das questões básicas que nos orientam e a 
evidência da correlação entre identificação partidária e posição social, esse 
exame será realizado com constante atenção para os “contextos” diversos 
representados pelos diferentes níveis de renda familiar e para o 
condicionamento por eles exercido sobre o conjunto de imagens e opiniões 
a ser observado.  

5. Universos políticos e opção partidária  

Uma forma de se dar início à análise das conexões entre a 
identificação partidária e os aspectos de ordem subjetiva tal como se 
manifestam nos diferentes estratos sócio-econômicos consiste em examinar 
a relação entre a identificação com MDB ou ARENA e a distribuição das 
preferências entre os partidos existentes até 1965. A Tabela VII permite 
observar essa relação nos níveis de renda familiar.  

Congruentemente com algumas observações feitas no rápido 
retrospecto da história político-partidária de Juiz de Fora anteriormente 
apresentado, vê-se que a herança petebista tem um peso importante no 
condicionamento da opção atual pelo MDB. Pois não apenas se nota que as 
maiores proporções de antigos petebistas se declaram atualmente 
identificados com o partido de oposição – o que tende a ser tanto mais 
verdadeiro quanto mais descemos na escala de renda familiar e apresenta 
uma única exceção no nível mais alto de renda –, como também se pode 
assinalar que o contingente petebista representa o mais numeroso 
contingente isolado entre todas as categorias correspondentes a preferências 
por qualquer dos antigos partidos – outra vez com a única exceção do nível 
superior de renda, onde a UDN conta com a maioria relativa. O MDB se 
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beneficia ainda com aportações apreciáveis dos antigos pessedistas e dos 
adeptos de outros partidos menores, que em geral correspondem, porém, a 
proporções bem menores das preferências antigas. Já a ARENA conta 
desproporcionalmente com as preferências dos antigos udenistas em todos 
os níveis de renda. Apesar de que esses dados, exceto pela distribuição de 
preferências entre os partidos antigos, corroborem bastante bem o que se 
pôde observar em estudos relativos a outras cidades10, é importante 
assinalar o grande número dos que declaram não se sentir identificados com 
qualquer dos partidos extintos: tratando-se aqui certamente em boa medida 
de jovens incorporados recentemente ao processo eleitoral, os dados em 
exame se revelam peculiares em contraste com os de estudos anteriores pelo 
fato de que o MDB não conta com a maioria sequer relativa dos membros 
dessa categoria em qualquer dos níveis de renda. Temos aí uma nova 
indicação da capacidade de aliciamento demonstrada recentemente pela 
ARENA em Juiz de Fora, e voltaremos a ocupar-nos deste aspecto quando 
tratarmos de avaliar a contribuição de nossos dados à explicação da 
reviravolta eleitoral ali ocorrida.  

Outros aspectos, porém, nos permitem penetrar mais profundamente 
no exame dos conteúdos associados à identificação partidária. Numerosos 
itens de opinião de tipos diversos integraram o questionário utilizado e o 
estudo de suas conexões com a identificação partidária é empreendido 
adiante de forma padronizada. Convém, assim, que procuremos explicitar 
de saída a lógica subjacente à utilização desses itens e à forma a ser dada à 
análise.  

Vários aspectos dos resultados obtidos nas pesquisas levadas a efeito 
por ocasião das eleições de 1974 indicam a existência de um grau precário 
de integração nas posições adota das por parcelas substanciais do 
eleitorado, particularmente em seus estratos menos favorecidos sócio-
economicamente, com respeito a questões que pareceriam compor todos 
orgânicos aos olhos dos analistas do processo político brasileiro11.  

Assim, depararam-se altas taxas de desconhecimento e alheamento 
com respeito a temas candentes do debate político entre eleitores cuja opção 

                                                 
10 Vejam-se LAMOUNIER, Bolivar - “Comportamento Eleitoral em São Paulo”, op. cit. e 
REIS, Fábio W. – “As Eleições em Minas Gerais”, op. cit. 
11 Ibid.; veja-se também REIS, Fábio W. – “O Institucional e Constitucional”, Cadernos 
DCP, 3 (março de 1976). 
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emedebista pareceria dever interpretar-se em termos de protesto que se 
suporia motivado pela posição frente a tais temas. Mas mesmo problemas 
como o custo de vida, que se esperaria tocassem mais de perto a 
sensibilidade dos estratos em questão, vieram a mostrar relações pouco 
claras com o apoio ao partido de oposição. Tudo parecia indicar que este 
último cumprira, para os setores populares, o papel de um símbolo (o 
partido dos “pobres” ou do “povo”, na caracterização que dele fizeram 
numerosos eleitores belo-horizontinos) no qual terminou por fixar-se uma 
insatisfação difusa incapaz de articular-se por referência a problemas 
específicos de qualquer natureza.  

Pôde-se mesmo observar que os estratos populares, onde se 
encontravam de longe os maiores contingentes de emedebistas, eram 
também os mais propensos a reagirem de maneira positiva diante dos temas 
da propaganda ufanista e triunfalista do governo. As evidências quanto a 
este último aspecto, que corroboravam certas constatações de pesquisas 
anteriores12, sugeriam a existência, nas camadas mais pobres – do 
eleitorado, de uma espécie de “esquizofrenia”, – ou algo que pelo menos se 
apresentaria como tal à luz de formas mais convencionais de se contemplar 
o quadro político brasileiro. Assim a vocalização ou mesmo a adesão 
consciente a certos valores quando enunciados em termos abstratos e 
“remotos” se faria acompanhar pela negação de tais valores no plano das 
atividades concretas ou da vida cotidiana – e o comportamento eleitoral, 
assim os dados indicavam, se guiaria antes pelos valores latentes contidos 
neste último plano13.  

                                                 
12 Veja-se LAMOUNIER, Bolivar – Ideology and Authoritarian Regimes: Theoretical 
Perspectives and a Study of the Brazilian Case (tese de doutorado não publicada, 
Universidade da Califórnia, Los Angeles, 1974), p. 264. 
13 Essa ideia da ruptura entre níveis de consciência é explorada em conexão com o conceito 
de “falsa consciência” por Michael Mann em “The Social Cohesion of Liberal Democracy”, 
American Sociological Review, 25,3 (junho de 1970). 
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Tabela VII – Juiz de Fora, 1976: preferência partidária atual e preferência 
partidária anterior a 1965, por renda familiar (%) 

 

Com o objetivo de explorar mais minuciosamente tais sugestões, 
vários conjuntos de perguntas incluídos em nosso questionário foram 
concebidos como meio de apreender as opiniões e percepções dos 
entrevistados relativamente a assuntos ou problemas supostamente situados 
em “níveis” diversos – desde o nível correspondente aos temas do debate 
político-institucional dos dias atuais até o dos problemas que afetam 
diretamente as condições de vida dos entrevistados nos bairros ou 
vizinhanças onde moram. A suposição que orientou o trabalho nesse 
aspecto foi a de que as posições ou opiniões com respeito aos problemas 
próprios de cada nível tenderiam não somente a apresentar padrões diversos 
de variação de acordo com a posição sócio-econômica dos indivíduos de 
nossa amostra, mas também a exibir padrões distintos de associação com a 
identificação partidária nos contextos representados pelas diferentes 
posições sócio-econômicas. Por outras palavras, não somente variam, 
supunha-se, a saliência das questões dos diferentes tipos para as pessoas de 
condições sócio-econômicas diversas, e consequentemente a apreciação que 
delas fazem, como também varia de acordo com o estrato social o 
condicionamento exercido sobre a identificação partidária pelos diferentes 
tipos de questões. A expectativa era a de que, captando os correlatos da 



 245 

identificação partidária em termos das representações e opiniões quanto aos 
diversos tipos de problemas, viéssemos a ser capazes de desvendar, por 
detrás do “vazio” ou mesmo da incoerência que aparentava caracterizar a 
opção partidária das camadas populares, formas particulares de alicerçar-se 
esta última que permitissem ver nela algo distinto, por exemplo, da simples 
preferência popular por Flamengo ou Corinthians.  

Concretamente, quatro “baterias” de questões foram usadas a 
respeito:  

1. Um extenso conjunto de perguntas indagava a opinião dos entrevistados 
sobre uma série de tópicos que compõem o problema político-
institucional brasileiro do momento e que aqui chamaremos questões 
“políticas”, incluindo coisas tais como o ato institucional n.o 5, a 
participação dos militares na vida política, eleições indiretas, a avaliação 
da capacidade política do “povo” etc.14;  

2. Cinco outras perguntas tratavam de obter a avaliação do entrevistado 
sobre a eficácia demonstrada pela atuação do “governo” nas políticas 
adotadas nas seguintes áreas: assistência médica através do INPS, 
combate à alta do custo de vida, política habitacional do BNH, ensino 
primário e policiamento (formulado este último item em termos de 
policiamento “da cidade”). Chamaremos este conjunto de “questões de 
política econômico-social”;  

                                                 
14 A lista completa de tais perguntas referia-se à opção entre eleições diretas e indiretas, à 
avaliação da capacidade que tem o “povo” de “votar bem e escolher os melhores candidatos 
para governar o país”, ao voto do analfabeto, à participação dos militares “no governo”, à 
tensão entre desenvolvimento e distribuição de renda (que chamaremos de “política salarial” 
do governo), à utilidade das discussões e debates entre partidos políticos, ao Ato 
Institucional nº 5, à possível tensão entre a aspiração a governos democraticamente eleitos e 
a governos empreendedores, à avaliação da participação dó presidente Geisel na campanha 
(fez bem em particular ou fez mal), à posição diante do crescimento das “empresas do 
governo”, à opinião sobre o grau de controle que se deveria exercer sobre as “empresas 
estrangeiras”, à concordância ou discordância com o slogan governamental de que “este é 
um país que vai pra frente”, à avaliação da importância especial ou não de que se revestiam 
as eleições municipais de 1976 e ao grau de democracia que caracterizaria o Brasil em 
comparação com outros países. O formato adotado em todos esses itens foi sempre o mesmo, 
fornecendo-se ao entrevistado a opinião de alguns em determinada direção, de outros na 
direção oposta e pedindo-se a ele que indicasse se concordava mais com uma opinião ou 
com a outra. Estaremos utilizando adiante somente os itens que nos parecem envolver 
claramente a avaliação de aspectos da atuação do regime vigente. 
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3. Uma terceira bateria de perguntas indagava a opinião do entrevistado 
sobre a qualidade de certos serviços básicos no bairro onde morava. Os 
itens mencionados eram fornecimento de água, serviço de esgotos, 
iluminação e conservação das ruas, limpeza e remoção de lixo, escola 
primária, transporte coletivo e atendimento médico, a serem designados 
aqui como questões “locais”15;  

Finalmente, uma bateria de quatro perguntas de características 
especiais, que teve formulações diferentes nas diversas cidades em que se 
executou a pesquisa, buscava apreender as posições com respeito a questões 
que fossem temas mais ou menos vivos do debate político ou da campanha 
eleitoral em cada cidade e que ao mesmo tempo representassem opções de 
políticas públicas nas quais se pudesse contrapor uma alternativa de cunho 
popular a outra em algum sentido mais “elitista”. Nem sempre, porém, foi 
possível encontrar temas específicos capazes de reunir os diversos 
requisitos de maneira satisfatória. No caso de Juiz de Fora, deu-se 
prioridade à dimensão popular versus elitista, e chamaremos “questões 
populares” às questões correspondentes16.  

Iniciemos a análise pelo exame dos dados relativos às questões 
políticas. Na Tabela VIII encontramos a relação entre as opiniões com 
respeito a cada uma das questões apresentadas aos entrevistados e a renda 
familiar destes, classificada nas quatro categorias anteriormente 
estabelecidas. Já a Tabela IX mostra a relação existente, dentro de cada 
categoria de renda familiar, entre a opinião sobre as diferentes questões e a 
preferência partidária dos entrevistados. Dada a complexidade resultante do 

                                                 
15 O formato dessas perguntas consistiu simplesmente em indagar do entrevistado como ele 
situava cada serviço numa escala que ia de “ótimo” ou “muito bom” até “mau” ou “péssimo” 
e que incluía ainda a categoria “não há atendimento”. Esta última categoria criou certos 
problemas para a interpretação das respostas, dos quais veremos um exemplo adiante. 
16 No caso de Juiz de Fora, foi a seguinte a formulação dada a essas quatro perguntas, a 
primeira das quais corresponde a um problema debatido com insistência durante a 
campanha: “O Sr. concordaria ou discordaria com a ideia de o governo tomar as seguintes 
medidas: A) Dar mais importância a coisas como melhorar o centro das cidades (calçadão, 
fontes luminosas) do que, por exemplo, a problemas como calçamento, água e esgotos nos 
bairros? B) O governo fazer contratos do INPS com hospitais e médicos particulares ao invés 
de aumentar o número de ambulatórios e postos de saúde nos bairros? C) O governo tratar de 
aumentar a produção de carros particulares (a Fiat, por exemplo) ao invés de melhorar o 
transporte coletivo nas cidades? D) O governo aumentar as vagas nas universidades ao invés 
de ampliar e melhorar o ensino primário?”. 
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grande número de itens e da consideração simultânea de três variáveis, 
decidimos recorrer a medidas sintéticas de correlação para a apresentação 
dos dados nesta última tabela17.  

Os dados da Tabela VIII podem ser apreciados de vários ângulos. Em 
primeiro lugar, salta à vista o fato de que, considerados os diversos itens 
como expressões de ideias e políticas consagradas pelo regime em vigor, há 
diferenças gritantes no grau de aquiescência ou concordância que eles 
parecem suscitar globalmente, isto é, independentemente dos diversos 
níveis de renda familiar, o que indica com muita clareza que eles não 
surgem na consciência da população em geral como peças de um mesmo 
todo coeso. Assim, o clima de opinião relativamente ao item 5 revela um 
repúdio maciço à política salarial do governo e à forma concentradora de 
renda em que se tem processado o desenvolvimento econômico do país, 
enquanto as respostas ao item 8 mostram grandes proporções de apoio à 
participação dos militares na vida política e a tendência amplamente 
majoritária a considerar tal participação como algo que continua a ser 
necessário; grandes maiorias em todos os níveis de renda dão preferência ao 
voto direto e se manifestam favoravelmente com respeito ao papel 
cumprido no país, em princípio, pelos debates entre partidos políticos, mas 
maiorias quase tão amplas ou apenas um pouco mais reduzidas consideram 
que a Lei Falcão foi uma boa medida ou dão prioridade à capacidade de 
realização dos governos frente à aspiração de se ter governos eleitos.  

