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RESUMO 
 

 
O presente trabalho objetiva analisar, em termos de classe, a composição social 
do eleitorado das candidaturas presidenciais do Partido dos Trabalhadores nas 
eleições de 2002, 2006 e 2010. Tal objeto de pesquisa é construído a partir de 
um debate crítico preliminar com os estudos eleitorais brasileiros recentes, 
especialmente da literatura sobre a influência dos programas sociais sobre o voto 
e das formulações de Singer acerca do fenômeno do lulismo. Incorporando 
avanços e apontando lacunas de tais esforços de pesquisa, é formulado um 
roteiro de investigação empírica composto por três elementos fundamentais – a 
medição das dimensões da estrutura de classes do capitalismo brasileiro; a 
observação dos interesses materiais relacionados aos postos constituintes de tal 
estrutura; a elaboração de medidas de associação entre a inserção em 
grupamentos classistas e o comportamento eleitoral individual. Com base na 
abordagem neomarxista de análise de classe, especialmente a partir das 
formulações de Wright, elabora-se uma adaptação da tipologia de classes 
formulada por tal vertente (principalmente da versão elaborada por Santos ao 
caso brasilei ro) aos dados disponibilizados pelos bancos de dados dos Censos 
Demográficos de 2000 e 2010. Tal construto teórico revela que, no período 
considerado para a análise, a estrutura de relações classistas no Brasil se tornou 
mais proletarizada e, consequentemente, contou com uma diminuição das 
dimensões dos postos de classe “destituídos”. Em acréscimo, verificou-se, em 
relação aos interesses objetivos classistas, incrementos difusos de bem-estar 
econômico que permitiram avanços, no que concerne às condições materiais do 
proletariado, sem, todavia, incorrer em perdas às posições de classe 
privilegiadas. Tais mudanças na esfera estrutural incidiram de formas diversas 
sobre a arena política. Com base em uma adaptação à analise eleitoral do 
conceito de “formação de classe”, também formulado por Wright, além do recurso 
a técnicas de inferência ecológica (especialmente as propostas por King e 
associados), foi possível elaborar um panorama do voto de classe no período 
estudado. Como principais resultados, foram identificados três padrões gerais de 
comportamento eleitoral individual, relacionados a cada um dos três grupamentos 
classistas analisados – a contraposição às candidaturas petistas, por parte dos 
eleitores em localizações de classe privilegiadas; a adesão, recorrente ao longo 
de todo o período estudado, dos trabalhadores às candidaturas Lula e Dilma 
Rousseff; uma guinada eleitoral favorável àquelas candidaturas, empreendida 
pelos eleitores economicamente destituídos, a partir da eleição de 2006.    

 
PALAVRAS-CHAVE: Eleições presidenciais; classes sociais; voto de classe; 
Partido dos Trabalhadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
This work aims to analyze, in terms of class, the social composition of the 
constituency of the presidential candidates of the Workers Party in 2002, 2006 
and 2010 elections. Such research object is constructed from a preliminary critical 
debate with recent Brazilian electoral studies, especially the literature on the 
influence of social programs on voting and Singer’s formulations about the lulismo 
phenomenon. Incorporating advances and pointing out gaps in such research 
efforts, is formulated a roadmap for empirical research constituted of three key 
elements - the measurement of the dimensions of class structure in Brazilian 
capitalism; the observation of material interests related to the constituents 
locations of such structure; the development of measures of association between 
the insertion in class groupings and individual voting behavior. Based on the neo-
Marxist approach of class analysis, especially as formulated by Wright, it is made 
an adaptation of the typology formulated by such approach (mainly developed by 
Santos to the Brazilian case) to the data available from databases of censuses of 
2000 and 2010. This theoretical construct reveals that during the period 
considered for the analysis, the structure of class-relations in Brazil became more 
proletarized and consequently had a decrease of the dimensions of the destitute 
class locations. In addition, it was found, in relation to the objective class interests, 
widespread increments of economic welfare that allowed advances in relation to 
the material conditions of the proletariat, without, however, incurring losses to the 
privileged class positions. Such changes in the structural sphere focused in 
various ways on the political arena. Based on an adaptation to electoral analysis 
of the concept of "class formation", also formulated by Wright, associated with the 
use of techniques of ecological inference (especially those proposed by King and 
associates), it was possible to draw up an overview of class voting in period 
studied. As main results, three general patterns of individual voting behavior, 
related to each of the three analyzed  class groupings  were identified - a 
contraposition against PT candidates, by voters in privileged class locations; the 
adhesion, recurring throughout the study period, of workers to Lula and Dilma 
Rousseff; a favorable electoral shift undertaken by economically deprived voters 
in favor of those candidatures in the 2006 election. 
 
KEYWORDS: Presidential elections; social classes; class voting; Partido dos 
Trabalhadores (Worker’s Party).  
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Na história recente das disputas eleitorais no Brasil, a década de 2000 foi 

marcada pelas vitórias, em todos os seus pleitos presidenciais, de candidaturas do 

Partido dos Trabalhadores. Embora tenham findado com o mesmo resultado, as três 

eleições do período teriam ensejado modificações substanciais na base de apoio 

eleitoral do PT. É o que denota a leitura de análises na esfera pública e no campo 

acadêmico sobre a composição do eleitorado que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, 

em 2002 e 2006, e Dilma Rousseff, em 2010.   

Logo em 2002, com a ampliação da votação do candidato do PT para além 

dos patamares registrados na década anterior, os questionamentos sobre as 

características do suporte eleitoral petista se iniciaram. Frente a uma agenda 

eleitoral favorável – principalmente constituída pelas temáticas do combate ao 

desemprego e da rejeição ao governo Fernando Henrique Cardoso –, e contando 

com um arco mais amplo de alianças políticas e sociais, o êxito de Lula foi atribuído 

à mobilização de “uma base eleitoral não somente petista” (RENNÓ; CABELLO, 

2010, p. 39). Como resultado, o então concorrente da quarta eleição presidencial 

seguida alcançou 46,4% dos votos válidos no primeiro turno – contra os 31,7% 

obtidos, por exemplo, em 1998 – e consolidou a vitória no segundo, vencendo José 

Serra (PSDB) com 61,3% dos votos – o que equivaleu ao apoio de 52.772.475 de 

eleitores.  

Nos pleitos seguintes, não somente a disputa com o PSDB se reeditou – 

consolidando, na corrida para o cargo, o “duopólio1” exercido pelos dois partidos 

desde 1994 –, como também os números obtidos no início da década pelos petistas 

praticamente se repetiram. Em 2006, contra Geraldo Alckmin, Lula obteve êxito em 

sua postulação à reeleição, arregimentando 48,6% de votos válidos no primeiro 

turno do pleito e ampliando, no segundo, sua votação para 60,8%. Já em 2010, na 

primeira disputa do período de redemocratização sem o líder operário como 

candidato, Dilma Rousseff obteve 46,91% de votos no primeiro turno e, mais uma 

vez contra José Serra, venceu no segundo, chegando aos 56,05%. 

Sob essa aparência de similitude, contudo, repousariam várias peculiaridades 

apresentadas pela composição do eleitorado petista. Em 2006, para manter seus 

escores eleitorais, Lula teria migrado de uma base de apoio majoritariamente urbana 

e escolarizada para uma “francamente popular” (SINGER, 2009, p. 94) – isto é, com 

                                                           
1 Termo utilizado por Limongi e Cortez (2010, p. 23) para dar conta da polarização entre os dois 
partidos nas disputas presidenciais após a redemocratização. 
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maior dependência do interior do país e das áreas com menores índices de 

desenvolvimento econômico e social. Por extensão, na última disputa da década, 

Dilma Rousseff teria dependido dos votos do novo eleitorado conquistado por seu 

antecessor para garantir sua vitória. Em suma, as candidaturas presidenciais do PT 

teriam empreendido um amplo “realinhamento eleitoral” (SINGER, 2012), 

mobilizando ao seu apoio importantes estratos sociais, antes avessos ao voto no 

partido.   

Tais modificações teriam ocorrido com maior pujança a partir da reeleição de 

Lula. Em sequência ao contexto “mudancista” de 2002, o pleito de 2006 foi 

ambientado numa conjuntura eleitoral extremamente marcada pelos embates 

políticos que tomaram cena durante o primeiro governo federal petista. 

Nomeadamente, a oposição política – representada, em seus nomes de maior vulto 

eleitoral, não somente pelo psdbista Geraldo Alckmin, mas também pelas 

candidaturas de Heloísa Helena (PSOL) e Cristovam Buarque (PDT)2 – continuou a 

explorar, na arena eleitoral, as denúncias de corrupção em pauta desde 2005, com a 

eclosão da chamada crise do mensalão3. Por sua vez, o discurso de Lula teve como 

elemento fundamental os êxitos do governo nas áreas econômica e, principalmente, 

social. Naquele contexto, tal foi a centralidade da contenda entre essas duas 

estratégias políticas que os câmbios na base eleitoral petista, evidenciados com os 

resultados eleitorais, ocorreram, para utilizar os termos de Singer (2012), de forma 

“subterrânea” aos olhos da opinião pública.  

Embora tenha, em larga medida, reproduzido os índices sociais e políticos 

gestados em 2006, o último pleito da década de 2000 se encerrou com uma disputa 

marcada por ineditismos e surpresas. Além da já citada ausência de Lula entre as 

alternativas eleitorais, bem como o óbvio pioneirismo da ascensão da primeira 

mulher à presidência, o pleito de 2010 ficou marcado, na história republicana 

brasileira, como o primeiro a consagrar uma reeleição seguida de êxito do mesmo 

partido na sucessão. “Tudo isso conforme os ditames institucionais da democracia, 

sem rupturas, viradas de mesa ou alteração das regras do jogo enquanto este é 

jogado” (SANTOS, 2010, p. 11). 

                                                           
2 Ao todo, as eleições de 2006 contaram com sete candidatos à presidência.  
3 Escândalo político-midiático que eclodiu após declarações, feitas pelo então deputado Roberto 
Jefferson, acerca de suposto esquema de compra de apoio político, por parte de pessoas ligadas ao 
governo, no âmbito do congresso nacional. Para maiores detalhes, ver LIMA (2006).  
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Por seu turno, as surpresas das eleições de 2010 – ou seja, os 

desdobramentos de difícil previsão durante o desenrolar do próprio pleito – ficaram a 

cargo, principalmente, da radical mudança temática, na passagem do primeiro ao 

segundo turno. Nesse período da eleição, “[...] a oposição optou [por] não competir 

no terreno propriamente político” (SANTOS, 2010, p. 13) e introduziu uma agenda 

moralizante na disputa eleitoral, valendo-se dos já repisados escândalos de 

corrupção, da inesperada abordagem da temática do aborto e, por fim, da introdução 

do componente religioso na campanha4. Com essa estratégia, os oposicionistas5 

conseguiram secundarizar o principal tema até então em pauta na disputa – as 

políticas implementadas pelo Governo Lula. Ademais, como desdobramento direto, 

ganharam visíveis bônus eleitorais – José Serra se credenciou à disputa no segundo 

turno e Marina Silva (PV) obteve 19,33% dos votos válidos (ou 19.636.359 milhões, 

em números absolutos), o que se constitui em outra grande surpresa do pleito6. 

Sobre esse período da política brasileira, o campo das ciências sociais 

construiu um cânone interpretativo inovador e de frutífera produção acadêmica. 

Nele, as pesquisas sobre a influência eleitoral dos programas sociais e os escritos 

sobre o fenômeno do lulismo podem ser destacados como referências fundamentais. 

Além das diversas interpretações que oferecem acerca da disputa política no Brasil 

contemporâneo, tais formulações também estabeleceram novos parâmetros teóricos 

e metodológicos para as investigações sobre os fenômenos eleitorais no país. Assim 

sendo, o desafio do presente trabalho é o de seguir as pistas deixadas por tal 

literatura, mas, ao mesmo tempo, o de buscar analisar um de seus objetos de 

estudo mais recorrentes a partir de uma ótica diferente. Nesse sentido, aqui é 

formulado um empreendimento de pesquisa que objetiva analisar, em termos de 

classe, a composição social do eleitorado das candidaturas presidenciais do Partido 

dos Trabalhadores nas eleições de 2002, 2006 e 2010.  

 

                                                           
4 Conforme a arguta formulação de Pierucci (2011, p. 9), a tática religiosa resultou, ao menos para 
José Serra, em um efeito de fariseu, “[...] que é quando a ventilação eleitoral de temas, critérios e 
apelos religiosos obtém do eleitor conservador resposta contrária a esperada”. 
5 Nove candidatos concorreram à presidência em 2010, além de Dilma Rousseff, José Serra e Marina 
Silva, Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) também figurou no quadro das principais candidaturas. 
6 No período de redemocratização, foi a primeira vez que um terceiro lugar obteve quase 20% das 
intenções de voto no primeiro turno. Também foi inédito o fato de duas mulheres (Dilma Rousseff e 
Marina Silva) terem compartilhado de 66,24% dos votos válidos em um turno de uma eleição 
presidencial. 
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Trata-se de um escopo desafiador, pois implica o necessário distanciamento 

em relação aos postulados de um conjunto de interpretações consagradas sobre um 

objeto de estudos politicamente relevante. Assim como os escritos acerca das 

relações entre programas sociais e voto – especialmente as pesquisas que buscam 

compreender os impactos políticos do Programa Bolsa Família –, bem como as 

análises a respeito do fenômeno do lulismo – principalmente as formuladas por 

André Singer (2009, 2012) –, o presente trabalho almeja compreender a formação 

do eleitorado presidencial petista a partir de sua composição social. Isso, todavia, é 

feito através de uma lógica de pesquisa diversa, orientada pela utilização do 

conceito de classe. Não obstante a recorrente explicitação de tais contrastes, as 

formulações que constituem esse esforço de pesquisa somente se fizeram possíveis 

por intermédio do diálogo crítico com a literatura precedente. Através de tal diálogo, 

tornou-se possível, além de incorporar certos avanços dos estudos eleitorais em 

tela, elaborar um roteiro de formulação analítica com base em suas lacunas. Esse 

exercício crítico não somente permitiu compreender quais as tarefas postas à 

investigação empírica, mas igualmente realizar escolhas teóricas concernentes à 

utilização da análise de classe enquanto recurso explicativo.  

