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belo-horizontinos de maior idade e de níveis mais à1tos de educação. 
Finalmente, o aspecto geral dos dados de Juiz de Fora, em que vemos o 
crescimento da ARENA e o declínio do MDB ao subirmos na escala 
educacional, corrobora-se nos dados analisados por Judson de Cew para 
Caxias do Sul: apesar de que os dois casos difiram pelo fato de que a 
relação mencionada não ganhe no grupo mais jovem de Caxias do Sul a 
intensificação de sua nitidez que se observa em Juiz de Fora, o padrão geral 
observado é claramente o mesmo.  

Seja como for, a forma apresentada pelos dados em Niterói tem o 
interesse de reiterar a possibilidade de que a educação formal produza 
efeitos políticos opostos, possibilidade esta dramatizada pela nitidez do 
contraste entre suas consequências radicais e conformistas que se vê nas 
verificações de Belo Horizonte em 1965 e de Juiz de Fora em 1976. Se se 
pode supor, como autorizam ainda os resultados de outras pesquisas 
anteriormente mencionadas, que a tendência atualmente dominante 
corresponde à produção de maior conformismo pela educação, expressa nos 
dados de Juiz de Fora e Caxias do Sul; se a inversão de tendências que isso 
representa relativamente a 1965 pode ser atribuída à atuação, em diversas 
áreas, do regime instaurado em 1964; parece então razoável imaginar que 
muito do jogo político futuro se decidirá na expansão e instrumentalidade 
que venha a ter a aparelhagem educacional brasileira. Ela se mostra crucial 
não apenas nos níveis superiores, onde parece condicionar a procura de 
lugar no mercado ou a busca de soluções políticas, mas também nos níveis 
inferiores, onde pode condicionar de maneira importante a ultrapassagem 
do limiar da cidadania. 
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ANEXO I 

Descrição dos procedimentos de amostragem utilizados na pesquisa 
sobre as eleições municipais brasileiras de 1976.  

A pesquisa sobre as eleições municipais de 1976 foi realizada em 
Presidente Prudente (zonas urbana e rural), Juiz de Fora (zona urbana), 
Niterói (zona urbana) e Caxias do Sul (zonas urbana.e rural). Em cada um 
dos citados municípios, a população de análise era constituída pela 
totalidade das pessoas de 18 e mais anos residentes nas respectivas zonas 
estudadas de 23 de outubro a 14 de novembro de 1976. Os trabalhos de 
amostragem foram orientados por Eunice Pinho de Castro Silva.  

1. Presidente Prudente (SP)  

A população de análise foi estratificada segundo a zona de residência, 
urbana ou rural. O processo de amostragem adotado visava, nas primeiras 
etapas, selecionar domicílios e, na última etapa, selecionar um adulto em 
cada domicílio selecionado. Para a seleção de domicílios adotou-se 
amostragem equiprobabilística estratificada por zona.  

Para a zona urbana, procedeu-se a uma amostragem por dupla etapa. 
Na primeira etapa, com os 138 setores censitários da zona urbana do 
município, formaram-se 85 Unidades Primárias de Amostragem, cada qual 
constituída por um ou mais setores censitários. Dessas 85 unidades foram 
selecionadas 30; com probabilidade proporcional ao tamanho (tamanho da 
U.P.A., dado pelo número de unidades para fins domiciliários registrado 
pelo censo de 1970). Na segunda etapa, para cada unidade primária 
selecionada era feita uma listagem detalhada dos domicílios existentes na 
época do levantamento. Aos domicílios então arrolados foi aplicada 
amostragem sistemática, com um intervalo tal que, considerando a 
probabilidade de seleção da unidade primária em que se localiza o 
domicílio e a,probabilidade de seleção do domicílio, obteríamos até a 2ª 
etapa uma amostra equiprobabilística de domicílios. O tamanho desejado da 
amostra era de aproximadamente 800 entrevistas e, portanto, de 800 
domicílios. Assim, procedeu-se inicialmente ao sorteio de uma amostra de 
1.200 domicílios, da qual foi selecionada uma subamostra sistemática de 
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810 domicílios. Com os 390 restantes foram constituídas 15 subamostras de 
tamanho 26, também pelo processo de amostragem sistemática, as quais 
iriam sendo tomadas por sorteio, caso necessário, de modo a assegurar a 
cada subamostra de reserva igual probabilidade de ser selecionada.  

