A Estrutura das C renças de M assa e seu Im pacto na D ecisão do Voto

Lúcio Rennó

Introdução
Um a pergunta que tem instigado a ciên
cia política norte-americana no último meio
século é quão politicamente incompetente é
o eleitor norte-americano. Traduzindo isso
para o jargão da disciplina: até que ponto as
preferências ideológicas do eleitor são desestruturadas ( u n co n strain e d As implicações
normativas dessa questão são impressionan
tes. Para alguns autores, a qualidade da de
mocracia está baseada no envolvimento dire
to de cidadãos em assuntos públicos. Para
outros, mesmo não participando diretamen
te das decisões de âmbito público, cidadãos
são atores centrais no processo de escolha de
governantes. Portanto, se os eleitores forem
ineptos há uma grande chance que o sistema
político como um todo reflita um pouco
dessa inaptidão.
Contudo, não há um consenso acerca da
incapacidade política do eleitor nos Estados
Unidos. Alguns autores são mais críticos em
relação à quantidade e à qualidade das infor
mações em posse de eleitores e à maneira pela
qual eles a utilizam em momentos de decisão
política. Outros têm uma visão mais condes
cendente sobre os critérios utilizados pelos ci
dadãos para fazer suas escolhas políticas. O
propósito dessa revisão da literatura sobre
comportamento eleitoral nos Estados Unidos
é explorar ambos os lados desse debate, enfa
tizando as implicações da estrutura das cren
ças de massa nas decisões de voto dos eleito

res. Começarei por delinear as principais con
trovérsias que orientam tais estudos, basica
mente o debate entre Philip Converse e Robert Lane sobre a coerência e a consistência
do sistema de crenças de massa norte-ameri
cano. Depois passarei à discussão de estudos
recentes que ora revisam ora rejeitam as afir
mações de Converse, propondo explicações
teóricas que não necessariamente seguem a
lógica do argumento de Lane.'
A última parte centrar-se-á no debate
sobre como a estrutura das crenças de mas
sa afeta as escolhas eleitorais. A discussão
sobre a estrutura dessas crenças enfoca a
identificação dos critérios empregados por
cidadãos para definir suas preferências sobre
temas e acontecimentos políticos. Entre as
escolhas políticas dos cidadãos afetadas pela
consistência da estrutura de crenças de mas
sa encontra-se a escolha de candidatos e
partidos durante as campanhas eleitorais. O
processo cognitivo de decisão individual
(modelos de decisão baseados na memória
ou modelos de atualização de expectativas),
as habilidades de avaliar a atuação de gover
nantes no período entre eleições (voto re
trospectivo versus voto prospectivo) e, final
mente, o nível de generalização empregado
por eleitores na avaliação do desempenho
dos representantes eleitos (voto sociotrópico
ou voto baseado na condição econômica
pessoal \pocketbook\) são todos influencia
dos pela forma pela qual as crenças e as opi
niões individuais estão estruturadas.
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Uma preocupação constante ao explorar
os diversos aspectos desse debate é enfatizar
as inovações metodológicas propostas por es
ses estudos. Toda essa discussão é extrema
mente rica no emprego de desenhos de pes
quisa criativos para testar explicações teóricas
inovadoras. Além disso, o desenho da pesqui
sa e as técnicas de mensuração empregadas
têm impacto marcante nas implicações nor
mativas derivadas da empiria. As conclusões
a que chegam os pesquisadores são bastante
condicionadas pelas estratégias de pesquisa
por eles adotadas. Portanto, o desenvolvi
mento e a melhora da qualidade das formas
de mensuração usadas para avaliar as crenças
de massa são potencialmente a contribuição
mais significativa desses estudos para o acú
mulo de conhecimento sobre comportamen
to eleitoral, principalmente porque tais estra
tégias de pesquisa podem e devem ser empre
gadas no estudo de outros casos.
Isso nos leva ao último ponto a ser ex
plorado nessa revisão da literatura. Apesar de
os estudos aqui discutidos enfocarem o caso
dos Estados Unidos, as formas de testar as hi
póteses e as maneiras de mensurar os fenô
menos estudados lá podem ser exportados
para outros casos que tenham eleições livres,
legítimas e competitivas. Em outras palavras,
os desenhos de pesquisa elaborados para o es
tudo dos Estados Unidos são também apro
priados para a avaliação de assuntos similares
em perspectiva comparada. Dessa forma, se
pode passar a discutir questões mais interes
santes, como, por exemplo, qual é o efeito de
distintos arcabouços institucionais nos meca
nismos individuais de escolha eleitoral.

Estruturação Ideológica2e suas
Implicações Normativas
Em 1964, Philip E. Converse publicou
o que viria a ser um dos mais influentes tra
balhos sobre opinião pública nos Estados
Unidos, “The Nature o f Belief Systems in
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Mass Publics” . Seu objetivo era descrever a
estrutura das crenças de massa do eleitor
norte-americano e diferenciá-la do sistema
de crenças da elite. A principal diferença en
tre ambos é que, ao contrário do segundo, o
primeiro não é estruturado. Com isso o au
tor quer dizer que o cidadão comum não
tem um sistema de crenças internamente
consistente e coerente.
Por sistema de crenças estruturado, C on
verse refere-se à forma pela qual idéias e ati
tudes se correlacionam (1964, p. 207). Ou
seja, se um observador externo souber de
uma atitude específica de um cidadão, e se tal
cidadão tiver um sistema de crenças estrutu
rado, então aquele observador externo terá
condição de prever a ocorrência de outras
crenças correlacionadas à primeira. Em siste
mas de crenças estruturados pode-se esperar
que certos conjuntos de atitudes e idéias covariem. H á uma co-ocorrência de valores com
uma ordenação hierárquica específica, indo
de conceitos mais gerais, abstratos, para ou
tros mais específicos e concretos.
Converse encontrou evidências, usando
dados de pesquisas de opinião pública dos
anos de 1950, de que o cidadão norte-americano não tem um sistema de crenças estru
turado. Quando se passa das crenças da elite
para a das massas, o impacto de valores mais
gerais e abstratos deixa de ser influente e o
alcance das opiniões torna-se mais restrito.
As crenças do cidadão comum são voltadas
para assuntos mais concretos, mais próximos
ao lar3 (Converse, 1964, p. 213). Além dis
so, valores mais gerais e mais específicos pa
recem não estar fortemente correlacionados.
Portanto, as crenças de massas não são tão
ordenadas quanto às de elite.
O impacto de um contínuo ideológico
liberal/conservador, por exemplo, perde sua
força quando se move da análise das crenças
da elite para às das massas. Tanto em nível
agregado quanto individual, Converse en
contra uma série de inconsistências nas cren
ças de massa. O cidadão comum tem dificul