A escolha de uma perspectiva específica do conceito de classe é, senão, o 

pressuposto fundamental para sua utilização na seara empírica. Devido à profusão 

de vertentes teóricas que se apropriam desse conceito e, outrossim, ao sem número 

de perspectivas particulares no interior de tais vertentes, ao pesquisador que dele se 

apropria resta selecionar uma determinada versão teórica, dentre as várias 

disponíveis, e defendê-la frente ao universo das excluídas7. Observando de forma 

crítica o panorama das investigações sobre classe e política no Brasil, um dos 

primeiros desafios nesse sentido é o de lançar mão de uma perspectiva que se 

contraponha ao “paradigma da renda” vicejante (SANTOS; SCALON, 2010, p. 100). 

Particularmente, no tocante aos objetivos deste trabalho, para compreender as 

tendências de voto de classe, faz-se necessário construir uma tipologia e aplicá-la 

empiricamente no sentido de desvelar a atual composição da estrutura de relações 

classistas na sociedade brasileira.  

                                                           
7 Giddens (1975, p. 9) dá uma ideia desse dilema ao falar acerca do desafio de escrever sobre a 
teoria de classe: “qualquer pessoa que cometa a temeridade de escrever sobre a teoria de classes 
sociais é imediatamente lançada numa polêmica pela simples maneira de abordar o seu objeto, pelo 
material que escolhe para discutir e pelo que ignora, porque qualquer estudo nesse campo não se 
pode referir senão a uma seleção muito pequena a partir de uma literatura quase infinita que há sobre 
o tópico”. 
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Em termos teóricos, para ficar, como diria Giddens (1975), numa seleção 

mínima de uma literatura quase infinita, as chamadas abordagens neomarxistas – 

que têm em Wright sua referência fundamental – e neoweberianas – representadas, 

principalmente, pelas formulações de Goldthorpe – poderiam auxiliar nesse sentido. 

Ambas buscam mobilizar, de forma renovada, o espólio teórico clássico advindo das 

obras de Marx e Weber8 para compreender as transformações das relações 

classistas contemporâneas e produzir mapas de classe das sociedades capitalistas 

tardias. A escolha aqui realizada pela vertente neomarxista se baseia numa série de 

vantagens que esta oferece à análise do objeto de estudo em pauta: a compreensão 

mais ampla do conceito de classe a partir da noção de posse de ativos econômicos; 

a adequação à investigação da realidade brasileira9; a abertura às investigações 

sobre a formação política das classes e os interesses objetivos classistas.  

A construção de uma tipologia da estrutura de relações de classe, bem como 

a abordagem empírica da questão dos interesses classistas, são etapas preliminares 

essenciais no entendimento das tendências de voto de classe. A partir delas, pode-

se modelar adequadamente a estrutura de posições classistas – e seus interesses 

objetivos associados – para então se analisar como estas se relacionam com as 

preferências políticas. Uma análise de classe da política, contudo, não se esgota 

nesses procedimentos: ela é, em si mesma, constituída por desafios particulares. O 

primeiro deles, em se tratando da tradição marxista, é o de mobilizar um conceito 

fulcral no arcabouço teórico de vários autores a ela filiados e, enquanto tal, é alvo de 

inúmeras controvérsias e reformulações. Seja nas obras dos próprios Marx e Engels, 

seja nas de autores notabilizados por escritos produzidos na primeira metade do 

século XX, como Lukács (2003) ou Gramsci (2000), ou de marxistas cuja produção 

intelectual ganhou notoriedade na segunda metade no século XX como Thompson 

(1987) ou Poulantzas (1986), o conceito de classe dá suporte a diversas abordagens 

de análise da ação política – bem como a formulações teóricas de orientação 

normativa. Assim sendo, trata-se de explicitar em qual chave interpretativa, dentre 

                                                           
8 Para a concepção de classe formulada por Weber, ver seu texto clássico: Classe, estamento, 
partido (2010). Sobre Marx, ver seção 2.1 do presente trabalho, além da presente introdução.   
9 Representada pela tradução dos conceitos neomarxistas ao estudo da estrutura de classes na 
sociedade brasileira, tal qual elaborada por Santos (2002, 2005, 2009). Em especial, como será visto 
primordialmente no segundo capítulo, a capacidade de apreender o universo da destituição no 
capitalismo atual no Brasil é o principal atrativo da obra de Santos frente aos seus congêneres 
neoweberianos.   
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as diversas que tal tradição oferece, se utilizará o conceito nos empreendimentos de 

pesquisa aqui formulados.  

Nesse sentido, a principal diferenciação a ser feita diz respeito à ideia de 

representação política das classes. A investigação sobre as tendências de voto de 

classe na base eleitoral petista não se relaciona àquilo que Perissinotto conceitua 

como “representação subjetiva de classe”. Segundo ele, tal noção indica que “[...] as 

classes se fazem presentes na cena política, direta ou indiretamente, como atores 

políticos que perseguem seus objetivos de classe conscientemente” (2007, p. 87). 

Assim sendo, uma pesquisa sobre o voto de classe necessariamente exclui 

quaisquer formulações acerca do recrutamento classista dos representantes 

políticos. Nas investigações aqui produzidas, não se trata, portanto, de analisar a 

filiação classista dos representantes do PT no executivo ou legislativo, ou mesmo as 

origens de classe do próprio partido, mas de compreender se os eleitores de um 

dado agrupamento classista tenderam a votar, no caso, em seus postulantes à 

presidência, de forma mais constante do que em seus adversários políticos. 

A apropriação dos conceitos da tradição marxista impõe, ademais, outra 

escolha fundamental entre a análise de classe como “análise global das estruturas e 

processos sociais” e análise da conjuntura política via conceito de classe – para 

utilizar os termos propostos por Therborn (1983, p. 403). Em larga medida essas 

duas orientações da teoria de classes descende do próprio espólio teórico de Marx, 

no qual, por um lado, escritos históricos, como o 18 Brumário de Luís Bonaparte 

(MARX, 1997), produzem análises da política a partir de uma “complex picture os 

classes, fractions, social categories, strata and other actors on the political stage” 

(WRIGHT, 1985, p. 7), e, por outro, as obras de economia política – especialmente 

O Capital (2012) –, oferecem análises, em um grau de abstração superior, sobre as 

relações de classe nos diferentes modos de produção (WRIGHT, 1985, p. 7). Dessa 

forma, a opção aqui realizada por um viés analítico aberto à investigação empírica, 

consubstanciado na mobilização da vertente neomarxista de teoria de classes, 

conflui  para a adoção de uma perspectiva apta à formulação de mapas de classe, 

bem como da produção de dados acerca da associação entre classe e voto, em 

desfavor da tradição de análise da conjuntura política. Tal esforço de análise 

empírica, todavia, não concorre para uma demissão frente ao imperativo de teorizar 

sobre as tendências de voto de classe no Brasil atual.  
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Assim sendo, para dar cabo do desafio de identificar os grupamentos 

classistas constituintes da base eleitoral das candidaturas presidenciais petistas, o 

presente trabalho está estruturado da seguinte maneira.  

O primeiro capítulo é constituído por uma revisão de literatura dos estudos 

eleitorais brasileiros recentes, com foco no debate com a literatura sobre a influência 

eleitoral dos programas sociais e das formulações sobre o fenômeno do lulismo. Tal 

resenha crítica abre espaço para a formulação de um roteiro de investigação 

empírica composto por três elementos fundamentais – a medição das dimensões da 

estrutura de classes do capitalismo brasileiro; a observação dos interesses materiais 

relacionados aos postos constituintes de tal estrutura; a elaboração de medidas de 

associação entre a inserção em grupamentos classistas e o comportamento eleitoral 

individual.  

Os dois primeiros segmentos constituintes daquele roteiro serão abordados 

no segundo capítulo. Com base na abordagem neomarxista de análise de classe, 

especialmente mediante as formulações de Wright, será realizada uma adaptação 

da tipologia de classes formulada por tal vertente (principalmente da versão 

elaborada por Santos ao caso brasileiro) aos dados disponibilizados pelos bancos 

de dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010. Em acréscimo, serão 

investigados, a partir dos parâmetros propostos por aquele autor, como os 

elementos constituintes dos interesses materiais classistas variaram ao longo do 

recorte de tempo estudado. 

Tais mudanças na esfera estrutural incidiram de formas diversas sobre a 

arena política. Fundamentada em uma adaptação à análise eleitoral do conceito de 

“formação de classe”, também formulado por Wright, além do recurso a técnicas de 

inferência ecológica (especialmente as propostas por King e associados), será 

elaborada, no terceiro e último capítulo, uma investigação sobre o comportamento 

eleitoral individual de orientação classista. Como base nela, será possível responder 

ao intuito fundamental de compreender, em termos classistas, a composição do 

eleitorado presidencial petista durante as eleições da década de 2000.   
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CAPÍTULO 1 – CONSTRUINDO O OBJETO DE PESQUISA: UM DIÁLOGO 

CRÍTICO COM OS ESTUDOS ELEITORAIS BRASILEIROS RECENTES 
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Como usualmente ocorre nas ciências sociais, processos de mudança social 

e política suscitam a produção de interpretações e abordagens teóricas renovadas. 

Assim sendo, diante da novidade histórica dos anos de governo Lula, a análise 

política brasileira produziu elementos explicativos inovadores, como o conceito de 

lulismo, formulado por André Singer (2009, 2012), e a tese da influência dos 

programas sociais sobre o voto. Debruçando-se sobre os contornos da arena 

eleitoral no período, as novas formulações conceituais contribuíram para um melhor 

entendimento dos motivos que levaram à ascensão e recondução do petista à 

presidência, bem como dos impactos desses feitos na vida política nacional, durante 

e após sua estada no cargo.  

A motivação inicial, tanto do conceito de lulismo quanto da literatura acerca do 

peso político dos programas sociais, foi suscitada pela investigação a respeito do 

segundo êxito de Lula na eleição presidencial de 2006. Em face de uma conjuntura 

adversa, marcada pela exposição contínua de denúncias de corrupção relativas à 

sua administração, teria o reeleito ampliado sua base eleitoral em áreas com menor 

desenvolvimento econômico. Para Singer (2012), tal processo foi fruto da conversão 

“explosiva” e “subterrânea” do “subproletariado” à sustentação eleitoral de tipo 

lulista, impulsionada pelos ganhos materiais obtidos principalmente pela base da 

pirâmide social brasileira. Por outro lado, para os autores que avaliaram ser 

preponderante o peso eleitoral das políticas sociais, o principal fator a influenciar tal 

mudança teria sido a incidência e amplitude do Programa Bolsa Família (PBF). 

Essas duas inovações analíticas constituíram-se nas primeiras grandes 

aproximações aos determinantes sociais do voto em eleições presidenciais durante 

o período Lula. Portanto, como referências necessárias sobre o assunto, urge, aos 

novos estudos sobre a questão, uma apreciação detida de seus achados. No 

presente trabalho, esse escrutínio será realizado em chave crítica, num diálogo que 

se valerá tanto da apropriação dos avanços empreendidos por tais referências 

quanto da exposição de suas lacunas. Tal diálogo concorrerá para a formulação 

renovada de uma abordagem baseada nas influências advindas da composição da 

estrutura de classes sobre comportamento eleitoral durante o mesmo recorte 

histórico. Neste primeiro capítulo toma cena a resenha crítica dos estudos eleitorais 

brasileiros recentes, nos seguintes, por extensão, a construção do objeto de 

pesquisa e das estratégias de investigação empírica e análise.  
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1.1 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E A INFLUÊNCIA ELEITORAL DAS 

POLÍTICAS SOCIAIS 

 

Por iniciativa do presidente Lula10, ao final de seu primeiro ano de mandato 

(em outubro de 2003), foi instituído o Programa Bolsa Família. Além de ter se 

constituído na ação de maior relevo da proeminente área social de seu governo, tal 

política ganhou uma acentuada evidência na esfera pública brasileira. Partindo da 

institucionalidade governamental e parlamentar, as diversas e, no mais das vezes, 

acirradas controvérsias acerca do programa tomaram cena no campo jornalístico e 

na produção acadêmica, permeando, ademais, o processo político e se tornando 

acessíveis aos juízos do eleitorado em geral.  

Não obstante as contraditórias orientações políticas e ideológicas que 

tomaram parte nesses debates, o considerável agendamento público do qual o PBF 

se tornou objeto foi, antes de tudo, informado por seu próprio desenho enquanto 

programa social, bem como pelos resultados que foi capaz de produzir. Dessa 

forma, uma melhor observação de suas características e dos impactos que produziu 

no tecido social brasileiro fornece uma compreensão mais acurada das possíveis 

influências políticas que tal programa assumiu ao longo de sua implementação. De 

par com uma exposição acerca de seu apelo público, essas especificidades serão 

aqui abordadas em primeiro lugar, antes da apreciação da literatura sobre seu peso 

eleitoral.   