Para a zona rural, tomou-se como sistema de referencia o cadastro da 
“Casa da Lavoura” de Presidente Prudente, constituído de mapas de setores, 
com a relação dos nomes dos proprietários agrícolas em cada setor, num 
total de 1109 proprietários. A cada proprietário agrícola correspondia um 
conglomerado com um ou mais domicílios. Estimou-se que, em média, 
teríamos 2.9 domicílios para cada proprietário agrícola. Aplicou-se, então, o 
processo de amostragem por conglomerados, com etapa única: se um 
proprietário era sorteado, todos os domicílios pertencentes ao conglomerado 
que correspondia a esse proprietário eram considerados pertencentes à 
amostra de domicílios. Para a seleção de proprietários, aplicou-se ao 
cadastro da “Casa da Lavoura” amostragem sistemática, com um intervalo 
tal que daí resultasse uma fração de amostragem igual à fração global 
adotada na seleção de domicílios na zona urbana. Foi selecionada uma 
amostra com 71 proprietários, da qual foi inicialmente selecionada uma 
subamostra sistemática de 48 proprietários. Com os 23 restantes formaram-
se 15 subamostras (de tamanho 1 ou 2) também pelo processo de 
amostragem sistemática, as quais iriam sendo tomadas por sorteio em 
concomitância com as subamostras de reserva para a zona urbana a elas 
correspondentes.  

Em cada domicílio sorteado (quer por duas etapas, na zona urbana, 
quer por uma etapa, na zona rural), era sorteado, dentre os vários adultos 
residentes, um deles, por um processo que dava a cada um deles igual 
probabilidade de ser o adulto selecionado.  

2 – Juiz de Fora (MG)  

Para a seleção de residentes na zona urbana do município de Juiz de 
Fora, aplicou-se processo análogo ao adotado na zona urbana de Presidente 
Prudente. Com as duas primeiras etapas, foram selecionados 1.200 
domicílios e, desses, uma subamostra inicial de 800 domicílios, sendo os 
400 restantes subdivididos em subamostras sistemáticas mantidas como 
reserva e que iriam sendo tomadas por sorteio, de modo a assegurar a cada 
uma delas igual probabilidade de ser a subamostra selecionada.  
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3 – Niterói (RJ)  

Na zona urbana do município de Niterói, o processo de seleção de 
adultos da população de análise foi análogo ao das zonas urbanas de 
Presidente Prudente e Juiz de Fora. Nas duas primeiras etapas foram 
selecionados 800 domicílios, dos quais foi tomada inicialmente uma 
subamostra de 600 deles. Com os 200 remanescentes foram formadas 
subamostras sistemáticas que constituíram as reservas para as ampliações 
eventualmente necessárias.  

4 – Caxias do Sul (RS)  

Planejou-se a seleção de 800 adultos da população de análise e, 
consequentemente, 800 domicílios sorteados dentre a totalidade dos 
domicílios de Caxias do Sul. Como sistema de referência para o sorteio da 
amostra de domicílios da zona urbana, dispunha-se da “Relação dos 
contribuintes com residência”, lista fornecida pela Prefeitura Municipal, 
referente a 15 de outubro de 1976. Em cada linha dessa lista constava o 
endereço de uma residência. Para a seleção de domicílios da zona rural, 
dispunha-se “da lista de estabelecimentos cujos proprietários estavam 
inscritos no INCRA.  

Foram selecionados domicílios das zonas urbana e rural, por um 
processo de amostragem equiprobabilístico, a uma etapa. A lista de 
estabelecimentos da zona rural foi considerada em sequência à da “Relação 
dos contribuintes com residência”. Aos endereços assim ordenados foi 
aplicada amostragem sistemática, sendo selecionada uma amostra de 1.400 
endereços. Dessa amostra foi inicialmente selecionada, por amostragem 
sistemática, uma subamostra de 700 endereços. Com os 700 restantes foram 
constituídas 35 outras subamostras de tamanho 20, as quais constituiriam 
subamostras de reserva para possíveis ampliações da amostra inicial. Dado 
que, na ordenação dos endereços, figuravam primeiramente os da zona 
urbana e depois os dos proprietários na zona rural, ao aplicarmos a 
amostragem sistemática estávamos implicitamente obtendo uma amostra 
estratificada de domicílios em que o critério de estratificação era zona 
urbana ou rural, com partilha proporcional, ou aproximadamente 
proporcional. Desta forma, tanto a subamostra de 700 endereços quanto as 
35 outras que constituíam subamostras de reserva resultaram em amostras 
estratificadas por zona urbana e rural, com partilha proporcional, ou 
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aproximadamente proporcional. A seleção de adultos nos domicílios 
sorteados se processou como nas demais áreas pesquisadas.  