dade em relacionar aspectos mais concretos
da vida cotidiana e de assuntos públicos com
valores mais gerais. Perde-se a capacidade de
articular valores gerais, como posturas libe
rais e conservadoras, com assuntos específi
cos, como tomar posições ante propostas po
líticas dos diferentes partidos. O cidadão co
mum não consegue ver os eventos políticos
na amplitude total de seu alcance. A partici
pação política é menor entre eleitores menos
sofisticados, e a identificação partidária des
tes passa a ser o único vínculo entre assuntos
de interesse nacional e aqueles que se refe
rem a problemas locais. Identificação parti
dária passa a ser o principal atalho cognitivo
dos cidadãos politicamente menos sofistica
dos para minimizar a dificuldade das esco
lhas eleitorais. Contudo, e isso deve ficar cla
ro, trata-se de urna identificação partidária
formada na infância e raramente influencia
da por acontecimentos posteriores, já que os
cidadãos, na sua maioria, não sabem e não se
interessam por grande parte das políticas e
dos temas defendidos pelos partidos.
Converse também mostra que os indiví
duos não são coerentes quando se mede sua
opinião em momentos distintos. O u seja, a
falta de correlação entre certos valores encon
trada no estudo de apenas um momento tem
poral não pode ser atribuída a uma possível
organização idiossincrática dos valores em
cada indivíduo, pois em dois tempos distin
tos, o mesmo cidadão oferece respostas dia
metralmente opostas a perguntas idênticas. A
conclusão a que chega Converse é que os ci
dadãos comuns oferecem respostas aleatórias
a questões idênticas em períodos cronológicos
distintos. Daí a famigerada expressão que o
eleitor norte-americano parece não ter atitu
des (non-atitudes) diante de certos assuntos.
A conclusão maior a que chega Conver
se é que a opinião pública de massa no Esta
dos Unidos está fragmentada em uma “ple
tora de assuntos restritos” (1964, p. 245). A
estrutura das crenças de massa não é organi
zada de forma similar a uma escala de Gutt-

man, onde, para se ter uma certa atitude, é
necessária a presença de uma outra subordi
nada. Públicos de massa aparentam ter um
engajamento de atenção restrito. O perigo
da baixa sofisticação do eleitor norte-ameri
cano é o aumento da possibilidade de serem
manipulados por mensagens persuasivas, e o
que mais especificamente assusta a Converse
é o medo de uma replicação dos movimen
tos fascistas europeus nos Estados Unidos
dos anos de 1960.
O s resultados de Converse também for
talecem a defesa feita por Schumpeter de
um a democracia procedimental (1942).
Com o os cidadãos comuns estão mais preo
cupados com assuntos concretos e específi
cos e não são capazes de tomar decisões coe
rentes acerca de temas mais gerais, estes as
suntos devem, então, ser deixados a encargo
dos representantes eleitos. Formas mais dire
tas de participação popular no governo não
são e não devem ser tidas como desejáveis, já
que o grande público não está atento a uma
ampla gama de assuntos. Converse e Schum
peter, portanto, são veementes defensores da
democracia representativa em detrimento de
versões mais participativas, de gestão direta.
Por outro lado, Lane (1962) tem uma
visão mais benevolente de seus concidadãos.
Em vez de usar dados de survey, Lane empre
ga técnicas de conversação e de entrevistas
aprofundadas para identificar a ideologia po
lítica latente dos cidadãos comuns. O propó
sito é identificar as fontes das preferências
ideológicas individuais que, como tais, dão
suporte a instituições democráticas. Lane
encontra uma organização mais coerente,
embora idiossincrática, das crenças de mas
sa. Quando opiniões são colocadas em con
textos de outras opiniões - perguntas sem ta
refas de resposta predefinidas e o uso de
questões de aprofundamento (probes) facili
tam a contextualização de opiniões - Lane
encontra um cidadão não tão incoerente.
Evidentemente que as implicações nor
mativas dessa conclusão são bastante distin-

87

tas daquelas a que chega Converse. Delli
Carpini e Keeter (1996) resumem cais impli
cações com maestria e as testam usando surveys atuais. O que o cidadão comum real
mente precisa saber é quais são as regras do
jogo, os principais assuntos em discussão na
agenda política e os principais atores envol
vidos no processo político. O conhecimento
mais generalizado simplesmente não é tão im
portante. Para se tomar decisões coerentes
sobre assuntos públicos basta conhecer os la
dos afetados e os potenciais perdedores e ga
nhadores. Com base nisso, Delli Carpini e
Keeter argumentam que para o funciona
mento pleno da democracia, não apenas re
presentativa mas também participativa, bas
ta eleitores que tenham acesso igualitário a
informações mínimas (1996, p. 3).
Usando dados de survey, Delli Carpini e
Keeter encontram evidências que confir
mam o estudo anterior de Lane. Mesmo pa
recendo, à primeira vista, incoerentes e con
traditórios, há uma lógica idiossincrática nos
argumentos políticos da maior parte dos ci
dadãos norte-americanos. A distribuição de
conhecimento sobre política nos Estados Uni
do parece se assemelhar a uma distribuição
normal; a maior parte dos cidadãos tem ní
veis intermediários de conhecimento, locali
zados próximos ao modo da distribuição.
Portanto, os cidadãos norte-americanos
têm certo nível de conhecimento sobre polí
tica e potencial para aprendê-la. A estrutura
das crenças de massa aparenta ter certa orde
nação lógica. O problema, então, passa a ser
o acesso a fontes de informação. Nos Estados
Unidos, o problema é a existência de um viés
na distribuição de informação sobre política.
Alguns setores têm acesso privilegiado a in
formações, enquanto outros não, e esse dese
quilíbrio gerado pelo próprio sistema políti
co é que passa a ser o principal entrave para
a igualdade de participação política. A ques
tão para esses autores não está na falta de ló
gica do processo de decisão individual, mas
na estrutura da disseminação de informação.

Ou seja, os eleitores são totalmente expurga
dos de culpa, assim como argumentou Lane
algumas décadas antes, só que Delli Carpini
e Keeter usam uma técnica distinta de pes
quisa que permite generalizações para o todo
da população norte-americana.
Enfim, a discussão sobre a estrutura das
crenças de massa é a espinha dorsal de um
dos mais produtivos e profícuos debates tra
vado no mundo acadêmico norte-america
no. Voltamos nossa atenção agora para a ava
liação de estudos mais recentes que aprofun
dam esse debate.

Limitações da Perspectiva
Conversiana
H á três críticas principais à discussão fei
ta por Converse sobre a estrutura das crenças
de massa, todas voltadas para a form a pela
qual a teoria por ele proposta foi original
mente operacionalizada e testada. A primeira
crítica refere-se às medidas de atitudes políti
cas usadas por Converse (Sullivan, Pierson e
Marcus, 1978). A segunda, está relacionada à
discussão feita por Peffley e Hurwitz (1985)
sobre como o desenho de pesquisa e a análi
se de correlações feitas por Converse não são
a forma mais apropriada para a análise da re
lação entre atitudes gerais e específicas. Final
mente, a terceira revisão é proposta por Page
e Shapiro (1992). Segundo eles, um período
de tempo mais extenso e o uso mais sistemá
tico de dados em nível agregado são necessá
rios para o teste da hipótese conversiana so
bre o estrutura das crenças de massa.
A primeira crítica enfoca a qualidade
das medidas de crença política usadas ante
riormente a 1960. Essa crítica refere-se não
apenas ao trabalho de Converse, mas tam
bém ao de estudiosos que enfatizam uma
mudança no comportamento eleitoral do ci
dadão norte-americano após as eleições de
1964, onde as pressões criadas pelo movi
mento de direitos civis e a maior polarização