 

1.1.1 Programa Bolsa Família: características, impactos sociais e debates 

públicos 

 

Influenciado pelas possibilidades de produção de políticas públicas abertas 

pela ordem constitucional de 1988, além do acúmulo de experiências brasileiras de 

transferência governamental de renda11, o PBF surgiu como iniciativa de 

                                                           
10 Através da Medida Provisória de n. 132 de 20 de outubro de 2003, posteriormente transformada na 
Lei 10.836 de 9 de janeiro de 2004. 
11 Desde meados da década de 1990, experiências de transferência de renda foram produzidas no 
país. Em 1995, três ações locais tornaram-se pioneiras: os programas de Garantia de Renda Mínima 
nas cidades paulistas de Campinas e Ribeirão Preto e a Bolsa Familiar para a Educação (Bolsa 
Escola), do governo do Distrito Federal (que se tornou referência para diversas outras políticas, 
inclusive para o programa federal de mesmo nome, implementado em 2001). Em 1996, foi realizada a 
primeira ação de transferência de renda federal: o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI) (SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 8).    
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reestruturação das ações do então nascente governo Lula na área. Em termos 

formais, visava “prover de maior racionalidade, organicidade e efetividade ao 

trabalho do Estado na gestão e execução das ações de transferência de renda” 

(BRASIL, 2003). Tal intuito foi concretizado, primordialmente, através da substituição 

gradual de programas federais análogos que se encontravam sobrepostos (ROCHA, 

2013, p. 102-109), atendendo a públicos-alvo e objetivos similares12. 

 Ao contrário do Fome Zero13, de ações variadas que transitam entre a 

promoção da segurança alimentar e o combate à pobreza, o Bolsa Família é uma 

política estritamente centrada nesse último problema. Como Programa de 

Transferência de Renda Condicionada14, baseia-se não somente na concessão de 

benefícios financeiros, mas igualmente na exigência das chamadas 

“condicionalidades”, ou contrapartidas por parte dos beneficiários, instituídas com o 

fito de interromper o “ciclo intergeracional” de reprodução da condição de pobreza 

(KERSTENETZKY, 2009, p. 55) e “induzir” o acesso a direitos sociais, 

especialmente educação e saúde (BRASIL, 2003)15.   

 Além dessas duas características primordiais, o PBF conforma-se como uma 

ação extremamente focalizada, isto é, em vez de se constituir em um direito 

universal16, somente é válido para um conjunto específico de cidadãos. Dessa 

maneira, baseia-se na instituição de duas linhas oficiais de elegibilidade que 

contemplam, respectivamente, as famílias que vivem em situação de pobreza e 

                                                           
12 Quatro deles foram substituídos: Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e Auxílio Gás, herdados da 
gestão de Fernando Henrique Cardoso, e o Cartão Alimentação (Programa Nacional de Acesso à 
Alimentação), criado já no governo Lula, no âmbito das iniciativas do Fome Zero (COSTANZI; 
FAGUNDES, 2010; ROCHA, 2013; SOARES; SÁTYRO, 2009).  
13 O Programa Fome Zero foi a primeira grande ação instituída pelo governo Lula na área social. 
Embora ainda se mantenha em vigor, esse programa precursor perdeu grande parte da centralidade 
política após a criação do próprio PBF, que, aliás, foi criado em seu âmbito. Trata-se de um programa 
multifacetado, que reuniu, em seu início, mais do que trinta diferentes iniciativas nas áreas citadas 
(ROCHA, 2013, capítulo 4). 
14 Adaptação brasileira para a noção de Conditioned Cash Transfer (CCT), comumente utilizada na 
literatura internacional (COTTA; PAIVA, 2010, p. 56).  
15 Atualmente, são exigidas as seguintes condicionalidades às famílias beneficiárias: na saúde – 
manutenção do calendário vacinal e acompanhamento, através da rede pública, do crescimento e 
desenvolvimento das crianças de 0 a 7 anos de idade; realização do pré-natal, para as mulheres 
grávidas, e acompanhamento da saúde das nutrizes e bebês; na educação – frequência escolar 
mensal de 85%, para as crianças entre 6 e 15 anos de idade, e de 75% para os jovens de 16 ou 17 
anos. Além disso, especificamente para unidades familiares com crianças retiradas do trabalho 
infantil, ou em risco de incorrer em tal situação, é exigida a participação delas em atividades mensais 
de serviços socioeducativos, numa frequência de pelo menos 85% (MDS, 2013). 
16 Incialmente, no debate brasileiro, as políticas de transferência financeira foram pensadas enquanto 
programas universais de renda mínima, nos quais um determinado valor deveria ser repassado 
periodicamente a todos os cidadãos a partir de certa idade. Notabilizou-se nesse sentido o projeto de 
renda básica de cidadania do senador Eduardo Suplicy (BICHIR, 2010, p. 121-122).   
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extrema pobreza. Em relação à última, inicialmente se qualificavam aquelas com 

renda per capita de até cinquenta reais e, para a primeira, as que obtinham 

rendimentos no intervalo entre a linha mais baixa e o limite de cem reais. 

Atualmente, os valores desses critérios de inclusão correspondem a setenta e cento 

e quarenta reais (ROCHA, 2013, p. 130).  

 Por extensão, as transferências financeiras são realizadas tendo em vista tais 

critérios. Somente às famílias em condição de extrema pobreza é outorgado o 

“benefício básico”, com o valor corrente de setenta reais. Complementarmente, elas 

recebem o “benefício variável”, que atualmente corresponde a trinta e dois reais por 

filho17. Por seu turno, os beneficiários incluídos na linha superior, em situação de 

pobreza, estão aptos unicamente à percepção desse último tipo de transferência. No 

decorrer da execução do PBF, foram criados novos benefícios, com vistas a 

potencializar (ROCHA, 2013, p. 133) os efeitos do programa, a saber: o “variável 

jovem”, para unidades familiares com filhos entre 16 e 17 anos (criado em 2008); os 

transitoriamente concedidos a gestantes e nutrizes (introduzidos em 2011, por 

consequência do Plano Brasil Sem Miséria); e, mais recentemente (em 2012), o 

“benefício para a superação da extrema pobreza”18. De acordo com as regras 

vigentes, as transferências podem chegar a um valor máximo de trezentos e seis 

reais. No entanto, um diminuto número de famílias acumula tal montante; segundo 

estimativas (ROCHA, 2013, p. 137), o valor médio concedido é de cento e dezenove 

reais.          

 Em uma operação de coordenação entre diferentes entes governamentais, 

tais valores são pagos diretamente aos beneficiários por meio de um cartão 

                                                           
17 Em 2003, o benefício básico foi criado com o valor de cinquenta reais, enquanto o variável 
correspondia a quinze. Desde então, passaram por reajustes anuais até chegarem aos valores atuais. 
Conforme Rocha (2013, p. 103-111), somente o último conseguiu repor as perdas com a inflação no 
período. As famílias com crianças de idades até quinze anos recebem um benefício variável por filho. 
No início do PBF, havia um limite de três desses repasses por unidade familiar; em 2011, a partir do 
Plano Brasil Sem Miséria, tal número foi estendido para cinco (ROCHA, 2013, p. 137).  
18 O Benefício jovem atende às mesmas regras do variável, mas utiliza um limite de dois adolescentes 
por família. O valor das transferências concedidas às gestantes e nutrizes também é igual ao do 
benefício variável, contudo, restringe-se, respectivamente, aos períodos de seis e nove meses. O 
benefício para a superação da extrema pobreza outorga um valor de setenta reais e é destinado a 
famílias que, mesmo após recebimento de outras transferências, continuam em situação de miséria 
(MDS, 2013). O Plano Brasil Sem Miséria constitui-se em um conjunto de iniciativas com foco no 
combate à extrema pobreza no país. Especificamente em relação ao Bolsa Família, introduz 
mudanças como a criação de novos benefícios e o alargamento dos já existentes e institui estratégias 
de “busca ativa” das famílias elegíveis ao programa, porém ainda não contempladas (BRASIL SEM..., 
2013).    
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magnético19 emitido pela Caixa Econômica Federal. Previamente ao órgão pagador, 

o Ministério de Desenvolvimento Social estabelece valores e critérios, atuando ainda 

como articulador entre as diferentes instâncias da gestão. Essa interação envolve 

igualmente administrações municipais responsáveis pelo acompanhamento das 

condicionalidades e identificação de beneficiários20. Para fixar parâmetros de 

seleção de beneficiários, o MDS utiliza as informações do Cadastro Único – 

instrumento que proporciona um vasto aparato de informações sobre as famílias de 

baixa renda no Brasil, utilizado para a gestão de programas sociais desde sua 

criação, no governo Fernando Henrique Cardoso (SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 10-

11). 

 Da forma como está organizado, o Bolsa Família alcança uma larga 

cobertura, apesar de seu baixíssimo custo. Embora os gastos com sua manutenção 

somente representem 0,4% do PIB (SOARES et al., 2010, p. 34; ROCHA, 2013), 

perde em número de contemplados apenas para políticas baseadas em direitos 

universais como o Sistema Único de Saúde, a educação pública e a Previdência 

Social (SOARES et al., 2010, p. 33-34; SOARES; SÁTYRO, 2009)21. Conforme 

dados atualizados (MDS, 2013), o programa atende a 13,765 milhões de famílias, o 

que corresponde a cerca de 86% da meta estabelecida com o Plano Brasil Sem 

Miséria. Trata-se da terceira meta planejada para o programa, tendo em vista que a 

primeira, de 11 milhões de unidades familiares, foi alcançada em 2006; e a segunda, 

de 12,9, consolidou-se em 2011 (COTTA; PAIVA, 2010, p. 62).  

 Em conjunto, o total de atendidos pelo Bolsa Família representa 25,4% da 

população brasileira22. Em sua maioria, os beneficiados pelo programa se 

reconhecem como negros ou pardos (72,8%), têm baixo grau de escolaridade 

                                                           
19 Nas famílias beneficiárias, a titularidade do cartão magnético com recursos das transferências do 
Bolsa Família é concedida à mãe. 
20 A seleção de beneficiários é realizada em plano federal, a partir de critérios públicos, já aqui 
explicitados. A identificação desses cidadãos em cada localidade é realizada pelas prefeituras. Bichir 
(2010, p. 127) salienta que o desconhecimento dessa especificidade na operação do PBF conduz 
analistas a produzirem asserções equivocadas em relação ao seu pretenso caráter clientelístico. Ver 
subseção 1.1.2.1, adiante.   
21 Ao contrário da educação, saúde e previdência, o Bolsa Família não é um direito consagrado 
constitucionalmente. Sua existência é atrelada às limitações orçamentárias do governo federal. Não é 
possível, portanto, conceder um número de benefícios que exceda sua dotação orçamentária 
(SOARES; SÁTYRO, 2009, p. 11).  
22 Tal estimativa é formulada por Constanzi e Fagundes (2010, p. 263) e faz referência aos 48.680 
milhões de beneficiários registrados no Cadastro Único em 2010, em relação à estimativa 
populacional de 191.480 milhões de habitantes para o Brasil, feita em 2009. Soares et al. (2010, p. 
34), examinando informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), em 
2009, chegam a uma proporção um pouco inferior: 22,2%.  
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(81,1% são analfabetos ou não concluíram o ensino fundamental) e residem 

primordialmente nas regiões Norte (36,6%) e Nordeste (45,6%). Nessa última, 

encontram-se também as maiores proporções entre o número de beneficiários e as 

populações residentes nos estados: todas as unidades federativas nordestinas 

contam com pelo menos 40% de contemplados, com a razão ultrapassando os 50% 

no Piauí e Maranhão (CONSTANZI; FAGUNDES, 2010, p. 263-65). Como programa 

extremamente focalizado na pobreza, o PBF reproduz, no perfil de seus 

contemplados, as feições dos grupos historicamente afetados por tal fenômeno no 

Brasil, o que, por conseguinte, explicita os resultados que produziu. 

 Concomitante à implementação do Bolsa Família, e sendo também por ele 

influenciados, os índices de pobreza e desigualdade declinaram. Certamente, esses 

processos não podem ser creditados unicamente ao programa. Um conjunto de 

fatores característicos do período deve igualmente ser levado em conta, 

destacando-se, como aspectos mais expressivos, as variações positivas do mercado 

de trabalho (principalmente em termos de aumento da formalização e dos 

rendimentos). Contudo, é justamente devido ao seu caráter restrito que, quando 

comparado com variáveis como a própria renda do trabalho, tornaram-se 

significativos os impactos que causou sobre a estruturação da pirâmide social 

brasileira. 

 Conforme estimativas produzidas por Soares et al. (2010, p. 35-45), mesmo 

tendo contribuído com uma parcela menor no universo de rendimentos das famílias 

brasileiras (0,7% no período  compreendido entre 1999 e 2009, objeto do estudo em 

questão), o PBF foi capaz de influenciar 15% da expressiva queda da desigualdade 

constatada ao final da primeira década dos anos 2000 no Brasil (num recuo de 5,2% 

do índice de Gini no intervalo de tempo estudado pelos autores). Tal tendência se 

repetiu em suas influências sobre a diminuição da pobreza e extrema pobreza: 

queda de 26% para 14% da proporção de pobres na população entre 2004 e 2009, 

com influência de 16% do PBF; recuo de 10% para 5% no número de cidadãos em 

situação de miséria no mesmo período, com contribuição de 32% do programa. 

Embora abertos a ênfases e avaliações diversas, tais dados tendem a reproduzir o 

quadro geral de achados acadêmicos sobre o programa (BICHIR, 2010, p. 124-126), 

qual seja: certo consenso quanto à sua influência na queda da desigualdade, “[...] 

ligada à progressividade dos benefícios, que são bem direcionados para os mais 

pobres” (2010, p. 125); identificação de uma maior contribuição à queda da miséria 
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do que da pobreza. Por ser capaz de minorar com maior acento os efeitos da 

pobreza extrema, o PBF também incide sobre alguns de seus aspectos mais 

severos23.  