 

                                                 
17 A medida utilizada é o coeficiente de correlação, adequado para tabelas 2 X 2 em que se 
relacionam variáveis das quais pelo menos uma é de nível nominal, isto é, não envolve 
ordem entre os valores que a compõem (preferência partidária, por exemplo, cujos valores 
seriam, em nosso caso, Arena e MDB, se excluímos o caso dos que não têm preferência). Os 
valores do coeficiente variam de 0, quando não há nenhuma correlação entre as variáveis, a 1 
ou -1, quando a correlação é total, dependendo de se ela seja positiva ou negativa. No caso 
presente, um valor positivo do coeficiente significa que os entrevistados que adotam uma 
posição crítica diante da situação existente (tal como se expressa em cada item dos diversos 
conjuntos de questões) tendem a votar no MDB e que os que adotam uma posição 
conformista ou conservadora tendem a votar na Arena; um valor negativo do coeficiente 
indica o contrário. 
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Tabela VIII – Juiz de Fora, 1976: posições quanto a questões “políticas” e renda 
familiar (%)* (s. m. = salário mínimo) 

Renda familiar 
Questões 

Até 2 s. m. 2 a 4 s. m. 4 a 8 s. m. + de 8 s. m.  
Direto 60 64 55 56 
Indireto 21 24 37 38 

1. Voto direto ou 
indireto 

NS, NR 18 11 8 6 
Sabe 55 60 53 40 
Não sabe 33 33 43 52 

2. Povo sabe 
votar? 

NS, NR 10 5 2 4 
Deve votar 49 54 54 46 
Não deve 41 43 44 46 

3. Voto do 
analfabeto 

NS, NR 10 2 3 6 
Contra 14 13 16 24 
A favor 33 34 45 41 

4. Opinião sobre 
o AI-5 

NS, NR 53 52 39 31 
Contra 75 76 82 75 
A favor 15 10 12 11 

5. Política 
salarial 

NS, NR 10 6 2 5 
Positivo 69 73 79 75 
Negativo 15 15 16 13 

6. Debate entre 
partidos 

NS, NR 15 8 4 5 
Necessário 56 62 67 78 
Desnecessário 17 20 22 13 

7. Controle de 
empresas 
estrangeiras NS, NR 25 17 9 6 

Contra 21 25 22 30 
A favor 58 58 67 56 

8. Participação 
política dos 
militares NS, NR 17 14 6 8 

Eleito 16 17 16 23 
Realizador 71 74 81 70 

9. Preferência 
governo eleito ou 
realizador NS, NR 12 7 3 4 

Não devem 
crescer 

13 13 22 38 

Devem crescer 64 68 70 51 

10. Crescimento 
das empresas 
governamentais 

NS, NR 23 17 6 7 
Não 13 14 11 29 
Sim 75 81 85 65 

11. “Este é um 
país que vai pra 
frente” NS, NR 8 4 2 3 
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Renda familiar 
Questões 

Até 2 s. m. 2 a 4 s. m. 4 a 8 s. m. + de 8 s. m.  
Menos 
democrático 

19 22 26 32 

Tão 
democrático 

58 57 61 54 

12. Brasil 
comparado a 
países 
democráticos 

NS, NR 20 17 10 7 
Contra 26 20 25 30 
A favor 58 69 69 69 13. Lei Falcão 
NS, NR 16 11 6 1 

 (N) 257 186 171 186 
* As porcentagens não somam 100 por ter sido excluída, em cada item, a categoria 
“discorda de ambas”. Ver nota 14.  

Apesar de que seria sem dúvida impróprio pretender que qualquer 
molde único pudesse ajustar-se coerentemente aos dados, em termos do 
clima geral de opinião que se expressa com relação aos diferentes itens 
pareceria possível pretender agrupá-los em algumas categorias, nas quais 
teríamos:  

a. A tendência ao apoio a posições liberais quando enunciadas em tese e 
assim contrapostas a posições elitistas ou autoritárias (voto direto ou 
indireto, capacidade política do “povo”, voto do analfabeto, papel 
positivo ou negativo dos debates entre partidos). Há a exceção, porém, 
da preferência dada a governos com capacidade de realização sobre 
governos eleitos, onde a sugestão de inépcia versus competência e 
eficiência (que aparentemente emerge com força apesar de os termos 
estritos da pergunta se referirem apenas ao risco de ineficiência 
ocasional) parece tornar demasiado atraente a alternativa “autoritária”;  

b. A propensão a responder em termos positivos diante de questões que 
envolvam seja diretamente a avaliação do país como tal (Brasil como 
“país que vai pra frente” ou como país democrático), seja referência 
direta a algum aspecto ou medida específica do quadro político atual que 
poderia pretender justificar-se em termos conjunturais (participação dos 
militares, Lei Falcão e AI-5, apesar de que este último represente um 
caso especial por algo que mencionaremos adiante);  

c. Finalmente, uma categoria mais ou menos “residual” de questões que 
podem ser postas em termos de “política econômica”, os itens 5, 7 e 10, 
com respeito aos quais será talvez adequado pretender-se encontrar 
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coerências no clima nacionalista, estatizante e redistributivista que 
parecem evidenciar.  

Em segundo lugar, a observação das proporções correspondentes aos 
que declaram não saber ou deixam de responder a cada item permite destacar 
duas constatações de relevância do ponto de vista dos problemas que aqui nos 
importam. Por um lado, as variações em tais proporções indicam variar 
bastante o grau em que os diferentes itens podem ser considerados como 
correspondendo a questões efetivamente presentes na consciência dos 
indivíduos, ou seja, a questões que efetivamente existam como tal para eles. 
De maneira que corrobora o que se verificou em outros centros, o AI-5 se 
situa num patamar especial quanto às altas porcentagens de entrevistados que 
declaram não saber responder à questão correspondente, as quais atingem o 
nível dos 50 por cento em certos casos18. Um segundo nível pareceria existir 
nos casos dos itens relativos ao controle das empresas estrangeiras, à 
expansão das empresas governamentais e à questão do grau de democracia do 
Brasil em confronto com outros países, onde as respostas tipo “não sei” 
chegam a atingir em alguns casos a faixa dos 20 a 25 por cento, enquanto as 
proporções de tais respostas nos demais itens oscilam em níveis inferiores. 
Por outro lado, o padrão de variação da incidência de respostas “não sei” 
segundo os níveis de renda, com poucas exceções, tende a ser o mesmo nos 
diversos itens, com o aumento das porcentagens à medida que vamos dos 
níveis mais altos de renda familiar aos mais baixos: ainda que de maneira 
nada surpreendente, isso ratifica a suposição de que se trata, com as questões 
político-institucionais, de temas que tendem a apresentar-se como “remotos” 
e desprovidos de importância sobretudo aos olhos dos setores populares.  

Esta constatação aumenta a significação da última observação de 
interesse que a Tabela VIII nos parece permitir, a qual se refere precisamente 
aos padrões diferenciais de associação entre as posições frente às várias 
questões e a posição sócio-econômica dos entrevistados, expressa na renda 
familiar. Com efeito, a partir do item nº 4, correspondente à opinião sobre o 
AI-5, verificamos que, com apenas umas tantas exceções parciais, a 
incidência de opiniões críticas com respeito à situação existente no país 
cresce com o crescimento dos níveis de renda: quer se trate de opor-se aos 

                                                 
18 Na verdade, em outra pergunta em que se indagava diretamente do entrevistado se ele 
sabia o que era o Ato Institucional nº 5, a porcentagem de respostas certas não foi além dos 
16 por cento. 
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traços politicamente autoritários do regime, de mostrar-se cético diante do 
ufanismo oficial, de reivindicar que cesse a expansão econômica do estado ou 
que este coloque restrições à atuação das “empresas estrangeiras” na 
economia do país, o padrão que aí emerge leva a que as maiores proporções 
de opiniões anti-status quo se concentrem no nível mais alto de renda. 
Conjugada com a observação acima destacada, tal padrão nos leva a supor 
não apenas que à medida que subirmos na escala sócio-econômica iremos 
encontrar com maior frequência cidadãos politicamente alertas, envolvidos e 
participantes, mas também que tais cidadãos se irão mostrar – sobretudo 
diante de sua oposição às características autoritárias do regime – mais 
coerentemente democráticos e progressistas do que os integrantes das 
camadas sócio-econômicas menos favorecidas.  

Não é isso, porém, o que verificamos quando nos voltamos para os três 
itens relacionados em primeiro lugar na Tabela VIII, os quais dizem respeito 
à opção entre eleições diretas e indiretas, à avaliação de até que ponto o 
“povo” seria capaz de votar judiciosamente e à posição diante do voto do 
analfabeto. Vê-se que tais itens têm em comum precisamente o fato de 
envolverem todos uma avaliação da capacidade política dos setores 
populares, ou da capacidade dos membros de tais setores para se 
desempenharem como cidadãos. Torna-se grandemente significativo, assim, 
constatar que a maior propensão dos indivíduos dos estratos sócio-
econômicos mais baixos a se mostrarem alheios às questões políticas, como 
acima destacamos, não impede tais estratos de se mostrarem 
comparativamente confiantes e afirmativos quando se trata da avaliação de 
sua própria capacidade como cidadãos. Essas três questões se revelam 
especiais, portanto, de duas maneiras: em primeiro lugar, como assinalamos 
anteriormente, elas compõem com o item relativo ao papel dos debates entre 
os partidos o conjunto dos itens estritamente políticos em que o clima geral 
de opinião é predominantemente liberal, tendendo a favorecer o voto direto, a 
avaliar favoravelmente a capacidade popular e a entender que o analfabeto 
deve votar; além disso, entretanto, inverte-se aqui o padrão geral de 
associação das opiniões políticas com a posição sócio-econômica, mostrando 
que os maiores bolsões de suspeita social se encontram nos níveis sociais 
superiores e que aquilo que surge como a maior incongruência dos setores 
populares em diversos aspectos dos dados encontra alguma forma de 
compensação, neste aspecto particular, nas propensões elitistas e excludentes 
a predominarem precisamente nas camadas onde também se concentra a mais 
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articulada, crítica e liberal oposição ao regime. Isso não quer necessariamente 
dizer, naturalmente, que os indivíduos de altas rendas que se mostram liberais 
em outras questões sejam os mesmos a exibirem sentimentos elitistas, 
parecendo mais razoável supor – o que encontra respaldo nos dados que 
estaremos analisando adiante – que os estratos de rendas altas manifestem 
maior tendência a se dividirem entre indivíduos apegados a visões globais 
distintas, independentemente do peso relativo de cada uma delas em termos 
de frequência.  

Mas o leitor se terá provavelmente apercebido de algo desconcertante. 
Com efeito, a forma predominante da relação entre a renda familiar e as 
opiniões frente às diferentes questões, segundo a qual as posições anti-status 
quo aumentam em frequência à medida que subimos nos níveis de renda, 
corresponde precisamente ao oposto do que caberia esperar a julgar pela 
relação anteriormente encontrada entre renda familiar e identificação 
partidária, que mostrava o incremento das proporções de arenistas com renda 
familiar crescente. Ainda que a relação deparada na Tabela VIII se mostre 
com frequência de reduzida intensidade ou nitidez, isso permite supor que a 
identificação partidária estará, em geral, fracamente correlacionada com as 
opiniões a respeito das questões políticas que aqui examinamos, o que 
naturalmente coloca um problema de interesse do qual deveremos ocupar-
nos.  

Se nos voltamos para a Tabela IX, uma visão global dos números que 
dela constam tende a corroborar a suposição que acabamos de formular: os 
valores do coeficiente de correlações utilizado são em geral baixos, indicando 
que, em geral, as posições com respeito às questões políticas apresentam 
reduzida correlação com a identificação partidária dos entrevistados. 
Contudo, além dessa verificação geral e do que ela possa ter de interessante e 
talvez surpreendente, a Tabela IX apresenta exceções significativas à norma 
aí contida e dois ou três padrões reveladores. Em primeiro lugar, a coluna 
correspondente ao mais alto nível de renda familiar constitui uma clara 
exceção ao padrão de baixas correlações, pois temos aí, ao contrário, valores 
que indicam, na maioria dos casos, correlações bastante altas entre opiniões 
políticas e opção partidária. Portanto, os indivíduos de status sócio-
econômico mais elevado são não apenas os mais propensos a se revelarem 
politicamente envolvidos e a aderirem a opiniões que se opõem ao status quo 
como acabamos de constatar, mas também de longe aqueles cujas opiniões 
tendem a traduzir-se mais certamente em preferência partidária, e naquela 
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preferência partidária que se preveria, ou seja, os que aderem à opiniões 
críticas identificam-se com o MDB e os que se mostram conformes com as 
condições políticas existentes dão seu apoio à ARENA. Este conjunto de 
observações representa uma clara corroboração da ideia de que os membros 
dos setores sócio-economicamente mais altos dispõem de melhores condições 
para alcançar um grau mais sofisticado e integrado de estruturação do 
universo político em que se movem, de forma não apenas a fazer que sua 
percepção de determinados aspectos desse universo tenha consequências 
quanto à sua posição frente a outros aspectos, mas também que tais 
consequências assumam a aparência de maior consistência ou coerência. 
Observações posteriores nos permitirão voltar sobre este ponto.  

