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Resumo 

 

KRUGER, Henrique Schmidt. Uma análise sobre o modo como o comportamento 
eleitoral tem sido abordado pela Ciência Política brasileira (2000-2018). 
Orientador: Álvaro Augusto de Borba Barreto. 2021. 34f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Bacharelado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021. 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como proposta analisar a forma 

como os autores que escrevem acerca do comportamento eleitoral do brasileiro 

analisam tal comportamento no período que abrange os anos 2000 a 2018, a partir de 

37 artigos divulgados no Scielo, bem como quais as bases teóricas e de dados que 

estes autores utilizam, assim como observar o perfil metodológico dos mesmo no que 

tange as suas obras. 

Palavras-Chave: comportamento eleitoral; eleições; metodologia; pesquisa 

bibliográfica; produção científica brasileira. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

KRUGER, Henrique Schmidt. An analysis of how electoral behavior has been 
approached by Brazilian Political Science (2000-2018). Advisor: Álvaro Augusto de 
Borba Barreto. 2021. 34f. Undergraduate thesis (Bachelor Social Sciences) – Institute 
of Philosophy, Sociology and Politics, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2021. 

 

The undergraduate thesis have from propost analyze how the authors that write about 

brazilian electoral behavior, analyzed this behavior in the period spanning the years 

2000 to 2018, from 37 articles published in Scielo, as well as what are theorethical 

bases and the dates that these authors use, as well as observe methodological profile 

of the same regarding your Works. 

Key-Words: electoral behavior; elections; methodology; bibliographic research; 

Brazilian scientific production. 
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1 Introdução 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como temática a forma 

como os pesquisadores da área de Ciência Política do Brasil analisam o 

comportamento eleitoral do brasileiro, tendo como recorte artigos sobre as eleições 

presidenciais publicados no período entre 2000 e 2018, mas não necessariamente 

escritos em tal período.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja seleção dos casos a serem 

observados e a coleta de dados foi realizada no Scielo (Scientific Electronic Library 

Online), tendo como referência artigos nele publicados que tratavam sobre o tema. 

A concepção de comportamento eleitoral adotada pela pesquisa pode ser 

sintetizada no enunciado de Domenico Fisichiella (1998, p. 189): comportamento 

eleitoral é “o processo de formação e de expressão das preferências individuais em 

ordem às alternativas políticas sujeitas à crítica do voto”. Ou seja, a forma como se dá 

a manutenção das preferências eleitorais e políticas do eleitorado. Fisichiella (1998) 

descreve que, como campo de estudo, tal tema ramifica-se em duas vertentes: uma é 

o estudo acerca da coletividade, a expressão coletiva e seus impactos gerais; e a 

outra foca no indivíduo em si, isto é, como cada pessoa reage ao processo político-

eleitoral. 

Assim, o problema da pesquisa afirma-se nos seguintes termos: como os 

autores da área de Ciência Política que trabalham sobre o comportamento eleitoral do 

brasileiro apresentado nas eleições presidenciais de 2000-2018 o analisam, tendo por 

recorte de pesquisa artigos publicados no Scielo? 

Destaca-se que tais artigos são referentes a publicações feitas a partir dos anos 

2000, embora alguns dos artigos se refiram a períodos anteriores, pois suas pesquisas 

norteiam anos anteriores ao ano 2000, mas todos os artigos selecionados tratam de 

pesquisas no período democrático (pós-1988). 

Como objetivo geral da monografia, delimita-se: verificar como é analisado o 

comportamento eleitoral do brasileiro nas eleições para presidente nos artigos 

selecionados. Como objetivos específicos, afirmam-se: (a) delimitar as técnicas de 

pesquisa mais usadas pelos autores dos artigos selecionados; (b) observar se houve 

avanços nos procedimentos metodológicos utilizados, especialmente nas técnicas de 
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levantamento e análise de dados; (c) identificar o perfil da orientação metodológica 

mais usado pelos autores; (d) delimitar quais as informações foram mais relevantes 

para esses autores chegarem às conclusões de suas investigações. 

Para tanto, apontam-se como hipóteses duas situações que se entende como 

destaque:  

Hipótese 1: Ao longo do tempo, a metodologia de pesquisa dos autores que 

escreveram sobre o comportamento eleitoral do brasileiro foi aperfeiçoada e ganhou 

sofisticação nas técnicas utilizadas, de modo a produzir mais e melhores evidências 

e, consequentemente, alcançar resultados mais sólidos em termos analíticos; 

Hipótese 2: Embora os autores que tratam sobre comportamento eleitoral 

tenham concluído que o brasileiro possui um perfil político-comportamental parecido, 

as metodologias de pesquisa foram diferentes em sua coleta de dados e 

procedimentos de análise. 

A proposta do TCC, que é a de fazer uma análise sobre o comportamento 

eleitoral do brasileiro até o presente momento e comparar técnicas de pesquisa 

adotadas por trabalhos publicados em revistas de relevância reconhecida no meio 

acadêmico, justifica-se pelo fato de ser uma compilação de textos que tratam sobre 

um conteúdo tão expressivo da análise política. O seu resultado é importante para 

futuras pesquisas que, porventura, possam ser feitas.  