 Em uma pesquisa de corte peculiar, baseada em entrevistas abertas, 

realizadas in loco com beneficiários do Bolsa Família, Rego e Pinzani (2013) 

identificaram aquela que talvez seja a mudança mais impactante causada pelo 

programa: a liberação dos assistidos da busca diuturna por comida. Embora 

previamente já se soubesse que em torno de 87% do valor das transferências fosse 

utilizado para a compra de alimentos (KERSTENETZKY, 2009, p. 58), os autores 

vão mais longe ao destacarem que, de posse dos benefícios,  

 

[...] as pessoas não precisam mais passar seu tempo pensando 
exclusivamente em procurar comida suficiente e podem dedicar-se a 
atividades (inclusive econômicas) diversificadas. Essa é uma forma de 
autonomização, da libertação da necessidade mais básica e imediata, a 
saber, a necessidade de alimentar-se (REGO; PINZANI, 2013, p. 197)24. 

  

 Com um desenho tão característico, ampla abrangência e impactos tangíveis 

nas condições de vida mais extremadas da composição social brasileira, o apelo 

público do PBF não restou intocado. Ademais, como avalia Reis (2010, p. 69-70), se 

o relevo político atingido pela questão social durante os anos de governo de Lula 

constitui-se em um dos “aprendizados democráticos” mais notáveis protagonizados 

por um Brasil historicamente desigual e de exígua normalidade institucional, tal feito 

não pode ser pensado sem se levar em conta as disputas que envolveram o Bolsa 

Família. Isso significa considerar tanto a inserção do programa nas agendas político-

eleitorais mais amplas quanto as controvérsias específicas acerca de seus 

significados políticos. 

                                                           
23 Embora as condicionalidades do PBF não tenham a mesma pujança que sua incidência sobre os 
aspectos financeiros da condição de pobreza, seus efeitos foram traduzidos no auxílio à melhoria de 
alguns indicadores sociais no período 2003-2013: influenciou em 19,4% a queda da mortalidade 
infantil; fez com que a taxa de aprovação escolar dos filhos das famílias beneficiárias fosse maior do 
que a média nacional (mantendo um patamar de 79,9%, contra 75,2% do total do Brasil); 
proporcionou um maior acesso ao trabalho por parte de seus beneficiários (chegando a índices 
também acima da média nacional, de 68,3% de empregabilidade da PEA) (BOLSA FAMÍLIA..., 2013).      
24 Rego e Pinzani (2013, especialmente cap. 5) não se restringem a apontar a liberação da busca 
diuturna por comida como única mudança introduzida pelo Bolsa Família na vida de seus 
beneficiários. A autonomia legada pelo programa é sentida nos mais diferentes domínios, 
destacando-se o incremento na responsabilidade pessoal na gestão dos próprios recursos 
financeiros; o aumento do reconhecimento pessoal através do crédito; maior autonomia legada às 
mulheres (titulares do cartão magnético com recurso dos programas), num contexto caracterizado 
pelo machismo, entre outras mudanças. 
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 Em um sentido lato, o PBF, entre outros programas sociais, fez parte do 

núcleo do discurso do Partido dos Trabalhadores durante os dois mandatos da 

gestão Lula, bem como das campanhas eleitorais que levaram à sua reeleição, no 

pleito de 2006, e sucessão, com a vitória de Dilma Rousseff em 2010. Tal temática, 

de par com o bom desempenho do governo na área econômica, enredou-se no que 

Singer chamou de “imaginário rooseveltiano” lulista25: ambiente ideológico de 

justificação de medidas de bem-estar social, similar aos anos de New Deal 

estadunidense. Enquanto desafiantes de tal discurso, os partidos de oposição, 

especialmente o PSDB, principal contendor do PT em disputas nacionais, 

mobilizaram majoritariamente o problema da corrupção. Com a mesma recorrência 

que a questão social teve para os defensores do governo, as denúncias de seus 

críticos nessa seara se estenderam até o governo Dilma, perpassando assim todo o 

período Lula. Seu ápice, porém, foi alcançado no período compreendido entre maio 

de 2005, quando do estouro do assim chamado escândalo do “mensalão”, e o pleito 

presidencial de 2006. 

 Em sentido estrito, por estar profundamente enredado nessa conjuntura de 

considerável polarização política, o Bolsa Família reproduziu, nas disputas em torno 

de seu significado público, elementos similares aos embates políticos mais amplos. 

É notável, nesse sentido, a vultosa tematização pela qual passou durante a disputa 

presidencial de 2006. Biroli e Mantovani (2010), observando a cobertura jornalística 

do pleito, conseguiram captar as características fundamentais de tal agendamento. 

Com base no noticiário eleitoral realizado pelos jornais impressos de maior 

circulação no país, as autoras identificam as principais “vozes” – fontes e 

personagens citados pelas matérias (BIROLI; MANTOVANI, 2010, p. 98) – e 

enquadramentos – “[...] interpretações da realidade que foram privilegiadas, em 

detrimento de outras” (BIROLI; MANTOVANI, 2010, p. 102) – nele presentes. Em 

relação aos últimos, revelam que, no decorrer da cobertura, o PBF foi 

majoritariamente abordado através de seus usos eleitorais, em contraposição à sua 

condição de programa social. Três principais enfoques constituíram tal forma de 

tematização: “o PBF reforça divisões regionais e conflitos de classe”; “o PBF é uma 

                                                           
25 Ver Singer (2012), Capítulo 3: O Sonho rooseveltiano do segundo mandato, e seção 1.2, adiante.  
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estratégia eleitoreira”; “o PBF é recurso para o terrorismo eleitoral”26. Isto é, na 

cobertura midiática das eleições 2006, articulistas, repórteres, editores, além dos 

próprios entrevistados pelos veículos de comunicação em questão (geralmente 

envolvidos na própria disputa eleitoral), através daqueles enquadramentos 

majoritários, dotaram o PBF de sentido político.  

Mesmo com visível viés negativo da cobertura jornalística sobre o programa 

(o qual uma leitura das informações de Biroli e Mantovani, 2010, p. 103, permite 

dimensionar em, pelo menos, 83% das ocorrências analisadas)27, a recepção do 

debate em torno do PBF por parte do público foi igualmente aberta a avaliações 

positivas. É o que se pode depreender dos dados do survey nacional conduzido por 

Castro et al. (2009), exclusivamente, sobre o programa. Em tal pesquisa, sua 

aceitação geral, traduzida pela concordância com a sentença “o Bolsa Família traz 

mais coisas positivas para o Brasil”, foi alta tanto no resultado nacional (de 72%) 

quanto nos índices por região, variando de 65,9% no Sul a 81,6% no Nordeste 

(CASTRO et al., 2009, p. 338-339). Tal tendência se repetiu na avaliação de seus 

objetivos (com destaque para concordância geral com a assertiva “o PBF ajuda a 

manter as crianças na escola”, 83%) e impactos (na compreensão de que ele 

“melhora a vida das famílias”, 75%) (CASTRO et al., 2009, p. 341-343). Todos os 

números de aceitação melhoraram quando o entrevistado conhecia algum 

beneficiário do PBF e, por extensão, pioraram quando o contrário ocorria.  

A pesquisa de Castro et al. (2009) também revelou que, em consonância com 

a extensiva tematização negativa, a concordância com as críticas ao Bolsa Família 

era igualmente difundida entre a população: 82% dos entrevistados, por exemplo, 

avaliavam que ele incluía pessoas que não precisavam do benefício; outros 67%, 

que induzia ao comodismo (2009, p. 346). Altos e contraditórios índices de 

aceitação, por um lado, e de concordância com as críticas, por outro, explicitaram o 

quanto da conjuntura política polarizada de então se traduziu especificamente no 

interior do debate público acerca do PBF.  

 

 

                                                           
26 Esse último enquadramento restringiu-se às recorrentes defensivas do PSDB diante dos boatos de 
desativação do programa, em caso de vitória de seu candidato, Geraldo Alckmin (BIROLI; 
MANTOVANI, 2010, p. 102).   
27 Há de se ressaltar, contudo, que essa é uma leitura indireta do conteúdo do artigo. Em seu sentido 
original, a forma pela qual as autoras mobilizam a noção de enquadramento exclui valorações em 
termos de utilização “positiva” ou “negativa” do mesmo.  
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1.1.2 A influência eleitoral do Programa Bolsa Família  

 

As diversas disputas em torno do Bolsa Família, além de resultarem em uma 

expressiva exposição pública do programa, confluíram para sua mobilização 

enquanto variável explicativa fundamental da reeleição de Lula, com posterior 

reprodução (em menor escala, porém) nas análises sobre a primeira eleição de 

Dilma Rousseff. Diante do arcabouço conceitual desenvolvido pelos estudos 

eleitorais brasileiros desde a redemocratização, a utilização dos efeitos de um 

programa social como o PBF para explicar as dinâmicas eleitorais de disputas 

presidenciais pode ser identificada como inédita. Certamente, tratou-se, em larga 

medida, de uma releitura do princípio do voto retrospectivo (de presença recorrente 

na literatura anterior)28 à luz das especificidades do programa. O novo, contudo, 

residiu não somente nos delineamentos teórico-metodológicos que tal tese assumiu, 

mas também na forma pela qual foi introduzida nas formulações científicas.  

De modo peculiar, a formulação da tese de influência do PBF foi gestada e 

desenvolvida como resposta da análise política de corte acadêmico a entendimentos 

já estabelecidos na controvérsia pública. Isto é, desconsiderando as antes citadas 

disputas de sentido acerca do programa, além de sua utilização comum como 

elemento explicativo midiático para a reeleição de Lula – conforme igualmente 

demonstrado por Biroli e Mantovani (2010, p. 113-114) –, seus principais 

formuladores fizeram reverberar no fazer científico uma interpretação que ecoava 

desde a cobertura jornalística. Tal fato ocorreu com o risco de apenas representar 

um “ajustamento” (BIROLI; MIGUEL, 2011, p. 6) às categorias de entendimento 

midiáticas e resultar em certos vieses29. É elucidativo, portanto, que tenha sido 

advinda das interseções entre campo acadêmico e jornalístico a primeira 

formulação, por parte de cientistas políticos, de análises baseadas na variável, 

como, por exemplo, a exposição de Jairo Nicolau e Vítor Peixoto (2007) em debate 

público com o título sugestivo de “Quem elegeu Lula?”, em fevereiro de 200730.   

                                                           
28 Para um apanhado da produção dos estudos eleitorais brasileiros nas décadas de 1980 e 1990, 
ver, entre outros, Carreirão (2002) e Singer (2002).  
29 Como no caso da caracterização do Bolsa Família como programa clientelístico. Ver considerações 
sobre o assunto adiante, na subseção 1.1.2.1.  
30 Esse era o título da edição de 2007 do “Fórum Nacional”, evento anual de debates sobre a 
realidade nacional promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos (INAE). Embora Zucco (2010) 
identifique o artigo formulado por Hunter e Power (2007) como marco inicial do debate sobre a 
influência eleitoral do PBF, as formulações daqueles autores (depois ampliadas em artigo de maior 
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Contudo, apesar desse início característico, a consolidação da tese de 

influência eleitoral do PBF deu-se de forma concomitante à utilização, com mais 

intensidade e sofisticação, de instrumentos estatísticos e econométricos por parte da 

ciência política brasileira. Tal fato proporcionou maior refinamento às suas 

pesquisas. Portanto, para além dos limites que tal literatura apresentou, seus 

achados fizeram avançar não somente o entendimento a respeito das dinâmicas 

eleitorais no período, mas igualmente os métodos de obtenção e análise de dados 

dos estudos nacionais sobre eleições. 

Entre avanços e aporias, a utilização do PBF como variável explicativa da 

reeleição de Lula foi centro de um frutífero debate acadêmico. Dele tomaram parte, 

principalmente, os autores que formularam e deram acabamento à tese central de 

influência do programa na conformação de novas bases eleitorais das candidaturas 

presidenciais petistas. Contudo, pesquisadores que propuseram teses críticas e 

alternativas à interpretação do fenômeno, igualmente, apresentaram contribuições 

importantes, de forma tal que, no continuum da nova agenda acadêmica, 

posicionaram-se desde autores que consideraram as formulações acerca de tal 

política como conventional wisdom (ZUCCO; POWER, 2013) sobre a reeleição de 

Lula àqueles que relativizaram ou mesmo negaram seu peso político-eleitoral. Como 

resultado, a literatura baseada na variável apresentou uma produção significativa, 

consideravelmente diversa em termos analíticos, mas de notável convergência 

metodológica. 

No que representou outra inovação em face de uma tradição de pesquisa 

baseada em dados de extração individual, boa parte dos escritos se valeu de 

abordagens metodológicas centradas em dados agregados por escala territorial, 

tomando como parâmetro recortes estaduais ou municipais (esses últimos, porém, 

em maior monta). O que não excluiu a utilização de dados advindos de surveys de 

alcance nacional (como o tradicional ESEB31) ou mesmo de aportes mistos, que se 

valeram de ambas as orientações. Contudo, os resultados aos quais tais estudos 

                                                                                                                                                                                     
fôlego, 2007a), publicadas logo em fevereiro de 2007, antecederam a publicização do trabalho 
desses últimos.      
31 Estudo Eleitoral Brasileiro, survey nacional sobre comportamento político-eleitoral conduzido desde 
2002 (e reproduzido em todos os anos de eleição para a presidência da república) pelo 
CESOP/UNICAMP.  
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chegaram ofereceram uma interpretação das características da geografia eleitoral32 

dos anos Lula, antes do que análises sobre o comportamento então apresentado 

pelo eleitorado, característica, aliás, identificada e ressaltada por alguns autores.  

