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RESUMO 

Este artigo visa analisar as determinantes do voto nas eleições municipais de 2016 tendo 

em vista a mudança no comportamento eleitoral observada, dada a vitória em diversos 

municípios de representantes que se utilizaram da estratégia de enaltecer suas 

personalidades e capacidade técnica para realizar uma boa gestão, e não carreira política 

ou a ideologia partidária em suas campanhas eleitorais. Teorias acerca de representação 

e comportamento eleitoral foram utilizadas por apresentarem o surgimento de um novo 

tipo de democracia para o século XX: a democracia do público – tipificada pelo forte 

apelo que a imagem dos líderes políticos apresenta em função da personalização da 

escolha eleitoral, o que se relaciona com a tendência observada de se realçar qualidades 

e aptidões pessoais como um método alternativo de estratégia eleitoral para angariar 

votos. Em relação ao contexto político-econômico, estudos que demonstram a existência 

de um sentimento de descrença democrática se disseminando pelo país serão utilizados 

juntamente com pesquisas que sinalizam um momento de progressiva instabilidade em 

função da desconfiança generalizada para com as instituições representativas. A pesquisa 

para compor o artigo foi do tipo descritiva e exploratória, com base em estudo 

comparativo entre os municípios de Volta Redonda-RJ, São Paulo-SP e Belo Horizonte-

MG a partir da análise de variáveis consideradas determinantes do comportamento 

eleitoral, como renda, nível de escolarização, acesso à Internet e filiação partidária 

municipal. 

Palavras-chave: comportamento eleitoral; democracia; discurso político; crise 

representativa. 
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1    INTRODUÇÃO 

Este artigo visa analisar de que maneira variáveis determinantes do voto estão 

relacionadas com a mudança experimentada no comportamento eleitoral brasileiro em 

2016, dada a ocorrência do grande número de “prefeitos não-tradicionais” eleitos no ano, 

que se utilizaram de estratégia política fazer referência a atributos técnicos, como a 

valorização da capacidade gerencial e a moralidade na hora de fazer suas campanhas. 

Dessa forma, o que se pretende analisar, portanto, é o comportamento eleitoral de 

candidatos e eleitores no sentido de valorizar não carreira política ou ideologia partidária, 

mas a capacidade estritamente técnica de se realizar uma boa gestão.  

A hipótese que se trabalha neste artigo, é que o cenário político-econômico que se 

encontra o país, composto por insatisfação política, múltiplos casos de corrupção das 

instâncias representativas e crise econômica foram determinantes para o descrédito 

experimentado pelas instituições políticas atuais, levando assim à visibilidade e vitória de 

representantes que se utilizaram de suas personalidades como atrativo eleitoral para 

disputarem as eleições de 2016. 

Com vistas à melhor compreensão do objetivo determinado, esta pesquisa propôs-

se a analisar comparativamente o resultado do processo eleitoral para o cargo de Prefeito 

no município de Volta Redonda - cidade onde o candidato eleito utilizou durante sua 

campanha eleitoral, da estratégia de atribuir sua capacidade para realizar uma boa gestão 

administrativa à competência técnica e a renovação do quadro político anterior.  

As duas cidades escolhidas para realização do estudo comparativo foram São 

Paulo-SP e Belo Horizonte-MG, tendo em vista que em ambas as cidades o discurso 

vitorioso seguiu a mesma orientação observada em Volta Redonda. O trecho veiculado 

em um jornal do país acerca das eleições municipais de 2016, ilustra de maneira 

preliminar a tendência eleitoral que se deu no ano que passou: 

 

O estilo João Doria, que se elegeu prefeito de São Paulo neste ano 

lançando mão do discurso “não sou político, sou gestor”, emplacou também 

em outras capitais e grandes cidades brasileiras no segundo turno das disputas 

municipais. Negar os partidos e o próprio sistema político parecer estar 

na moda e está entre os fatos relevantes destas eleições. 

[...] Em Belo Horizonte venceu Alexandre Kalil (PHS), cuja 

experiência política anterior havia sido na presidência do Atlético Mineiro, um 

time de futebol. O slogan adotado por ele foi “Chega de político, é hora de 

Kalil” e ao longo da campanha repetiu ser contra a “velha política”. 

[...] 

O cientista político David Fleischer, professor emérito da 

Universidade de Brasília (UnB), reafirma a análise de que o discurso 

antipolítico resulta do descrédito das figuras partidárias que se envolvem em 
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escândalos de corrupção. Mas ele aponta um perigo na difusão dessa estratégia. 

“Leva as pessoas a desconfiarem de todas as instituições políticas, que, bem 

ou mal, são as responsáveis por trazer mudanças benéficas duradouras à 

sociedade. (BRADALISE, ESTADÃO, 2016) 

 

Os estudos de Baquero, Castro e Ranincheski (2014) acerca da cultura política 

brasileira, revelam que há um forte sentimento de descrença democrática se disseminando 

pelo país, o que corrobora resultados de pesquisas sobre a política atual que sinalizam 

estar o cenário político vivendo um momento de progressiva instabilidade em função da 

desconfiança generalizada para com as instituições representativas. 