sobre determinados temas eleitorais ( issues)
simbolizaram uma reestruturação das cren
ças de massa (Nie e Anderson, 1974; Nie,
Verba e Petrocik, 1976). Para esses autores,
após 1964, as crenças de massa tornam-se
mais coerentes e logicamente ordenadas.
Sullivan, Pierson e Marcus (1978) ques
tionam esses resultados. Segundo eles, as mu
danças apontadas por Nie e colegas são artefa
tos criados por mudanças nos desenhos do
questionário utilizado nos surveys analisados.
A formulação das questões usadas para esti
mar as visões populares sobre política pelo
National Election Survey (NES) - um dos
mais prestigiosos surveys realizado em anos
eleitorais pelo Survey Research Center da
Universidade de Michigan —no qual baseouse tanto Converse, quanto Nie e colegas, mu
dou após 1964. Em 1956,1958 e 1960, ques
tões com tarefas de resposta do estilo concor
do/discordo eram empregadas, enquanto em
1964, 1968 e 1972 formas menos propensas
ao viés da aceitação, que assola questões com
tarefas de resposta concordo/discordo, como
perguntas balanceadas com opções de escolha
forçadas, substituíram as questões anteriores.
Na visão de Sullivan et al., a dimensão ideoló
gica do contínuo liberal/conservador torna-se
mais evidente quando o segundo tipo de ques
tão é empregado,pois tais itens estão menos
impregnados por erros de mensuração. Con
seqüentemente, o aumento na estruturação
das crenças de massa após 1964 deve-se em
grande medida ao melhoramento das técnicas
de coleta de dados.
Para chegar a essa conclusão, Sullivan,
Piereson e Marcus realizaram um experi
mento de amostra dividida (split-ballot experiment) com as duas versões das questões.
Dessa forma, eles puderam avaliar se a dife
rença nas correlações entre algumas variáveis
encontrada por Nie e colegas deveu-se de
fato à presença das eleições de 1964 ou não.
Se eles não encontrassem nenhuma diferen
ça nos padrões de resposta no experimento
realizado na década de 1970, isso indicaria

que os resultados dos estudos da década de
1960 não foram artificialmente criados pela
mudança no desenho do questionário, mas
pela presença de um fator externo que de
fato teve impacto no comportamento eleito
ral do eleitor norte-americano, no caso, as
eleições de 1964. Contudo, Sullivan et al.
concluíram que, no experimento de amos
tras divididas, os entrevistados que respon
deram a perguntas menos propensas ao viés
da aceitação, ou seja, perguntas balanceadas
com escolha forçada, se mostraram mais coe
rentes do que aquele que tiveram de responder
a perguntas com tarefas de resposta concor
do/discordo. Ou seja, mesmo sem a presença
da causa - as eleições de 1964, no caso —, as di
ferenças nas correlações foram mantidas no
experimento da década de 1970, confirman
do que o resultado anterior deveu-se a uma
artificialidade provocada pela mudança na
formulação das perguntas.
Esse resultado levanta dúvidas não só
com relação à afirmação de Nie e colegas so
bre o papel das eleições de 1964, mas tam
bém acerca das conclusões a que chega C on
verse, já que esse último usou dados de sur
veys do N E S anteriores a 1964. Em outras
palavras, Converse usou medidas pouco
confiáveis dos padrões de crença dos norteamericanos e por isso, provavelmente, fez in
ferências equivocadas sobre a estrutura das
crenças de massa. As correlações por ele en
contradas foram atenuadas pela presença de
severos erros de mensuração, levantando dú
vidas sobre as conclusões a que ele chegou e
as implicações normativas dessas conclusões.
Uma segunda linha de crítica à teoria de
Converse é apresentada por Peffley e Hurwitz (1985). Segundo esses autores, Conver
se não testou de forma apropriada a teoria
por ele proposta. Seu desenho de pesquisa
avaliou exclusivamente a relação entre temas
específicos e não entre estes e temas mais ge
rais e abstratos. Converse não faz nenhum
tipo de teste de estruturação ideológica entre
níveis distintos de abstração.
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A fim dc enfrentar essa limitação do estu
do de Converse, Peffley e Hurwitz propõem
mensurar atitudes em níveis distintos de abs
tração e avaliar a ligação entre crenças mais
abstratas e atitudes concretas, usando um mo
delo hierárquico. Na teoria de Converse, o
contínuo de preferências liberais/conservado
ras está no ápice de uma escala de abstração e
de fluxo de causalidade que se move de concei
tos mais abstratos para temas mais específicos.
O posicionamento (self-placement) de entre
vistados nesse contínuo deve se relacionar com
outros de seus valores —como crenças acerca
de que áreas o governo pode intervir ou desi
gualdade racial—e estes, por sua vez, devem se
relacionar com visões sobre propostas políticas
concretas (Peffley e Hurwitz, 1985, p. 882).
Os autores concluem que “a maioria dos cida
dãos é capaz de deduzir posições mais concre
tas a partir de crenças abstratas” (p. 885). Mes
mo assim, alguns temas não estão estruturados
segundo a lógica do contínuo liberal/conservador. O posicionamento sobre algumas políticas
específicas é mais influenciado pelo contínuo
ideológico do que outros. Em certo sentido,
essa conclusão indica que o modelo hierárqui
co proposto por Converse não é universalmen
te válido. Isso leva Peffley e Hurwitz a deman
dar a necessidade de uma nova idéia teórica
sobre o sistema de crenças dos norte-america
nos, que leve em conta a heterogeneidade na
formação de opiniões com relação ao tema es
pecífico que se discute.
A terceira e última crítica principal ao
trabalho de Converse, e, nesse caso, apoian
do a argumentação de Lane, é feita por Page
e Shapiro (1992). A idéia principal do argu
mento é que o público, como uma coletivi
dade, é coerente e atento a mudanças cir
cunstanciais. A opinião pública em nível
agregado tem propriedades bastante distin
tas das opiniões individuais. Para Page e Sha
piro, o comportamento de uma coletividade
pode ser estável, previsível e racional, mesmo
que o comportamento individual de seus
membros não siga tal padrão. O processo de
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interação social entre cidadãos tende a ho
mogeneizar as opiniões individuais, desta
feita indicando a possibilidade que opiniões
individuais possam vir a ser combinadas em
uma única opinião coletiva. Além disso,
uma média de respostas individuais a uma
pergunta específica de um survey cancela o
efeito distorcivo gerado por erros aleatórios.
N o âmbito individual, a lógica desse argu
mento é que se for medida a opinião de um
mesmo indivíduo sobre um tema específico
em momentos temporais distintos, uma mé
dia dessas distintas medidas geraria a “verda
deira” opinião do entrevistado. Mesma lógica
aplica-se à comparação em momentos distin
tos da tendência central das opiniões indivi
duais que com põem um a coletividade.
Usando urn desenho longitudinal baseado
em surveys realizados nos Estados Unidos de
1950 a 1990, os autores chegam à conclusão
de que a proporção do público que tem uma
opinião sobre um tema é estável no decorrer
dos anos, e quando há uma mudança na opi
nião coletiva, esta é uma resposta a m udan
ças conjunturais no contexto político.
Em resumo, várias críticas devastadoras,
de cunho metodológico e teórico, foram le
vantadas contra os estudos de Converse. Pa
rece haver um consenso na literatura de que
o trabalho dos estudiosos de Michigan peca
va por basear seu pessimismo excessivo sobre a
capacidade de cidadãos norte-americanos de
compreender e avaliar o sistema político dos
Estados Unidos em dados pouco confiáveis e
válidos. O s estudos críticos levantaram pon
tos interessantes, estimulando um debate
posterior ainda mais rico tanto teórica quan
to metodologicamente. E para esse debate
que nos voltamos agora.