Os próprios Nicolau e Peixoto (2007, 2007a), pioneiros na utilização do Bolsa 

Família como variável para compreensão dos resultados eleitorais, salientam que a 

identificação dos padrões de distribuição da votação pelo território não corresponde, 

no caso, à formulação de um perfil interpretativo do eleitor de Lula. Em seus 

escritos, portanto, partem de caminho diverso, formulando uma abordagem 

estatística que leva em conta a verificação das correlações entre voto no petista em 

2006, PBF (especificamente em virtude dos recursos despendidos pelo programa 

nas municipalidades) e indicadores sociais relevantes33.  

Os dados que produzem demonstram que Lula teve um melhor desempenho 

eleitoral em áreas mais pobres e com piores condições sociais34. Também 

identificam a tendência na qual, em 2006, “[...] quanto maior o gasto municipal per 

capita despendido [pelo PBF, por município] durante o governo, maior tende a ser a 

votação de Lula e menor a de Alckmin35” (NICOLAU; PEIXOTO, 2007a, p. 15). Em 

suma, de acordo com os autores, são resultados plausíveis para uma malha 

municipal de característica distribuição desigual dos indicadores sociais e baseada 

em “[...] muitas unidades com reduzida população e poucas unidades com altíssima 

população” (NICOLAU; PEIXOTO, 2007a, p. 3). 

Por fim, Nicolau e Peixoto (2007, p. 22) observam que a composição das 

novas bases territoriais de apoio eleitoral ao reeleito foi “[...] resultado das políticas 

públicas que teriam favorecido as áreas mais pobres do Brasil”. Dessa forma, 

constroem uma interpretação segundo a qual tal fenômeno foi fruto da resposta 

eleitoral, por parte das áreas mais pobres, às ações do primeiro governo Lula, 

processo elucidado pela seguinte “cadeia causal”:  

                                                           
32 Mesmo que, com exceção dos escritos de Soares e Terron (2008, 2010) e Terron (2009), a filiação 
ao campo específico de estudos da geografia eleitoral não tenha sido reivindicada pelos estudiosos 
do efeito eleitoral do PBF.  
33 Taxa de analfabetismo de adultos, percentual de pobres, renda per capita e esperança de vida ao 
nascer (NICOLAU; PEIXOTO, 2007a, p. 11). 
34 Correlações positivas para percentual de analfabetismo (0,66 no primeiro turno e 0,65 no segundo) 
e pobres (0,74 e 0,73) e negativas para renda per capita (-0,68) e esperança de vida ao nascer (-
0,63). 
35 Para o candidato do PT, correlação positiva em ambos os turnos (0,68 e 0,66), já para o do PSDB, 
negativa (-0,69 e -0,68). Ademais, observando os dados dos modelos de regressão que constroem, 
os autores afirmam: “Para o primeiro turno, se mantivermos constantes os efeitos da renda e da 
Região, cada 100 reais de aumento do Bolsa Família produz, em média, um aumento de três pontos 
percentuais na votação de Lula” (NICOLAU; PEIXOTO, 2007a, p. 16).  
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1. Em 2002, Lula tem votação bem distribuída pelo país, mas 
proporcionalmente melhor nas áreas mais desenvolvidas. 2. Ao longo do 
mandato, o Governo implementa uma série de programas dirigidos às 
cidades com menor desenvolvimento social. Entre esses programas, 
destaca-se o Bolsa Família, que investiu mais de 17 bilhões em quatro 
anos, mais da metade deles no Nordeste. 3. Em 2006, as áreas que mais se 
beneficiaram das políticas implementadas pelo Governo Federal 
(particularmente municípios de baixa renda, majoritariamente concentrados 
nas Regiões Norte e Nordeste) votam no candidato que implementou essas 
políticas (NICOLAU; PEIXOTO, 2007a, p. 15). 

 

Nos estudos que analisaram a reeleição de Lula, o princípio da resposta 

eleitoral, por parte das áreas mais pobres do país, à implementação de políticas 

públicas foi, à moda da cadeia de acontecimentos enunciada por Nicolau e Peixoto, 

constantemente replicado enquanto recurso explicativo. Contudo, desde as 

primeiras pesquisas, considerações sobre a amplitude da influência eleitoral do PBF 

variaram no interior da literatura, questão sobre a qual os trabalhos de Soares e 

Terron (SOARES; TERRON, 2008, 2010; TERRON, 2009) apresentam importantes 

contribuições.   

Valendo-se de sofisticados instrumentos de análise espacial, os autores 

identificam padrões de dispersão geográfica das eleições presidenciais no período 

pós-redemocratização. Seus estudos, não obstante, centram-se nas votações de 

Lula36 e investigam as associações destas com os indicadores sociais, a amplitude 

do PBF e os padrões eleitorais do PT. Para tanto, investem na produção do conceito 

de “território eleitoral”, construto teórico para a identificação de agrupamentos 

(clusters) de “municípios com alta votação percentual” (TERRON, 2009, p. 51), 

operacionalizado mediante índices de autocorrelação espacial37.  

A partir de tal conceito, os autores conseguem especificar diversas formas de 

concentração espacial dos resultados eleitorais. Segundo eles, no período 

considerado, as características da votação dos candidatos estudados seguiram 

desde formas regionalizadas de voto, em que se formaram “[...] extensas zonas de 

coesão eleitoral de alta votação, ou territórios eleitorais fortes (nas regiões onde o 

                                                           
36 Em sua tese de doutoramento, Terron (2009) não se limita a analisar as votações de Lula (seu 
principal foco de estudo), incluindo também todos os candidatos presidenciais com votação acima 
dos 10% de votos válidos entre 1989 e 2006. Esse trabalho serviu como base às publicações 
assinadas em parceria com Gláucio Soares (SOARES; TERRON, 2008, 2010). Por se tomar o 
conjunto das formulações presentes nesses escritos, será sempre feita referência aos autores no 
plural, mesmo quando se tratar do escrito individual da primeira autora.    
37 Os autores se valem dos índices de Moran (global e local) para identificar os padrões de agregação 
territorial das votações. Já para os processos de causalidade entre indicadores sociais, penetração 
do Bolsa Família e voto, utilizam técnicas de regressão espacial. Ver Terron (2009, Capítulo 2).    
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candidato [foi] bem votado)” (TERRON, 2009, p. 59), àquelas com agrupamentos de 

mesmo volume de votação, mas com menor amplitude territorial (o que chamam de 

padrão “local” de voto). Houve ainda os “territórios eleitorais fracos”, de desempenho 

abaixo da média, e zonas de vulnerabilidade eleitoral, representadas por padrões de 

votação variáveis (ora altos, ora baixos) entre os municípios de uma mesma região 

(2009, p. 59)38.  

Por intermédio desse aparato conceitual, Soares e Terron identificam as 

particularidades da geografia eleitoral de Lula. Ao longo das cinco disputas 

presidenciais de que participou, suas votações variaram abruptamente de um 

padrão “local” de votos, registrado até 2002, a outro “regional”, quando de sua 

reeleição. Isto é: 

 

Em 2006 a mudança foi brusca, com a substituição do padrão local por uma 
configuração regional. Além da expansão territorial, houve o que se poderia 
descrever como uma ruptura ou inversão geográfica, pois os territórios 
eleitorais de Lula praticamente desapareceram nas regiões Sudeste e Sul, e 
se estabeleceram na região Nordeste, no centro-norte de Minas Gerais, e 
em boa parte da região Norte. O Nordeste não havia mostrado, até então, 
uma coesão regional em torno de um partido e de um candidato nas 
proporções da ocorrida em 2006 (TERRON, 2009, p. 80).    

 

Contudo, embora tenham ganhado em extensão, passando a cobrir 33% do 

território nacional (TERRON, 2009, p. 84), na mudança empreendida em 2006, os 

territórios eleitorais fortes de Lula perderam volume de votos, contribuindo com 

apenas 33% (no primeiro turno) e 35% (no segundo) de sua votação, “[...] sendo o 

percentual restante proveniente de cerca de 4000 municípios situados nos territórios 

eleitorais fracos ou vulneráveis” (TERRON, 2009, p. 95). Em comparação com o 

desempenho do petista em 1989, no qual seus territórios fortes ofereceram 50% e 

56% do total de votos que arregimentou, pode-se notar que se tratou de um 

considerável câmbio na conformação de sua geografia eleitoral. Ou seja, enquanto 

candidato, Lula “passou da configuração concentrada em pequenos grupos de 

municípios com muitos votos para outra onde a coesão regional dos municípios não 

garante o maior percentual de votos” (2009, p. 95, grifo nosso), obtendo, portanto, 

resultados mais expressivos em áreas com menor densidade populacional e 

eleitoral.       

                                                           
38 Do ponto de vista dos municípios, o candidato pode ter desempenho com padrão “Alto/Alto” (isto é, 
com votação municipal alta em região de mesmo volume de votos) ou “Baixo/Baixo” (quando ocorre o 
contrário). Ver Terron (2009, p. 60-61).  



35 

 

 Tais resultados, de acordo com Soares e Terron, foram coerentes com o 

processo de “interiorização” da votação de Lula. Partindo de uma tipologia das 

cidades brasileiras39 (o que os permitiu demonstrar, entre outras coisas, que 50% 

dos municípios estão localizados em áreas rurais, enquanto 58% dos cidadãos 

residem em grandes centros urbanos), os autores identificam o alargamento da 

votação do petista na porção rural do Brasil. Em sua reeleição, especificamente, 

obteve maiores índices de crescimento em áreas rurais (sendo os maiores ganhos 

observados tanto nas áreas “médias” quanto nas “pequenas” rurais, com 4% cada), 

e decaiu em grandes centros urbanos (a maior queda foi identificada nos grupos das 

metrópoles do Sul e Sudeste, com 7%). Embora tais variações sejam restritas, elas 

concorreram para um entendimento mais acabado da possível influência eleitoral de 

políticas públicas como o Bolsa Família.  

 Uma vez que os resultados mais expressivos obtidos por Lula em sua 

campanha pela reeleição se concentraram numa vasta gama de pequenos 

municípios, preponderantemente localizados em áreas rurais (o que, como visto, 

resultou ao mesmo tempo em ampliação e dispersão de seus “territórios eleitorais”), 

eles se distribuíram justamente pelas áreas nas quais o Bolsa Família obtinha maior 

proeminência na vida política e econômica local. Esse fenômeno foi confirmado 

pelos autores em termos de autocorrelação espacial tanto entre a participação do 

programa no rendimento domiciliar em municípios mais pobres – “inversamente 

proporcional ao desenvolvimento social” deles40 (SOARES; TERRON, 2008, p. 289) 

– quanto entre tal efeito do programa e a votação de Lula (apreendida através das 

diferenças entre seus percentuais de votação em 2002 e 2006)41.   

                                                           
39 Terron (2009, p. 105) apropria-se da Classificação (Tipologia) das Cidades Brasileiras, elaborada 
por geógrafos da UFPE em parceria com a ONG FASE. A autora reformula as categorias desse 
estudo, agregando uma estrutura de 19 postos em apenas 6. Em sua versão, as cidades brasileiras 
são situadas em agregados “Grandes Urbanos” (dividido em duas categorias, por localização 
geográfica: centro-sul e norte-nordeste), “Médio Urbano e Rural Próspero”, “Médio Urbano e Rural 
Misto” e “Pequeno Urbano” (também com duas categorias, divididas, porém, por desenvolvimento 
econômico: “Rural Próspero” e “Rural Misto”).    
40 “A autocorrelação espacial da participação do BF na renda é elevada. O índice global de Moran foi 
calculado em I = 0,7487 (significativo a 0,0001, com média -0,0003 e desvio padrão 0,0079)” (2008, p. 
288).  
41 “O indicador Moran I das diferenças também é alto: I = 0,7820 (significativo a 0,0001, com média –
0,0002 e desvio padrão 0,0080). O mapeamento de Moran Local [...] mostra que as maiores 
diferenças positivas concentraram-se na região Nordeste e no estado do Amazonas, e as negativas 
no Centro-sul [...]. Conforme havíamos sugerido anteriormente, a participação do Bolsa Família na 
economia local deve ter sido o fator decisivo para a nova coesão regional. Segundo essa lógica, 
dimensionamos esse efeito sobre as diferenças dos votos e não sobre o total” (2008, p. 290). 
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  Por conseguinte, Soares e Terron chamam a atenção para o efeito 

“contextual” do PBF, no qual a influência do programa teria sido positiva não 

somente entre seus contemplados, mas “[...] também entre aqueles que se 

[beneficiaram] indiretamente do Programa devido à contribuição deste à economia 

local, e para aqueles que tendem a acatar a opinião da maioria” (SOARES; 

TERRON, 2008, p. 285). Nessa mesma direção, Marques et al. (2009, p. 121) 

afirmam que  

 

[...] os efeitos do PBF não se restringem às famílias beneficiárias, sendo 
percebidos pelo restante da comunidade a que essas famílias pertencem 
[...]. Esse reconhecimento pode ser tanto fruto de relações pessoais como 
da observação empírica de seu efeito sobre o consumo local, 
principalmente do aumento do consumo de alimentos. [...] essa percepção 
pode influenciar na decisão do voto42. 