Autores como Julian BORBA (2005) trouxeram para debate, a partir da análise do 

comportamento eleitoral brasileiro, a crescente e gradual tendência da valorização pelos 

eleitores do político imbuído por atributos simbólicos, e não partidários, como 

honestidade e competência. Manin (1995) em seu ensaio acerca das metamorfoses do 

governo representativo revela um novo tipo de democracia a partir do século XX: a 

democracia do público, caracterizada por um forte apelo à imagem dos líderes políticos, 

identificada pela personalização da escolha eleitoral.  

Essa tendência em se realçar qualidades e aptidões pessoais como método para 

angariar votos, traduz-se por revelar um caminho alternativo de estratégia eleitoral num 

contexto em que a imagem do candidato e as questões colocadas no momento do processo 

eleitoral são os fatores que mais contam para os eleitores (MANIN, 1995; URBINATI, 

2013). 

Em vista disto, esse estudo tem o cuidado de salientar o caráter problemático que 

esse fenômeno pode significar, dado que a ascensão de “candidatos sem partido” 

(URBINATI, 2006) e que negam a legitimidade do próprio sistema político, representa 

um perigo à representação democrática, especialmente se analisarmos sob a perspectiva 

da sua recente consolidação no Brasil.  

Assim, a fim de atingir o objetivo proposto, analisou-se a partir da literatura sobre 

cultura política e representação, as características do comportamento eleitoral brasileiro; 

a relação que a “imagem” dos representantes guarda com a estratégia eleitoral no contexto 

atual; o quanto o desgaste das instituições políticas devido a escândalos de corrupção e 

baixa capacidade em responder demandas têm com o comportamento eleitoral 

experimentado e finalmente, de que forma variáveis como renda, nível de escolarização, 
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acesso aos novos meios de comunicação e grau de identificação partidária influenciaram 

no resultado eleitoral de 2016 a partir de uma perspectiva comparada. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Democracia Representativa 

Como cultura política podemos entender sendo o “conjunto de atitudes, crenças e 

sentimentos que dão ordem e significado a um processo político, pondo em evidência as 

regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores” (CARNEIRO, 

1999, p. 227.). O entendimento acerca da cultura política de uma sociedade é necessário 

no sentido de auxiliar a compreensão do comportamento político e eleitoral de seus atores 

- representantes políticos e eleitores -, e da constituição histórica do processo político de 

cada sociedade. 

Conforme apresentado na Carta Magna de 88, o Brasil segue os moldes de um 

sistema de governo democrático e representativo; modelo pelo qual a noção de soberania 

popular deve nortear as decisões e ações dos representantes que se encontram 

constantemente sob a supervisão dos cidadãos, já que estes estão imersos num direito de 

participação tal capaz de formar uma arena de opiniões que permite a supervisão e 

contestação desses representantes - eleitos através do voto – a qualquer tempo. 

(URBINATI, 2006) 

Urbinati (2013) confere à democracia representativa a característica básica de se 

constituir de um sistema diárquico em que a opinião e a decisão se influenciam 

mutuamente e representam os pilares desse sistema de governo. “A democracia, 

sobretudo quando implementada por eleições e representação, não pode ignorar o que 

pensam e dizem os cidadãos quando atuam na sociedade e não como eleitores, quando 

não se manifestam por intermédio da decisão (ou seus votos), mas por meio de sua 

opinião”. (URBINATI, 2013, p. 6) Trata-se, portanto, de uma relação que conecta a 

sociedade às instituições governamentais através de um processo político circular de 

opiniões e decisões. 

Circular pois, além de se sustentar com base em opiniões e decisões, esse processo 

de representação deve sempre seguir uma dinâmica de recriação em que as decisões 

podem e necessitam ser constantemente modificadas por meio de canais informais e 
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formais de comunicação dos representados para com seus representantes, sem que isso 

revogue a ordem política. (URBINATI, 2006; 2013) 

Daí se configura a importância das eleições na legitimação de uma democracia 

representativa. É necessária a instalação de uma vida política que leve em conta as 

demandas e ideais do povo através do estabelecimento de plataformas políticas partidárias 

que reflitam a soberania popular e concorram durante o processo eleitoral por levá-las às 

agendas públicas de modo tal que a ação política seja sempre orientada pela noção de 

bem-estar da população para além do dia da eleição, partindo do pressuposto de que 

através do processo eleitoral os cidadãos podem se desprender dos governos que tomam 

suas decisões com base em suas próprias vontades.  

Então, o que representa o voto? Tal como apresentado por Urbinati, “um voto em 

prol de um candidato reflete a longue durée e efetividade de uma opinião política ou de 

uma constelação de opiniões políticas; ele reflete a atratividade de uma plataforma 

política, ou um conjunto de demandas e ideias ao longo do tempo” (URBINATI, 2006, p. 