Teorias Alternativas: Valores
Centrais, Esquemas e Ambivalência
Em poucas palavras, os estudos discuti
dos a seguir consideram a visão conversiana

simplesmente equivocada. Assim, esses no
vos estudos dão suporte à posição de Lane,
contudo incorporam novos argumentos.
Uma das proposições centrais desse grupo de
abordagens alternativas é que o eleitor norteamericano usa um conjunto de valores cul
turais centrais quando justifica suas prefe
rências políticas concretas. Dessa forma, ele
é capaz de compreender os aspectos ideológi
cos que circundam as discussões mais prag
máticas sobre as políticas públicas (Feldman
e Zaller, 1992). Duas perspectivas teóricas
distintas, que compartilham essa visão mais
geral, serão discutidas. A primeira centra-se
na identificação dos valores centrais que
orientam as preferências políticas dos norteamericanos. A segunda utiliza a teoria dos
esquemas (schema theory) para caracterizar a
estruturação das crenças de massa.
Valores Culturais Centrais e Ambivalência
Jennifer Hochschild (1981) estuda por
que o eleitor norte-americano não tem de
mandas por redistribuição de renda a despei
to dos persistentes níveis de desigualdade.
Segundo ela, a resposta para esse fato intri
gante está baseada na caracterização, propos
ta pela autora, sobre o sistema de crenças
dos norte-americanos. O eleitor usa crité
rios e crenças distintos para avaliar dom í
nios diferentes da vida. Dom ínios (domains)
são arcabouços que os indivíduos usam para
agrupar temas; são instrumentos de organi
zação cognitiva (Hochschild, 1981, p. 81).
Em outras palavras, há múltiplas dimensões
em um sistema de crenças que, aparente
mente, podem ser contraditórias.
Por meio de entrevistas aprofundadas com
um grupo de eleitores norte-americanos, o que
permite o afloramento de justificativas idios
sincráticas para as preferências políticas,
Hochschild conclui que os cidadãos norteamericanos buscam formular preferências que
sejam justas {fair), e o que é justo varia de acor
do com o domínio do conjunto de crenças in

dividuais utilizado pelo entrevistado para orga
nizar seu pensamento. Ou seja, escolhas sobre
temas específicos estão subordinadas a atitudes
mais amplas e gerais. Em relação a temas eco
nômicos e sociais, os indivíduos tendem a ser
menos favoráveis à igualdade. Em contraparti
da, sobre temas políticos, a igualdade entre os
indivíduos é encarada de forma mais otimista.
Mas, mesmo havendo heterogeneidade indivi
dual, os cidadãos em geral são capazes de com
preender o contexto em que estão inseridos
através da utilização de suas crenças sobre o
que é justo. O que orienta o comportamento
do eleitor norte-americano é sua visão sobre
normas de distribuição de bens. Quando elas
são aplicadas a domínios específicos, concep
ções de igualdade podem aparentar certa ambi
valência. Nas esferas social e econômica preva
lece uma visão individualista, onde não há es
paço para demandas igualitárias.
As posições de Hochschild confrontam-se diretamente com os estudos de
Converse. Segundo ela, os indivíduos jul
gam temas distintos usando critérios dife
rentes, e é por isso que suas crenças aparen
tam ser pouco estruturadas. N a verdade,
não há um único contínuo ideológico que
se aplica igualmente a todas as esferas da
vida (Hochschild, 1981, p. 83). Posições
normativas são condicionadas pelo dom í
nio que se está discutindo. Contudo, deve
ficar claro que há uma organização interna
coerente e lógica dentro de cada domínio.
“Disjunções que seguem um padrão inteli
gível são talvez a resposta mais sutil a um
mundo altamente complexo” (p. 193). Em
concordância com a posição de Lane, a so
fisticação cognitiva não requer uma consis
tência em um espectro ideológico unidi
mensional. A convivência de valores múlti
plos é uma explicação mais razoável para o
comportamento instável e ambíguo do elei
tor norte-americano. Em alguns momentos
as preferências são ordenadas por um certo
domínio, em outros, pode prevalecer um
domínio diverso.
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Todavia, embora haja padrões claros de
ambivalência, também há evidências de uma
ceita aleatoriedade na formação e na justifi
cação de preferências. Dessa forma, Hochs
child aproxima-se da postura de Converse.
Segundo ela, também ocorre uma ambivalên
cia devido aos baixos níveis de sofisticação.
Talvez a principal contribuição de Hochschild seja mesmo aproximar as perspectivas
conflitantes de Lane e Converse e argumentar
que existem simultaneamente os dois pa
drões nos Estados Unidos, mas com uma
predominância do estilo de decisão cogniti
va descrito por Lane.
Entretanto, observa-se uma limitação
nos argumentos de Hochschild. A principal
crítica recai sobre o fato de sua amostra ser
extremamente pequena. Ela apenas entrevis
tou pouco mais de vinte pessoas, o que cria
sérias restrições à sua capacidade de fazer ge
neralizações. Apesar de perguntas com tare
fas de resposta aberta oferecerem dados de
melhor qualidade (Sundman e Bradburn,
1982; Converse e Presser, 1986; Fowler,
1995), seu escopo normalmente é mais res
trito do que o de surveys convencionais, de
vido aos custos de realização e à codificação
das entrevistas abertas. Por isso, são raros os
estudos que combinam perguntas com tare
fas de resposta aberta e amostras representa
tivas de grandes populações.
Tais estudos são raros, mas não inexis
tentes. Feldman e Zaller (1992) tentam supe
rar a limitação do estudo de Hochschild sem,
no entanto, abrir mão do uso de perguntas
com tarefa de resposta aberta. Baseando-se
no estudo piloto do N ES de 1997, onde al
gumas perguntas abertas foram incorporadas
em um painel com duas ondas e uma amos
tra nacional, esses autores puderam combinar
o melhor de dois planos: capacidade de gene
ralização dos resultados e redução nos erros
de mensuração através do uso de perguntas
com tarefas de resposta aberta. As perguntas
abertas eram questões de aprofundamento
(probes) e visavam a captar os pensamentos
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que os entrevistados tinham ao responder
duas questões sobre bem-estar social (Feld
man e Zaller, 1992, p. 276).
O argumento substancial de Feldman e
Zaller é muito similar ao de Hochschild. O
eleitor norte-americano é capaz de entender
os aspectos ideológicos que sublinham suas
preferências políticas concretas, assim como
embasam suas escolhas em valores culturais
subjacentes. A aparente ambivalência surge
de uma disputa interna na cultura política
norte-americana entre liberdade e igualdade.
Ou seja, o conjunto de valores do cidadão
norte-americano absorve essa dualidade, e
isso dificulta a capacidade do eleitor de con
ciliar posturas valorativas divergentes em um
único contínuo ideológico (Feldman e Zal
ler, 1992, p. 272). Dependendo do tema dis
cutido, critérios mais gerais ou mais específi
cos alternam-se na justificação das escolhas.
Em outras palavras, as justificativas das esco
lhas têm natureza heterogênea. Mas, inques
tionavelmente, a ambivalência valorativa
está na essência da cultura política norteamericana, e essa ambivalência reflete-se na
aparente ambigüidade das escolhas do eleitor
norte-americano.
Esquemas
A segunda abordagem que questiona os
argumentos de Converse se baseia na incor
poração da teoria dos esquemas, adaptada da
psicologia (Conover e Feldman, 1984; Hamill, Lodge e Blake, 1985). Um esquema é
“uma estrutura cognitiva que organiza o co
nhecimento prévio e guia o processamento de
novas intormações e a recuperação de infor
mações armazenadas” (Conover e Feldman,
1984, p. 96). De forma similar à discussão so
bre crenças centrais, a teoria dos esquemas ar
gumenta que os valores são organizados com
base em seus conteúdos. Temas que lidam
com o mesmo assunto se correlacionam e são
usados quando se forma uma preferência refe
rente ao assunto. Os esquemas estruturam as