 

Tal efeito contextual é mensurado por Soares e Terron (2008, p. 287) através 

do que chamam de variável BF/Renda, isto é, “o percentual da contribuição mensal 

per capita do BF sobre a renda domiciliar municipal estimada”. Segundo os autores, 

ocorre um maior incremento da renda pelo Bolsa Família no Nordeste (6,1%) em 

municípios com características rurais (3,8% para a categoria “médio urbano/rural 

misto” da tipologia e 4,1% da “pequeno urbano/rural misto”). De posse da construção 

desse indicador, os autores revelaram que a votação de Lula tendeu a aumentar 

(comparando-se os resultados de 2002 com os de 2006) justamente nas localidades 

nas quais o PBF foi capaz de contribuir para o incremento da renda domiciliar. Nas 

palavras de Soares e Terron (2008, p. 295): “se fosse possível manter constante o 

efeito da renda familiar, cada 1% de acréscimo do BF/Renda significaria, em média, 

1% de incremento sobre a diferença nos percentuais de votos de Lula no 

município”43.  

 Essas características da nova geografia eleitoral de Lula em 2006 tomaram 

cena sem uma dissolução das bases eleitorais que ele estabeleceu em 2002: após a 

variável BF/Renda, uma boa votação do petista na primeira disputa da década se 

constituiu no segundo fator mais importante para o aumento de sua votação na 

                                                           
42 Outro exemplo de efeito contextual do Bolsa Família é revelado por Rego e Pinzani. Conforme 
depoimentos das beneficiárias, por eles colhidos, o programa as dotou de maior confiabilidade junto 
aos conterrâneos comerciantes: “deu crédito”, para utilizar a categoria nativa (2013, p. 199-201), o 
que ilustra a inclusão de novos consumidores em economias municipais pouco desenvolvidas e, 
consequentemente, o incremento do mercado local. 
43 Nos dados que apresentam (2008, p. 296), a variável BF/Renda em 2006 obtém um efeito de 1,63 
na regressão clássica e 0,81 no modelo de erro espacial.    



37 

 

disputa pela reeleição (SOARES; TERRON, 2008, p. 295)44. Tal fato indica que a 

interiorização promovida principalmente pelos efeitos do Bolsa Família foi antes um 

processo no qual o presidente ampliou seus entrepostos de apoio eleitoral do que 

uma substituição de suas bases. 

Ademais, tal incremento da votação nas porções menos urbanizadas do país 

não foi uma novidade introduzida pela reeleição de Lula. Soares e Terron 

demonstram que fenômeno parecido foi experimentado por Fernando Henrique 

Cardoso. Sua interiorização no pleito que o levou à reeleição ocorreu, porém, de 

forma diversa, “[...] seguindo no sentido das regiões Centro-oeste e Norte” 

(TERRON, 2009, p. 122). No caso do psdbista, tal processo teria sido fruto do 

modelo de reforma agrária de mercado e dos incentivos ao agronegócio adotados 

em sua gestão. Tais ações teriam rearticulado o “poder político com o poder 

econômico dos grandes proprietários rurais” (TERRON, 2009, p. 136), contribuindo 

para a formação de seus territórios eleitorais.  

Tais processos compartilhados pelas votações de Lula e Cardoso depõem 

sobre as características dos pleitos presidenciais com candidatos à reeleição, nos 

quais o desempenho do incumbent45 e, principalmente, as políticas que sua 

administração colocou em prática contam diretamente para a organização de seus 

padrões de dispersão geográfica do voto. Contudo, mesmo nessas conjunturas de 

maior evidência da ação governamental, tais padrões podem não ser compartilhados 

pelo partido e seu candidato presidencial. Na perspectiva de Soares e Terron, foi o 

que ocorreu com o PT, que não experimentou da mesma interiorização empreendida 

por Lula em 2006. Em realidade, tal pleito foi indicativo da separação eleitoral entre 

os dois. Observando as votações do partido para a Câmara dos Deputados entre 

1994 e 2006 e, por extensão, comparando-as com as de Lula, os autores identificam 

um processo gradual de apartação, composto por dois movimentos: no primeiro, 

entre os pleitos de 1994 e 2002, há um crescente “distanciamento geossocial” entre 

os territórios de Lula e do PT; no segundo, “uma completa dissociação, em 2006, 

                                                           
44 Com efeito de 0,47 na regressão clássica e 0,37 no modelo de erro espacial (SOARES; TERRON, 
2008, p. 295). 
45 Termo utilizado para destacar a inserção, em determinada posição, de um dado indivíduo. Em 
política, explicita a posição daquele incumbido de governar. 



38 

 

quando se formaram territórios eleitorais de configurações praticamente 

irrelacionadas” (SOARES; TERRON, 2010, p. 312)46.  

Precedendo as análises de Soares e Terron, Zucco (2008) já havia 

assinalado, nesse sentido, os contrastes entre “novos” e “velhos” eleitorados das 

candidaturas presidenciais do PT. Em sua primeira produção mais acabada sobre as 

dinâmicas eleitorais durante o governo Lula, esse cientista político descobre que, em 

2006, a presença de um prefeito petista, ao contrário do que se poderia pensar, 

piorou a votação do presidente reeleito nos municípios. Segundo sua interpretação, 

esse efeito foi causado pelo “velho” eleitorado do PT (majoritariamente classes 

médias urbanas, com maiores graus de escolaridade, 2008, p. 34), que teria 

abandonado Lula naquele pleito. Por outro lado, a adesão de um eleitorado “novo”, 

conforme registrado no próprio título do texto (The President’s new constituency...), 

foi demonstrada principalmente pela sólida performance do petista nas urnas dos 

municípios mais pobres, perceptível pela associação positiva entre sua votação de 

então e a incidência do PBF (medida pelo número de beneficiários no município) e 

negativa, quando se tratava do IDH municipal47.  

Especificamente sobre o Bolsa Família, embora reconheça que pelo menos 

parte das mudanças na base eleitoral de Lula ocorreria independentemente da 

existência do programa (ZUCCO, 2010, p. 2), Zucco identifica em tal política uma 

significativa capacidade de influência eleitoral. Em suas pesquisas, contudo, tal 

proposição é feita ao se considerar, conjuntamente, os efeitos eleitorais 

concomitantes dos diferentes níveis de desenvolvimento econômico entre os 

municípios brasileiros. Indo além, o autor coleta evidências empíricas para situar a 

influência das políticas condicionais de transferência de renda sobre o voto 

(utilizando dados a respeito de programas similares que precederam o PBF) como 

fenômeno que se inicia anteriormente aos governos petistas.  

Ao longo de toda sua produção sobre o tema, Zucco interessa-se por 

mensurar adequadamente o peso eleitoral de programas como o PBF ao entender 

suas relações com outras variáveis socioeconômicas que, potencialmente, 

                                                           
46 Em relação aos resultados ao quais chegam comparando as votações de Lula e do PT, dizem os 
autores: “Há um pequeno distanciamento que se manifesta na diferença de índices entre 1998 (I = 
0,48) e 2002 (I = 0,41), mas de 2002 para 2006 os territórios deixam de ter correlação espacial, pois o 
índice entre votações cai para 0,04 (p<0,0001)” (2010, p. 320).   
47 Zucco também se valeu de dados agregados por município, formulando modelos de regressão a 
partir deles. Contudo, em todas as suas produções sobre o tema, dados de extração individual, 
provenientes de pesquisas nacionais de opinião, também foram utilizados (2010, 2011).   
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apresentam efeitos políticos similares. Portanto, já em seu primeiro escrito, identifica 

que há uma votação pró-governo em municipalidades com menor desenvolvimento 

social, relacionada à dependência do setor público na economia local. Nos 

municípios com menor IDH, a capacidade de geração local de receitas é diminuta e, 

portanto, a dependência das transferências de renda do Estado é maior. Por 

extensão, a associação entre performance eleitoral e desenvolvimento humano 

(característica da votação de Lula em 2006) pode, em realidade, ser explicada em 

boa parte por tal dependência do setor público da economia48. Nessas localidades, a 

presença de benefícios previdenciários e de fundo social é decisiva politicamente e 

chega a contar mais do que certos determinantes, como o estado geral da 

economia49. Assim sendo, o efeito pró-Lula nos municípios com menores índices de 

desenvolvimento é inextrincável da influência econômica das transferências 

governamentais. Portanto, “[…] it is not merely poverty that drives the vote in favour 

of Lula, and that dependence on the government also matters” (ZUCCO, 2008, p. 

41).  

 Com esses elementos empíricos, Zucco consegue demonstrar não somente 

que as áreas mais pobres do país recompensaram Lula com o voto em 2006, mas 

que a tendência “pró-governo” por elas sustentada é coerente durante todo o 

período de redemocratização. Quando comparadas com o IDH municipal, as 

votações dos candidatos governistas, excetuando o pleito de 1989, oscilaram em 

razão inversa a tal índice. Isto é, quanto menor o desenvolvimento humano 

municipal, maior foi a proporção de votos obtidos por Fernando Henrique Cardoso 

(em 1994 e 1998), José Serra (em 2002) e Lula (2006)50 (ZUCCO, 2008, p. 43). 

Portanto, como os impactos políticos do PBF se coadunaram com essa tendência, 

os eleitores nos “grotões” responderam aos melhoramentos proporcionados pelo 

                                                           
48 Condição identificada por Zucco através da diminuição do poder explicativo da variável IDH 
municipal nos modelos de regressão que incluíram medidas de dependência local de transferências 
governamentais. Quando as últimas são inclusas, a associação entre voto Lula e IDH-M passa de -
0,691 para -0,544. Além disso, os modelos que incluíram somente as medidas de dependência do 
setor público obtiveram um poder explicativo similar àqueles que contavam unicamente com o IDH-M 
(ZUCCO, 2008, p. 38).   

49 Como será visto adiante, trata-se de uma tese oposta às defendidas por Carraro et al. (2007).  
50 Respectivamente: -0,36 (1994); -0,16 (1998); -0,03 e -0,29 (primeiro e segundo turnos de 2002); -
0,74 e -0,71 (2006). Em escrito posterior, Zucco (2011) confirma a tendência ao identificar uma 
associação positiva entre o IDH municipal baixo e a votação de Dilma Rousseff nas eleições de 2010.      
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programa em suas condições de vida “[…], and they continued to vote for the 

government candidate, as they had done in the past” (2008, p. 44)51.   

 Ao aprofundar suas investigações a respeito do tema, Zucco revela um 

segundo elemento importante para a pesquisa sobre os desdobramentos eleitorais 

dos programas de transferência de renda condicionada, qual seja: o de que eles têm 

contribuído positivamente para o desempenho de candidatos governistas desde o 

início da década de 200052. Assim, embora programas sociais desse tipo não 

tenham recebido muita atenção midiática ou acadêmica antes de 2006 (ao menos no 

que diz respeito aos seus efeitos políticos), sua influência eleitoral pode ser 

percebida desde 2002: “given this relative lack of interest, it might seem surprising 

that I find a positive association between program coverage and expenditures and 

incumbent party candidate electoral performance in 2002” (2011, p. 13). Ou seja, 

eles não somente tiveram impactos na configuração eleitoral das candidaturas 

petistas (Lula, em sua reeleição, e Dilma Rousseff, em 2010), mas também na de 

José Serra, do PSDB, primeiro partido a transpor esses programas para a esfera 

federal.  

 Em termos empíricos, Zucco produz uma diferenciação entre o efeito da 

abrangência (scope) e o dos gastos per capita dos CCTs53 por município 

(expenditures). Além desse procedimento, observa que a abrangência do Bolsa 

Família e de seus predecessores nas diferentes realidades municipais está em 

relação direta com os níveis diferenciais de desenvolvimento econômico: 

 

Underdevelopment determines the prevalence of cash transfers [...] 
Moreover, development can also affect electoral results through other 
mechanisms besides CCTs. If these links are ignored, estimates of CCT 
electoral effects might unduly atribute the effect of these other mechanisms 
to CCTs (ZUCCO, 2011, p. 14).  

 

Sendo assim, torna-se necessário, por um lado, explicitar que os “[…] CCTs 

are only one of the links between development and electoral performance” (2011, p. 

14) e investigar o quanto o efeito eleitoral dos programas é influenciado pelo 

                                                           
51 O que marca uma diferença para com os escritos de Soares e Terron sobre o tema. Para tais 
autores, como visto, não há uma tendência unívoca de voto governista nas áreas mais pobres. A 
votação governista assume sentidos diversos com FHC (principalmente concentrada a oeste do 
território) e Lula (com uma “regionalização” marcante no Nordeste). Ver especialmente Terron (2009). 
52 Portanto, em tal década, “CCT coverage has had a significant pro-incumbent effect in all three 
elections” (2011, p. 13). 
53 CCT: sigla para Conditioned Cash Transfer Program. 
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desenvolvimento, bem como, por outro lado, considerar a contribuição 

“independente” de tais políticas sociais (controlando, consequentemente, os efeitos 

do desenvolvimento).  

 Baseado nesse último procedimento, Zucco descobre que as influências na 

esfera eleitoral dos gastos dos programas de transferência de renda nos municípios, 

embora maiores, assumem uma clara tendência ao declínio no período analisado: “a 

R$ 100 increase in yearly per capita coverage led to as much as a 15 percentage 

point increase in vote share in 2006, but this fell to only 4 percentage points in 2010” 

(2011, p. 14)54. Já as estatísticas para a abrangência revelam um efeito menos 

expressivo, e com menor variação, nas tendências de votação: 

  

In 2006, each additional percentage point in the share of families covered by 
CCTs increased the incumbent party candidate's vote share by almost a fifth 
of a percentage point. Effects in 2002 and 2010 are almost identical, and 
variation across years is always within the margin of error of the estimates. 
Slightly stronger results for 2006 are compatible with the fact that it was the 
only election in the set in which the incumbent president himself was running 

for reelection (2011, p. 16-17)55.   