211). Faz-se importante destacar nesse sentido, o caráter ideológico do voto em função 

de sua natureza temporal e identitária com uma dada ideologia partidária. Temporal, pois 

reflete problemas e opiniões vividos por uma sociedade em um período de tempo, e 

identitário, pois, carrega opiniões e memórias da sociedade em questão. 

2.2 Partidos Políticos 

Remontando à Tocqueville, Urbinati (2006) utiliza-se da diferenciação entre dois 

tipos de associações democráticas que os cidadãos podem criar: as associações civis e as 

associações partidárias. As primeiras, reúnem os cidadãos em função de interesses 

específicos, que não são compartilhados pela sociedade como um todo. As partidárias, 

reúnem os cidadãos “ao longo das linhas de suas interpretações avaliativas de problemas 

que são gerais” (URBINATI, 2006, p. 220) e assim, almejam representar o geral ainda 

que este seja composto apenas por uma parcela da sociedade. 

Urbinati (2006, p. 221) expõe em seus estudos uma concepção muito mais ampla 

à função dos partidos do que algo estritamente instrumental. Para a autora, essa função se 

constitui por integrar as multidões, “unificando as ideias e interesses da população e 

tornando o soberano permanentemente presente como um agente de influência e 

supervisão extra-estatais” (URBINATI, 2006, p. 221). Dessa forma, a representação por 

meio dos partidos políticos consiste no cerne da democracia representativa, visto que estes 
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representam por natureza matérias capazes de serem representadas, que são as ideias e 

opiniões.  

A partir do momento em que a fragmentação eleitoral põe em destaque candidatos 

sem partido, a política democrática corre o risco de se ver em um grave estágio de 

radicalismo ideológico, tendo em vista que um candidato que concorre sem uma ideologia 

partidária para nortear suas ações, pode se tornar “um partidário de seu próprio interesse” 

(URIBNATI, 2006, p. 223), e assim, defender causas as mais diversas e individualistas 

possíveis. 

A representação democrática pressupõe na competição eleitoral, competidores 

portadores de identidade partidária, comprometidos com ideais que visem representar a 

sociedade como um todo, de modo a conduzir suas decisões levando em conta as opiniões 

e demandas - politicamente representadas - dentro de um sistema político de 

representação democrática. Urbinati (2006, p. 222) diz que: “se a eleição fosse de fato 

uma seleção entre e de candidatos isolados – entre e de nomes individuais ao invés de 

nomes de grupos políticos – a representação iria desaparecer”, haja vista que o sistema 

político se limitaria a ser conduzido por vontades individuais dado que os interesses e 

opiniões da população – matéria principal de representação dos partidos políticos – não 

necessitariam, a princípio, serem representados. 

Daí faz-se importante elucidar a preocupação deste trabalho quanto ao destino 

incerto de um sistema de representação democrática que apresenta em seu momento 

eleitoral a popularização de candidatos a cargos políticos que se declaram isentos de 

identidade político-partidária e o êxito dos mesmos na competição eleitoral. 

2.3 A personalização da escolha eleitoral  

Bernard Manin (1995) em seu ensaio sobre as metamorfoses do governo 

representativo relata, através da construção linear, que vivemos hoje uma personalização 

da escolha eleitoral, em que a personalidade dos líderes tende a importar mais para a 

população em geral do que as plataformas políticas em questão.  

“As eleições ocorrem com base na imagem do candidato, e a referência aos 

programas e plataformas políticas é quase irrelevante” (URBINATI, 2013, p. 14). Assim, 

o que de fato importa para o candidato é ser o mais convincente possível com relação à 

sua imagem, suas experiências de gerência, seu domínio técnico e outras qualidades que 

ele considera serem estimadas pelos eleitores. 
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A democracia do público (MANIN, 1995) se configura por eleitores que votam 

em um candidato e não em um partido, por isso a oscilação do comportamento eleitoral 

de uma eleição para outra. Surge, a partir da democracia do público, a figura do eleitor 

flutuante (MANIN, 1995), que guia seu voto pelas questões e problemas presentes no 

contexto que está inserido, e por efeito dos novos canais de comunicação – neutros, no 

sentido de que não mais apresentam caráter partidário oficial – podem se comunicar com 

os representantes de maneira direta sem a mediação das instâncias partidárias. E nesse 

sentido, a internet e as redes sociais vieram intensificar esse processo. 

Somando-se a isso, Manin (1995) coloca em questão as condições atuais em que 

os eleitos exercem seu poder como explicação determinante para a personalização da 

escolha eleitoral. Dada a complexidade das sociedades modernas e a extensa gama de 

problemas e obrigações a cargo dos líderes políticos, a ênfase em atributos e qualidades 

como moralidade, honestidade e competência técnica para realizar uma boa gestão 

parecem ser uma estratégia conveniente para se conquistar uma eleição. 