Justifica-se, ainda, a escolha dessa proposta por tratar-se de um tema de 

interesse pessoal. Não obstante, a pesquisa pode ser útil para alguma especialização 

na área em dado momento. 

Salienta-se que em momento algum se tem como intento superar algum debate 

de área, bem como esgotar qualquer tipo de bibliografia que verse perante tal temática 

analítica. Apenas, a pesquisa visa a analisar a temática, baseado nas bibliografias que 

ora foram detectadas. 



2 Metodologia 

Este capítulo se propõe a apresentar a metodologia adotada pelo trabalho para 

selecionar os artigos a serem observados, assim como os procedimentos aplicados 

para definir as variáveis e realizar a análise propriamente dita. 

Na primeira etapa, a de seleção dos artigos que seriam objeto de estudo, para 

tanto foram buscadas na plataforma Scielo artigos científicos que tratavam sobre o 

tema, introduzindo os filtros de busca: a expressão “comportamento eleitoral”, artigos 

em língua portuguesa, publicados no Brasil, desde os anos 2000, em revistas que 

publicam artigos científicos da área de Ciência Política e elencados do mais antigo ao 

mais atual.  

O resultado dessa busca encontrou 37 bibliografias para análise deste TCC, 

que começou a ser pesquisado no primeiro semestre de 2019. Após a verificação do 

teor desses artigos, o que foi realizado por meio do resumo, foi constatado que todos 

estavam aptos para serem incluídos na análise, razão pela qual foram confirmados 

como aqueles que seriam estudados pelo TCC. 

Foi realizado um levantamento no Word dos artigos a serem trabalhados e um 

mapeamento em Excel, com a formulação de uma planilha na qual constam tanto 

elementos estruturais e descritivos quanto aqueles sistematizados pela investigação. 

Dentre os dados relativos aos artigos, figuram: autores, período de produção, ano e 

mês de publicação da obra, região, teoria, metodologia, problema de pesquisa, revista 

em que o artigo se encontra, palavras-chave, volume, número, e intervalo de páginas.  

A partir desses dados também foram produzidos gráficos contendo um traçado 

das frequências de cada dado levantado, com a porcentagem, ficando assim de 

melhor visualização os dados quantitativos acerca dos artigos. 

A seguir, apresenta-se um quadro com a relação das obras levantadas na 

plataforma acima citada. Os artigos se encontraram elencados pela ordem de 

enumeração: título, autor(es; as), revista e anos em que foi publicado: 
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Quadro 1 – Relação de artigos selecionados para a análise (Scielo, 2000-2018)  
N Artigo Autor(a) Instituição1 Rev.2 Ano  
1 Os riscos na reestruturação 

econômica da América Latina: 
Lições da Teoria Prospectiva 

Kurt Weyland Vanderbilt 
University 

OP 2000 
 

2 Participação e comportamento 
político no Estado de São Paulo, 
1990 

Marcelo Costa 
Ferreira 

IUPERJ OP 2000 

3 Democracia, Transição e 
consolidação: precisões sobre 
conceitos bestializados. 

Stéphane Monclaire Paris I – 
Sorbonne 

RSP 2001 

4 Identificação ideológica e voto para 
presidente 

Yan Carreirão UFSC OP 2002 

5 Comportamento eleitoral volátil e 
reeleição: as vitórias de Jaime 
Lerner no Paraná 

Emerson Urizzi Cervi Univers. 
Intern. 
Paraná 

RSP 2002 

6 Mídia e vínculo eleitoral: a literatura 
internacional e o caso brasileiro 

Luís Felipe Miguel UnB OP 2004 

7 A eleição presidencial de 2002: uma 
análise preliminar do processo e 
dos resultados eleitorais 

Yan Carreirão UFSC RSP 2004 

8 As bases do petismo David Samuels Univerity 
Minesota 

OP 2004 

9 Identidade, oposição e 
pragmatismo: o conteúdo 
estratégico da decisão eleitoral em 
13 anos de eleições 

Elizabeth 
Balbachevsky; 
Denilde Oliveira 
Holzhacker 

USP OP 2004 

10 Associativismo e comportamento 
eleitoral na Eleição de 2002 

Maria Teresa Miceli 
Kerbauy 

Unesp OP 2004 

11 O Índice de Participação e a 
importância da educação 

José Paulo Martins 
Júnior;  
Humberto Dantas 

USP OP 2004 

12 Evangélicos no Brasil: perfil 
socioeconômico, afinidades 
ideológicas e determinantes do 
comportamento eleitoral 

Simone R. Bohn USP OP 2004 

13 Conservadorismo social: opiniões e 
atitudes no contexto da eleição de 
2002 

Katia Mika Nishimura Unicamp OP 2004 

14 Notas sobre a participação não-
eleitoral no Nordeste 

Evelina Antunes F. 
de Oliveira 

UFAL OP 2004 

15 Cultura política, ideologia e 
comportamento eleitoral: alguns 
apontamentos teóricos sobre o 
caso brasileiro 

Julian Borba Univali OP 2005 

16 Classe ideologia e política: uma 
interpretação dos resultados das 
eleições de 2002 e 2006 

Denilde Oliveira 
Holzhacker;  
Elizabeth 
Balbachevsky 

Bentley 
College; 