  

Após abordar as especificidades dos impactos eleitorais das políticas sociais, 

Zucco passa a considerar a interação entre tais programas e as demais variáveis 

que conectam baixo desenvolvimento econômico e voto no Brasil. Para falar nos 

próprios termos do autor, sua abordagem empírica nessa seara visa elucidar quais 

proporções podem ser atribuídas a programas como o PBF, separando-os dos 

outros aspectos estruturantes da development conection – viés eleitoral pró-governo 

presente nas áreas menos desenvolvidas economicamente do país (2011, p. 22). 

Por intermédio de técnicas de mediation analysis (2011, p. 23), o pesquisador revela 

que, nas eleições da década de 2000, as CCTs variaram entre aproximadamente um 

terço e metade do total de tal viés. Ao contrário das políticas, que apresentam pouca 

variação em suas parcelas, o peso dos demais fatores tende a oscilar em maior 

monta, posto que influenciado pela performance econômica do governo. Assim, 

quanto pior a conjuntura econômica, ou ao menos quando ela não assume um viés 

“pró-pobre” (como em 2002 ou no pós-crise econômica mundial, em 2010), maior a 

                                                           
54 Segundo o autor, esse declínio é explicado pela estabilização dos retornos econômicos propiciados 
pelos gastos (2011, p. 16). 
55 Acrescentando outras variáveis, Zucco (2011, p. 11-20) também demonstrou que, em tal período 
de tempo, os candidatos governistas tenderam a ter uma votação melhor em municípios mais 
distantes da capital do estado e naqueles em que o PIB per capita apresentou crescimento nos três 
anos anteriores à votação.  
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influência dos programas de transferência de renda. Por extensão, é maior a fração 

dos demais elementos constituintes do fator desenvolvimento quando a economia 

vai bem56.   

Se não empreende uma relativização do peso eleitoral das políticas sociais, 

Zucco consegue posicioná-lo no âmbito das relações mais amplas estabelecidas 

entre o voto e a estrutura econômica brasileira. Ao ambientar os desdobramentos 

políticos do Bolsa Família (e congêneres) no espaço da development connection (e 

de suas feições visíveis, como a relação entre dependência econômica do setor 

público e padrões de votação de certas localidades), seus esforços de pesquisa 

lançam um olhar desafiador sobre as tentativas de tomar os efeitos do programa por 

si mesmos. Seus escritos, entretanto, podem ser perfilados no rol de estudos que 

produzem análises mais afeitas a localizar o PBF no centro das explicações acerca 

dos pleitos presidenciais pós-Lula57. Nesse sentido, Zucco é ladeado pelos já aqui 

resenhados Nicolau e Peixoto (2007, 2007a), Soares e Terron (2008, 2010), Terron, 

(2009) e Marques et al. (2009). Essa relação também pode ser acrescida das 

pesquisas de Abensur, Cribari-Neto e Menezes (2007) e Braga e Rodrigues-Silveira 

(2011), que incluem em seus escopos a análise da reeleição de Lula, e do estudo de 

Pereira, Shikida e Nakabashi (2011), especificamente centrado na primeira eleição 

de Dilma Rousseff.   

Embora não tenha sido tão intensamente utilizado em análises acadêmicas 

da geografia eleitoral do pleito de 2010, o recurso ao PBF como variável explicativa 

ainda permite a Pereira, Shikida e Nakabashi (2011, p. 100) traçarem paralelos entre 

os eleitorados de Lula e Dilma. Segundo os autores, não somente há correlações 

entre as votações dos dois, como também o perfil do eleitorado da presidenta 

assemelha-se àquele que referendou a reeleição de seu antecessor. Isso ocorre 

porque os índices sociais na base de suas votações se equiparam. Ademais, esses 

pesquisadores asseveram que, assim como ocorreu com seu antecessor, a votação 

                                                           
56 Para esse experimento empírico, Zucco apenas apresenta dados codificados em uma tabela e 
refere-se aos efeitos mencionando proporções. Em resumo, os programas contribuem com cerca da 
metade da development connection em 2002 e 2010 e chegam apenas a um terço em 2006 (2011, p. 
22-24). 
57 Embora, como anteriormente visto, com variações nos sentidos atribuídos a tal centralidade e 
numa diversidade de resultados, vieses de estilo e abordagens metodológicas.  
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de Dilma está em clara correlação estatística positiva com os recursos alocados pelo 

Bolsa Família no ano de sua eleição (2011, p. 104)58.  

Esse arcabouço de pesquisas, a empregar centralidade ao PBF nas análises 

dos êxitos presidenciais petistas, tem seu contraponto nos trabalhos de Carraro et 

al. (2007) e Canêdo-Pinheiro (2009). Analisando especificamente o pleito de 2006, 

tais autores produzem análises empiricamente ancoradas em dados que enfatizam 

os limites da influência eleitoral do PBF, o que é feito a partir de pressupostos 

analíticos e expedientes metodológicos diversos. Ainda em um estágio no qual a 

produção sobre as feições políticas do programa era incipiente, Carraro et al. (2007) 

interviram no debate para enfatizar que as melhorias no estado geral da economia 

apresentam-se como variável alternativa para a análise da reeleição de Lula. O 

economista Canêdo-Pinheiro (2009), por sua vez, coloca o Bolsa Família e os 

efeitos do crescimento econômico na balança, produzindo um inquérito empírico 

capaz não somente de dimensionar os impactos eleitorais dessas duas variáveis, 

como também de agregar evidências empíricas à tese de dependência do setor 

público, anteriormente levantada por Zucco.       

Carraro et al. (2007) iniciam o contraponto através de um paper de título 

peculiar: “É a economia, companheiro”: uma análise empírica da reeleição de Lula 

com base em dados municipais. Utilizando tanto os modelos de regressão clássica 

quanto os baseados na abordagem de erro espacial, os autores obtêm resultados 

que, embora indiquem um efeito (ainda que restrito) do PBF na reeleição de Lula em 

municípios com piores índices sociais, levam-nos a questionar as pesquisas que 

atribuem a esse programa a “responsabilidade integral” (2007, p. 13) por sua 

reeleição. Alternativamente, argumentam que o aumento do PIB seria responsável 

pela criação de uma cadeia de acontecimentos na qual o crescimento das 

exportações teria levado “[...] a um aumento dos salários reais dos mais pobres, os 

quais, reconhecendo seus ganhos de bem-estar, apoiariam Lula” (CARRARO et al., 

2007, p. 3).  

Dessa forma, constroem uma abordagem empírica duplamente direcionada à 

crítica de fundo metodológico e ao levantamento de novas hipóteses sobre a sua 

reeleição. Reproduzindo expedientes semelhantes aos de Nicolau e Peixoto 

                                                           
58 A publicação de Pereira, Shikida e Nakabashi (2011) assemelha-se a um working paper. Os 
resultados nela expostos, portanto, restringem-se a identificar correlações através da formulação de 
diagramas de dispersão.   
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(2007a), identificam, através da regressão clássica, uma tendência de crescimento 

da candidatura do ex-líder sindical em municípios com renda per capita menor: “[...] 

um aumento de 1% na renda per capita diminui a votação do candidato em 0,154%” 

(CARRARO et al., 2007, p. 9). Tais resultados levam-nos a revisar criticamente a 

abordagem dos pioneiros da discussão:        

 

A variável Bolsa Família per capita está correlacionada com o percentual de 
pobres na população. Esta, por sua vez, é correlacionada com a votação de 
Lula, fazendo com que seja mais do que esperado que a votação de Lula 
esteja correlacionada com a parcela de beneficiados pelo Bolsa Família na 
população. Correlação não implica em causalidade e há uma possível 
variável (o percentual de pobres no município) que intermedeia a relação 
entre a proxy da Bolsa Família e a votação de Lula. A utilização da variável 
IDH-Renda pode não ser suficiente como controle e seria mais prudente 
usar outras proxies que capturassem o alcance do programa (CARRARO et 
al., 2007, p. 9, grifos nossos).  

 

Assim sendo, produzem outros três modelos de regressão espacial nos quais, 

além de considerar o PBF em relação ao total da população dos municípios (com 

resultado de 0.041, o que indica significância estatística, porém com elasticidade 

menor), incluem o número de pobres (0.012, somente significativo a 10%) e 

indigentes neles presentes (-0.003, resultado que “[...] não é estatisticamente distinto 

de zero, além de ter o sinal alterado em relação às especificações anteriores”, 2007, 

p. 10)59. Como consequência, os dados constitutivos de tais modelos resultam no 

entendimento de que o impacto do Bolsa Família, com os devidos controles, não é 

“[...] tão espetacular e confiável estatisticamente quanto poderia parecer numa 

primeira análise” (CARRARO et al., 2007, p. 10). 

 Diante das limitações empíricas apontadas em relação ao poder explicativo 

do Bolsa Família, Carraro et. al (2007) reiteram a hipótese segundo a qual a 

influência do estado geral da economia foi decisiva. Mesmo observando limitações 

para a solução empírica que lançam mão para comprová-la60, arrematam: “[...] seria 

pouco crível que Lula teria um desempenho eleitoral semelhante caso a economia 

estivesse estagnada, com inflação alta ou concentrando renda” (2007, p. 13).  

 Ao pôr em perspectiva tais teses produzidas por Carraro et al. acerca do peso 

da economia na reeleição de Lula, além de escrutinar os efeitos eleitorais do PBF, 

                                                           
59 Esse procedimento é criticado por Soares e Terron (2008, p. 294) por excluir os efeitos contextuais 
do PBF no total da população. 
60 Uma vez que a influência do aumento das exportações nos estados sobre o voto em Lula não é 
corroborada pelos modelos de regressão que constroem (2007, p. 12-13). 
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Canêdo-Pineiro é incisivo. Afirma ele que, se a questão é avaliar qual dos dois 

fatores teve mais influência na mudança de bases eleitorais empreendida pelo 

petista no pleito em tela, “[...] a resposta é: nenhum dos dois” (CANÊDO-PINEIRO, 

2009, p. 18). Tal assertiva arrojada, além de ir de encontro ao sugerido pelas 

pesquisas precedentes, baseia-se principalmente numa revisão dos pressupostos 

metodológicos por elas utilizados. Registre-se, nesse sentido, que seu artigo sobre o 

tema é o único, na literatura que considera o PBF como variável explicativa de 

resultados eleitorais, a se propor a realizar exclusivamente tal objetivo. Destarte, o 

autor afirma que a produção anterior acerca da temática, por se basear 

majoritariamente em modelos de regressão linear (inadequados, segundo ele, para 

descrever variáveis que assumem a forma de proporções, 2009, p. 2)61 e 

desconsiderar o problema do viés de agregação (ou seja, quanto mais agregados os 

dados, mais enviesados são)62, superestima a influência eleitoral daquela política 

social. Ademais, como Carraro et al. (2007) reconhecidamente deixam em aberto a 

comprovação empírica de suas hipóteses sobre a incidência eleitoral do crescimento 

da economia, Canêdo-Pinheiro leva-as a campo e termina por encontrar um efeito 

ainda mais tímido do que o obtido pelo PBF63.     

 Portanto, valendo-se de modelos de regressão logit (mais adequados, de 

acordo com o autor, para os dados considerados), Canêdo-Pinheiro tanto 

empreende uma verificação das possíveis associações entre as variáveis em 

questão e a votação de Lula (relacionando igualmente outras determinantes de 

cunho social e político) quanto formula exercícios contrafactuais para mensurar de 

forma pormenorizada o peso eleitoral delas. Ao enunciar esses exercícios, o autor 

se propõe a compreender o que ocorreria com a votação de Lula em 2006 caso o 

                                                           
61 Canêdo-Pineiro (2009, p. 2) continua: “Nesse caso, são necessários modelos que se ajustem ao 
fato de que a variável dependente – proporção de votos em Lula – somente pode assumir valores no 
intervalo [0, 1]. Nesse sentido, este trabalho busca suprir esta lacuna ao considerar adequadamente 
esta questão”. 
62 Canêdo-Pineiro (2009, p. 3) utiliza dados agregados por município (especificamente os do segundo 
turno, no caso dos indicadores eleitorais) e lança dúvidas sobre as pesquisas que utilizam 
agregações em escala estadual. Para evitar o problema do viés de agregação, mesmo em uma 
amostra municipal, o autor utiliza o método proposto por Kelejian: “Este método, se não permite inferir 
os parâmetros individuais de escolha, garante que o modelo agregado é consistente com o modelo 
individual, evitando o problema de viés de agregação”.  
63 Canêdo-Pinhero (2009, p. 2) inclui uma “medida de desempenho econômico”, o crescimento do PIB 
municipal, em suas análises. Tal opção é tomada uma vez que, na literatura considerada, somente 
Zucco (2008), através da inclusão da variável influência do setor público da economia municipal em 
seus modelos econométricos, busca diretamente inferir o peso de fatores econômicos sobre os 
padrões eleitorais. Carraro et al. (2007), mesmo apontando o papel do crescimento da economia, 
somente fazem inferências indiretas sobre  fenômeno.      
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PBF não existisse e a taxa de crescimento municipal fosse artificialmente mantida a 

mesma do período anterior à sua gestão (1999-2003)64. 

 No caso do PBF, esse expediente revela, por um lado, que, em tais 

circunstâncias, o programa faz aumentar a votação do petista em todos os 

municípios da amostra65, especialmente naqueles com maiores índices de pobreza e 

nos quais o então candidato à reeleição teve um desempenho pior quando de sua 

primeira vitória, em 2002. Embora sejam achados similares à literatura que critica, os 

exercícios contrafactuais de Canêdo-Pinheiro, por outro lado, demonstram que  

 

o efeito do programa Bolsa Família na votação de Lula em 2006 foi de três 
pontos percentuais, o equivalente a pouco mais de 2,9 milhões de votos [...]. 
Trata-se de um efeito modesto, principalmente quando se considera que em 
2006 o número de famílias atendidas pelo programa era aproximadamente 
onze milhões (CANÊDO-PINHEIRO, 2009, p. 15, grifo nosso). 