“Quando a identidade social e a identificação partidária perdem importância na 

determinação do voto, surge a necessidade de encontrar caminhos alternativos para obter 

informação política” (MANIN, 1995, p. 19). E esses caminhos, tal como a competição 

eleitoral de 2016 demonstrou, podem se basear na negação da essência política e 

partidária de lideranças, que são fundamentalmente – por paradoxo -, políticas e 

carregadas de ideologia partidária. Os “candidatos sem partidos” (URBINATI, 2006) e 

distantes da natureza política podem originar, na verdade, “espécies ainda mais 

endêmicas de radicalismo ideológico” (URBINATI, 2006, p. 222) visto que tal como 

corroborado por Manin (1995), os representantes que são “escolhidos a partir dessas 

imagens esquemáticas” possuem liberdade agir de acordo com sua discricionariedade, 

posto que não há uma plataforma política de longo prazo a ser estritamente seguida. 

2.4 Retrocesso na democracia representativa brasileira  

Diante da situação histórica do Brasil, marcada por impactos profundos deixados 

pelo escravismo no país, dois longos períodos de regimes autoritários e, portanto, uma 

democratização efetiva tardia, faz-se importante analisar como o discurso apartidário que 

engendrou a arena política na última eleição pode representar um movimento abortivo à 

democracia representativa que vinha se instalando no país com o advento de um partido 

de massa no poder. 
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Em seus estudos sobre a formação do sistema partidário brasileiro, Fabio 

Wanderley Reis (2010), apresenta como a vigência de mecanismos clientelísticos e a 

perspectiva compartilhada pela sociedade do domínio e soberania da oligarquia no poder 

político ocasionaram um sentimento de passividade e conformismo às classes menos 

favorecidas em função de um jogo político estritamente oligárquico. “Aos olhos destas – 

[classes menos favorecidas] -, a desigualdade tende a aparecer como ordem natural das 

coisas” (REIS, 2010, p. 65). 

Essa perspectiva produziu no país anos de baixa vocalização das demandas das 

massas e uma cooptação profunda de interesses privatistas para dentro da arena política 

por representantes que sequer possuíam canais de comunicação com os representados que 

não fossem nos momentos de processos eleitorais.  

Pesquisas mostram que há no Brasil, um nível extremamente baixo de 

identificação partidária (cerca de 35% do eleitorado se identificava com algum partido 

em 2002 (REIS, 2010)), o que atrelado à alta insatisfação da população com as 

instituições políticas democráticas - em função de escândalos de corrupção, uso 

instrumental das instituições e baixa capacidade de atender às demandas sociais 

(BAQUERO; CASTRO; RANINCHESKI, 2010) - ocasionam num sentimento de 

desconfiança e incredulidade para com as instituições democráticas e um sério fator de 

risco para a democracia representativa, especialmente se essa se caracterizar por ser uma 

democracia recente, como é o caso brasileiro.  

O que o país vinha apresentando era um quadro de fortalecimento das instituições 

democráticas a partir da consolidação de um governo de representação de massas que 

conseguiu se instituir e se estabelecer no poder num quadro de normalidade institucional 

(REIS, 2010), há muito não experimentado pelo país.  

Essa consolidação representa não somente um partido se perpetuando dentro de 

um sistema democrático, mas a incorporação de uma identidade partidária representante 

das massas populacionais e junto delas, suas demandas, ideias e opiniões. A ascensão de 

líderes políticos destituídos de identidade partidária, coloca em xeque os rumos da 

democracia representativa que há pouco vinha se consolidando no país. 

Estudos recentes do ICJBrasil - Índice de Confiança na Justiça no Brasil (2015; 

2016), demonstraram que o índice de confiança da população com relação às instituições 

brasileiras representativas caiu, de maneira geral do ano de 2015 para 2016, sendo que 
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entre as instituições em questão, as que apresentam os menores índices de confiança são 

as de caráter político. Esses dados somente corroroboram a hipótese de que se vive, hoje, 

uma crise de confiança e legitimidade quanto às instituições de representação 

democrática, o que ocasiona a proliferação de candidatos “outsiders” (ALBUQUERQUE, 

1992). 

 

 

Fonte: Relatório ICJBrasil 2º Semestre – 2015 

           Relatório ICJBrasil 1º Semestre – 2016. 

           Nota: comparação realizada pela autora. 

 

Tal como explana MANIN (1995) e URBINATI (2013), o eleitor agora possui 

oportunidade de se comunicar diretamente com os líderes políticos através dos novos 

canais de comunicação, como televisão, sites, vídeos e redes sociais. Desta forma, o 

candidato em campanha eleitoral pode investigar através de pesquisas, os humores do 

eleitorado a fim de encontrar a melhor estratégia eleitoral a seguir (LIMEIRA; MAIA, 

2010) no sentido de se atingir as expectativas da população, sendo que esta, por sua vez, 

analisa os candidatos a partir da imagem que considera mais valorativa no contexto em 

que segue.  