crenças individuais, influenciam a disponibi
lidade de informação a que tem acesso um
indivíduo, suplementam a ausência de infor
mação gerando atalhos cognitivos e provêem
a base para a avaliação de novas informações.
Um a diferença entre a teoria de esque
mas e a de valores centrais é que a primeira
enfoca o uso de conhecimento e informação,
enquanto a segunda se volta mais para o pa
pel de valores e gostos (Hamill, Lodge e Blake, 1985). Os esquemas são rótulos relacio
nados a temas específicos que geram expec
tativas sobre esses temas; são fórmulas que
facilitam a compreensão do funcionamento
de eventos políticos, da identificação dos
atores políticos e dos temas que influenciam
o posicionamento desses atores.
Uma semelhança entre essas abordagens
é o uso de técnicas de pesquisa muito interes
santes para avaliar o papel dos esquemas e
dos valores centrais na formulação de prefe
rências. Feldman e Zaller usaram a metodo
logia Q para identificar como alguns indiví
duos categorizam temas distintos. Nesse tipo
de experimento, um grande número de estí
mulos é oferecido aos participantes que, por
sua vez, têm de os classificar. O s padrões de
classificação são, então, identificados, estabelecendo-se as semelhanças entre os padrões
individuais. Hamill, Lodge, e Blake usaram
uma técnica similar, baseando suas conclu
sões em entrevistas onde os indivíduos classi
ficam atores e temas relevantes. Assim, o cri
tério de classificação e a organização dos ato
res e temas permitem identificar os esquemas
empregados pelos entrevistados.
Resumo
A maior complexidade dos experimentos
e a melhor qualidade dos dados utilizados pe
los estudos recentes sobre a estrutura das
crenças de massa nos Estados Unidos indi
cam que as conclusões a que chegou Conver
se não estavam totalmente corretas. O eleitor
norte-americano parece ser capaz de organi

zar minimamente seu raciocínio sobre temas
políticos e derivar avaliações sobre temas es
pecíficos de categorias atitudinais mais gerais.
Em vez de incoerente, o eleitor aparenta ser
ambivalente ao tentar definir quais valores
devem ser aplicados a temas específicos e pa
rece usar critérios distintos para julgar domí
nios diferentes da vida. A aparente incoerên
cia é, na verdade, uma ambivalência. Mas
como essa ambivalência influencia as esco
lhas eleitorais dos norte-americanos? Qual é
o efeito concreto da estrutura das crenças de
massa na forma de atuação política dos cida
dãos? Quais são os fatores cognitivos e subs
tantivos que influenciam a forma pela qual o
eleitor norte-americano vota?
A Estrutura da Escolha Eleitoral
O propósito desta seção é identificar
como a discussão sobre a estrutura das crenças
de massa influencia o debate sobre os mode
los de decisão. Quais são os mecanismos cog
nitivos subjacentes ao cálculo individual da
escolha eleitoral? H á explicações opostas so
bre como esse processo se dá, e as duas prin
cipais fontes de inspiração são oriundas, em
grande medida, da incorporação pela ciência
política de conceitos da economia e da psico
logia cognitiva. Uma corrente está embasada
na discussão sobre os processos cognitivos de
tomada de decisão - lida com a psicologia do
voto. Talvez seja nessa corrente que o debate
sobre a estrutura das crenças de massa apre
sente-se de forma mais influente. A segunda
abordagem é fortemente influenciada por
conceitos originalmente desenvolvidos na
economia. Nesse caso, o objetivo é identificar
os fatores que afetam o cálculo de custo/bene
fício do voto e a influência de temas referen
tes à economia na escolha eleitoral. Essa abor
dagem tem como premissa a racionalidade
dos indivíduos ao tomarem uma decisão, e,
por isso, preocupa-se menos em identificar os
processos psicológicos da escolha.
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O Eleitor Norte-americano como um
“Sovina” Cognitivo 4
Não é surpreendente que no clássico,
The American Voter, Campbell, Converse,
Miller e Stokes defendem uma idéia muito
similar àquela proposta por Converse na sua
descrição da estrutura das crenças de massa.
Segundo esses autores, trata-se de uma estru
tura hierárquica central no processo de esco
lha eleitoral, que abrange desde opiniões
acerca de temas mais abstratos até aqueles
mais concretos, “próximos ao lar” (close to
home issues). O objetivo principal da obra é
identificar como os eventos políticos exter
nos são interpretados e incorporados por
eleitores no momento em que formulam
suas concepções sobre o sistema político. De
fato, a escola de Michigan, como é conheci
do esse grupo de autores que tão fortemente
influenciou o estudo do comportamento
eleitoral não só nos Estados Unidos mas
também em outros países, inaugura uma li
nha de pesquisa que busca a verificação em
pírica para o processo em que incorrem indi
víduos quando tentam entender o sistema
político que os cerca. A principal preocupa
ção de Campbell e seus colegas recai sobre o
fato de os indivíduos não serem influencia
dos por aspectos ideológicos mais gerais. Ao
contrário, o que prevalece na memória são
assuntos mais próximos de sua realidade; e
são esses assuntos que influenciam o voto.
São três os principais requisitos para que
um tema (issue) venha a influenciar a decisão
de voto. Primeiro, esse tema deve ser cognizado, ou seja, os indivíduos têm que saber de
sua existência. Segundo, o eleitor deve ter
uma opinião em relação a ele. Finalmente,
deve também poder identificar as posições
dos diferentes candidatos sobre o tema
(Campbell et al., 1960, p. 170). Caso algum
desses requisitos não seja alcançado, então, a
influência de temas na eleição é muito redu
zida, e outros fatores, como personalidade
do candidato ou preferência partidária do
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eleitor, passam a ser preponderantes. Curio
samente, é exatamente isso que eles con
cluem após análise dos dados!
Os eleitores peneiram as informações
políticas para se protegerem de uma “sobre
carga extenuante de informação recebida”
(Campbell et al., 1960, p. 172). Portanto, ao
votarem, eles ignoram a maior parte dos te
mas discutidos na eleição. A grande maioria
é incapaz de atingir a primeira meta estabe
lecida para que os temas se tomem impor
tantes. Aqueles que conseguem identificá-los
raramente têm uma opinião formada a seu
respeito. O conceito de intensidade da opi
nião é fundamental nesse ponto. Para C am p
bell et al., a intensidade da opinião sobre um
tema é condicionada pelos valores indivi
duais do eleitor. Pessoas que se identificam
fortemente com algum valor ou crença têm
mais potencial para formar uma opinião so
bre um tema que esteja relacionado a esse va
lor. Por exemplo, os negros nos Estados Uni
dos têm opiniões muito claras acerca de po
líticas raciais, assim como as feministas que
defendem o aborto também possuem opi
niões formadas sobre políticas de controle de
natalidade. O s temas, portanto, podem in
fluenciar a decisão de voto nos pontos de
pressão criados por situações onde pessoas
sentem que seus principais valores estão sen
do ameaçados. Ê evidente que apenas alguns
temas, e os dois mencionados acima são tal
vez os mais conhecidos, podem provocar in
teresses tão ardentes.
Por fim, a última tarefa do eleitor para
que os temas adquiram relevância eleitoral é
diferenciar as posições dos partidos sobre
eles. Novamente, os autores observam uma
discrepância muito grande entre os que têm
uma opinião sobre certo tema e aqueles que,
além disso, conseguem identificar a postura
dos diferentes partidos. A maioria dos eleito
res não tem conhecimento suficiente para sa
ber a respeito das propostas dos diferentes
partidos. Em síntese, o eleitor é politicamen
te obtuso, e os temas têm pouca relevância na