USP 

OP 2007 

17 Contexto político-eleitoral, minorias 
religiosas e voto em pleitos 
presidenciais (2002-2006) 

Simone R. Bohn York 
University 

OP 2007 

18 Simulação eleitoral: uma nova 
metodologia para a ciência política 

José M. Eisenberg; 
Teresa Cristina Vale 

UFJF 
IUPERJ 

OP 2009 

19 Voto e Classe: notas sobre alguns 
estudos recentes 

Sérgio Eduardo 
Ferraz 

USP OP 2009 

20 As bases eleitorais de Lula e do PT: 
do distanciamento ao divórcio 

Sonia Luiza Terron; 
Gláucio A. D. Soares 

Fund. IBGE 
UERJ 

OP 2010 
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Quadro 1 – Relação de artigos selecionados para a análise (Scielo, 2000-2018) 
(cont.) 

N Artigo Autor(a) Instituição1 Rev.2 Ano  
21 Razão e emoção: o voto na eleição 

presidencial de 2006 
Jairo Júnior USP OP 2010 

22 Ensino superior e voto: análise do 
comportamento eleitoral da 
comunidade uspiana em 2010 

Umberto Mignozzetti;  
Manoel Galdino; 
Alexandre Landim 
Felix;  
Irina Cezar;  
Maitê Sanches; 
Rodolpho Bernabel 

USP OP 2012 

23 Campanhas eleitorais e cobertura 
mediática: abordagens teóricas e 
contributos para a compreensão 
das interações entre política e 
media 

Susana Salgado Nova de 
Lisboa 

RBCP 2012 

24 Comportamento eleitoral e 
estratégia partidária nas eleições 
presidenciais no Brasil (2002 - 
2010) 

Fernando Guarnieri USP OP 2014 

25 Determinantes do voto no primeiro 
turno das eleições presidenciais 
brasileiras de 2010: uma análise 
exploratória 

Jairo Nicolau UFRJ OP 2014 

26 Vale a pena ser um bom prefeito? 
Comportamento eleitoral e 
reeleição no Brasil 

Pedro Cavalcante ENAP OP 2015 

27 Ideologia e comportamento político 
no eleitorado brasileiro 

Carlos Oliveira;   
Mathieu Turgeon 

UnB OP 2015 

28 Por que Dilma de novo? Uma 
análise exploratória do Estudo 
Eleitoral Brasileiro de 2014 

Oswaldo E. Amaral;  
Pedro Floriano 
Ribeiro 

Unicamp 
Cambridge 

RSP 2015 

29 Estudo exploratório sobre filiação e 
identificação partidária no Brasil 

Bruno W. Speck;  
Maria do Socorro 
Sousa Braga;  
Valeriano Costa 

USP 
UFSCar 

 
Unicamp 

RSP 2015 

30 Sentimentos partidários e 
antipetismo: condicionantes e 
covariantes 

Ednaldo Ribeiro;  
Yan Carreirão;  
Julian Borba 

UEM- UFPR 
UFSC 
UFSC 

OP 2016 

31 Identificação partidária e voto. As 
diferenças entre petistas e 
peessedebistas 

Bruno W. Speck;  
Elizabeth 
Balbachevsky 

USP OP 2016 

32 Como os brasileiros escolhem os 
governadores? Desvendando as 
razões do voto para os executivos 
estaduais no Brasil em 2014 

Oswaldo E. Amaral;  
Marcela Tanaka 

Unicamp OP 2016 

33 O comportamento eleitoral dos 
paulistas e dos brasileiros nas 
eleições de 2002 e 2014 

Maria Teresa Miceli 
Kerbauy;  
André Luiz Vieira 
Dias 

Unesp  
 
 

OP 2017 

34 O Partido dos Trabalhadores na 
Câmara dos Deputados: a evolução 
das bases socioeconômicas e 
territoriais (1994-2014) 

Natalia Maciel;  
Tiago Ventura 

UERJ  
 

OP 2017 

35 Do lulismo ao antipetismo? 
Polarização, partidarismo e voto 
nas eleições presidenciais 
brasileiras 

André Borges;  
Robert Vidigal 

UnB OP 2018 
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Quadro 1 – Relação de artigos selecionados para a análise (Scielo, 2000-2018) 
(cont.) 