61%
57%

43% 42% 39% 39%

32% 32%
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GRÁFICO 1: Comparação da percepção de confiança nas instituições 

no Brasil - 2015-2016
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A democracia de audiência (URBINATI, 2013) que hoje se institui carrega 

consigo um alerta importante quanto aos rumos da democracia representativa. O império 

do visual estabelecido, ainda que traga consigo a oportunidade de uma visão um tanto 

mais holística da realidade política, pode, na verdade, causar um efeito contrário ao que 

desejam os defensores da democracia como facilitadora do accountability político. 

(URBINATI, 2013) 

Este efeito indesejado deve-se ao fato de que “as imagens são a fonte de um tipo 

de julgamento que avalia mais os gostos particulares (reações emocionais) do que o fato 

político ou moral” (URBINATI, 2013, p. 12) – e quanto a gostos Urbinati (2013) faz 

menção à máxima popularmente difundida: “gosto não se discute”, reforçada por Kant 

em relação à individualidade do mesmo e a pouca expectativa de consenso quanto a 

gostos e imagens preferidas por seus defensores. (URBINATI, 2013) Desta forma, o 

representante político inserido num contexto de hegemonia do ocular, avalia a imagem 

que melhor se adequa ao gosto popular no momento e se utiliza da estratégia política que 

considera mais eficaz. (LIMEIRA; MAIA, 2010; URBINATI, 2013) 

Acontece que, tal como explica Urbinati (2013, p. 12), “o império do visual 

arruína, inevitavelmente, o curso e o estilo do discurso político” de modo que as pessoas 

deixam de se interessar pelas políticas e o universo que esta engloba, e se limitam a se 

interessar pela figura do político em si. As atitudes do político passam a ser referendadas, 

e não suas plataformas de governo, suas ideologias partidárias e políticas públicas. Em 

um contexto onde a estratégia eleitoral do “político desvinculado da política” é eficaz, 

faz-se de suma importância compreender não somente como vota o eleitor, mas em que 

tipo de democracia estamos inseridos. 

2.5 Contexto político-econômico 

Uma pesquisa recente do LATINOBARÔMETRO (2015) no Brasil explorou a 

percepção da população sobre o país ser governado por alguns grupos poderosos em seu 

próprio benefício (tradução minha). Aos entrevistados foi realizada a seguinte pergunta: 

“Em termos gerais, você diria que o país é governado por alguns grupos poderosos em 

seu próprio benefício ou é governado para o bem de todas as pessoas?” (tradução minha) 

Como resultado, para 86,1% dos 1250 entrevistados, o país é governado por grupos 

poderosos em seu próprio benefício.  
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Fonte: LATINOBARÔMETRO (2015). 

Nota: tradução e gráfico realizados pela autora. 

 

Desta forma, em se tratando de um contexto nacional de desconfiança para com 

as instituições representativas e insatisfação política (ICJBRASIL (2016); 

LATINOBARÔMETRO (2015)) questões como os recentes escândalos de corrupção e 

sua ampla exposição pela mídia, diminuição da qualidade de vida da população em função 

de crise econômica e ineficiência das instituições políticas em responder às demandas e 

expectativas de seus cidadãos, não podem ser tratadas de maneira pouco importantes na 

análise dos resultados eleitorais de 2016. 

Autores como CARNEIRO; MOISÉS (2008) demonstram em seus estudos que a 

ineficiência institucional em responder demandas da sociedade ocasiona um 

distanciamento da população para com essas mesmas instituições, de modo a 

comprometer o fortalecimento de uma cultura política institucionalmente orientada. 

 

quando prevalece a ineficiência ou a indiferença institucional diante 

de demandas para fazer valer direitos assegurados por lei ou generalizam-se 

práticas de corrupção, de fraude ou de desrespeito ao interesse público, instala-

se uma atmosfera de suspeição, de descrédito e de desesperança, 

comprometendo a aquiescência dos cidadãos à lei e às estruturas que regulam 

a vida social; floresce, então, a desconfiança e o distanciamento dos cidadãos 

da política e das instituições democráticas (CARNEIRO; MOISÉS, 2008, p. 

39). 
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Nesse sentido, os discursos proferidos nas recentes eleições por candidatos 

vitoriosos, cristalizando falas como “não sou político, sou gestor” ou enfatizando a 

necessidade de se realizar uma boa gestão na administração pública, com preocupações 

ínfimas em expor ideologias partidárias, plataformas políticas ou experiência com a vida 

pública, exprimem uma crescente insatisfação com a arena política brasileira; questão que 

merece ser objeto de estudo a partir da consideração das variáveis que a literatura 

conceitua como sendo determinantes na ocorrência deste fenômeno.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este artigo classifica-se como qualitativo tendo em vista que se desenhou a partir 

da confrontação da literatura e do estudo comparativo do resultado eleitoral do município 

de Volta Redonda-RJ, Belo Horizonte-MG e São Paulo-SP.  Em relação aos fins que se 

pretendeu atingir, foi realizada pesquisa descritiva, pois buscou relacionar variáveis a 

partir do detalhamento de características das populações analisadas, e exploratória, pois 

pode ser caracterizada como:  

 

pesquisa [que] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. (GIL, 2002, p. 41) 

 

Dessa forma, com vistas a melhor compreender o fenômeno do comportamento 

eleitoral da última eleição brasileira, a coleta de dados baseou-se em pesquisa 

bibliográfica da literatura acerca de cultura política e comportamento eleitoral, além de 

sites governamentais com acervos documentais e informacionais. 