decisão de voto.5 O que substitui a importân
cia da discussão sobre temas é a preferência
partidária do eleitor, herdada do período da
socialização infantil e persistente durante
toda a sua vida. Para Campbell, Converse,
Miller e Stokes, os partidos servem como um
escudo de proteção para o desgaste causado
pelo bombardeamento de informação que o
eleitor norte-americano enfrenta.
Estudos mais recentes retomaram a dis
cussão lançada pela escola de Michigan, usan
do técnicas de análise bem mais elaboradas.
Algumas dessas análises voltam a confirmar o
papel central do uso de atalhos cognitivos na
decisão eleitoral, mas a diferença é que elas
não vêem tal prática sob uma ótica tão pessi
mista quanto à prevalecente 110 The American
Voter. Uma da idéias centrais é que os eleitores
recorrem a esquemas, atalhos, estereótipos e
dicas (cues) a fim de reduzir a incerteza existen
te no mundo (Rahn, 1993; Mondak, 1993;
Huddy e Terkildsen, 1993; Lau e Redlawsk,
1997). “Se o indivíduo não possui a motiva
ção e a habilidade de engajar-se em avaliações
deliberativas, então o uso de mecanismos de
eficiência cognitiva é altamente provável”
(Mondak, 1993, p. 188). Entre esses mecanis
mos, os partidos políticos são uma fonte cen
tral de indicações ou dicas para os eleitores.
Rahn (1993), por exemplo, contrasta
dois modelos de processamento de informa
ção durante a escolha eleitoral; modelos
orientados por teoria (theory-driven), que se
referem ao uso de estereótipos partidários, e
modelos orientados por dados (data-driven),
onde a escolha é definida a partir dos dados
sobre os temas e as informações oferecidas du
rante a campanha eleitoral. Em modelos orien
tados por teoria qualquer informação nova
tende a ser usada de forma confirmatória. Ou
seja, aquilo que vai contra o candidato predi
leto é ignorado. Em modelos de escolha
orientados por dados, os eleitores são mais
fortemente influenciados pela informação ob
tida durante o período eleitoral. Em grande
parte, a uso desses modelos distintos está con

dicionado pelo contexto da eleição. Eleições
com baixa motivação e com altos custos para
obtenção de informações fortalecem a preva
lência de modelos orientados pela preferência
partidária. Por outro lado, quando há incon
sistência entre os estereótipos partidários e a
informação disponível sobre um candidato,
esta pode vir a ser mais influente.
Rahn fez alguns experimentos para testar
tais hipóteses. Os participantes assistiam a ví
deos ficcionais contendo um breve histórico
dos candidatos, também fictícios, e algumas
declarações sobre temas e figuras proeminen
tes de seus partidos (republicano e democra
ta, no caso). Vários aspectos foram manipu
lados para verificar como as diferenças na
apresentação dos candidatos afetava a avalia
ção dos participantes. Após assistirem aos ví
deos, os participantes respondiam a questio
nários. Rahn concluiu que os eleitores eram
capazes de usar dados fornecidos durante a
campanha quando havia uma discrepância
das informações em relação à proposta do
partido. Mas como tal discrepância é rara
fora de um ambiente experimental, reconhe
ce a autora, os partidos parecem mesmo ser a
principal fonte de informação do eleitor.
Um outro estudo que explora a relação
entre estereótipos partidários na avaliação
de candidatos é oferecido por H uddy e Ter
kildsen (1993). Esses autores enfocam como
os estereótipos de gênero se combinam com
os de filiação partidária e influenciam as es
colhas eleitorais. Segundo eles, há um este
reótipo de gênero que prega serem as mu
lheres mais hábeis para lidar com temas
compasionais (compassion issues) — pobreza,
educação, assistência social — enquanto os
homens mais capazes de lidar com temas re
lacionados à economia e a assuntos militares
(Huddy e Terkildsen, 1993, p. 120). Contu
do, tais diferenças também referem-se à
identificação partidária e à preferência ideo
lógica. As mulheres são consideradas mais
liberais e democratas e os homens, conser
vadores e republicanos.
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Esses autores elaboraram um experi
mento que testa se os eleitores categorizam
os candidatos de acordo com seus traços pes
soais ou com suas inclinações políticas. Se
gundo eles, diferentes temas são afetados dis
tintamente pelas formas de categorização
dos candidatos. Em temas relacionados dire
tamente a mulheres, aborto por exemplo, o
gênero ganha importância. Já em temas
como pobreza ou assistência social, é a incli
nação política do candidato que pesa mais
na hora de avaliá-lo. Em resumo, o eleitor,
além de ter o partido como fonte de infor
mação, também se utiliza das características
pessoais do candidato como uma dica sobre
suas preferências ideológicas no momento
de decisão eleitoral.
Entretanto, outros autores defendem a
relevância da discussão sobre temas na ava
liação de candidatos. Repass (1971), por
exemplo, confronta diretamente as conclu
sões de Campbell et al. quando descobre,
usando perguntas com tarefas de resposta
aberta, que o eleitor norte-americáno não só
tem opiniões sobre diversos temas, mas tam 
bém consegue identificar a postura dos dis
tintos partidos em torno desses temas. Além
disso, eleitores com fraca identificação parti
dária também podem mudar de partido de
uma eleição para outra. Carmines e Stimson
(1980) exploram o impacto dos temas na es
colha eleitoral. Eles propõem a distinção en
tre temas fáceis e difíceis. O s primeiros, rela
cionados a valores profundamente arraiga
dos, promovem uma reação impulsiva ao se
rem discutidos. Já os temas mais difíceis não
estão ligados àqueles interesses mais fortes, e
requerem, então, uma motivação maior para
que eleitor busque obter informações. Por
tanto, a intensidade de apego a certos temas
condiciona o grau de envolvimento do elei
tor na discussão.
Samuel Popkin (1994) talvez seja o
maior defensor da capacidade do eleitor de
compreender e usar temas políticos nas deci
sões de voto. O s eleitores têm premissas so-
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brc o sistema político e baseiam-se nelas para
avaliar as informações obtidas sobre a políti
ca (Popkin, 1994, p. 7). Atalhos cognitivos e
simplificações são usados não por falta de so
fisticação política, mas para minimizar os
custos de obtenção e o processamento de in
formações. Tal processo é por si só bastante
complicado, já que os cidadãos têm posições
e preferências ambivalentes. As campanhas
eleitorais têm, portanto, um papel central no
sentido de facilitar a escolha eleitoral, pois
são capazes não só de tornar os temas mais
relevantes, mas também de realçar as dife
rentes posições dos candidatos.
Em última instância, o que interessa mes
mo para esse debate é saber se os cidadãos
são consistentes em suas avaliações. O im 
portante para Lau e Redlawsk é saber se o ci
dadão vota corretamente - votar correta
mente, segundo eles, implica uma situação
em que o eleitor, ao ter acesso a informações
completas, escolhe o candidato que lhe pare
ce o melhor (1997, p. 586). Através de um
experimento interativo, esses autores avalia
ram as estratégias dos eleitores de filtrar as
informações. O s participantes foram expos
tos a um a situação de sobrecarga de infor
mação sobre os candidatos, foram levados a
escolher aquelas que consideraram mais im 
portantes e, depois, a votar em um candida
to. Posteriormente, receberam informações
plenas e detalhadas sobre os candidatos e
lhes pediram que confirmassem se votariam
novamente no mesmo candidato. Dessa for
ma, os autores definiram aqueles que votaram
corretamente, ou seja, os que confirmaram
suas escolhas em um ambiente de informação
incompleta quando obtiveram informação
plena do candidato. As crenças e os valores
dos participantes, avaliadas a partir de uma
entrevista, foram relacionadas às característi
cas dos candidatos, e se encontrou uma
grande equivalência entre as características
do eleitor e as do candidato escolhido entre
aqueles que votaram corretamente.

