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Ao ouvir falar em pes-
quisa política, a maio-
ria das pessoas pensa
naquela voltada uni-
camente a levantar a
intenção de voto em
corridas eleitorais.
Realmente, não há co-
mo negar sua eficiên-
cia em quantificar a

intenção de voto nas proximidades dos plei-
tos e no delineamento do perfil do eleitor,
mas ela não se restringe ao âmbito eleitoral.
A pesquisa política fornece subsídios para o
direcionamento de campanhas eleitorais,
trazendo informações relevantes aos candi-
datos e, o que talvez seja seu maior mérito,
também proporciona a possibilidade de ade-
quação dos gestores e programas de governo
às demandas sociais, além de ser capaz de
avaliar serviços e políticas públicas.

Nos últimos anos, há uma visível amplia-
ção do uso da pesquisa para se levantar a
opinião dos cidadãos, seus perfis, demandas
e aspirações, possibilitando não só a elabora-
ção de campanhas, mas de planos de gover-
no mais ajustados aos anseios da população
(pelo menos em tese). No entanto, é difícil
sustentar que uma pesquisa política, quase
semprevinculada ao funcionamento ou à ma-
nutenção do poder, não seja politicamente
comprometida e, muitas vezes, desvirtuada,
tanto em relação à investigação quanto à uti-
lização dos resultados para fins particulares.

A influência das pesquisas pré-eleitorais
tem sido polêmica. Informam ou desinfor-
mam? Devem ser divulgadas ou não? São ma-
nipuláveis? Seus resultados prejudicam o
processo eleitoral ou ampliam a democrati-
zação de informações? As respostas envol-
vem considerações éticas, jurídicas e meto-
dológicas. Estas últimas se referem aos crité-
rios de delimitação do universo pesquisado,
ao plano da amostragem, ao tempo de “vali-
dade” da pesquisa, à margem de erro estima-
da e, até mesmo, ao modo de formulação das
perguntas, que pode induzir respostas.

Quando se fala em influência, há que se
considerar os impactos indiretos da pesqui-
sa eleitoral, que se dão nos bastidores da esfe-
ra política. Os resultados de uma pesquisa
exercem grande efeito no desenrolar de uma
campanha e sua adequação, na arrecadação
dos fundos, no apoio dos militantes, nas deci-
sões dos líderes partidários, no espaço da
mídia e no dimensionamento das verbas, fa-
tores que vão incidir fortemente nas chan-
ces de vitória do candidato.

Já com relação à influência direta da pes-
quisa sobre o eleitorado, é muito difícil de
mensurar, pois as variáveis que interferem
na opinião pública em época eleitoral são

muitas, como a propaganda na TV e no rádio.
A divulgação das prévias eleitorais é, sim,
uma das fontes de influência no eleitorado,
mas não pode ser desvinculadas da mídia
objetiva, da mídia partidária, do desempe-
nho dos candidatos nos debates, do prestí-
gio social de famílias, amigos e colegas, dos
líderes de opinião, além de outros fatores
como educação e renda.

Vários estudos realizados sobre as influên-
cias das prévias na decisão de voto ou na
formação das opiniões do eleitor indicam
que as pesquisas, longe de gozarem de reco-
nhecimento universal, são objeto de descon-
fiança e indiferença de consideráveis parce-
las do eleitorado. Ao contrário do que se ima-
gina, é uma falácia dizer que o eleitor “ingê-
nuo”, menos escolarizado, seja o mais atingi-
do. Este, que se traduz na maioria dos eleito-
res, não acredita nem confia nas pesquisas,
argumentando que nunca foi entrevistado.
Além disso, não possui conhecimento sobre
os procedimentos amostrais nem embasa-
mento teórico para compreender os procedi-
mentos estatísticos. Já os eleitores com
maior nível de escolaridade não tendem a
votar no que está vencendo, mas, muitas ve-
zes, utilizam o resultado das pesquisas para
o voto tático ou útil, no qual optam pelo can-
didato mais próximo a seu favorito, com
chance de vencer o líder nas pesquisas.

Portanto, a crença de que as pessoas ten-
dem a votar no candidato que está vencendo
não se configura realidade. Se as pessoas vo-
tassem sempre nos que lideram as pesqui-
sas, uma vez destacado o favorito, jamais
uma eleição mudaria. Lula, por exemplo, se-
ria eleito presidente em 1998, pois nas pri-
meiras pesquisas eleitorais tinha o mais alto
porcentual de intenções de voto.