Tabela IX – Juiz de Fora, 1976: correlações (coeficiente fi) entre questões 
“políticas” e preferência partidária, por renda familiar.*  

Renda familiar 
Questões Até 2 s. m. 2 a 4 s. m. 4 a 8 s. m. + de 8 s. m.  
Preferência partidária e:  
1. Voto direto ou indireto 0.24 0.09 0.23 0.38 
2. Povo sabe votar? 0.20 0.27 -0.01 0.39 
3. Voto do analfabeto 0.11 0.04 0.09 0.08 
4. Opinião sobre AI-5 0.22 0.10 0.23 0.65 
5. Política salarial -0.02 0.08 0.18 0.18 
6. Debate entre partidos -0.07 0.17 0.014 -0.03 
7. Controle de empresas 
estrangeiras 

0.02 0.05 0.22 0.03 

8. Participação políticas dos 
militares 

0.29 0.23 0.29 0.47 

9. Preferência governo eleito ou 
realizador 

-0.10 0.00 0.00 0.38 

10. Crescimento das empresas 
governamentais 

0.07 0.18 0.11 0.36 

11. “Este é um país que vai pra 
frente” 

0.02 0.10 0.22 0.42 

12. Brasil comparado a países 
democráticos 

-0.06 0.02 0.25 0.13 

13. Lei Falcão 0.05 0.14 0.13 0.27 
* Ver nota 17 para explicações.  

Por ora, destaquemos ainda duas constatações permitidas pela Tabela 
IX. A primeira tem a ver com o fato de que alguns dos treze itens que nela 
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figuram, apesar de estarem de acordo com o padrão recém destacado no 
sentido de que manifestam maiores correlações com preferência partidária 
no nível mais alto de renda familiar, divergem dele por apresentarem 
valores relativamente altos do coeficiente de correlação nos demais níveis 
de renda. Este é muito especialmente o caso do item relativo à participação 
política dos militares (item 8), que se mostra bastante fortemente associado 
à identificação partidária em todos os níveis de renda familiar, sendo, sem 
dúvida, à luz de nossos dados, o tema político singular a permear a 
identificação com um ou outro partido de maneira mais geral e consistente. 
Com menor nitidez, isso se dá também com o item relativo ao AI-5 (item 
4): apesar de ignorado por grande parte da população, para a minoria que 
tem condições de situar-se com respeito a ele parece representar um 
componente bastante importante da opção partidária – e sem dúvida um 
componente de extrema importância no nível superior de renda familiar, 
onde ocorre o coeficiente de mais alto valor entre todos o que mostra a 
tabela. Finalmente, vale a pena salientar que exceções parciais temos 
também no caso dos dois primeiros itens, relativos às opiniões sobre 
eleições diretas ou indiretas e sobre a capacidade política popular, onde, 
apesar de variações irregulares, sobretudo no nível de renda inferior 
encontramos consistentemente correlações mais altas do que a grande 
maioria das que se revelam na tabela, o que traz apoio, ainda que 
moderadamente, à suposição de que se trata aí de itens especiais.  

A outra constatação permite ressaltar algo que é como que a 
contrapartida da menor estruturação do universo político característica dos 
setores populares, tendo relevância direta para o que descrevemos antes em 
termos da “esquizofrenia” que parece marcar certos aspectos das 
percepções e opiniões daqueles setores. Referimo-nos ao item 11, através 
do qual se procurou captar no questionário utilizado algo dos efeitos 
produzidos pela propaganda governamental ufanista. Como acima se 
indicou, pesquisas anteriores revelaram a previsível tendência à 
concentração de reações positivas a “slogans”semelhantes ao de que “este é 
um país que vai pra frente” nos estratos sócio-econômicos mais baixos. Isso 
tende a reiterar-se nos dados que agora examinamos (Tabela VIII) pela 
muito maior proporção de respostas negativas no nível superior de renda, 
apesar de que a forma da distribuição de respostas tipo “não sei” tenda a 
reduzir um pouco a frequência de respostas positivas nos níveis inferiores; 
como quer que seja, não apenas encontramos nestes níveis amplas maiorias 
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de reações positivas, como também podemos ver que, com exceção do nível 
mais alto de renda, este é, entre todos, o item em que se dão as maiores 
proporções de respostas interpretáveis como favoráveis ao regime. Assume 
particular interesse, assim, a forma apresentada, nos diversos níveis de 
renda familiar, pelas correlações entre a identificação partidária e as 
opiniões frente a ele. Constata-se, com efeito, a diminuição inequívoca e 
singularmente progressiva da associação entre as duas variáveis à medida 
que descemos nos níveis de renda: ela é bastante, alta no nível superior, 
reduz-se gradualmente ao passarmos para os níveis imediatamente abaixo e 
simplesmente desaparece quando alcançamos o nível mais baixo de renda. 
Por outras palavras, os setores populares podem aderir ou não à retórica da 
propaganda oficial, e tudo indica que tendem a aderir maciçamente, mas 
isso simplesmente não tem qualquer consequência no sentido de 
encaminhar sua preferência para este ou aquele partido, o que é tanto mais 
verdadeiro quanto mais próximos estejamos da massa mais numerosa e 
mais destituída da população. Assim, a reduzida capacidade de estruturação 
do universo político que caracteriza tais setores, se de um lado os expõe em 
grande medida indefesos à manipulação doutrinária e simbólica, de outro 
representa ela própria um obstáculo a que se possa contar com que os 
resultados dessa manipulação frutifiquem de maneira consistente em termos 
eleitorais.  

* * * 

A minúcia com que examinamos as relações de identificação 
partidária e posição sócio-econômica com o conjunto de questões 
“políticas” de nosso questionário nos permitirá proceder mais rapidamente 
no exame de tais relações no caso dos demais conjuntos apresentados 
anteriormente. Estas relações, por outro lado, se revelam frustrantes frente a 
algumas das expectativas que orientaram o estudo, impondo o recurso a 
outros aspectos dos dados para que se possa melhor esclarecer os 
mecanismos em operação no processo de estabelecimento das 
identificações partidárias. Apesar disso, algumas constatações de grande 
clareza e significação se tornam possíveis.  

Principiando pelas questões de política econômico-social, as opiniões 
expressas pelos entrevistados, com respeito ao acerto das políticas 
governamentais nas diversas áreas que são aí contempladas, apresentam 
padrões de associação com a renda familiar e com a identificação partidária 
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em tudo análogos aos padrões dominantes que encontramos no caso 
anterior. A única exceção é a representada pelo item correspondente ao 
combate à alta do custo de vida, que não apenas exibe altas proporções de 
opiniões críticas sem relação clara com os níveis de renda familiar, como 
também mostra graus de associação com a preferência partidária nas 
diversas categorias de renda nos quais se observa uma inversão muito tênue 
do padrão dominante. À luz dos dados não parece legítimo supor, de 
qualquer forma, que tenhamos aqui questões de natureza distinta das 
anteriores no que concerne ao “lugar” ocupado na consciência dos 
indivíduos de diferentes posições sócio-econômicas e aos possíveis efeitos 
sobre variáveis com” a opção partidária, embora se refiram a políticas 
relativas a problemas supostamente de relevância mais imediata e palpável 
do ponto de vista da vida cotidiana.  

Já os dados relativos às questões que chamamos “populares”, se 
apresentam diferenças relativamente aos anteriores, nem por isso 
contribuem mais para esclarecer os fatores que atuam no condicionamento 
diferencial da identificação partidária. Pois, com exceção do item A (ver 
nota 16), que representou um tema explícito da campanha arenista em Juiz 
de Fora e onde as variações das opiniões com a renda familiar apresentam 
de novo o mesmo padrão anterior, nos demais casos simplesmente não há 
qualquer relação clara entre a renda familiar e as opiniões manifestadas 
pelos entrevistados, enquanto se constata igualmente ausência de correlação 
entre estas últimas e a preferência partidária nas diversas categorias de 
renda. Por sua vez, certos aspectos dos dados referentes às questões 
“locais”, constante das Tabelas X e XI, sugerem observações análogas, mas 
aqui deparamos com uma exceção da maior importância pela clareza e 
nitidez dos padrões revelados.  

Com efeito, se consideramos os dados da Tabela X a partir do item 2, 
correspondente à avaliação da qualidade do transporte coletivo no bairro 
onde vive o entrevistado, nada muito digno de nota transparece. Apesar de 
que haja certa tendência, contrariamente ao padrão que vimos destacando 
para os casos anteriores, à diminuição das proporções de avaliações 
favoráveis quanto aos diversos itens na medida em que descemos nos níveis 
de renda familiar (que pode ser melhor percebida se somamos as 
frequências de respostas “bom” e “regular” em cada item), essa tendência é 
pouco nítida e não se dá em todos os casos, além de se fazer acompanhar 
por um clima de opinião em que predominam as opiniões favoráveis, com 
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amplas maiorias considerando os serviços em questão pelo menos de 
“regular” qualidade. Além disso, porém, a observação da Tabela XI mais 
uma vez indica, para os itens de números 2 a 8, a falta de correlação entre 
as opiniões sobre a qualidade dos serviços considerados e a opção por um 
ou outro partido nos diversos níveis de renda familiar.  

Tabela X – Juiz de Fora, 1976: questões “locais” e renda familiar (%).  

Renda familiar 
Questões Até 2 sal. 

min. 
De 2 a 4 sal. 

min. 
De 4 a 8 sal. 

min. 
Mais de 8 sal. 

min. 
1. Atendimento médico  

Ótimo 9 11 14 13 
Bom 35 35 38 50 

Regular 26 24 24 37 
Mau 5 7 8 4 

Não há 48 54 46 35 
NS, NR 12 4 8 11 

2. Transporte coletivo  
Ótimo 19 26 28 24 
Bom 70 72 74 76 

Regular 51 46 46 52 
Mau 22 22 20 17 

Não há 3 5 4 2 
NS, NR 5 1 2 5 

3. Escola primária  
Ótimo 27 32 27 22 
Bom 77 86 79 76 

Regular 50 54 52 54 
Mau 4 5 6 3 

Não há 7 2 7 7 
NS, NR 12 7 8 14 

4. Limpeza  
Ótimo 11 13 16 10 
Bom 53 45 51 63 

Regular 41 32 35 53 
Mau 21 25 28 27 

Não há 24 29 20 9 
NS, NR 3 1 1 1 

5. Conservação  
Ótimo 12 12 14 10 
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Bom 51 44 52 53 
Regular 39 32 38 43 

Mau 40 45 41 42 
Não há 8 11 7 4 
NS, NR 1 0 0 1 

6. Iluminação  
Ótimo 28 32 26 23 
Bom 57 85 86 88 

Regular 59 53 60 65 
Mau 11 15 13 12 

Não há 1 0 1 0 
NS, NR 1 0 0 1 

7. Esgotos  
Ótimo 18 21 28 27 
Bom 70 67 82 81 

Regular 52 46 54 54 
Mau 11 17 10 11 

Não há 16 16 8 6 
NS, NR 3 0 0 2 

8. Fornecimento de água  
Ótimo 26 31 31 37 
Bom 78 80 87 92 

Regular 52 49 56 55 
Mau 7 8 7 4 

Não há 13 12 5 4 
NS, NR 2 0 1 0 

(N) 257 186 171 186 

Tabela XI – Juiz de Fora, 1976: correlações (coeficiente fi) entre questões 
“locais” e preferência partidária, por renda familiar.  

Renda familiar 
Questões  Até 2 

sal. min. 
De 2 a 4 
sal. min. 

De 4 a 8 
sal. min. 

Mais de 8 
sal. min. 

1. Atendimento médico  0,34 0,04 0,14 0,09 
2. Transporte coletivo  - 0,03 0,11 - 0,05 0,04 
3. Escola primária  0,06 0,03 0,12 0,11 
4. Limpeza  0,14 - 0,03 0,09 0,18 
5. Conservação de ruas  0,01 0,06 - 0,08 0,00 
6. Iluminação  - 0,09 0,16 - 0,09 0,04 
7. Esgotos  - 0,03 0,04 0,07 0,01 
8. Fornecimento de água  - 0,05 0,07 0,12 0,14 
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Contudo, o panorama se modifica de maneira notável ao 
considerarmos o primeiro item relacionado nas tabelas, que diz respeito à 
avaliação da qualidade da assistência médica disponível nos bairros onde 
moram os entrevistados. Para começar, a incidência de respostas que 
declaram simplesmente não existir assistência médica nos bairros, além de 
apresentar a tendência global a variar negativamente com os níveis de renda 
familiar, ocorre em proporções cuja magnitude não tem correspondência 
com o que se dá nos demais itens. À primeira vista trata-se aí do simples 
reflexo de um fato objetivo, apesar de que se poderia talvez esperar com 
relação a outros itens maior incidência de respostas desse tipo do que a que 
de fato se observa. Em segundo lugar, vê-se que as proporções de 
avaliações positivas, além de serem muito menores de que nos demais 
casos, tendem a crescer com níveis crescentes de renda, o que também 
concorre para fazer deste item um caso singular, diante do reiterado padrão 
até aqui observado. Essa singularidade se torna gritante, porém, quando 
vemos na Tabela XI que este é o único item em que encontramos um caso 
de alta correlação entre a opinião dos entrevistados e sua identificação 
partidária, e que esse caso de alta correlação se dá no nível inferior de 
renda, precisamente ao contrário do que também se viu com insistência até 
agora. A peculiaridade do item sugere que examinemos mais de perto os 
dados correspondentes, o que procuramos fazer nas Tabelas XII e XIII.  

Tabela XII – Juiz de Fora, 1976: opiniões sobre atendimento médico local e 
preferência partidária, por renda familiar. 

Atendimento médico Renda 
familiar 

Preferência 
partidária Ótimo, bom Regular Mau Não há 
ARENA 61 40 21 24 

MDB 22 22 36 50 Até 2 s. m. 
(N) 23 67 14 122 

ARENA 50 32 38 35 
MDB 25 39 38 39 2 a 4 s. m. 
(N) 20 44 13 101 

ARENA 37 70 43 42 
MDB 33 15 21 30 4 a 8 s. m. 
(N) 24 40 14 79 

ARENA 62 46 37 52 
MDB 25 19 50 28 

Mais de 8 s. 
m. 

(N) 24 68 8 65 
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* As porcentagens não somam 100 por terem sido excluídas as categorias “sem 
preferência” e “NS, NR”.  