Em síntese, o eleitor norte-americano
parece usar atalhos cognitivos para tomar
suas decisões eleitorais, mas isso não é uma
indicação de baixa sofisticação política. Na
verdade, os assuntos de campanha são fatores
influentes na avaliação de candidaturas, espe
cialmente em eleições com grande evidência
na mídia devido à intensa competição entre
os candidatos. Portanto, quando, em uma
eleição, os temas de campanha se destacam
sobremaneira, eles podem passar a ser mais
influentes na decisão de voto do eleitor do
que a preferência partidária do mesmo ou as
características pessoais do candidato.
O Eleitor Norte-americano como Eleitor
Mediano
Um a outra abordagem caracteriza o
processo de decisão eleitoral de forma dife
rente. No An Economic Theory ofDemocracy,
Anthony Downs argumenta que o eleitor age
de forma racional. Ou seja, ele vota no par
tido que, do seu ponto de vista, lhe dará
maiores benefícios (1957, p. 36). Os cida
dãos comuns maximizam seus interesses.
Para tanto, os eleitores avaliam o que seus re
presentantes fizeram durante seus mandatos
e o que eles podem vir a fazer se reeleitos. O
diferencial partidário está embasado na ex
periência do eleitor com a alternância de
partidos no poder.
O nível de incerteza do eleitor ao esti
mar o diferencial partidário é definido pela
presença de informações falsas e erros ou ig
norância do eleitor. Portanto, a avaliação dos
partidos é condicionada pela informação
que o eleitor dispõe sobre as preferências
ideológicas dos candidatos e pela compatibi
lidade entre estas e as preferências do eleitor
(Downs, 1957, p. 46). Nesse aspecto, as vi
sões de Downs e Campbell et al. não são tão
antitéticas, já que a informação sobre os can
didatos é central para a avaliação dos mes
mos. Mas as semelhanças param por aí, pois
Downs assume que o eleitor é capaz de lidar

com o aprendizado de sua experiência pes
soal com a alternância de partidos no poder.
Para ele, o que sustenta a lealdade de eleito
res com partidos não é o processo de sociali
zação durante a infância, mas a experiência
do cidadão em um sistema partidário está
vel. A plena realização das expectativas faz
com que o eleitor continue a apoiar o parti
do; não é, portanto, movido apenas por m o
tivos sentimentais.
Um a grande discussão, posterior ao es
tudo de Downs, emprega alguns de seus
conceitos para tentar avaliar que tipo de in
formação é mais importante na escolha
eleitoral. O s eleitores utilizam avaliações re
trospectivas ou prospectivas em sua escolha
eleitoral? Para Conover, Feldman e Knight
(1987), as avaliações retrospectivas aumen
tam a capacidade de cobrança do eleitor,
enquanto as prospectivas, voltadas para as
propostas dos candidatos, tendem a ter im 
pacto na modelação das políticas públicas
adotadas após a eleição. Para avaliar qual
critério é utilizado pelos eleitores, esses au
tores investigaram o quão corretas são as
avaliações prospectivas dos eleitores, como
elas se relacionam com as análises retros
pectivas e qual processo leva à formação de
expectativas.
O s autores concluem que o processo de
avaliação retrospectiva oferece informações
mais precisas ao eleitor. Previsões sobre ações
futuras quase sempre estão embasadas não
em fatos passados, mas na experiência pes
soal do eleitor, na sua preferência partidária.
Contudo, os resultado empíricos indicam
que as expectativas dos eleitores não estão in
teiramente firmadas em fatos passados, mas
em suas afinidades com o candidato. Além
disso, a maior parte dos eleitores não consi
dera a situação econômica do país uma res
ponsabilidade dos candidatos. N ão há, toda
via, consenso sobre isso. Kinder e Kiewit
(1981), por exemplo, encontram evidências
diametralmente opostas.
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Uma outra forma de avaliar o uso de in
formações é a discussão, proposta por Lodge, McGraw e Stroh (1989), sobre o proces
so de armazenagem de informações utilizado
pelos eleitores. A pergunta é: os eleitores
guardam as informações e os dados acerca do
sistema eleitoral e depois os usam para ava
liar os candidatos ou eles apenas atualizam
suas expectativas; são as expectativas ou os
dados que permanecem na memória? No
modelo de atualização das expectativas, os
eleitores usam a nova informação para reno
var suas avaliações sobre o candidato, mas o
que é retido na memória são as avaliações, e
não os dados. Essa é, na verdade, a conclu
são a que chegam os autores após a análise
dos dados. Os eleitores tendem a se lembrar
não de fatos específicos, mas apenas das ava
liações atualizadas. Isso não significa, toda
via, que os temas de campanha e a informa
ção factual utilizada na atualização das pre
ferências não sejam importantes; significa
apenas que eles não fixam na memória, e é
por isso que o eleitor aparenta ter níveis tão
baixos de informação sobre os políticos
(Lodge, Steenbergen e Brau, 1995).6 Enfim,
a postura desses estudos confirmam que os
eleitores usam atalhos cognitivos e que tal es
tratégia não é um sinal de baixa sofisticação
intelectual, mas uma forma racional de lidar
com as informações disponíveis.
Também relacionado aos critérios eco
nômicos empregados pelo eleitor na avalia
ção de candidatos está a discussão sobre
quais seriam as motivações do eleitor ao es
colher um candidato —se baseadas na expe
riência econômica pessoal (pocketbook) ou na
situação econômica do país (sociotropic). Fiorina (1981) afirma que a experiência pessoal
do eleitor é a mais importante quando ele
avalia retrospectivamente os partidos. Se
guindo a lógica de Campbell et. al., os temas
referentes a problemas mais próximos ao lar
são os que mais influenciam a escolha eleito
ral. É também a predominância desse critério
que leva políticos norte-americanos a usarem
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políticas distributivistas (pork barrei) ao ten
tar diminuir sua vulnerabilidade eleitoral
nos distritos.
Esse ponto é refutado por Kinder e Kiewiet (1981). Segundo eles, são as avaliações
sobre o estado da economia nacional, e não
sobre a situação pessoal do eleitor, que mais
influenciam as escolhas. Para esses autores, o
eleitor não é um egoísta míope, mas um ci
dadão que enxerga a importância da situação
econômica do país. As dificuldades econô
micas na vida particular do eleitor tendem a
ser atribuídas a fatores que não estão relacio
nados com a disputa partidária, mas com o
próprio desempenho profissional do eleitor.
As avaliações retrospectivas são baseadas no
estado da economia nacional.
A conclusão geral dessa perspectiva de
análise constata que os eleitores não são tão so
fisticados nem tão ativos como a teoria demo
crática desejaria que fossem. Porém, ele tem
opiniões suficientemente estruturadas sobre os
temas políticos que o permite fazer escolhas
eleitorais coerentes e corretas. Os indivíduos
tendem a atualizar os julgamentos sobre seus
candidatos sem necessariamente armazenar
todos os fatos. Embora a inclinação política
anterior do eleitor seja um filtro para o uso de
novas informações, temas e campanhas eleito
rais são bastante impactantes no momento da
escolha eleitoral. Além disso, o eleitor parece
se basear não apenas em critérios pessoais
quando avalia retrospectivamente os candida
tos, mas considera também a situação geral da
nação. Ele não é político profissional nem de
seja entender e participar da política em tem
po integral; contudo é capaz de fazer escolhas
coerentes, embasadas em informações provin
das do sistema político e orientadas por seus
gostos ideológicos e partidários.
Conclusão
O eleitor norte-americano é um “sovi
na” cognitivo influenciado por avaliações re
trospectivas e prospectivas do sistema políti