N Artigo Autor(a) Instituição1 Rev.2 Ano  
36 Migração partidária nos municípios 

brasileiros (2000-2016) 
Marco Antônio 
Faganello;  
Jean Lucas Macedo 
Fernandes 

Unicamp 
 
 

RSP 2018 

37 E se soubéssemos mais? 
Simulando os votos e as opiniões 
dos eleitores mais informados no 
Brasil 

Alessandro Freire; 
Pedro Masson;   
Mathieu Turgeon 

UnB 
 

RSP 2018 

Fonte: Scielo 
1 - Se houver a indicação de apenas uma instituição, ela corresponde a todos os autores do texto. Se houver autores de 
instituições diferentes, cada uma está referida ao lado correspondente ao autor. 
2 – Sigla das revistas: RSP (Revista de Sociologia e Política); OP (Opinião Pública); RBCP (Revista Brasileira de Ciência Política) 

 

Assim, com base na metodologia de pesquisa explicada outrora, foram lidos os 

títulos, resumos e as informações concedidas de cada artigo em sua parte inicial, 

retirando deles as informações que eram de destaque imediato, como a metodologia 

usada, o banco de dados adotado, o ano de publicação, as revistas as quais foram 

enviadas as publicações para serem publicadas, as palavras-chave mais utilizadas.  

Posteriormente, tais informações foram sistematizadas em tabelas no Excel e 

organizadas para dar início a uma leitura mais aprofundada, e, a partir daí, foram 

produzidos gráficos que mostravam as frequências de cada dado elencado. Tais 

gráficos, com seus resultados, são apresentados a seguir, na continuidade da 

monografia. Por meio deles foi possível confirmar ou não as hipóteses formuladas e 

atingir os resultados finais do TCC.



3 Apresentação dos resultados 

A exposição dos resultados da análise dos 37 artigos selecionados vai seguir 

dois procedimentos.  

O primeiro faz uma descrição do conjunto desses textos, sem se preocupar 

com a análise do que eles contêm. É uma descrição dos elementos constitutivos, mas 

que podem ser percebidos sem que os textos precisem ser lidos. E, muitas dessas 

informações já figuram no Quadro 1, mas não estão sistematizadas. É isso o que se 

faz adiante.  

O segundo é uma apreciação intrínseca aos textos, focada em seus aspectos 

metodológicos. Se a etapa anterior é descritiva, o reconhecimento dos elementos 

formais, essa é mais analítica, fruto da percepção que se teve ao ler e apreciar os 

textos. É menos formal e mais interpretativa, portanto. 

 

3.1 Apreciação das categorias 

 

3.1.1 Autoria 

Neste tópico, visa-se analisar e demonstrar como se deu a autoria dos artigos, 

ou seja, quantificar os autores e o número deles para o mesmo artigo. 

No conjunto, os 37 artigos foram redigidos por 50 autores diferentes. A grande 

maioria (41) escreveu um artigo na amostra selecionada. Há apenas nove autores que 

publicaram mais de um texto: dois contribuíram em três artigos (Balbachevsky, 

Carreirão) e os demais sete em dois (Speck, Holzhacker, Borba, Kerbauy, Turgeon, 

Amaral, Bohn). 
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Quadro 2 – Quantidade de artigos publicados por autor (Scielo, 2000-2018) 
N Autor 
3 artigos Elizabeth Balbachevsky 

Yan Carreirão 
2 artigos Bruno W. Speck 

Denilde Oliveira Holzhacker 
Julian Borba 
Maria Teresa Miceli Kerbauy 
Mathieu Turgeon 
Oswaldo E. Amaral 
Simone R. Bohn 

1 artigo Alessandro Freire 
Alexandre Landim Felix 
André Borges 
André Luiz Vieira Dias 
Carlos Oliveira 
David Samuels 
Ednaldo Ribeiro 
Emerson Urizzi Cervi 
Evelina Antunes F. de Oliveira 
Fernando Guarnieri 
Gláucio A. D. Soares 
Humberto Dantas 
Irina Cezar 
Jairo Júnior 
Jairo Nicolau 
Jean Lucas Macedo Fernandes 
José M. Eisenberg 
José Paulo Martins Júnior  
Katia Mika Nishimura 
Kurt Weyland 
Luís Felipe Miguel 

Maitê Sanches 
Manoel Galdino 
Marcela Tanaka 
Marcelo Costa Ferreira 
Marco Antonio Faganello 
Maria do Socorro Sousa Braga 
Natalia Maciel 
Pedro Cavalcante 
Pedro Floriano Ribeiro 
Pedro Masson 
Robert Vidigal 
Rodolpho Bernabel 
Sérgio Eduardo Ferraz 
Sonia Luiza Terron 
Stéphane Monclaire 
Susana Salgado 
Teresa Cristina Vale 
Tiago Ventura 
Umberto Mignozzetti 
Valeriano Costa 

Fonte: Scielo 

 

A maior parte dos artigos (20 deles, especificamente) foi escrito por autores 

individuais, seguido por 13 artigos que foram assinados por dois autores e mais três 

artigos redigidos por três autores diferentes. Por fim, apenas um artigo foi escrito por 

seis autores. 
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Gráfico 1 - Número de autores por artigo (Scielo, 2000-2018) 

 
Fonte: Scielo  

 

3.1.2 Vínculo institucional 

No conjunto dos trabalhos analisados, somam-se mais de 20 instituições às 

quais os autores estão vinculados(as).  