A Tabela XII apresenta em termos porcentuais, nos diferentes níveis 
de renda familiar, a distribuição das preferências partidárias de acordo com 
as opiniões a respeito das condições de assistência médica local. A 
vantagem desta forma de apresentar os dados consiste em que, além de se 
poder visualizar aquilo que os coeficientes da Tabela XI expressam, ou seja, 
a alta correlação existente no nível inferior de renda sem contrapartida nos 
demais, pode-se ver ainda algo que é por si mesmo sugestivo, a saber, a 
distribuição entre arenistas e emedebistas, em cada nível de renda, das 
proporções de respostas que declaram simplesmente não existir 
atendimento médico no bairro. Com efeito, a forma dessa distribuição 
indica que a probabilidade de que alguém que declara não haver 
atendimento médico disponível localmente seja arenista ou.emedebista se 
encontra fortemente condicionada pelo nível de renda familiar, variando 
linearmente com esta última. É razoável supor, porém, que a mera 
percepção da existência ou não de um serviço dessa natureza é algo que 
pode dar-se de maneira “objetiva”, não parecendo haver razões intuitivas 
válidas para a forma complexa do padrão observado. Como sabemos que a 
identificação partidária se encontra associada com a renda familiar dos 
entrevistados, ocorre indagar até que ponto aquele padrão não seria 
simplesmente a consequência das frequências de arenistas e emedebistas 
existentes em cada nível de renda. De fato, o confronto das proporções de 
arenistas e emedebistas nas diversas categorias de renda que podem ser 
observadas na Tabela II revela que essas proporções são bastante próximas 
das que encontramos na coluna “não há” da tabela que agora examinamos – 
com a exceção, porém, precisamente da categoria inferior de renda familiar. 
Nesta a magnitude das divergências encontradas indica com clareza que não 
se trata simplesmente de que arenistas e emedebistas estejam objetivamente 
assinalando um estado de coisas existente ao declararem não haver 
atendimento médico: tais declarações são antes, em boa medida, 
efetivamente a posição extrema na expressão de um descontentamento que 
encontra tradução política na opção partidária dos entrevistados.  

Alguns problemas interessantes derivam, no contexto das indagações 
gerais que nos orientam, da constatação da relevância da questão relativa à 
assistência médica. Em primeiro lugar, tendo-se neste item um problema de 
óbvia saliência e politicamente sensível para os estratos sócio-econômicos 
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mais baixos, ele traz a oportunidade de se levar a cabo um teste adicional de 
algumas das suposições enunciadas anteriormente com respeito às formas e 
graus diferenciais de integração do universo político nas diversas camadas 
sócio-econômicas. Como se conjugariam, por exemplo, as opiniões 
relativas à assistência médica local com as reações diante dos temas 
“longínquos” da propaganda governamental para condicionar as opções 
partidárias nos diferentes níveis de renda familiar? O fato de que a 
propaganda governamental seja aparentemente bem-sucedida em produzir a 
identificação maciça com uma pátria idealizada, correspondendo, como 
vimos, ao mais consensual de todos os itens políticos examinados, afetará 
substancialmente a tendência dos estratos baixos de terem sua opção 
partidária condicionada em grande medida pela posição com respeito a um 
problema como o da assistência médica local? Que caberia esperar quanto à 
mesma indagação nos demais níveis sócio-econômicos, onde encontramos 
graus crescentes de estruturação e coerência das representações e opiniões? 
A Tabela XIII permite algumas respostas a tais perguntas, apresentando as 
correlações entre as opiniões sobre a assistência médica local e o voto para 
prefeito com o controle simultâneo da renda familiar e das opiniões sobre o 
Brasil como o “país que vai pra frente”. A opção por usar o voto para 
prefeito ao invés da identificação partidária se justifica – além da altíssima 
correlação que vimos existir entre as duas variáveis e que autoriza 
inferências de uma para outra – pelo fato de que o voto para prefeito toca 
mais diretamente em outro dos problemas que queremos explorar e para o 
qual a Tabela XIII é relevante.  

Os números da Tabela XIII são altamente sugestivos por diversos 
aspectos. Para começar, e deixando momentaneamente de lado os sinais 
positivos e negativos dos coeficientes que aí aparecem, vemos que nos 
níveis mais altos de renda familiar as correlações que as tabelas anteriores 
haviam revelado não existir surgem entre os que respondem negativamente 
ao slogan governamental, enquanto permanecem nulas ou extremamente 
reduzidas entre os que concordam com ele. Isso significa que, nas camadas 
sócio-economicamente mais favorecidas, enquanto para a maioria que adere 
ao clima ufanista de opinião incentivado pelo governo a questão da 
assistência médica local tende a ser totalmente irrelevante no 
estabelecimento de sua opção partidária ou de voto, a minoria que se mostra 
crítica ou cética diante do ufanismo oficial revela também maior integração 
ideológica ou de opiniões, de forma que sua posição com respeito à questão 
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do atendimento médico se torna consequente no sentido de condicionar em 
determinada direção a decisão de votar por este ou aquele partido. Já no 
nível inferior de renda familiar, apesar de que a posição,crítica minoritária 
diante do slogan concorra para intensificar a correlação entre voto e opinião 
sobre assistência médica em comparação com a que se dá dentre a maioria 
ufanista, vemos que a correlação é muito alta em ambos os casos, e bem 
mais alta do que a que se observa mesmo entre as minorias críticas dos 
níveis de renda mais elevados. Assim, o problema das condições de 
assistência médica local não somente é um problema saliente e 
politicamente relevante para os estratos mais baixos, mas o é ao ponto de 
associar-se fortemente as. preferências partidárias não importa o grau em 
que as pessoas se mostram sugestionáveis diante da propaganda oficial – o 
que representa justamente o oposto, em mais de um aspecto, do que ocorre 
nos estratos superiores.  

A Tabela XIII sugere, além disso, que graus diversos de coerência ou 
estruturação do universo político serão igualmente encontrados nos diversos 
estratos sociais, ainda que com frequências diferentes, e que maiores graus 
de estruturação serão provavelmente o apanágio de certas minorias em 
todos eles – mas que é preciso, ademais, buscar com mais cuidado os 
elementos cujas relações compõem formas diferentes de dar-se tal 
estruturação e de fundar-se de maneira coerente a opção partidária e o 
comportamento dos votantes.  

Tabela XIII – Juiz de Fora, 1976: correlações (coeficiente fi) entre voto para 
prefeito e opiniões sobre atendimento médico local, por renda familiar e posições 
frente à propaganda oficial.  

Renda familiar 
Até 2 s. m. 2 a 4 s. m. 4 a 8 s. m. Mais de 8 s. m. 

“Este é um país que vai pra frente”  
Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Correlações voto e atendimento 0,44 0,53 0,03 0 0,11 -0,38 0,08 -0,22 
(N) 179 32 143 25 135 18 136 28 

O segundo problema que nos parece emergir em conexão com a 
relevância demonstrada pela questão do atendimento médico ganha 
significado especial diante do ocorrido em Juiz de Fora, cidade em que, 
como vimos, o MDB controlava a Prefeitura há vários anos e se viu 
derrotado precisamente nas eleições de 1976. Particularmente tendo em 
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conta que essa reviravolta se dá num contexto em que o clima de opinião 
nos grandes centros pareceria ser crescentemente emedebista, surge 
naturalmente a hipótese de que ela se deve ao desgaste produzido pelo 
próprio exercício, prolongado da administração municipal. Veremos adiante 
alguns dados que mostram de maneira bastante nítida esse desgaste. Mas 
que dizer do papel cumprido a respeito por problemas da natureza do que 
examinamos no momento? A responsabilidade pelas deficiências 
percebidas com respeito a um problema aparentemente tão sensível para os 
estratos baixos como o da assistência médica apareceria na consciência 
popular como devendo ser atribuída à administração municipal? Os dados 
das Tabelas XII e XIII lançam luz sobre a questão. Pois não apenas revelam 
que os indivíduos dos estratos baixos que se mostram insatisfeitos quanto 
ao problema votam no MDB, obviamente deixando de ligar à administração 
municipal emedebista as deficiências sentidas, como também se pode ver na 
Tabela XIII que os indivíduos dos estratos de renda altos cujo voto se 
correlaciona com sua opinião sobre o problema da assistência médica (a 
minoria crítica diante do ufanismo oficial) tendem a votar no MDB quando 
satisfeitos e na ARENA quando insatisfeitos (este o significado dos 
coeficientes negativos que aí encontramos). Por outras palavras, a 
sensibilidade a problemas de dimensões locais parece vinculá-los às 
condições da administração municipal em muito maior medida nos estratos 
sócio-econômicos altos do que nos baixos; nestes últimos, a tradução 
política da insatisfação com respeito a problemas desse tipo que adquiram 
relevo na consciência popular parece dever-se muito mais à imagem geral 
adquirida pelo MDB como partido popular do que ao fato de exercer ou não 
o poder no âmbito municipal. Voltaremos adiante sobre outros aspectos 
relacionados a essa questão. 

Finalmente, a relevância demonstrada pelo problema da assistência 
médica local nos parece colocar um problema óbvio, que tem a ver com o 
próprio caráter excepcional de que ele se reveste dentre o conjunto de 
questões consideradas. Sobretudo se se tem em conta que as questões aqui 
denominadas “questões de política econômico-social” e “questões 
populares” também incluíam itens em que havia menção a problemas de 
atendimento médico, torna-se curioso o perfil exibido pelo item de 
assistência médica local em sua associação com a identificação partidária, 
mesmo sem falar do que tem à primeira vista de surpreendente a 
singularidade desse perfil ainda que nos limitemos às questões “locais”. 
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Parece-nos que deparamos aqui um problema autêntico a ser enfrentado em 
pesquisas futuras, e cremos existirem razões para se admitir que o fato de 
não se encontrar com mais frequência o padrão que se revela de maneira tão 
vigorosa no caso do item em questão se deve em boa parte simplesmente a 
limitações na “imaginação sociológica” empregada na busca de indicadores 
para os problemas que nos inquietavam. Contudo, cabe fazer algumas 
ponderações que vão em direção diferente.  

Assim, parece intuitivamente admissível considerar que exista uma 
importante diferença de “nível”, no sentido em que vimos tomando a 
expressão a propósito dos diversos conjuntos de questões, entre uma 
pergunta em que se pede ao entrevistado a avaliação do êxito da política do 
governo com respeito a algum tipo de problema (especialmente tendo-se em 
conta que “governo” não tende a sugerir “prefeitura”, mas “governo 
central”) e outra em que a indagação que lhe é apresentada se refere às 
condições de determinado serviço “aqui no seu bairro”, ainda que este 
serviço corresponda a um problema do mesmo tipo. O mesmo se poderia 
dizer do contraste entre as questões “locais” e o conjunto das questões 
“populares” diante da formulação complexa dada às perguntas que 
compõem este último, além de que a alternativa entre “contratos com 
médicos e hospitais particulares” e “criação de ambulatórios e postos de 
saúde nos bairros” (alternativa esta contemplada no item das questões 
“populares” onde se fazia menção a problemas de assistência médica) não 
tem, a rigor, conexão necessária com a qualidade da assistência médica 
disponível para os habitantes de determinada localidade. Por outro lado, 
uma observação mais atenta dos itens que compõem o conjunto das 
questões “locais” sugere que pode haver boas razões para que os problemas 
de assistência médica tenham maior importância aos olhos das populações 
de baixa renda do que os demais. Finalmente, razões circunstanciais podem 
determinar que este ou aquele tipo de problema adquira conjunturalmente 
uma especial saliência, e a epidemia de meningite, por exemplo, que 
assolara o país algum tempo antes da realização de nossa pesquisa, poderia 
ter produzido precisamente este efeito relativamente aos problemas de 
saúde.  

Seja como for, os dados nos parecem meridianamente claros em 
indicar que esta questão particular tinha efetivamente grande saliência e 
visibilidade para a população mais pobre de Juiz de Fora no momento de 
nossa investigação. Deixemos em aberto o caráter permanente ou 
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circunstancial das razões que podem ter ocasionado a importância que ela 
manifesta; ponhamos de lado igualmente a questão de saber se ela 
corresponde a algo efetivamente singular no universo de problemas que 
compõem o cotidiano dos estratos considerados. De qualquer forma, 
parece-nos da maior relevância a corroboração trazida pelos dados a 
respeito para algumas das suposições que orientavam nossa investigação – a 
saber, não apenas as que se referem aos graus e às formas diferenciais de se 
articularem, nas diferentes camadas sócio-econômicas em que se divide a 
população, os grandes temas do debate político e as questões do dia a dia, 
mas também as que dizem respeito às consequências de tais articulações no 
plano das expressões mais diretas de insatisfação ou conformismo que se 
tem nas identificações partidárias e no comportamento eleitoral.  

6. Racionalidade e informação: as imagens dos partidos e a opção 
partidária  

Temos, portanto, algumas constatações até este ponto: a tendência ao 
crescimento da preferência pela ARENA e à diminuição da preferência pelo 
MDB com o aumento dos níveis de renda; a tendência à maior concentração 
de posições anti-status quo quanto aos temas do debate político-
institucional do momento nos níveis mais altos de renda; a fraca correlação, 
em geral, entre as opiniões com respeito a questões de natureza variada e a 
identificação partidária; a tendência à intensificação dessa correlação, no 
que se refere às questões de natureza político-institucional, na categoria 
superior de renda familiar; alguns indícios fortes, posto que poucos 
reiterados, de uma tendência à associação, nos níveis mais baixos de renda, 
entre a preferência partidária e as opiniões com respeito a questões mais 
“próximas” e percebidas como de maior relevância no dia a dia das pessoas; 
e, finalmente, evidências que indicam a existência de graus e formas 
diversas de se proceder à estruturação do universo político nos diferentes 
estratos sócio-econômicos.  

As evidências mencionadas no último ponto situam, sem dúvida, a 
questão mais importante, cujo esclarecimento adequado proveria a chave 
para o entendimento cabal dos demais aspectos. A linha provavelmente 
mais consistente dos indícios contidos nos dados quanto a esse aspecto 
salienta a menor propensão exibida pelas camadas menos favorecidas 
quanto a integrar organicamente a multiplicidade de elementos que 
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compõem o universo mais sofisticado dos grupos de altas rendas. Como 
avançar na compreensão do significado de que se reveste a identificação 
partidária a partir daí?  