A análise utilizada nesse trabalho para mapeamento do resultado das eleições de 

2016 teve como base critérios de renda, nível de escolarização e acesso à Internet – 

retiradas do Censo 2010 do IBGE - em comparação com as zonas eleitorais de cada 

município. A utilização dessas variáveis para compor a análise do resultado eleitoral se 

dá em função da importância que critérios socioeconômicos têm na definição do voto e 

no melhor entendimento acerca do comportamento eleitoral de um município ou uma 

dada região (ALBUQUERQUE, 1992). Ademais, incluiu-se nessa análise o grau 

percebido de associativismo partidário nas respectivas cidades tendo em vista o número 

total de eleitores aptos e o número total de eleitores que eram filiados a algum partido 
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político em outubro de 2016 (TSE, 2016). A utilização desta última variável dispõe-se a 

compreender em que grau de associativismo partidário se encontram as cidades em 

questão e se os candidatos vencedores pertencem a partidos com alta porcentagem de 

filiação nesses municípios. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Relação das zonas eleitorais com a renda e grau de escolarização das regiões 

que se inserem 

O município de Volta Redonda possuía nas eleições para 2º turno no ano de 2016 

quatro zonas eleitorais. Dessas quatro, em duas delas o candidato eleito foi Paulo 

Baltazar, do PRB. Se mapearmos a localização geográfica destas zonas em função da 

renda (utilizando o critério do Censo 2010 – IBGE: valor rendimento nominal mediano 

mensal dos domicílios particulares permanentes, em rendimento domiciliar) e nível de 

escolarização (IBGE, Censo, 2010) é possível perceber que as mesmas estão localizadas 

nos setores com a menor mediana de rendimento mensal por domicílio no município – 

Setor Norte, Centro-norte e Oeste - e com os menores números, em quantidade, de pessoas 

com 10 anos ou mais de idade com ensino médio ou superior completo além de grande 

incidência de população (igual ou maior a 10 anos) sem instrução e com curso 

fundamental incompleto.  

Processo similar se deu no município de São Paulo, onde o candidato vitorioso, 

João Doria, do PSDB, perdeu em apenas duas zonas eleitorais (no extremo Sul da cidade 

– regiões de Parelheiros e Grajaú) das cinquenta e oito zonas eleitorais de SP. As regiões 

em que se localizam as zonas em questão apresentam elevado número de domicílios 

particulares com os menores valores de rendimento (nominais medianos) incidentes em 

São Paulo, além de baixíssima quantidade de pessoas com 10 anos ou mais de idade com 

curso de ensino médio completo e/ou superior completo. 

Ainda em relação à renda, apesar de ter perdido apenas nas duas zonas já 

caracterizadas, as zonas em que o candidato obteve a maior porcentagem de votos válidos 

situam-se nas regiões centrais, que são Leste 1, Norte 1, Centro, Sul 1, Oeste e parte 

próxima ao centro do setor Norte 2, todas regiões que apresentam as maiores quantidades 

de população residente com alto rendimento nominal mediano mensal dos domicílios 
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particulares permanentes, além de grande quantidade de pessoas com 10 anos ou mais de 

idade que apresentam elevado grau de escolarização (IBGE, Censo, 2010).  

O inusitado dessa eleição se dá no sentido de que o candidato venceu, inclusive, 

em regiões periféricas que historicamente carregam identificação com o Partido dos 

Trabalhadores, como os Setores Leste e Sul do município. Quanto à essa questão em 

particular, faz-se difícil limitar a conclusão sem um estudo empírico local, mas a 

avaliação negativa da gestão municipal (IBOPE, 2014) associada ao desgaste nacional do 

Partido dos Trabalhadores vinculado a casos de corrupção e baixa capacidade de 

responder demandas sociais podem ser considerados fatores que ajudam a explicar o 

enfraquecimento da sigla partidária na última eleição da cidade. 

Em Belo Horizonte, o candidato vencedor, João Kalil, do PHS, não foi eleito 

somente em três zonas eleitorais das dezoito totais do município. A região em questão 

possui características próprias que dificultam a análise do resultado quanto à sua 

determinação por renda ou nível de escolarização, pois essas situam-se tanto no setor 

Centro-sul quanto em parte do setor Leste da cidade. O primeiro possui um alto 

quantitativo de domicílios permanentes com os maiores rendimentos nominais medianos 

mensais de BH, além de concentrar população de 10 anos de idade ou mais com alto nível 

de escolarização – ensino médio completo e superior completo -, enquanto o segundo 

comporta grande incidência de domicílios permanentes com os menores valores de 

rendimento (nominais medianos mensais) dos domicílios particulares permanentes, além 

de grande número de pessoas com 10 anos ou mais sem instrução, ensino fundamental 

incompleto ou somente ensino fundamental (IBGE, Censo, 2010). 