Há sete artigos cujos autores pertencem a instituições internacionais, sendo 

elas: Vanderbilt University, do Tennessee; Bentley College, em Massachusetts; e 

Universidade do Minnesota, em Minnesota, as três nos EUA; mais Universidade de 

Cambridge, no Reino Unido; Sorbonne de Paris, na França; York University, em 

Toronto, no Canadá; Universidade de Nova Lisboa, em Portugal. Em síntese: três 

instituições norte-americanas, uma canadense e três europeias (França, Reino Unido, 

Portugal). 

Desses sete artigos, cinco são de autoria individual, dos quais quatro escritos 

por autores não-brasileiros (Weyland; Monclaire; Samuels; Salgado). Um dos artigos 

individuais foi redigido por pesquisadora brasileira (Bohn) vinculada à instituição 

internacional. E os dois artigos em que há coautoria reúnem autores brasileiros, sendo 

20

13

3
1

1 único autor 2 autores 3 autores 6 autores
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um deles pertencente à universidade brasileira (Amaral; Balbachevsky) e o outro que 

então atuava em universidade estrangeira (Ribeiro; Holzhacer).  

Por conseguinte, pode-se dizer que há quatro artigos de autores estrangeiros, 

que atuam em universidades internacionais, mais um de autora brasileira que também 

atua em universidade estrangeira (Bohn). E os outros dois são de autores brasileiros 

e que, ocasionalmente, estavam vinculados a universidades internacionais, realizando 

período de atuação como professor visitante (Ribeiro e Holzhacer). 

Retirado esses sete artigos exclusivamente produzidos em instituição 

estrangeira ou em coautoria com pesquisador de universidade brasileira, tem-se 30 

artigos produzidos tão somente por autores de instituição nacional e 32 com 

participação de pesquisador de universidade brasileira. Dentre elas, destacam-se: 

USP (10 artigos), Unicamp (5), UnB (4) e UFSC (3). 

A listagem completa das instituições brasileiras às quais estão vinculados os 

autores se encontra abaixo. Por causa da coautoria, o total de registros ultrapassa os 

32 artigos, atingindo 38 casos.  

 

Tabela 1 – Instituição brasileira à qual estão vinculados os autores dos artigos 
analisados (Scielo, 2000-2018) 
Instituição N 
USP 10 
Unicamp 5 
UnB 4 
UFSC 3 
IUPERJ 2 
UERJ 2 
Unesp 2 
Universidade Interacional do Paraná 1 
UFAL 1 
Univali 1 
UFJF 1 
Fundação IBGE 1 
UFRJ 1 
ENAP 1 
UFSCar 1 
UEM 1 
UFPR 1 
Total 38 

Fonte: Scielo 
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Outra observação que se pode realizar é o predomínio de universidades na 

Tabela 1. Das 17 instituições, 15 ou 88,2% são universidades e apenas duas não o 

são: a Fundação IBGE e o ENAP, sendo que esta é uma instituição de ensino que 

oferece cursos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). 

Igualmente, ressalva-se a dispersão: em 32 artigos de organizações brasileiras, 

há 17 instituições distintas. Se forem acrescidas as universidades internacionais, 

encontram-se 24 instituições distintas envolvidas nos 37 artigos analisados. 

 

3.1.3 Revista de publicação 

Aqui, observa-se quais foram os veículos em que foram publicados artigos na 

amostra obtida. Houve apenas três revistas que publicaram os 37 artigos 

selecionados: Opinião Pública, que lidera folgadamente, com 29 artigos (78,4%), 

seguido pela Revista de Sociologia e Política, com sete (18,9%) e, por fim, a Revista 

Brasileira de Ciência Política, veículo em que foi publicado apenas um artigo (2.7%). 

 

Gráfico 2 – Revista em que foi publicado por artigo (Scielo, 2000-2018) 

 
Fonte: Scielo  
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Destaca-se que a diversidade de autores e de instituições verificada 

anteriormente não se repete em termos de revista em que os artigos foram publicados. 

Nominalmente, como apontado há pouco, são três títulos, mas que, na prática, se 

reduzem a dois, pois a Revista Brasileira de Ciência Política divulgou apenas um 

artigo.  

Sendo mais específico, ainda, pode-se dizer que a revista Opinião Pública é o 

veículo por excelência para a divulgação de artigos sobre comportamento eleitoral, 

pois concentra quase 80% dos artigos, restando aproximadamente 20% para a 

Revista de Sociologia e Política. 

 

3.1.4 Ano de publicação 

Neste momento, categoriza-se exclusivamente o ano em que o artigo 

encontrado foi publicado. Destaca-se que diversas revistas levam algum tempo para 

autorizarem os artigos em suas publicações. Alguns autores analisados, por exemplo, 

levaram quase um ano para terem suas publicações aprovadas e publicadas, de modo 

que a data utilizada como critério é a de publicação na revista, e não a de envio para 

análise ou de aprovação. 
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Gráfico 3 – Ano de publicação por artigo (Scielo, 2000-2018) 

 
Fonte: Scielo 

 

Em todos os anos selecionados para a análise, ao menos um artigo foi 

publicado. O ano de 2004 foi aquele em que mais artigos foram publicados: 24% ou 

nove. Seguindo pelo ano de 2015, com 11% de publicações ou quatro artigos. E, 

empatados, aparecem os anos de 2016 e de 2018, com 8% dos artigos publicados 

(três textos). E seguidos pelos demais anos, em menores escalas. 