Tomemos algo anteriormente destacado a propósito da Tabela XIII. 
Ela sugere, como vimos, que, particularmente nos estratos sócio-econômicos 
mais baixos, a imagem geral do partido pode ser mais decisiva em 
condicionar o voto e a preferência partidária do que seu desempenho em 
determinadas situações ou frente a certos problemas. Essa observação 
aparentemente corrobora a vertente mais “pobre”, por assim dizer, das 
hipóteses acima formuladas relativamente à natureza da identificação 
partidária nos setores populares, segundo a qual esta última aparece destituída 
de conteúdo capaz de traduzir-se em termos de problemas específicos de 
qualquer ordem. Por outro lado, o exame das relações entre a identificação 
partidária e as diferentes baterias de “questões” acima descritas pretendia 
representar precisamente uma via de acesso ao conteúdo das diferentes 
imagens porventura associadas aos partidos, pretensão que se viu ao menos 
parcialmente frustrada pelo quadro geral de fracas correlações.  

Afortunadamente, contudo, uma via mais direta de acesso às imagens 
partidárias se tem em algumas perguntas de nosso questionário nas quais se 
procurou obter, além da opinião do próprio entrevistado sobre determinadas 
questões, a maneira pela qual ele percebia a posição dos dois partidos 
existentes sobre essas mesmas questões. Tais perguntas correspondem a 
quatro itens da bateria de questões “políticas” (voto direto ou indireto, voto 
do analfabeto, política salarial do governo e controle de empresas 
estrangeiras), bem como ao conjunto de questões “populares”19. A Tabela 
XIV mostra alguns dados a respeito.  

A forma sintética de apresentação dos dados adotada na tabela dá 
preferência ao lado favorável à mudança e ao lado “popular” das respostas 
no que se refere respectivamente ao primeiro e ao segundo conjunto. Vê-se 
que a imagem do MDB como partido progressista e mais propenso a apoiar 
posições populares emerge, em contraste com a da ARENA, com 

                                                 
19 Demo-nos conta tardiamente de que foi um erro não introduzir sistematicamente perguntas 
desse tipo, a propósito das diferentes baterias de problemas, como forma de se obter acesso 
às imagens dos partidos. Não obstante, como veremos adiante, o padrão geral que emerge 
dos dados a respeito parece ser em boa medida independente da natureza das questões 
consideradas. 
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inequívoca clareza. Com a única exceção do item relativo ao controle sobre 
empresas estrangeiras (e parcialmente do item 5, sobre serviços básicos nos 
bairros, o qual é um caso especial, porém, como veremos), as proporções 
dos que atribuem ao MDB posições pró-mudança e de cunho popular são 
sempre mais amplas do que as que correspondem à ARENA – e algumas 
vezes muito mais amplas. Observada em pormenores, entretanto, a tabela 
propicia outras indicações de interesse.  

Tabela XIV- Juiz de Fora, 1976: posições atribuídas a MDB e ARENA quanto a 
algumas questões, de acordo com a renda familiar.  

Renda familiar 
% afirmando que: * Até 2 s. 

m. 
De 2 a 4 

s. m. 
De 4 a 8 

s. m. 
Mais de 8 

s. m. 
1. ARENA é a favor do voto direto. 49(31) 44(27) 36(21) 26(17) 
MDB, idem. 80(30) 78(26) 81(23) 91(15) 
2. ARENA é a favor do voto do analfabeto 53(32) 56(30) 43(27) 44(27) 
MDB, idem. 71(35) 72(29) 67(28) 74(27) 
3. ARENA é contra política salarial 69(32) 69(29) 63(29) 63(25) 
MDB, idem. 86(28) 86(27) 84(29) 88(19) 
4. ARENA é a favor do controle de 
empresas estrangeiras 

73(32) 79(28) 75(28) 73(31) 

MDB, idem. 70(31) 77(33) 77(31) 81(31) 
5. ARENA prefere apoiar serviços básicos 
nos bairros do que obras ornamentais 

60(43) 61(32) 64(31) 77(32) 

MDB, idem. 65(45) 72(32) 65(33) 62(36) 
6. ARENA prefere apoiar ambulatórios nos 
bairros do que contratos do INPS com 
hospitais 

45(46) 54(41) 55(36) 55(39) 

MDB, idem. 63(46) 70(40) 63(36) 61(45) 
7. ARENA prefere apoiar transporte coletivo 
do que produção de carros particulares 

54(42) 60(40) 59(34) 54(40) 

MDB, idem. 72(41) 79(40) 73(38) 79(42) 
8. ARENA prefere apoiar escolas primárias 
do que ensino superior 

51(39) 48(36) 42(32) 45(35) 

MDB, idem. 67(39) 61(34) 56(37) 59(37) 
* As bases para o cálculo das porcentagens são os totais daqueles que não apenas 
manifestam opinião pessoal sobre cada item, mas também se pronunciam sobre as 
posições de ambos os partidos. As porcentagens dos que declaram não saber a 
posição do partido entre os que têm opinião quanto ao item é apresentada entre 
parênteses em cada caso.  
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Assim, merecem menção certas diferenças que ocorrem entre o 
conjunto dos itens “políticos” (de números 1 a 4) e o conjunto dos itens 
“populares” (5 a 8). A primeira delas refere-se aos diferentes padrões 
exibidos pelas frequências de respostas que declaram não saber a posição 
dos partidos (apresentados entre parênteses) quando observadas de acordo 
com o nível de renda familiar. Note-se que se trata aqui de frequências 
obtidas entre os que manifestam opinião pessoal sobre cada item, e a 
apreciação adequada do alcance da informação a respeito requer que se 
tenha em mente, como, revelado pela Tabela VIII, que a frequência dos que 
não se sentem capazes de emitir opinião pessoal tende a ser maior nos 
níveis inferiores de renda. Pois bem: a Tabela XIV mostra agora que, com 
respeito aos itens políticos, o mesmo se passa quanto à avaliação da posição 
dos partidos ainda que nos limitemos, como é o caso, àqueles que têm 
opinião própria. Para ilustrar, além de os indivíduos dos estratos sócio-
econômicos mais baixos serem com mais frequência incapazes de se situar 
frente à questão do voto direto ou indireto, por exemplo, mesmo entre os 
que tomam posição a respeito há menores proporções que se sentem em 
condições de atribuir aos dois partidos uma posição sobre o assunto em 
confronto com os níveis sócio-econômicos mais altos.  

Tal padrão se revela especialmente nítido, entre os itens políticos, 
precisamente no caso da questão do voto direto ou indireto, mas pode 
perceber-se também nos itens 2 e 3, sobre o voto do analfabeto e a política 
salarial do governo (o item 4, sobre empresas estrangeiras, é novamente 
uma exceção). Quando nos voltamos para as “questões populares”, 
entretanto, vemos que o padrão tende a desaparecer (apesar de ainda termos 
em certos casos a incidência de maiores proporções de respostas “não sei” 
no extremo inferior de renda). A razão disso estará certamente na 
conjugação do fato de que os itens do segundo conjunto tendem a surgir em 
muito menor grau como temas explícitos do debate e do noticiário político, 
neutralizando-se assim os efeitos do maior acesso à informação de que 
dispõem os setores mais altos, com o de que tais setores são menos 
diretamente afetados pelos problemas aí contemplados, pela própria 
natureza destes. Essa não é uma observação ociosa, pois vê-se que ela 
parece estar associada às possibilidades de penetração de uma imagem mais 
ou menos favorável dos partidos nos diferentes setores – se se toma como 
“favorável” a imagem de popular e progressista. Assim, vê-se que as 
proporções de respostas em que a ARENA aparece apoiando posições 
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populares, tendem, em geral, ou a decrescer à medida que descemos nos 
níveis de renda familiar ou a se mostrar independentes das variações de 
renda diferentemente do que ocorre entre os itens políticos, onde as 
frequências de respostas que lhe atribuem posições pró-mudança tendem a 
ser maiores nos níveis de renda inferiores.  

Ainda duas observações quanto à Tabela XIV. Uma diz respeito ao 
item de número 5, em que se contrasta o apoio a serviços básicos nos 
bairros com o apoio a obras de natureza sobretudo ornamental 
desenvolvidas no centro da cidade. Este é um item peculiar pelo fato de 
corresponder estritamente a um dos temas da campanha arenista em Juiz de 
Fora, dirigindo-se a políticas adotadas pela última administração 
emedebista. Assinalemos dois aspectos dos dados a respeito. Primeiro, 
tratando-se de uma questão agitada durante a campanha, as frequências de 
respostas tipo “não sei” se mostram comparativamente baixas em todos os 
níveis de renda familiar exceto o extremo inferior. Segundo, dos itens 
“populares” este é aquele em que as proporções sugerem a imagem mais 
favorável da ARENA nos níveis de renda mais baixos, o que pode ser 
tomado como indício da penetração da campanha arenista.  

A outra observação tem a ver com o padrão de variação, segundo os 
níveis de renda das frequências de respostas que atribuem à ARENA 
posição favorável ao voto direto. Apesar de que se trate aí de um padrão 
que se reitera nos dois itens seguintes, ele é especialmente marcado no caso 
do voto direto, além de que este é um tópico que tem seguramente tido 
maior relevo como tema de debate político, havendo maiores razões para se 
esperar que as posições dos partidos a respeito sejam conhecidas, acima e a 
despeito da retórica partidária. Merece especial destaque, portanto, a 
verificação de que a proporção de pessoas que atribuem à ARENA posição 
a favor do voto direto aumenta linear e significativamente na medida em 
que descemos na escala de renda. Assim, os níveis sócio-econômicos mais 
baixos não apenas reúnem as maiores proporções de indivíduos alheios a 
tema salientes dos debates políticos e incapazes de se situar frente a eles; 
não apenas mostram, dentre os que o fazem, maiores frequências de pessoas 
que declaram ignorar as posições dos partidos sobre tais temas; além disso, 
verificamos que, por sua vez, os que têm opinião a respeito da posição dos 
partidos e se sentem à vontade para expressá-la com frequência muito maior 
fazem-no, com relação à ARENA, de forma que deve ser interpretada como 
errada – quaisquer que sejam as declarações de princípios do partido – no 
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quadro político brasileiro do momento e à luz de coisas como a própria 
distribuição de respostas quanto a este aspecto entre os membros mais bem 
informados dos estratos sócio-econômicos altos.  

Como quer que seja, no plano geral vemos não somente o predomínio 
da imagem popular e pró-mudança do MDB, como também a apreciável 
difusão de uma imagem do mesmo tipo com relação à ARENA. Temos aí 
algo que concorre para esclarecer a tendência a reduzidas correlações entre 
a identificação partidária e os diversos tipos de questões anteriormente 
encontrada, pois os dados mostram que as imagens dos partidos não se 
acham necessariamente polarizadas, na percepção dos eleitores, no que se 
refere a tais questões20. Mas uma indagação do maior interesse emerge.  

Com efeito, o que representou para nós de desconcertante a 
observação das fracas correlações que acabamos de mencionar tem a ver 
com o fato de que, como vimos inicialmente, a identificação partidária 
parece corresponder a algo cuja consistência vai além da mera decisão de 
votar por este ou aquele partido e que tem um peso decisivo no 
condicionamento do próprio voto. Que relevância terá, desse ponto de vista, 
a nova constatação de que as imagens dos partidos não se encontram 
polarizadas na percepção dos eleitores nem parecem distribuir-se 
polarizadamente na estrutura social? Mais precisamente, que papel terá, no 
condicionamento da decisão de voto, a correspondência porventura 
existente entre as opiniões dos próprios eleitores sobre os problemas e sua 
percepção da posição dos partidos quanto aos mesmos problemas? Que se 
poderá dizer, finalmente, sobre as conexões disso com a questão da 
identificação partidária?  

As Tabelas XV a XXII permitem uma abordagem inicial a tais 
questões. Elas apresentam, para cada nível de renda familiar, a distribuição 
do voto para prefeito de acordo com a relação entre a opinião dos 
entrevistados sobre cada um dos itens constantes da Tabela XIV e a posição 
                                                 
20 Na verdade, o exame mais minucioso dos dados mostra que entre os que adotam posições 
mais conservadoras ou menos “populares” nos dois conjuntos de itens (que estão sempre em 
minoria, ainda que às vezes sejam numerosos) predomina a tendência a atribuir-lhes 
posições convergentes aos dois partidos, quer se trate de posições pró-mudança ou não, 
populares ou não; já entre os que adotam posições populares ou pró-mudança, as posições 
atribuídas à ARENA se distribuem entre as duas categorias, enquanto as atribuídas ao MDB 
são sempre predominantemente também progressistas ou populares, o que reitera a maior 
nitidez da imagem deste partido em comparação com a da ARENA. 
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por eles atribuída à ARENA. Para evitar um número excessivo de tabelas, 
deixamos de lado os dados relativos ao MDB: apesar de que eles não sejam 
rigorosamente análogos aos correspondentes à ARENA, dadas as diferenças 
existentes nas imagens dos partidos, não podem senão guardar ampla 
simetria com os que estaremos examinando, o que tornaria redundante o 
esforço de apresentá-los aqui. Como na tabela anterior, além disso, 
limitamo-nos aos entrevistados que se manifestam sobre a sua própria 
posição e a posição do partido quanto às diferentes questões.  

O que tem de singularmente claro e reiterado o padrão que emerge 
das tabelas dispensa que nos alonguemos na discussão das mesmas. Não 
obstante tornar-se demasiado reduzido em certas categorias o número de 
casos em que se baseia o cálculo de porcentagens, e a despeito da 
ocorrência de perturbações que parecem dever-se pelo menos em parte a 
esse fato, as distribuições não deixam lugar a dúvidas: em todos os níveis 
de renda, as correlações que antes não encontráramos entre as opiniões e a 
identificação partidária agora explodem com nitidez, e a tendência geral é 
inequivocamente no sentido de se distribuírem os votos para prefeito de 
acordo com a congruência ou incongruência entre as posições dos eleitores 
e as posições percebidas como sendo as da ARENA relativamente a cada 
item21. Trata-se, aparentemente, de um verdadeiro ovo de Colombo: os 
eleitores não votariam no MDB simplesmente por serem, digamos, a favor 
do voto direto, de acordo com a hipótese embutida na expectativa da 
existência de correlação entre a preferência partidária e questões como essa; 
eles votariam no MDB antes por perceberem a existência de 
correspondência entre a sua própria opinião sobre o problema e a posição 
do MDB. Caso contrário, votariam na ARENA, e vimos há pouco que para 
muita gente, sobretudo nos estratos baixos, é este último partido que é a 
favor do voto direto.  