4.2 Relação da filiação partidária com os municípios analisados  

Seguindo-se a análise de Belo Horizonte, quanto ao número de eleitores com 

filiação partidária no município, é válido mencionar que o PSDB, partido do 2º colocado, 

João Leite, representa o 2º partido com maior número de filiações, ficando abaixo 

somente do PT, fator que pode ser considerado relevante no entendimento acerca do 

comportamento eleitoral de Belo Horizonte, já que o partido em questão é 

tradicionalmente conhecido e estimado pelos eleitores segundo dados do TSE (2016), 

mas ainda assim, não cativou número de votos suficientes para levar as eleições do ano 

que passou. 
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Volta Redonda em comparação com as outras duas cidades é a que apresenta 

maior porcentagem de eleitores com filiação partidária em relação ao número total de 

eleitores aptos. Enquanto a cidade apresentava em outubro de 2016 (TSE, 2016) 12,13% 

de eleitores filiados em relação ao total, São Paulo e Belo Horizonte apresentavam 6,24% 

e 6,94%, respectivamente. 

Diante disso, é importante destacar a correspondência que este maior número 

guarda com a história da cidade – história marcada por memória operária, mobilização 

popular, greves e lutas sociais – que suscitaram na emergência de uma tradição 

associativista no município. Tradição esta que parece ter sido esquecida na última eleição 

visto que o candidato eleito além de não possuir tradição com a política da cidade, era 

filiado ao Partido Verde – partido com apenas 2,99% do total de eleitores filiados a algum 

partido político (TSE, 2016). 

4.3 Relação das zonas eleitorais com o acesso à internet de suas 

populações 

A última variável considerada para análise dos resultados eleitorais das três 

cidades estudadas refere-se ao acesso à Internet que dispõem as populações situadas nas 

zonas eleitorais que não elegeram os candidatos vencedores.  

Em Belo Horizonte, tal como as variáveis renda e grau de escolarização se 

misturam nas zonas eleitorais onde o candidato eleito foi João Leite e não o vencedor 

Kalil, o acesso à Internet também é definido com base na região em que se situa a 

população. A parte residente no Centro-Sul dessas zonas possui grande número de 

domicílios particulares permanentes com acesso à Internet, enquanto a parte residente na 

região Leste, apresenta baixa quantidade de domicílios com acesso à Internet (IBGE, 

2010). 

São Paulo e Volta Redonda da mesma forma apresentam correlação das variáveis 

renda, escolarização e acesso à Internet. As regiões em que se situam as zonas eleitorais 

que não elegeram os candidatos vitoriosos, João Doria e Samuca Silva, respectivamente, 

apresentam baixa incidência de domicílios particulares permanentes com acesso à 

Internet; o que corrorobora a literatura utilizada neste trabalho quanto ao poder de 

influência da mídia e, especialmente nos dias atuais, dos novos meios de comunicação na 

determinação dos rumos eleitorais. 
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5 CONCLUSÃO 

Tal como exposto ao longo deste trabalho, a manifestação de opinião por meio do 

voto em uma democracia representativa pode ser traduzida como a consolidação de todo 

um período de tempo e identidade para com uma dada opinião pública. O voto em um 

candidato, portanto, não se limita a uma escolha personificada, mas ao contrário, trata-se 

de uma escolha dotada de ideologia que visa a defesa de interesses e opiniões de toda uma 

população (URBINATI, 2006).  

Uma cidade como Volta Redonda que carrega em sua identidade uma forte 

memória operária, com história de mobilização popular, greves e lutas sociais fortemente 

reprimidas merece destaque quando se pretende analisar quais os rumos nossa democracia 

representativa vem tomando. Durante um longo período após a redemocratização, sua 

população legitimou esta identidade elegendo prefeitos aliados a plataformas políticas de 

partidos que tinham como defesa, prioritariamente, os trabalhadores. A chegada ao poder 

de um candidato oriundo de um partido que não representa vínculos com esta memória 

de luta pode configurar bem o momento de personalização da política em que vivemos. 

A comparação com as cidades de São Paulo e Belo Horizonte serviu para 

demonstrar como a legenda partidária exerceu pouca influência na definição dos 

candidatos vencedores da disputa eleitoral no ano de 2016. Tal fato deve ser entendido 

como um alerta para a emergência de uma mudança no comportamento eleitoral brasileiro 

que coloca em xeque os rumos da recente democracia representativa consolidada no país. 

A pauta de discussão acerca da implementação do voto distrital em voga no Congresso 

Nacional em 2017, pode ser entendida como um movimento que visa suprimir a memória 

identitária há pouco constituída a partir do enfraquecimento dos partidos políticos em 

favor de representantes de interesses específicos - e cada vez mais, difusos. 