Tentado interpretar os dois períodos de maior publicação, podemos inferir que, 

o ano de 2004 foi justamente o ano que antecedeu o escândalo do mensalão do PT, 

bem como 2015 foi o ano em que começou a queda da ex-Presidente Dilma, fatos que 

conjecturalmente podem contribuir para que os autores e estudiosos da área busquem 

entender os fenômenos ou analisar a reação popular a tais fatos, ou seja, o número 

de artigos produzidos neste período pode ser produto destes fenômenos. 

 

3.1.5 Período de análise 

Neste ponto, busca-se observar a temporalidade em que os autores buscaram 

escrever e analisar suas obras. Embora muitos autores escreveram suas produções 

e analisaram períodos próximos, além de publicarem logo a seguir, vários destes 
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autores escreveram em períodos diferentes do período em que enfocaram o trabalho. 

Portanto, a época a que suas produções foram voltadas é o elemento a ser analisado, 

e não necessariamente o período de escrita das obras. 

 

Gráfico 4 – Período de tempo abarcado por artigo (Scielo, 2000-2018) 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base nas tabelas (também de elaboração própria) ora citadas. 

 

O maior número de obras, 12 artigos ou 22%, foi feita por meio da análise de 

um agrupamento de anos, de períodos ou até um período eleitoral maior e que foram 

agrupados, para melhor visualização do gráfico. Já o ano de 2002, foi o período 

temporal em que exclusivamente se obteve grande focalização dos estudos (19%) ou 

sete artigos, seguindo por períodos não exclusivamente delimitados (16%), cinco 

artigos, portanto, ora por não buscarem focar em um período particular, mas sim o 

resultado em si.  

Em sequência, com também cinco artigos, há um agrupamento de artigos que 

abrangem períodos anteriores aos anos 2000. Esses artigos em si foram obras que 

abrangem anos diferentes e que analisam o processo ao longo deste período.  
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Já em quinto lugar o ano de 2014 obteve quatro artigos (11%), salientando que, 

2014 era ano eleitoral, com eleições estaduais e federais. Seguindo-se em sexto lugar 

2010, também ano eleitoral, que obteve dois artigos. E em sétimo lugar os anos de 

2006 e 2008, empatados com 3%, ou um único artigo, sendo os anos de análise com 

menos artigos publicados. 

 

3.2 Elementos analíticos 

 

3.2.1 Banco de dados 

Pelo que foi observado nos artigos analisados, todos se utilizaram de 

informações empíricas para construírem as suas análises e alcançarem seus 

resultados. Uma questão relevante do ponto de vista metodológico é, portanto, 

identificar os bancos de dados utilizados por tais autores para elaborarem suas 

respectivas produções ou a forma de pesquisa nos quais moldou a chegada aos 

resultados destas obras. 
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Gráfico 5 – Banco de dados por artigo (Scielo, 2000-2018) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas tabelas (também de elaboração própria) ora citadas. 

 

Como observa-se no gráfico, o survey ESEB (Estudo Eleitoral Brasileiro) foi a 

base de dados que mais apareceu como a utilizada pelos autores das obras, tendo 19 

artigos (53%) a adotado; já 11 artigos (30%) dos estudos selecionados neste TCC 

foram feitos a partir de outros bancos de dados, como análises dos dados do IDH-M 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal), ou, então, pesquisas próprias dos 

autores, pesquisas eleitorais e de opinião, bem como métodos e modelos estatísticos.  

Em sequência, cinco artigos (14%) foram surveys não identificados 

propriamente, sendo estes aqueles autores que inicialmente não descreveram com 

clareza de detalhes ou não enfocaram a forma de coleta com tanta propriedade. Como 

quarto banco de dados utilizados está o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 

apenas um artigo, sendo que este é, justamente, a instituição promotora e julgadora 

das questões eleitorais no Brasil, portanto braço do Estado. E, por fim, há um outro 

artigo que utiliza como base os dados da FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado 

do Rio de Janeiro). 

É importante salientar que, o ESEB é o Estudo Eleitoral Brasileiro, produzido 

pelo Centro de Estudos de Opinião Pública o CESOP desde 2002, sob a coordenação 

da Profa. Dra. Rachel Meneguello. Aqui, firma-se o fato de que a Revista Opinião 

2%

14%

28%
53%

3%

Banco de dados

TSE Não informado Outros ESEB FIRJAN
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Pública, que como observado anteriormente, foi a revista que mais publicou artigos 

da área nesta amostra coletada, também pertence ao CESOP, o que ajuda a entender 

o porquê de um banco de dados aparecer mais vezes que outros sendo este banco 

de dados e a revista pertencentes ao mesmo organismo. 