Não admira, assim, que encontremos agora fortes correlações em 
todos os níveis de renda, diversamente do padrão anteriormente observado 
entre os itens políticos, em que elas tendiam a surgir somente ao nível mais 
alto. Os dados presentes revelariam que os eleitores dos estratos sócio-

                                                 
21 As exceções mais consistentes parecem corresponder aos que têm posição pessoal a favor 
do voto indireto, que tendem a votar sempre majoritariamente na ARENA, e aos de nível de 
renda mais alta que se declaram contra o controle de empresas estrangeiras, os quais tendem 
a agir da mesma forma. 
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econômicos menos favorecidos são sem dúvida desinformados, mas de 
forma alguma inconsequentes ou “irracionais” nas conexões que 
estabelecem entre identificação partidária e opiniões políticas. 

Tabela XV – Juiz de Fora, 1976: Voto para prefeito de acordo com a relação entre 
a opinião do entrevistado sobre o voto direto ou indireto e a posição por ele 
atribuída ã arena, por renda familiar (*).  

Opinião do entrevistado sobre voto direto 
A favor Contra 

Posição atribuída à ARENA 
Renda familiar  Voto p/prefeito 

A favor Contra A favor Contra 
ARENA 38 18 43 56 

MDB 31 44 0 16 
Não vota 31 23 43 20 

Até 2 sal. min.  

(N) (58) (44) (7) (25) 
ARENA 47 23 30 57 

MDB 27 62 10 19 
Não vota 25 9 30 19 

De 2 a 4 sal. min.  

(N) (40) (42) (10) (21) 
ARENA 58 22 40 59 

MDB 19 53 40 19 
Não vota 13 8 10 16 

De 4 a 8 sal. min.  

(N) (31) (36) (10) (37) 
ARENA 57 24 0 62 

MDB 20 61 0 9 
Não vota 9 11 100 16 

Mais de 8 sal. min.  

(N) (35) (46) (1) (55) 
* Nesta tabela e nas seguintes as porcentagens não somam 100 pela eliminação de 
várias categorias residuais quanto ao voto para prefeito (nulo, branco etc.). A 
categoria “não vota” corresponde aos que não votam por qualquer razão 
(analfabetos, perda de título etc.).  
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Tabela XVI – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a relação entre 
a opinião do entrevistado sobre o voto do analfabeto e a posição por ele atribuída 
a ARENA, por renda familiar (%) 

Opinião do entrevistado sobre o voto do analfabeto 
Contra A favor 

Posição atribuída à ARENA 
Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

Contra A favor Contra A favor 
ARENA 51 25 12 40 

MDB 19 40 50 23 
Não vota 23 25 37 28 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 43 20 24 57 
ARENA 43 17 20 42 

MDB 27 42 60 27 
Não vota 19 25 13 25 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 37 12 15 55 
ARENA 45 14 41 59 

MDB 27 43 45 14 
Não vota 16 29 5 12 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 44 7 22 42 
ARENA 54 22 26 55 

MDB 24 39 48 22 
Não vota 13 11 13 19 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 46 18 23 36 
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Tabela XVII – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a relação 
entre a opinião do entrevistado sobre a política salarial e a posição por ele 
atribuída a ARENA, por renda familiar (%) 

Opinião do entrevistado sobre a política salarial 
A favor Contra 

Posição atribuída à ARENA 
Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

A favor Contra A favor Contra 
ARENA 44 22 16 40 

MDB 12 56 52 28 
Não vota 37 11 24 31 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 16 9 25 81 
ARENA 57 0 20 42 

MDB 0 50 56 26 
Não vota 43 50 12 25 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 7 4 25 69 
ARENA 60 0 37 50 

MDB 10 0 48 24 
Não vota 20 0 7 13 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 10 0 27 62 
ARENA 54 100 30 54 

MDB 8 0 48 24 
Não vota 23 0 15 7 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 13 3 27 67 
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Tabela XVIII – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a relação 
entre a opinião do entrevistado sobre o controle de empresas estrangeiras e a 
posição por ele atribuída a ARENA, por renda familiar (%).  

Opinião do entrevistado sobre o controle de empresas 
estrangeiras 

Necessário Desnecessário 
Posição atribuída à ARENA 

Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

Necessário Desnecessário Necessário Desnecessário 
ARENA 38 13 11 47 

MDB 25 53 44 29 
Não vota 32 33 33 23 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 77 15 9 17 
ARENA 45 11 43 31 

MDB 31 67 43 31 
Não vota 19 11 14 23 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 75 9 7 13 
ARENA 46 45 53 79 

MDB 27 36 18 7 
Não vota 17 18 12 – 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 59 11 17 14 
ARENA 57 10 57 37 

MDB 26 52 29 37 
Não vota 8 24 14 12 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 72 21 7 8 
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Tabela XIX- Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a relação entre 
a opinião do entrevistado sobre a execução de obras ornamentais no centro da 
cidade e posição por ele atribuída À ARENA, por renda familiar.  

Opinião do entrevistado sobre execução de obras 
ornamentais no centro da cidade 

Concorda Discorda 
Posição atribuída à ARENA 

Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

Concorda Discorda Concorda Discorda 
ARENA 43 50 10 47 

MDB 19 0 48 24 
Não vota 33 50 31 19 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 21 4 29 74 
ARENA 33 16 29 59 

MDB 8 66 57 14 
Não vota 25 16 14 24 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 12 32 7 63 
ARENA 57 24 0 66 

MDB 21 36 0 15 
Não vota 7 24 100 13 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 14 25 2 67 
ARENA 62 15 40 65 

MDB 12 45 40 21 
Não vota 12 30 20 6 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 8 20 5 84 
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Tabela XX – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a relação entre 
a opinião do entrevistado sobre assistência médica através de contratos do INPS 
com hospitais particulares e a posição por ele atribuída à ARENA, por renda 
familiar (%)  

Opinião do entrevistado sobre a assistência médica 
através de contratos do INPS com hospitais 

particulares 
Concorda Discorda 

Posição atribuída à ARENA 

Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

Concorda Discorda Concorda Discorda 
ARENA 46 0 25 44 

MDB 20 0 46 22 
Não vota 26 100 21 24 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 35 1 28 54 
ARENA 43 50 13 57 

MDB 17 50 65 24 
Não vota 30 0 22 16 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 23 4 23 49 
ARENA 59 29 30 56 

MDB 32 57 26 12 
Não vota – 14 26 21 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 22 7 23 48 
ARENA 60 25 22 62 

MDB 12 50 57 17 
Não vota 20 25 13 12 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 25 4 23 52 
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Tabela XXI – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a- relação 
entre a opinião do entrevistado sobre o incentivo à produção de carros 
particulares ao invés de transporte coletivo e a posição por ele atribuída à 
ARENA, por renda familiar  

Opinião do entrevistado sobre o incentivo à produção 
de carros particulares ao invés de transporte coletivo 

Concorda Discorda 
Posição atribuída à ARENA 

Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

Concorda Discorda Concorda Discorda 
ARENA 39 33 30 42 

MDB 22 66 39 26 
Não vota 30 0 18 24 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 23 3 33 66 
ARENA 25 0 10 54 

MDB 50 0 53 24 
Não vota 25 0 30 19 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 12 0 30 63 
ARENA 100 33 32 53 

MDB 0 33 42 19 
Não vota 0 33 13 17 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 12 3 31 58 
ARENA 66 0 16 67 

MDB 11 100 58 13 
Não vota 6 0 19 12 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 18 2 31 52 
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Tabela XXII- Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito de acordo com a relação entre 
a opinião do entrevistado sobre apoio ao ensino superior ao invés de ao ensino 
primário e a posição por ele atribu1da a arena, por renda familiar (%).  

Opinião do entrevistado sobre o apoio ao ensino 
superior ao invés de ao ensino primário 

Concorda Discorda 
Posição atribuída à ARENA 

Renda 
familiar 

Voto para 
prefeito 

Concorda Discorda Concorda Discorda 
ARENA 45 44 19 41 

MDB 24 44 33 30 
Não vota 26 0 38 21 

Até 2 sal. 
min. 

(N) 42 9 21 56 
ARENA 39 33 18 56 

MDB 32 50 55 18 
Não vota 23 17 23 22 

De 2 a 4 sal. 
min. 

(N) 31 6 22 45 
ARENA 56 40 28 62 

MDB 24 0 39 16 
Não vota 10 60 17 11 

De 4 a 8 sal. 
min. 

(N) 41 5 18 37 
ARENA 62 50 21 56 

MDB 17 37 42 26 
Não vota 18 12 21 10 

Mais de 8 
sal. min. 

(N) 40 8 19 39 

Essa leitura dos dados captura, sem dúvida, parte de sua real 
substância. Não há como negar a evidência gritante que eles representam da 
busca de integração congruente do universo político em todos os níveis 
sócio-econômicos. O problema que surge, contudo, é o do significado a ser 
atribuído a tal constatação do ponto de vista do objetivo de se apreender a 
verdadeira natureza das identificações partidárias. Pois assim como os 
dados podem ser interpretados como indicando que a opção partidária se 
estabelece em decorrência da posição assumida pelos eleitores frente aos 
problemas e da posterior avaliação da posição dos partidos diante deles, 
podem também ler-se em sentido contrário, isto é, uma vez fixada a 
simpatia partidária, talvez em função de uma imagem difusa em que 
entrariam percepções sobre coisas como estar do lado do “povo” ou contra 
ele, os eleitores atribuiriam simplesmente aos partidos – condicionados 
diferencialmente nisso pelos variados graus de informação política de que 
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dispõem – as posições que sua simpatia ou antipatia lhes dita como corretas 
ou adequadas. A própria estabilidade do padrão agora observado, sobretudo 
tendo-se em conta que se trata de itens variados com respeito aos quais o 
público dispõe de graus diversos de informação, leva a supor que a segunda 
interpretação esteja mais próxima da realidade na maioria dos casos.  

Tabela XXIII- Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito e percepção da ARENA 
quanto à questão do voto direto ou indireto, de acordo com a opinião dos 
entrevistados sobre a mesma questão e com a identificação partidária (%).  

 

Não necessitamos ater-nos a conjecturas a este respeito, porém, já que 
dispomos da possibilidade de testar essas interpretações alternativas com 
recurso aos nossos dados. Com efeito, podemos tomar em consideração a 
preferência partidária declarada pelos entrevistados e tratar de ver como se 
comportam as relações recém-observadas quando mantemos sob controle 
essa preferência. Naturalmente, se a opção partidária estivesse determinada 
sobretudo pela percepção da correspondência entre a própria posição e a 
posição dos partidos frente aos problemas, seria de esperar que a eventual 
percepção, por parte dos entrevistados, de incongruências entre a posição de 
seu partido preferido e a sua própria – ou de congruências entre esta e a do 
partido adversário – afetasse de maneira significativa a decisão de voto.  

A Tabela XXIII permite testar essa hipótese, apresentando, nas 
diferentes categorias de preferência partidária, a distribuição do voto para 
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prefeito de acordo com a relação entre as opiniões dos entrevistados sobre o 
voto direto ou indireto e sua percepção da posição da ARENA a respeito. 
Naturalmente, o mesmo tipo de tabela poderia ser apresentado para o MDB e 
para os demais itens de opinião. Com mais razão do que no caso anterior, 
entretanto, somos poupados desse trabalho pela total redundância que o 
exame dos dados indica haver aí, e a Tabela XXIII mostra tudo o que há de 
significativo para ser observado a respeito. Além disso, dada a excessiva 
complexidade que resultaria da tentativa de considerar também o nível de 
renda familiar, bem como a redução inaceitável do número de casos que 
então fatalmente teríamos em várias categorias, decidimos excluir aquela 
variável do exame do problema. Contudo, a forma das distribuições 
encontradas na Tabela XXIII justifica presumir que nada de muito especial 
surgiria com a consideração simultânea da renda familiar.  

Vê-se, em síntese, que, naqueles casos em que os entrevistados 
declaram identificar-se com um partido ou outro, a congruência ou 
incongruência percebida entre as próprias posições e as dos partidos é quase 
totalmente irrelevante no condicionamento do voto, o qual tende a ser 
inteiramente determinado pela identificação partidária. Quer atribuam à 
ARENA posição contrária ou a favor do voto direto, quer simplesmente não 
saibam qual é a posição do partido a respeito, os entrevistados tendem a 
concentrar maciçamente seus votos no partido de sua preferência, seja MDB 
ou ARENA. Apenas dois pormenores merecem menção entre os que 
declaram ter alguma preferência partidária. Em primeiro lugar, 
consistentemente com o “clima arenista” existente em Juiz de Fora no 
momento das eleições, entre os emedebistas que não sabem qual é a posição 
da ARENA há certas proporções de indecisos ou mesmo de votos por este 
partido, enquanto entre os arenistas não há qualquer dispersão nas categorias 
correspondentes. Em segundo lugar, nota-se alguma intensificação na 
disposição de não votar (ou de anular o voto ou votar em branco) tanto no 
caso da pequena minoria de arenistas que se opõem ao voto direto e creem 
que a ARENA é a favor dele (um caso, portanto, de incongruência entre a 
própria posição e a do partido preferido) quanto no caso dos poucos 
emedebistas que também se opõem ao voto direto e creem que a posição da 
ARENA é a mesma (um caso de congruência entre a própria posição e a do 
partido adversário).  