Por fim, é importante evidenciar que este trabalho não visou esgotar a pesquisa 

acerca das variáveis determinantes do voto nos municípios analisados – e nisso reside a 

importância de destacar a dificuldade em se encontrar dados georreferenciados acerca do 

voto retrospectivo municipal, mas entender a partir da literatura, em que patamar de 

democracia representativa nos encontramos, aliando a isto a compreensão acerca do quão 

importante o contexto político-econômico pode ser no momento em que se passa uma 

dada eleição, e neste caso a do ano de 2016.  

 



 

22 

 

6 BIBLIOGRAFIA 

ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Identidade, oposição e pragmatismo: uma teoria 

política do voto. Lua Nova [online], n. 26, p. 53-79, 1992. 

ALMEIDA, Alberto Carlos. A cabeça do eleitor: estratégia de campanha, pesquisa e 

vitória eleitoral. Rio de Janeiro, Record, 2008. 

BAQUERO, Marcello; CASTRO, Henrique C. de; RANINCHESKI, Sônia M. 

(Des)confiança nas instituições e partidos políticos na constituição de uma democracia 

inercial no Brasil: o caso das eleições de 2014. Política & Sociedade, Universidade 

Federal de Santa Catarina, v. 15, n. 32, 2016. 

BORBA, Julian. Cultura política, ideologia e comportamento eleitoral: alguns 

apontamentos teóricos sobre ocaso brasileiro. Revista Opinião Pública, Campinas, v. 6, 

n. 1, p. 147-168, mar. 2005. 

BRADALISE, Victor Hugo. No segundo turno, nova vitória do discurso antipolítica. 

Estadão, 31 out. 2016.  

Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,no-segundo-turno-nova-

vitoria-do-discurso-antipolitica,10000085623> Acesso em: 27 nov. 2016. 

CARNEIRO, Leandro Piquet. As dimensões subjetivas da política: cultura política e 

antropologia da política. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 13, n. 24, p. 227-

250, dez. 1999. 

CUNHA, Luciana Gross. et al. Relatório ICJBrasil - 2º semestre/2015. Escola de Direito 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, out. 2016. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618> Acesso em: 27 nov. 2016. 

CUNHA, Luciana Gross. et al. Relatório ICJBrasil - 1º semestre/2016. Escola de Direito 

de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, mai. 2016. Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618> Acesso em: 27 nov. 2016. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo, Atlas, 4. ed., 2002. 

IBOPE. Indicadores de Referência de Bem-Estar no Município. São Paulo, jan. 2015. 

Disponível em: 

<http://www.ibopeinteligencia.com/arquivos/antigos/JOB_14_1395_IRBEM_2014_-

Indicadores_SP_Evento_vfinal.pdf> Acesso em: 14 set. 2017. 



 

23 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Censo 2010. 

Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/areaponderacao/index.html> 

Acesso em: 14 set. 2017. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Volta 

Redonda. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/volta-

redonda/panorama> Acesso em: 18 jun. 2017. 

LATINOBARÔMETRO. Documentos.  

Disponível em: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp> Acesso em: 18 jun. 2017. 

LIMEIRA, Tania Maria Vidigal; MAIA, Tania. Comunicação política e decisão de voto: 

o que as pesquisas revelam. Revista Ponto-e-Vírgula, n. 8, p. 42-55, 2010.  

MANIN, Bernard. As Metamorfoses do Governo Representativo. Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, nº 29, p. 5-34, 1995. 

OLIVEIRA, Juliana R. O comportamento eleitoral brasileiro em 2016: a análise do 

político-gestor em Volta Redonda. In: Congresso de Administração, Sociedade e 

Inovação, 10, 2017, Petrópolis.1 

PORTALVR. Mapa da cidade de Volta Redonda: divisão por setores. Disponível em: 

<http://www.portalvr.com/ippu/mod/informacoes/logradouros/mapa_tabela_bairros_set

sets.pdf> Acesso em: 18 jun. 2017. 

REIS, Fábio Wanderley. Identidade política, desigualdade e partidos brasileiros. Novos 

Estudos, São Paulo, CEBRAP [online], n. 87, p. 61-75, jul. 2010. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE. Estatísticas do Eleitorado. Out. 2016. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/filiados> Acesso 

em: 14 set. 2017. 

URBINATI, Nadia. Crise e metamorfose da democracia. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, São Paulo, vol. 28, n. 82, p. 5-16, jun. 2013. 

URBINATI, Nadia. O que torna a representação democrática?. Lua Nova [online], n.67, 

p. 191-228, 2006. 

                                                 
1 Trabalho aceito na modalidade “Artigo” em 17/10/2017 para apresentação no evento X CASI - X 

Congresso de Administração, Sociedade e Inovação a ser realizado de 30 de novembro de 2017 a 01 de 

dezembro de 2017. 

https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/volta-redonda/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/volta-redonda/panorama
http://www.latinobarometro.org/lat.jsp