Abaixo descreve-se cada artigo no qual os autores citaram outros bancos de 

dados para desenvolverem seus textos: 

 

Quadro 3 – Banco de dados utilizados por artigo (Scielo, 2000-2018) 
Artigo Autor Banco de dados 
Participação e comportamento 
político no estado de São 
Paulo, 1990 

Marcelo Costa Ferreira Pesquisa de opinião feita pelo 
IBOPE 

Identificação ideológica e voto 
para presidente 

Yan Carreirão Análise de quatro surveys, não 
descritos inicialmente 

Comportamento eleitoral volátil 
e reeleição: as vitórias de Jaime 
Lerner no Paraná 

Emerson Urizzi Análise geográfica com base no 
IDH-M 

A eleição presidencial de 2002: 
uma análise preliminar do 
processo e dos resultados 
eleitorais 

Yan Carreirão Relatórios de surveys nacionais 
e um survey acadêmico 

Identidade, oposição e 
pragmatismo: o conteúdo 
estratégico da decisão eleitoral 
em 13 anos de eleições 

Elizabeth Balbachevsky 
Denilde Oliveira Holzhacker 

Analise de surveys realizados 
nas eleições de 1989, 1994, 
1998 e 2002 

As bases eleitorais de Lula e do 
PT: do distanciamento ao 
divórcio 

Sonia Luiza Terron  
Gláucio Ary Dillon Soares 

Mapas, estatísticas e 
regressões espaciais 

Razão e emoção: o voto na 
eleição presidencial de 2006 

Jairo Junior Surveys estudados durante o 
período eleitoral 

Voto e Classe: notas sobre 
alguns estudos recentes 

Sérgio Eduardo Ferraz Análise de amostras 
internacionais sobre 
comportamento eleitoral 

Ensino superior e voto: análise 
do comportamento eleitoral da 
comunidade uspiana em 2010 

Umberto Mignozzetti 
Manoel Galdino 
Alexandre Landim Felix 
Irina Cezar 
Maitê Sanches  
Rodolpho Bernabel 

Pesquisa Eleitoral 

O Partido dos Trabalhadores na 
Câmara dos Deputados: a 
evolução das bases 
socioeconômicas e territoriais 
(1994-2014) 

Natalia Maciel  
Tiago Ventura  

Análise descritiva e modelos 
longitudinais com dados 
municipais 

Simulação eleitoral: uma nova 
metodologia para a ciência 
política 

José M. Eisenberg 
Teresa Cristina Vale 

Análises de simulações feitas 
em 2002 e 2004 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2.2 Teoria 

Por teoria se entende o embasamento teórico e conceitual que norteou cada 

obra em questão, isto é, a conceituação que cada autor deu à bibliografia utilizada 

para moldar as suas obras. Portanto, cada autor salienta seu referencial teórico de 

forma diferente: alguns descrevem seu embasamento de forma mais específica, 

enquanto outros buscam apenas demostrar de forma mais superficial ou apenas a 

citam. 

 

Gráfico 6 – Teoria utilizada por artigo (Scielo, 2000-2018) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas tabelas (também de elaboração própria) ora citadas 

 

Em sua esmagadora maioria, os artigos selecionados, não focalizaram em 

teorias exclusivas para balizar seus trabalhos, e sim em análises que misturavam 

embasamentos ou, então, faziam leituras mais abrangentes, como mostra o Gráfico 

5. Não obstante, 73% ou 26 artigos não identificaram por ora suas teorias.  

O associativismo foi a teoria mais utilizada com quatro obras (11%). Aqui, 

evidencia-se o fato de que os autores que buscaram o associativismo em suas obras 

lidam de formas diferentes com tal. Para Kerbauy (2004), em seu artigo 

“Associativismo e comportamento eleitoral nas eleições de 2002”, a autora analisa as 
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eleições de 2002 e o comportamento eleitoral relacionando com uma “participação 

associativa” do eleitorado, ou seja, com qual base o eleitorado está associado para 

balizar sua participação. Já Costa Ferreira (2000) no artigo “Participação e 

Comportamento Político no Estado de São Paulo, 1990” analisa qual a associação 

entre comportamento eleitoral e participação política.  

Outro artigo que trata do associativismo é “O Índice de Participação e a 

importância da educação”, de Martins Júnior e Humberto Dantas (2004), no qual os 

autores buscam analisar três categorias: “movimentos associativos”; “participação em 

campanhas políticas” e “acesso à informação política”. E, por fim, o artigo que trata 

sobre a teoria associativa é “Notas sobre a participação não-eleitoral no Nordeste”, de 

Evelina Oliveira (2004), em que a autora estuda a participação não-eleitoral na região 

Nordeste através de “questões qualitativas” sobre o tema, enfocando o “sistema 

político”, tendo como grupo de amostragem grupos de pessoas que se organizam em 

torno de alguma associação, como partidos, sindicatos ou outros grupos sociais. 