Quando se observa a categoria dos que declaram não ter preferência 
partidária, nota-se, ao contrário, acentuada dispersão na decisão de voto, que 
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deixa patente a muito maior importância de que aí se reveste a opinião quanto 
a problemas específicos. Assim, vemos que há muito maior propensão a votar 
pela ARENA entre os entrevistados que se dizem contra o voto direto do que 
entre os que se dizem a favor, onde tende a crescer o voto emedebista (apesar 
de que o “clima arenista” se possa notar outra vez nas proporções 
relativamente reduzidas de voto emedebista na última categoria em 
comparação com as de voto arenista na primeira). Contudo, outra observação 
significativa do ponto de vista de nosso problema se pode fazer: a de que, 
dentro de cada categoria correspondente à opinião do próprio entrevistado, 
não há variações importantes nas proporções de votos arenistas ou 
emedebistas de acordo com a percepção da posição da ARENA a respeito do 
problema do voto direto. Apesar do reduzido número de casos na categoria 
dos que são contra o voto direto e percebem a ARENA como favorável, o que 
pode ter acarretado alguma perturbação na manifestação das tendências, 
teríamos aí um indício de que, mesmo entre os que não se sentem 
identificados de maneira estável com determinado partido, a decisão de voto 
pode estar condicionada em boa parte por afinidades difusamente percebidas 
entre opiniões pessoais e a imagem geral dos partidos, antes que pela 
correspondência ponto a ponto de posições. Ou talvez se pudesse dizer que 
vemos aí, sobretudo no caso dos que se declaram contra o voto direto e optam 
por votar pela ARENA, preferências partidárias estáveis em conformação.  

A conclusão que parece adequado extrair desse conjunto de 
observações é a de que, com a exceção de parcelas politicamente atentas e 
informadas dos estratos sócio-econômicos mais altos, que se singularizaram 
quanto a diversos aspectos de nossos dados, a identificação partidária parece 
efetivamente originar-se, para a maioria, em imagens pouco estruturadas dos 
partidos e de sua posição geral com respeito a categorias sociais e focos de 
interesses apreendidos e definidos de forma tosca. À medida que descemos ao 
longo da escala sócio-econômica, graus decrescentes de informação sócio-
política e condições gerais menos favoráveis à adequada estruturação do 
universo político refletem-se, ao nível dos mecanismos relevantes para a 
identificação partidária, em cada vez maiores probabilidades de que as 
imagens partidárias se definam confusa ou erroneamente em termos dos 
grandes temas do debate político-institucional. Contudo, o mesmo não parece 
ocorrer quanto a questões mais próximas do universo de problemas 
defrontados na vida: cotidiana, e as deficiências de informação e estruturação 
de opiniões que caracterizam os estratos menos favorecidos não impedem que 
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sejam amplamente alcançados pela imagem popular e progressista de que o 
MDB parece desfrutar junto à ampla maioria do eleitorado de todos os níveis. 
Por outro lado, uma vez definidas as opções em função da imagem que passa 
a caracterizar os partidos, a necessidade de congruência leva a que se 
atribuam ao partido com o qual o eleitor se identifica as posições que venham 
a surgir aos seus olhos como corretas frente a problemas específicos – e isso 
independentemente, em boa medida, do grau de informação de que 
concretamente se disponha com respeito a tais problemas. Temos aí, 
provavelmente, um ingrediente importante da estabilidade das opções 
partidárias.  

7. Juiz de Fora: o que ocorreu?  

Antes de passarmos à apreciação final dos resultados de nossa 
análise, resta uma pergunta a se procurar responder: que ocorreu em Juiz de 
Fora? Afinal, apesar, de motivada por indagações que dizem respeito ao 
panorama político-partidário brasileiro de maneira geral, nossa pesquisa se 
referiu diretamente à eleição municipal naquela cidade. A reviravolta ali 
ocorrida, por outro lado, além de curiosa em si mesma, tem certamente 
interesse do ponto de vista da estabilidade ou instabilidade do apoio político 
prestado a ARENA ou MDB no quadro político mais amplo. Embora a 
pesquisa não tenha sido concebida como meio de explicar os resultados 
eleitorais específicos de cada cidade, os dados coletados contribuem para 
que se possa entendê-los no caso de Juiz de Fora.  

Uma forma aparentemente “natural” de abordar a reviravolta eleitoral 
da cidade consistiria em atribuir a vitória arenista de 1976 ao clima especial 
resultante de uma campanha bem conduzida, através da qual se teria criado 
um efeito de “trem da alegria” em que todos tendem a aderir ao provável 
vitorioso. Por outras palavras, tratar-se-ia de caracterizar os últimos 
resultados como propriamente uma reviravolta: afinal, Juiz de Fora sempre 
foi emedebista, e “de repente” o MDB se vê derrotado.  

Essa perspectiva encontra algum respaldo em certos aspectos de 
nossos dados. Assim, além de indícios de um “clima arenista” que 
destacamos de passagem em várias ocasiões, pode-se apontar o êxito 
aparente de um dos temas salientes da campanha arenista, que se empenhou 
na crítica a obras executadas no centro da cidade pela administração 
emedebista. Nossos dados revelam que algo como 80 por cento dos 
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entrevistados concordam com críticas do tipo das formuladas pelos 
candidatos arenistas. Além disso, se examinamos a Tabela XXIV, onde o 
voto para prefeito é apresentado em sua relação com opiniões sobre qual 
partido sairia vitorioso, mantida constante a preferência partidária dos 
entrevistados, vemos que um efeito de “trem da alegria” parece 
efetivamente ter-se criado na campanha de 1976. Enquanto 80 por cento 
dos arenistas preveem a vitória da ARENA e 6 por cento a vitória do MDB, 
apenas 57 por cento dos emedebistas preveem a vitória de seu próprio 
partido, contra 22 por cento a preverem a vitória da ARENA. Entre os que 
não tinham preferência partidária, por outro lado, não apenas era 
majoritário o número dos que previam a vitória da ARENA sobre os que 
previam a do MDB, como também era maior a proporção dos primeiros que 
se dispunha a votar na ARENA do que a dos últimos que se inclinava a 
votar pelo MDB.  

Se se aceita essa linha de interpretação, a pergunta que surge é, 
naturalmente, a de por que foi possível desenvolver agora uma campanha 
bem-sucedida e não em momentos anteriores. Mesmo prescindindo do 
problema de que, como vimos, a margem de vitória do MDB nas eleições 
de 1972 foi exígua, a resposta que pareceria apresentar maior plausibilidade 
refere-se à provável imagem negativa da última administração emedebista e 
a suas presumíveis consequências sobre a decisão de voto do eleitorado da 
cidade.  

Tabela XXIV – Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito e opinião sobre o partido 
que vai vencer, por preferência partidária (%).  

Preferência Partidária 
 ARENA MDB NS, NR 

Partido que vai vencer  

 ARENA MDB 
NS, 
NR 

ARENA MDB 
NS, 
NR 

ARENA MDB 
NS, 
NR 

ARENA 76 61 70 4 3 2 43 7 19 
MDB 1 6 3 68 76 70 22 35 15 

Voto 
para 
prefeito (N) 242 18 41 52 133 47 72 43 74 
% sobre total da 
categoria de 
preferência 
partidária 

80 6 14 22 57 21 38 23 39 
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À luz de nossos dados, porém, essa resposta depara algumas 
dificuldades sérias. Para começar, vimos anteriormente que as deficiências 
sentidas com respeito a problemas aparentemente de grande importância e 
visibilidade para os setores populares do eleitorado somente tendem a 
traduzir-se eleitoralmente de forma negativa dentre uma minoria de 
eleitores de estrato social mais elevado. Mas a principal dificuldade está em 
outro ponto: os dados mostram que, diante da pergunta direta sobre o 
desempenho do prefeito emedebista Saulo Pinto Moreira, que então exercia 
o cargo, a maioria dos emedebistas e dos “independentes” em todos os 
níveis de renda tendiam a julgar que ele fizera um bom governo, bem como 
a maioria mesmo dos arenistas nos dois níveis mais baixos de renda 
familiar – além de que a avaliação propriamente negativa, de que ele fizera 
um mau governo, era minoritária em todas as categorias de renda e de 
preferência partidária. Assim, o fato de os eleitores concordarem em tese 
em que é preferível investir em serviços básicos nos bairros do que em 
obras ornamentais no centro da cidade, de acordo com o tema arenista, não 
redunda na condenação efetiva da administração emedebista.  

A explicação tem que ser buscada, portanto, em outra direção, e esta 
nos parece consistir no desgaste de longo prazo sofrido pelo MDB em Juiz 
de Fora. Será provavelmente correto atribuir tal desgaste ao exercício do 
poder no nível municipal, mas ele não tem necessariamente a ver com as 
condições da última administração emedebista ou especificamente da 
campanha de 1976; e os resultados desse ano representam não uma 
reviravolta, mas antes a cristalização de tendências que se vinham 
afirmando. Já vimos anteriormente alguns indícios da perda de capacidade 
de aliciamento por parte do MDB em Juiz de Fora. Ela se evidenciou, por 
exemplo, como observamos na Tabela VII, no fato de que o partido não 
conta com a maioria sequer relativa das preferências, em nenhuma das 
categorias de renda familiar, no numeroso grupo de eleitores que não se 
identifica com qualquer dos partidos antigos, grupo este que com toda 
probabilidade é constituído sobretudo de gente jovem. Vimos igualmente, 
aliás, na Tabela II, que a ARENA contava em 1976 em Juiz de Fora com a 
preferência majoritária de 40 por cento dos entrevistados em todas as faixas 
de idade, inclusive a mais jovem, diferentemente do que se pôde constatar 
em outras cidades em 1974. O desgaste que tais observações justificam 
presumir se torna patente, porém, quando nos voltamos para os dados das 
Tabelas XXV e XXVI.  
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Tais tabelas recorrem a uma pergunta de nosso questionário onde se 
indagava dos entrevistados o momento em que passaram a ter sua atual 
preferência partidária e cujas respostas foram classificadas nas seguintes 
categorias: desde a criação dos dois partidos, em 1965; entre 1965 e 1974; 
em 1974; na campanha de 1976. A Tabela XXV apresenta a relação entre as 
respostas obtidas e a preferência partidária de acordo com a renda familiar 
dos entrevistados, enquanto a Tabela XXVI mostra a relação entre elas e o 
voto para prefeito de acordo com a preferência partidária.  

Tabela XXV – Juiz de Fora, 1976: preferência partidária e momento em que o 
entrevistado passou a tê-la, por renda familiar (%).  

 

Ambas são claríssimas. A primeira revela como cada nova leva de 
juiz-foranos que vieram a situar-se diante do sistema partidário a partir de 
1965 dirigiram-se menos e menos para o MDB em todos os níveis de renda 
familiar, e como isso se deu de forma tal que a forte relação existente em 
1965 entre renda familiar e preferência partidária (manifesta no decréscimo 
linear da proporção de emedebistas e no crescimento também linear da 
proporção de arenistas à medida que subimos nos níveis de renda entre os 
que declaram ter feito sua opção partidária naquele ano) simplesmente 
desaparece por inteiro entre os que se decidem em 1976, quando 
encontramos o amplo predomínio da ARENA nas diversas categorias. Mas 
isso não é tudo. Não apenas o MDB recrutou cada vez menos eleitores, 
tendo perdido para a ARENA no recrutamento de novos eleitores mesmo no 
ano da explosão nacional do partido, 1974, o que se pode ver pelas 
porcentagens da Tabela XXV e, com maior nitidez, pelos números entre 
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parênteses que indicam os totais das categorias na Tabela XXVI. Além 
disso, quando observamos nesta última tabela as proporções crescentes de 
emedebistas que desertam o partido em 1976 para votar na ARENA à 
medida que passamos dos recrutas antigos aos recentes, damo-nos conta de 
que tais recrutas parecem ser de “têmpera emedebista” cada vez menos 
firme. Tudo indica que, enquanto os contingentes majoritários dos 
primeiros emedebistas de Juiz de Fora incluíam boa parte de trabalhadores 
vinculados a uma certa tradição petebista, os novos adeptos do partido 
incluem maiores proporções de eleitores de condição social mais elevada, 
os quais, em certa medida, se veem atraídos pela sigla do MDB pelo que ela 
passa a representar de opção “católica” ou convencional em Juiz de Fora, 
donde a menor firmeza e estabilidade das identificações.  

Tabela XXVI- Juiz de Fora, 1976: voto para prefeito e momento em que o 
entrevistado passou a ter preferência partidária atual, de acordo com a 
preferência partidária (%).*  

Preferência partidária 
ARENA MDB 

Momento de preferência  

1965 
Entre 
65/74 

1974 1976 1965 
Entre 
65/74 

1974 1976 

ARENA 73 72 77 79 1 2 6 11 
MDB 1 0 0 0 78 69 67 67 

Voto 
para 
prefeito (N) 107 53 43 76 114 45 33 18 
* As porcentagens não somam 100 devido à eliminação de categorias residuais 
quanto ao voto para prefeito.  

Parece claro, portanto, que o emedebismo de Juiz de Fora vinha 
sendo superestimado. E um fator especial, à luz de nossos dados, parece ter 
concorrido singularmente para essa superestimação em anos recentes: a 
presença de Itamar Franco. Seria desnecessário destacar, com respeito às 
eleições legislativas de 1974, como a candidatura juiz-forana de Itamar 
Franco ao Senado carreia para o MDB votos que se dirigiriam em outras 
circunstâncias para a ARENA: os dados mostram que as proporções de 
arenistas que votam então em Itamar Franco oscilam entre 41 e 54 por 
cento nas diversas categorias de renda, sendo sempre maiores do que as 
porcentagens do candidato da ARENA, que apenas se aproxima da votação 
obtida pelo primeiro no nível superior de renda. Mas um efeito semelhante, 
ainda que naturalmente não tão acentuado, se pode apontar na atuação de 
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Itamar Franco mesmo na disputa da prefeitura de Juiz de Fora em 1972: os 
arenistas que lhe deram seus votos naquele ano correspondem, à medida 
que subimos nas categorias de renda familiar aqui utilizadas, a 25, 22, 27 e 
24 por cento (contra respectivamente 29, 37, 28 e 43 por cento que votaram 
por Mello Reis, o candidato da ARENA.  