co. Mas isso não significa que seja um incau
to político. Os estudos de comportamento
eleitoral recentes, tanto influenciados pela
economia quanto pela psicologia, não são
tão contraditórios quanto se pensa a princí
pio. As análises atuais tendem a concordar
que usar atalhos cognitivos não é sinal de in
competência ou baixa sofisticação, é apenas
um instrumento para lidar com a complexi
dade do cenário eleitoral.
O sistema de crença dos eleitores é mul
tidimensional e ambivalente quanto a certos
temas, por isso a aparente incoerência do
eleitor. A ambivalência, na verdade, é indica
tivo de que os eleitores estão atentos a m u
danças no cenário político e podem muito
bem estar calibrando suas opiniões de acor
do com essas mudanças. Há evidências de que
a situação econômica nacional, por exemplo,
influencia as escolhas eleitorais e a avaliação
retrospectiva do candidato. H á também evi
dências de que alguns eleitores têm preferên
cias fortes em relação a certos temas e estão
bem atentos a eles. O uso de atalhos cogni
tivos nada mais é do que uma estratégia efi
ciente para lidar com as informações dispo
níveis nas campanhas eleitorais e nos diver
sos mecanismos de difusão de informação.
Portanto, Converse, Campbell, Miller e
Stokes, os principais expoentes da Escola de
Michigan, equivocaram-se ao conferir um
perfil ingênuo ao eleitor norte-americano

em relação a temas políticos. Obviamente
não há muitos analistas políticos sofisticados
no público geral, mas a análise feita pelo ci
dadão comum é suficiente para garantir que
ele não se engane no momento de votar.
As implicações normativas das análises
recentes confrontam-se diretamente com os
estudos iniciais sobre o comportamento elei
toral nos Estados Unidos. O s eleitores não
têm tempo de sobra para se dedicar à políti
ca, mas isso não significa que eles não este
jam minimamente atentos ao cenário políti
co. O eleitores usam estratégias eficientes e
práticas para interpretar as informações e re
têm na memória as avaliações dos candida
tos, e não necessariamente os fatos em si.
Com essa idéia em mente, quais rumos
tomarão as análises a partir de agora? O de
bate em torno da política comparada pode
vir a ser o centro dessa discussão. Os proces
sos de escolha eleitoral são similares em am
bientes institucionais distintos? Com o a es
trutura das crenças de massa é afetada pelas
diferenças na história dos países? Certos sis
temas eleitorais facilitam a tarefa de escolha
do representante e aumentam a capacidade
de avaliação dos políticos por parte dos elei
tores? Essa agenda de estudo do comporta
mento eleitoral em perspectiva comparada
está aberta, esperando por pesquisas que em
preguem os avanços metodológicos desen
volvidos nos estudos norte-americanos.

Notas
1.

2.
3.
4.
5.

N ão discutirei nesse artigo uma outra vertente de estudo do comportamento eleitoral que
enfoca a discussão sobre a influência dos mecanismos de difusão de informação na esco
lha eleitoral. Para uma revisão ampla dos estudos de comportamento eleitoral nos Esta
dos Unidos, ver Carmines e Huckfeldt (1996).
Tradução do autor, o original em inglês é ideological constmint.
O original em inglês é close to home issues.
O original em inglês é cognitive miser.
São vários os estudos desses mesmos autores que confirmam tais conclusões. Ver Stokes,
1966; Converse, 1966.
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6.

Ha toda uma discussão sobre os processos cognitivos envolvidos na escolha eleitoral. O
estudo de Rahn, Krosnick e Breuning (1994), por exemplo, sobre a derivação de fatos da
memória ou as racionalizações embasadas em preferências partidárias anteriores confir
mam a postura de Lodge e seus colegas.
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Resumo

A Estrutura das Crenças de M assa e seu Impacto na Decisão do Voto
O debate sobre comportamento eleitoral nos Estados Unidos apresenta duas posições clássi
cas e contraditórias. Alguns autores são mais críticos em relação à quantidade e à qualidade
das informações em posse de eleitores e a maneira pela qual a utilizam em momentos de de
cisão política. Outros têm uma visão mais condescendente sobre os critérios utilizados pelos
eleitores ao fazer suas escolhas políticas. O propósito dessa revisão da literatura sobre compor
tamento eleitoral nos Estados Unidos é explorar ambos os lados desse debate, enfatizando as
implicações da estrutura das crenças de massa nas decisões de voto. N a primeira parte são de
lineadas as principais controvérsias que orientam tais estudos, basicamente o debate entre Phi
lip Converse e Robert Lane sobre a coerência e a consistência do sistema de crenças de massa
norte-americano. Em seguida, são discutidos os estudos recentes que ora revisam ora rejeitam
por completo as afirmações de Converse, propondo explicações teóricas que não necessaria
mente seguem a lógica do argumento de Lane. Finalmente, explora-se a literatura sobre o im
pacto da estrutura das crenças de massa na habilidade de o cidadão analisar os candidatos para
tomar sua decisões eleitoral.
Palavras-chave: comportamento eleitoral; crenças de massa; escolha eleitoral.
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Abstract

The Structure o f M ass B elief an d its Im pact on Voters’ Choices
The debate about electoral behavior in the United States, to put it in a nutshell, hovers around
two main conflicting positions. Some authors are critical o f citizens’ knowledge about the po
litical system. Others have a more compassionate view about the cognitive capacities o f citi
zens. The purpose o f this literature review is to explore both sides o f this debate and to focus
on the implications o f the structure o f mass beliefs in the voting decisions o f citizens. This re
view starts by outlining the main controversies, basically the Converse/Lane debate about how
coherent and consistent citizens’ beliefs system are, and then moves on to discuss recent stu
dies that attempt either to review and improve Converse’s positions or simply to reject them
as plain wrong and propose rival theoretical explanations, not necessarily in the direction pro
posed by Lane. Finally, I review the literature on the impact o f the structure o f mass belief in
citizens’ ability to learn about and to choose candidates.
Keywords: electoral behavior; mass beliefs; vote choice.

Résumé

La Structure des Croyances de Masse et son Impact sur la décision de Vote
Le débat sur le comportement électoral aux Etats-Unis présente deux positions classiques et
contradictoires. Certains auteurs sont plus critiques par rapport à la quantité et à la qualité
des informations en possession des électeurs et de la manière par laquelle ils les utilisent dans
des moments de décision politique. D ’autres ont une idée plus condescendante à propos des
critères employés par les électeurs lors de leurs choix politique. Le but de cette révision de la
littérature à propos du comportement électoral aux Etats-Unis est celui d’explorer les deux
aspects de ce débat, en mettant l’accent sur les implications de la structure et des croyances de
masse dans les décisions de vote. Dans une première partie, nous traçons les principales con
troverses qui guident de telles études, essentiellement le débat entre Philip Converse et Robert
Lane sur la cohérence et la conscience du système de croyances de masse nord-américain.
Ensuite, nous discutons les avancées récentes qui soit révisent, soit rejettent complètement les
affirmations de Converse, en proposant des explications théoriques qui ne suivent pas néces
sairement la logique de l’argument de Lane. Finalement, nous explorons la littérature sur l’im 
pact de la structure des croyances de masse dans l’habileté du citoyen d’analyser les candidats
pour déterminer ses décisions électorales.
Mots-clés: comportement électoral; croyances de masse ; choix électoral.
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