Em sequência, observa-se um agrupamento teórico variado, que inclui teorias 

como a literatura sobre accountabillity ou modelos específicos de trabalhos, somando 

cinco obras. No caso da literatura accountabillity, trata-se do artigo do autor Pedro 

Cavalcante (2015), intitulado “Vale a pena ser um bom prefeito? Comportamento 

eleitoral e reeleição no Brasil”, que analisa o comportamento eleitoral nas eleições 

para prefeitos, tendo por base a teoria accountabillity e a escola de Michigan. Nos 

casos específicos citados acima, trata-se de um artigo que utiliza a teoria de Peter 

Singer sobre “identidade ideológica”; a transitologia e a consolidologia, teoria que 

tenta explicar as mudanças de um regime para o outro, ou então no caso da 

consolidologia, a manutenção deste. Um modelo específico de simulação eleitoral e o 

“Modelo Unificado do Voto de Adams, Merril e Grofman”, que é um mecanismo de 

análise criado por estes três autores para analisar a identificação partidária. 

E, por fim, pela teoria prospectiva e pelo personalismo/individualismo, com um 

único artigo. A teoria prospectiva aparece em um artigo, “Os Riscos na Reestruturação 

Econômica da América Latina: Lições da Teoria Prospectiva”, no qual o autor, Kurt 

Weyland (2000), busca analisar o enfoque que tal teoria deu aos estudos acerca de 

comportamento eleitoral e em contraponto à teoria da escolha racional. E a teoria do 

personalismo/individualismo, que aparece no artigo “Cultura política, ideologia e 



28 
 

comportamento eleitoral: alguns apontamentos teóricos sobre o caso brasileiro”, de 

Julian Borba (2005), no qual o autor busca analisar o que se pode entender como 

“eleitor brasileiro”, observando acerca do individualismo e de voto personalista destes.  

 

3.2.3 Espaço geográfico 

Neste ponto, observa-se o espaço geográfico abrangido pela escrita, cada 

região enfocada ou cada região sobre a qual se debruça o artigo. 

 

Gráfico 7 – Espaço geográfico abordados por artigo (Scielo, 2000-2018) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nas tabelas (também de elaboração própria) ora citadas. 

 

A maior parte dos artigos, 62% ou 23 obras, buscou analisar o Brasil em si, ou 

seja, todo o território nacional. Regiões do Brasil foi a segunda colocada. Aparecem, 

ainda, regiões que foram agrupadas para uma melhor visualização e descritas aqui 

como “não identificada”, somando sete artigos (19 % dos trabalhos). Já São Paulo foi 

a terceira região (estado, no caso) em que mais se obteve artigos, com quatro (ou 

11%), e o Paraná, os estados do Nordeste e a América Latina ocupam as demais 

posições, empatadas com um artigo cada.  
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Aqui vale salientar que, embora o foco de tal TCC, é o Brasil, um artigo foi 

escrito sobre a América Latina, focalizando a Argentina e o Chile, mas acaba entrando 

dentre os selecionados, pois cita o Brasil, além de aparecer na filtragem dos artigos 

feita no Scielo. 

 



4 Conclusão 

O problema de pesquisa proposto debruçou-se sobre a forma como os autores 

que trabalham o comportamento eleitoral o analisam, tendo por base artigos 

científicos filtrados na plataforma Scielo, referentes ao período 2000-2018. Realizado 

o levantamento de dados que definiu o universo de artigos a serem analisados, 

chegou-se a um total de 37 artigos. Para tanto, utilizou-se no Scielo os seguintes 

filtros: artigos em língua portuguesa, produzidos no Brasil, desde os anos 2000, em 

revistas de Ciência Política e elencados do mais antigo ao mais atual. 

Isto posto, além de uma descrição geral de elementos constitutivos dos textos 

(autores, vinculação institucional desses autores, revista publicação, ano de 

publicação), como enfoque geral do trabalho se buscou observar as metodologias 

adotadas por esses artigos, considerando sempre suas temporalidades e 

contextualidades, bem como suas instituições e regionalidades.  

Tendo por base os dados levantados e analisados, observa-se, então, que as 

hipóteses 1 e 2 são factuais. A primeira hipótese é: “ao longo do tempo, a metodologia 

de pesquisa dos autores que tratam sobre o comportamento eleitoral do brasileiro foi 

aperfeiçoada e ganhou sofisticação nas técnicas utilizadas, de modo a obter produzir 

mais e melhores evidências e, consequentemente, alcançar resultados mais sólidos 

em termos analíticos”.  

Ela acaba por ser confirmada, uma vez que, o passar dos anos – até mesmo 

por causa do advento dos meios tecnológicos –, tornou as pesquisas com mais 

propriedade.  

A segunda hipótese tem como enunciado: “embora os autores que tratam sobre 

comportamento eleitoral tenham concluído que o brasileiro possui um perfil político-

comportamental parecido, as metodologias de pesquisa foram diferentes em sua 

coleta de dados e procedimentos de análise”.  

Ela também se confirma, afinal, se for observado o gráfico do item 2.1, que 

versa sobre os bancos de dados utilizados, verifica-se que, embora o ESEB seja a 

fonte de busca de dados que mais prevaleceu, outras fontes também figuraram no 

trabalho, como: surveys próprios, pesquisas eleitorais etc., o que mostra que houve 

uso de bancos de dados e de fontes diversificados, não unitário. O mesmo aconteceu 
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com demais dados apresentados. Por mais que algum se sobressaia, não há 

homogeneidade. 
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