Pois bem. Em 1976, afastado Itamar Franco da disputa direta, as altas 
proporções de arenistas que o apoiavam eleitoralmente passam a votar 
maciçamente na ARENA, como também revelam com clareza nossos 
dados. Assim, entre os contingentes “itamaristas” da ARENA de 1972 
votam agora por Mello Reis proporções que variam entre nada menos de 76 
e 95 por cento nos diversos níveis de renda familiar, e a ARENA retorna ao 
que corresponderia a suas dimensões “naturais”. Para retomar os termos do 
dilema com que abrimos anteriormente o retrospecto da vida política da 
cidade, pelo menos ultimamente, ao que parece, Juiz de Fora não era tão 
oposicionista assim...  

8. Conclusão  

Repassemos rapidamente, para concluir, as diversas dimensões a que 
se dirigiu nossa análise. Se tomamos a questão da correspondência entre 
partidos e estrutura social, ou das bases sociais da identificação partidária, 
três conjuntos de observações parecem merecer destaque. Em primeiro 
lugar, um aspecto em que a análise aqui empreendida reitera verificações 
anteriores: não é simplesmente o mundo urbano como tal a sede das 
inclinações inconformistas e oposicionistas no atual quadro político 
brasileiro, mas antes o mundo urbano dos setores populares, sendo possível 
apontar a existência de fortes redutos governistas nos estratos mais altos da 
população dos grandes centros. Por certo, matizes e qualificações variadas 
se impõem quando se têm em conta diferentes aspectos dos dados. É este, 
porém, sem dúvida, o sentido da correlação encontrada entre a opção 
partidária e variáveis que expressam a posição sócio-econômica, tais como 
a renda familiar.  

Em segundo lugar, essa constatação permite ressaltar o importante 
elemento de continuidade entre a forma dominante de distribuição social 
das preferências partidários que emerge em 1974 e a existente antes de 
1964. Conjuga-se com ela a observação do peso dos adeptos do antigo PTB 
entre os emedebistas, sobretudo nos estratos inferiores de renda, outro 
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aspecto em que nossos dados corroboram observações de pesquisas 
anteriores. Parece bastante claro, agora, que as eleições legislativas de 
1974, quando o MDB catalisou por primeira vez as preferências populares, 
representaram a retomada ou o reaparecimento de traços que marcaram com 
vigor crescente as lealdades político-partidárias no período populista pré-64 
– e que mesmo depois já se o haviam feito presentes nas eleições de 1965 
na Guanabara e em Minas Gerais, antes que a desorientação produzida pela 
alteração do quadro partidário e pelo excepcionalismo que caracterizou de 
diversas formas a vida brasileira nos anos subsequentes viesse exigir algum 
tempo para nova sedimentação das antigas tendências.  

Finalmente, o terceiro conjunto de observações refere-se 
precisamente aos matizes que os dados impõem a esse quadro de nitidez e 
estabilidade das bases sociais da identificação partidária. Tais matizes 
surgem, por exemplo, nos interstícios compostos na estrutura social pela 
consideração do grau de educação formal dos eleitores em conjugação com 
as faixas de idade. Naturalmente, como assinalamos, a educação se encontra 
correlacionada com variáveis como renda familiar, e o nível educacional 
pode ser tomado como indicador de posição social geral. Apesar disso, seus 
efeitos tendem a ser peculiares por diversas razões, tais como:  

a. A educação formal traduz-se imediatamente em graus diversos de 
sofisticação intelectual, de relevância direta para as opiniões e atitudes 
políticas;  

b. Ela se articula de maneira relativamente complexa com as aspirações 
quanto a condições gerais de vida e com a avaliação do êxito na 
realização de tais aspirações, articulação esta que é condicionada pela 
idade dos eleitores;  

c. Sobretudo no nível universitário, a experiência educacional tende a 
corresponder à exposição direta a um ambiente singularmente sensível 
politicamente, a qual tende a dar-se também em determinada faixa de 
idade.  

Como quer que seja, nossos dados indicam que o impacto específico 
do nível educacional sobre o grau de conformismo ou inconformismo 
político assume formas algo sinuosas e instáveis. Na atualidade, contudo, 
parece predominar a tendência a que a educação opere como fator de 
conformismo político e de apoio ao partido do governo, tendência esta que, 
com exceção do setor universitário, se afirma de maneira especialmente 
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marcada entre os jovens. Isso representa, por ambos os aspectos, a inversão 
de tendências observadas no passado, e parece dever interpretar-se 
sobretudo como consequência de expectativas ocupacionais mais favoráveis 
para os setores educados da população criadas pela expansão econômica 
recente. Assim, feitas as devidas e importantes reservas quanto à parcela da 
juventude diretamente envolvida no clima político das universidades, o 
empenho politicamente desmobilizador que caracteriza o regime vigente 
parece ter tido razoável êxito junto aos jovens educados, substituindo, ao 
que tudo indica, cogitações sociais e políticas por preocupações de carreira 
pessoal em muitos deles.  

Quando nos voltamos para os conteúdos associados à identificação 
partidária e para o problema de como se diferenciam nas diversas camadas 
sócio-econômicas, a primeira observação envolve nova ressalva quanto à 
proposição que vê o oposicionismo como apanágio dos estratos baixos 
urbanos. Com efeito, os dados mostram que, com referência às questões 
mais salientes do debate político-institucional corrente, os grupos mais 
numerosos a expressarem opiniões opostas ao autoritarismo do regime 
vigente encontram-se nas camadas superiores de renda, ou seja, o nível de 
mais de 8 salários mínimos de renda mensal, na classificação que aqui se 
fez da amostra de Juiz de Fora. É também nesse estrato superior, entretanto, 
que se encontram as maiores frequências de opiniões políticas 
caracterizadas por elitismo e suspeita frente aos setores populares. Outros 
aspectos dos dados sugerem que essa coexistência de opiniões que seria de 
esperar se repelissem (embora não sejam necessariamente contraditórias, 
pois liberalismo e “democratismo” não são histórica ou conceitualmente a 
mesma coisa) corresponde na verdade à coexistência de núcleos distintos de 
opiniões.  

Por outras palavras, é nessas camadas sócio-economicamente 
favorecidas que se encontra o público diretamente alcançado pelo debate 
político-institucional, aquele que toma posição com respeito ao mesmo e dá 
consequência em termos partidários e eleitorais às posições tomadas. 
Embora estejam aí os maiores contingentes de arenistas, é aí que estão 
também os emedebistas não apenas mais atentos aos problemas político-
ínstitucionais do país, mas também mais propensos a adotarem posições 
liberais e democráticas frente a tais problemas. É aí, em síntese, que a 
opção partidária feita pelos eleitores se mostra mais claramente ligada às 
opiniões políticas.  
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Por contraste, nos estratos sócio-econômicos menos favorecidos 
deparamos a identificação partidária determinada antes pelo que parece 
corresponder a imagens difusas dos partidos, aparentemente envolvendo 
como dimensão crucial a distinção, formulada sem muita nitidez na 
consciência dos eleitores, entre o “popular” e o “elitista”. Indícios bastante 
claros, porém, permitem penetrar um pouco mais nos condicionantes e 
mecanismos que a ela se associam em tais estratos.  

Primeiramente, não apenas a opção partidária se apresenta aí 
desvinculada das posições frente às questões político-institucionais em 
geral, mas merece destaque o fato de que ela não se relaciona sequer com as 
opiniões frente ao tema-chave de campanhas destinadas precisamente a 
obter aquiescência e apoio para o governo e o regime, as quais se diriam 
bem sucedidas pelo volume de reações favoráveis que suscitam. Em 
contraposição, ela se mostra excepcionalmente sensível, entre os estratos 
sócio-econômicos mais baixos, à percepção de certos problemas de mais 
imediata relevância do ponto de vista da vida cotidiana, tais como o 
problema das condições de assistência médica. A forma geral dos dados a 
respeito sugere que essa sensibilidade ocorre no caso de problemas que 
tenham ou adquiram circunstancialmente especial saliência e visibilidade 
no universo de problemas cotidianos, não bastando que se trate de questões 
que contrastem com os assuntos político-institucionais por figurarem num 
horizonte mais próximo ou imediato. Assegurada a importância do 
problema, entretanto, como aparentemente se dava em Juiz de Fora com a 
questão das condições de assistência médica, sua forte associação com a 
opção partidária entre os estratos baixos, em si mesma singular, reveste-se 
de significação peculiar por outro aspecto: diferentemente do que ocorre 
nos estratos altos, ela se mostra aí quase totalmente infensa à influência das 
posições mantidas com respeito a questões de outra natureza, tais como as 
que têm a ver com os êxitos do processo de desenvolvimento nacional 
cantados na propaganda governamental. Isso indica a existência de formas 
diversas de se processar a estruturação do universo político nos diferentes 
níveis da estrutura social, em cuja avaliação seria provavelmente necessário 
recorrer a critérios também distintos de coerência.  

O que parece ter de comum aos diversos estratos sócio-econômicos a 
necessidade profunda de integração coerente do universo político é 
precisamente outro aspecto de nossos dados que cabe ressaltar. Com efeito, 
eles indicam que, nos estratos sócio-econômicos inferiores da mesma forma 
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que nos superiores, os eleitores atribuem ao partido com que se identificam 
as posições frente aos problemas que lhes parecem as mais meritórias a eles 
próprios – ainda que o menor grau de informação política de que dispõem 
os estratos baixos resulte em que tais atribuições com mais frequência 
deixem de corresponder, entre eles, às posições efetivamente assumidas 
pelo partido. Em termos concretos, a consequência disso parece ser que 
uma parcela apreciável de eleitores que “normalmente” apoiariam o partido 
de oposição acabem por apoiar de maneira estável o partido do governo: 
além de que mesmo as afinidades difusamente percebidas em que parece 
originar-se a preferência partidária entre os estratos baixos dependem, em 
última análise, de informação, as deficiências de informação em tais 
estratos combinam-se com a necessidade de coerência manifestada nas 
atribuições acima mencionadas para assegurar estabilidade às opções 
partidárias “errôneas” daí resultantes. De maneira geral, porém, dado que as 
imagens partidárias tendem a favorecer amplamente o partido de oposição 
aos olhos dos setores populares, essa busca de coerência parece ser antes 
um fator a emprestar consistência e estabilidade às simpatias populares por 
aquele partido.  

Algumas ponderações finais ainda com respeito à questão da 
consistência e estabilidade do eleitorado. Ocorrências como a de Juiz de 
Fora, em que a política local muda de mãos como consequência de 
deslocamentos dos eleitores, dramatizam a importância do problema, em 
torno do qual, de resto, se lançam algumas das apostas fundamentais sobre 
a sorte do regime em vigor e do próprio processo político brasileiro. Os 
dados examinados revelam, em diversos aspectos, os obstáculos à maior 
estruturação ideológica e os horizontes relativamente estreitos das decisões 
político-eleitorais que parecem caracterizar amplas parcelas da população. 
Além disso, a análise do ocorrido em Juiz de Fora deixa patente o papel de 
grande relevo exercido por fatores de ordem personalista no 
condicionamento do comportamento eleitoral mesmo em centros urbanos 
de importância.  

A perspectiva propiciada por observações como essas, leva a que se 
encarem com naturalidade flutuações aparentemente pouco suscetíveis de 
se explicarem cabalmente em termos de estrita racionalidade – flutuações 
nas quais se expressa, por exemplo, o fato de que um partido se desgaste no 
exercício do poder municipal e se torne presa fácil de slogans mudancistas 
independentemente da difusão de avaliações negativas de seu desempenho 
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administrativo ou de modificações profundas de sua imagem geral aos 
olhos do eleitorado. Será provavelmente necessário contar com que 
ocorrências desse tipo continuem vez por outra a comprometer os esforços 
de apreender o comportamento eleitoral pelo recurso a esquemas em que se 
articulem organicamente coisas como interesses materiais imediatos, de um 
lado, e, de outro, a retórica partidária sobre problemas institucionais – ou 
mesmo considerações estratégicas atentas para o que esta última pode 
conter de mistificador.  

Contudo, este é sem dúvida somente um lado do que os dados 
indicam. O outro lado tem a ver com o conjunto de fatores que, apesar de 
tudo, permitem refutar em bases sólidas a hipótese que pretenda ver os 
setores populares do eleitorado urbano brasileiro como um aglomerado 
amorfo e manipulável. Alheios às complexidades maiores da realidade 
política, mas manifestando-se eleitoralmente de maneira autônoma face aos 
diagnósticos róseos dessa realidade que lhes pretendam impor; carentes de 
informação, mas capazes de fazer de um non-issue como o que tem a ver 
com as condições de assistência médica um fator importante de sua decisão 
eleitoral; deficientes na percepção das conexões mais sutis entre certos 
aspectos da retórica política e os problemas mais concretos de seu dia a dia, 
mas mantendo suas lealdades partidárias em boa medida à margem da 
percepção dos benefícios ou inconvenientes imediatos que lhes advém de 
uma administração partidária local; com frequência incapazes de 
caracterizar a posição de um partido ou outro diante de problemas 
específicos, mas sensíveis à possível afinidade entre as linhas que separam 
um PTB e uma UDN, de um lado, um MDB e uma ARENA, de outro; 
constatações dessa ordem permitem supor, com respeito aos setores em 
questão do eleitorado brasileiro, que será necessário algo mais do que a 
simples manipulação de siglas partidárias para assegurar sua aquiescência 
majoritária e estável.  

Por certo, nada autoriza a ver todo o apoio ao MDB, num quadro em 
que MDB e ARENA são as opções impostas, como efetiva identificação 
com aquele partido. Além disso, ao contrário do que se deu com a 
implantação do bipartidarismo, que representou uma simplificação do 
quadro político favorável à afirmação mais clara de determinadas 
tendências, a volta esperada de um número maior de partidos significa 
maior complexidade e, em consequência, provável obscurecimento de 
certas linhas básicas de clivagem. Tudo indica, porém, a existência de 
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suficiente consistência do eleitorado para que o jogo partidário seja levado a 
ajustar-se a ele em qualquer processo político minimamente aberto e 
eleitoralmente sensível. A possibilidade de neutralizar os efeitos de tal 
tendência através de artifícios casuísticos suporia não apenas a imaginação 
para encontrar os artifícios adequados e renová-los sempre, mas também o 
controle continuado dos recursos necessários para impô-los. 