As sondagens eleitorais são retratos do
momento. Seus resultados não informam so-
bre o que vai ocorrer, não predizem o futuro,
apenas indicam uma tendência. Além da uti-
lidade de levantamento de dados e mensura-
ção de atitudes para planejamento de campa-
nha e estratégias políticas, as pesquisas elei-
torais têm dado uma valiosa contribuição
por consolidarem, de alguma forma, as aspi-
rações, as crenças, as motivações de um po-
vo, auxiliando nos processos de democrati-
zação em vários países. Infelizmente, no Bra-
sil, não muito diferentemente do resto do
mundo, é comum que elas sejam principal-
mente voltadas para as definições de estraté-
gias eleitorais e, lamentavelmente, é difícil
encontrar um candidato eleito que continue
encomendando pesquisas para averiguar as
necessidades da população ou avaliar os ser-
viços do seu governo. Uma pena.
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● Quer dizer que no futuro os candidatos a
representantes do povo podem surgir das
redes sociais da internet?
E é provável que eles sejam completos des-
conhecidos para quem estiver fora dessas
redes. A função do político tradicional ten-
de a desaparecer. Não vai ter mais aquela
coisa de ele prometer fazer, porque a nova
opinião pública formada por essas pessoas
conectadas em redes sociais já está fazen-
do sem ele.

● Mas qual o peso real dessa nova opinião
pública em termos eleitorais no Brasil?
Por enquanto, pequeno. A opinião pública
cobiçada pelos políticos é a televisiva.
Aquela suscetível à propaganda e ao marke-
ting político. O cenário está mudando rapi-
damente, mas quem vence eleição ainda
são os marqueteiros. A TV tem regras preci-
sas que são dominadas com perfeição por
eles. Quanto mais o político se submete ao
marqueteiro, maior a sua chance de vitória.
Então, dizer que a Dilma não tem experiên-
cia em cargos executivos, por exemplo, pe-
sa pouco para essa opinião pública televisi-
va. Já ela fazer plástica ou, do lado de lá, fo-
tografar o Serra em pose de Obama, com a
mão segurando o rosto, pedir para ele sor-
rir mais em público, isso sim tem impacto
na opinião pública televisiva. O fato é que
nem Serra nem Dilma são capazes de con-
quistá-la sozinhos. Ambos dependem dos
seus marqueteiros.

● Pesquisa eleitoral que ouve 3 mil pessoas
capta o que pensa a opinião pública?
No contexto atual de política do espetácu-
lo, política que associa aos conteúdos as
imagens televisivas, deve-se reduzir a im-
portância normalmente atribuída às pesqui-
sas de intenção de voto. Uma vez que a polí-
tica deixa de ser doutrina ideológica para
se assumir como arte dramatúrgica, a dis-
puta eleitoral se torna algo muito próximo
de um reality show. E aí o que vale é o ex-
cesso e a surpresa, a presença midiática, o
ataque ao adversário, a construção de uma
imagem que se pretende vencedora.

● As enquetes mostram que 60% dos eleito-
res não sabem dizer espontaneamente o no-
me de um pré-candidato à Presidência da
República. O que isso significa?
Significa o afastamento da política do pú-
blico. Não do público da política. A políti-
ca partidária, feita por lobbies preocupa-
dos apenas em se manter no poder, não in-
teressa, cansou. E não é por motivos ideo-
lógicos, já que no fundo as diferenças en-
tre políticos e partidos são muito peque-
nas. É porque a humanidade se deu conta
de que a classe política é um grande cân-
cer, no mundo inteiro. A política tradicio-
nal é feita pelas pessoas menos qualifica-
das – reservadas as devidas exceções, ob-
viamente. Só que do outro lado, na rede,
há cidadãos ativos, conscientes, exercendo
sua cidadania diariamente, que não en-
tram nesse jogo antigo. Isso explica as altís-
simas taxas de abstenção nas eleições na
Europa, que beiram 50%. A população está
cansada e, por meio da internet e das redes
sociais, quer reformular isso. Me parece
que temos agora a alienação dos políticos
em relação a essa nova opinião pública, à
política real, nas quais a sociedade cada
vez mais organizada na web está construin-
do uma realidade melhor, independente-
mente das disputas eleitorais.

● A opinião pública brasileira topa uma presi-
denta mulher?
Não. A sociedade brasileira é profundamen-
te machista. Aceita no máximo uma mu-
lher no comando do governo municipal.
Mas para chefiar a nação acha que é de-
mais. Já na nova opinião pública que está
se fortalecendo na internet as regras são ou-
tras. A imagem, o gênero, são coisas que
não têm a menor importância. O que faz a
diferença é a participação ativa, as ideias
postas em discussão, a disposição para o de-
bate contínuo. E o melhor desse modelo é
que pela primeira vez está se dando voz, de
fato, aos excluídos, à massa das periferias.
Estamos diante de algo tão grande quanto
a prensa de Gutenberg.
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