     

Mais especificamente, o PBF acrescenta 3,04% à votação de Lula. Isto é, 

agregando todos os votos válidos nos municípios selecionados, seu percentual no 

segundo turno das eleições 2006 foi de 59,8%, excluindo-se o efeito PBF, passaria a 

56,8% (em números arredondados). Em termos comparativos, trata-se de um 

número nove vezes maior do que o obtido pelo aumento do PIB municipal. Este, por 

sua vez, é somente capaz de acrescentar 0,34% ao montante de votos do reeleito. 

Incluindo o peso do programa, mas excluindo o do crescimento, sua votação 

chegaria 59,5%.   

Esses dados explicitam que Lula teria sido reeleito, mesmo sem o Bolsa 

Família ou o crescimento do PIB dos municípios. Buscando outros motivos para 

explicar a composição da votação do presidente, Canêdo-Pinheiro (2009, p. 11) 

revela que o voto no petista em 2002 é o que possui maior impacto: “[...] um 

aumento de um ponto percentual na votação de Lula em 2002 significa incremento 

de 1,738 ponto percentual nos votos deste candidato em 2006”. Apesar da 

afirmação de tal tendência, os dados que produz também corroboram a tese de 

abandono do velho eleitorado do PT, formulada por Zucco (2008). Em seus 

modelos, a presença de um prefeito do partido na administração municipal diminui, 

                                                           
64 Esse indicador, por ele utilizado para testar a hipótese de crescimento da economia, apresentou 
um incremento médio de 1,4% entre 2002 e 2006 (2009, p. 13).   
65 A amostra considerada por Canêdo-Pinheiro inclui 3.397 municípios. Os percentuais de votação 
por ele apresentados diferem, portanto, dos resultados oficiais da eleição. 
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em média, 2,4% da votação de seu postulante à presidência66. Tais evidências 

empíricas alocadas à hipótese de Zucco também depõem a favor da noção de 

apartação de bases eleitorais entre Lula e PT na eleição de 200667, tal qual 

mensurada por Soares e Terron (2010). Com a convergência das análises 

empreendidas por esse conjunto de autores, ganha força o entendimento segundo o 

qual Lula estabelece um padrão próprio de votação já em 2002 e o repete em 2006, 

independentemente dos votos arregimentados pelo PT nos dois pleitos68.  

No que tange à dinâmica de manutenção e ampliação de bases eleitorais por 

parte de Lula, Canêdo-Pinheiro (2009, p. 11) acrescenta que  

 

[...] o candidato do PT ainda obteve maior votação proporcional em regiões 
mais urbanizadas, mais densamente povoadas, mais próximas das capitais 
e menos desiguais. O mesmo pode ser dito a respeito dos municípios 
menos dependentes de transferências do governo estadual e federal.  

 

Porém, isso não significa afirmar que ele foi menos votado em áreas com menor 

desenvolvimento econômico: “[...] um incremento de 1% na renda per capita 

municipal gera uma redução de 0,204% na votação de Lula. O mesmo incremento 

na taxa de analfabetismo e na participação da administração pública no PIB 

municipal69 gera aumentos de 0,184% e 0,091%, respectivamente” (2009, p. 12).  

Uma vez que os efeitos eleitorais do PBF e do crescimento da economia, 

captados pelo aumento do PIB municipal, mostraram-se extremamente limitados, os 

achados de Canêdo-Pinheiro, resumidos acima, amplificam as análises de Zucco 

sobre a development connection no Brasil: as localidades mais dependentes 

economicamente da administração pública teriam, sim, uma maior tendência a votar 

                                                           
66 Canêdo-Pinheiro (2009, p. 12) também mede a influência da presença de um governador do 
partido, encontrando um resultado ainda mais expressivo: diminuição média de 15,6% da votação de 
Lula. Ele ressalta, porém, que tal efeito tem pouca influência no resultado final, uma vez que, à 
época, o PT comandava somente os estados de Acre, Piauí e Mato Grosso do Sul.  
67 Há de se registrar, contudo, que tais asserções tendem a superestimar o padrão de 2006. Como 
será visto mais adiante, na discussão sobre o conceito de lulismo, em 2010 o PT volta a crescer em 
votação e afinidade partidária perante o eleitorado, associando-se, ademais, à popularidade de Lula. 
68 Como essas duas descobertas são afirmadas ao mesmo tempo por Canêdo-Pinheiro, há de se 
ressaltar que elas não estão em contradição. O velho eleitorado que abandonou Lula em 2006 (tal 
qual a formulação de Zucco) é o mesmo que ajudou a eleger os prefeitos do partido em 2004 e seus 
deputados dois anos antes (quando a dispersão geográfica da agremiação partidária guardava 
maiores semelhanças com a de seu candidato à presidência, como demonstram os próprios Soares e 
Terron). Tal fenômeno não impede o processo de manutenção, de uma eleição a outra, de parte das 
bases do presidente. Mesmo com o abandono de uma porção, portanto, mantém-se parte 
considerável e influente das bases eleitorais de Lula em 2002. 
69 Ao contrário de Zucco, Canêdo-Pinheiro (2009, p. 12) faz uma distinção entre dependência do setor 
público, em termos das transferências de receita dos estados e União aos municípios, e participação 
da administração pública no PIB local.   
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em candidatos do governo. Nesse sentido, tais variáveis apenas se concatenam 

com a inclinação pró-incubent previamente estabelecida naquelas áreas. Ademais, 

há ainda um paralelo que pode ser feito entre a pesquisa do economista Canêdo-

Pinheiro e os escritos de Soares e Terron. A confirmação (formulada pelo primeiro) 

de que as principais áreas de apoio eleitoral ao petista em 2006 encontram-se 

majoritariamente em localidades mais densamente povoadas conecta-se à descrição 

(realizada por esses últimos) da mudança do padrão geográfico de Lula para amplos 

territórios eleitorais localizados em um grande número de pequenos municípios (que, 

é válido relembrar, contribuem somente com cerca de 30% de sua votação nos dois 

turnos do pleito de 2006).  

Independentemente das convergências e distanciamentos que autores como 

Soares e Terron, Zucco e Canêdo-Pinheiro guardam entre si, as analogias que 

podem ser produzidas entre algumas de suas teses (como as registradas acima) 

demonstram o “estado da arte” ao qual chegou a pesquisa sobre a geografia 

eleitoral durante os anos Lula. A pedra fundamental de tal literatura é, certamente, a 

utilização do Bolsa Família como variável explicativa, seja para demonstrar a 

centralidade de seus efeitos, seja para salientar suas limitações. Além dessa 

propriedade fundante, há outras duas que formam a tríade característica de tais 

escritos, quais sejam: os enfoques metodológicos centrados em dados agregados 

por território e a utilização do princípio interpretativo, em relação à influência do PBF, 

da bonificação eleitoral à ação governamental.  

A literatura específica sobre os impactos eleitorais dos programas sociais é 

ainda composta por escritos que não compartilham de algumas dessas 

características. Neles, os dois últimos pilares da tríade acima descrita são atacados 

de diferentes maneiras. Destacam-se, em primeiro lugar, a produção crítica ao 

instrumental metodológico dos estudos baseados em dados agregados e, em 

segundo, a oposição ao princípio analítico de referendo eleitoral legítimo através da 

caracterização do PBF como clientelístico. Essa controversa tese, embora somente 

sustentada pelo artigo de Hunter e Power (2007), suscita uma análise mais 

pormenorizada, o que será feito na subseção a seguir. Já as críticas às pesquisas 

com dados agregados, no que segue, passam a ser brevemente consideradas.    

Observando a tendência metodológica geral das pesquisas a respeito do 

impacto eleitoral dos programas sociais, Rennó, Lício e Castro (2009, p. 37) 

asseveram que “[...] o fato de todas as inferências terem sido extraídas de dados 
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agregados por municípios ou estados não implica que os beneficiários do Bolsa 

Família reelegeram Lula em 2006, pois o comportamento dos eleitores 

individualmente não foi apurado”. Bohn70 (2011), no mesmo sentido, avalia estar 

sempre presente, na pesquisa com dados baseados territorialmente, o risco de se 

recair no problema da falácia ecológica71. No marco de tais críticas, a pesquisa 

baseada em dados individuais é tributada como necessária para se compreender 

adequadamente a ascendência de programas como PBF sobre o comportamento 

eleitoral.  

Nesse sentido, Zucco72, mesmo que cônscio da contribuição dos escritos 

baseados na dispersão territorial dos resultados eleitorais, postula ser necessário ir 

além do dado geográfico e compreender os mecanismos de decisão individual do 

voto73. Afinal, em última instância, “[…] it is individual and not places that vote” 

(ZUCCO, 2010, p. 14). Assim, com vistas a avançar na compreensão da composição 

do eleitorado presidencial petista, desloca o foco do comportamento em “locais 

pobres” para o comportamento dos “eleitores pobres”.  

Para tanto, Zucco passa a interpelar a empiria a partir de dois expedientes 

metodológicos: a aplicação de técnicas de inferência ecológica e a análise de 

sondagens de intenção de voto. Embora a primeira não possa, especificamente, ser 

caracterizada como recurso baseado em dados individuais, consegue suplantar as 

dificuldades provenientes da agregação em escala territorial, o que permite ao autor 

mensurar a proporção de pobres em cinco categorias de municípios (ranqueados 

por “grau de desenvolvimento”) e estabelecer estimativas do referendo eleitoral 

                                                           
70 Embora plenos de material crítico às limitações das pesquisas baseadas em dados agregados, os 
escritos de Rennó, Lício e Castro (2009) e Bohn (2011) apresentam significativos vieses nos dados 
que produzem. Isso ocorre porque o banco de dados que utilizam, o Latin American Public Opinion 
Project (LAPOP), contém informações distorcidas acerca das escolhas eleitorais de seus 
entrevistados. Nas versões que os autores lançam mão (produzidas em 2007 e 2008), os 
questionamentos sobre o voto para presidente são realizados meses, ou mesmo anos, após a 
realização do pleito. Isso conduz a um elevado recall error e inflaciona os percentuais do candidato 
vencedor (para maiores detalhes ver Zucco e Power, 2013). Assim sendo, no presente trabalho 
optou-se por não empreender uma leitura mais detida de tais escritos, desconsiderando seus dados.   
71 “Needless to say, some of these analyses are not immune from the problem of ecological fallacy, 
which occurs under the assumption that every single member of a group shares the behavior or a 
feature found among most members of the same group” (2011, p. 56). O problema da falácia 
ecológica será retomado no terceiro capítulo. 
72 Diferente de Rennó, Lício e Castro (2009) e Bohn (2011), que simplesmente substituem o enfoque 
agregado pelo individual, Zucco, em seus escritos, vale-se de tais metodologias de forma mista.  
73 Em artigo assinado com Timothy Power, Zucco lembra que a informação de dados individuais não 
é necessariamente melhor a priori do que aquelas obtidas a partir de dados agregados (ZUCCO; 
POWER, 2013, p. 3). Ademais, questões como a escolha dos surveys a serem utilizados nas análises 
individuais são fundamentais para garantir a acuidade de tal tipo de pesquisa.  
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desse estrato social a candidatos governistas em quatro eleições presidenciais (num 

período compreendido entre 1994 e 2002)74. Seu experimento revela que, entre 

1994 e 2002, os incumbents obtiveram maiores votações entre eleitores pobres em 

localidades pobres do que entre eleitores pobres em localidades mais desenvolvidas 

economicamente. Em 2006, porém, Lula quebra essa tendência e recebe boas 

votações dos votantes da base da pirâmide social, em todos os tipos de municípios. 

Ao contrário dos candidatos governistas precedentes, que tendiam a perder votos 

entre os pobres em relação direta com o aumento do desenvolvimento econômico 

de seus locais de residência, Lula manteve votações acima de 60% em todas as 

categorias constituintes da tipologia. No conjunto de localidades mais ricas, por 

exemplo, foi sufragado por 74,2% dos eleitores pobres (ZUCCO, 2010, p. 14).  

Zucco, contudo, toma tais dados com cautela e afirma ser a inferência 

ecológica um recurso metodológico com limitações75. Desse modo, lança mão de 

dados provenientes de surveys realizados pelo instituto Datafolha em períodos 

próximos a cada eleição considerada76. Como forma de classificar os dados, 

diferencia entre locais de residência (“áreas metropolitanas” ou “interior”) e níveis de 

renda dos entrevistados (destacando-se duas qualificações: “pobres”, com 

rendimentos de até dois salários mínimos (s/m); “classe média/alta”, que ganham 

acima de 5 s/m). Novamente, os resultados obtidos demonstram que Lula foi o 

único, entre os governistas no pós-redemocratização, a ter um bom desempenho 

entre os pobres, em todas as porções do território nacional77. Portanto,  

                                                           
74 O critério para a fixação do grau de desenvolvimento dos municípios é dado pela renda per capita 
municipal. A proporção de pobres, por sua vez, é proveniente de dados produzidos pelo IPEA. Com 
uma longa e destacada tradição na pesquisa sobre a pobreza, o instituto caracteriza dessa forma a 
linha de pobreza: “[...] o dobro da linha de extrema pobreza, uma estimativa do valor de uma cesta de 
alimentos com o mínimo de calorias necessárias para suprir adequadamente uma pessoa, com base 
em recomendações da FAO e da OMS” (IPEA, 2013).   
75 Segundo Zucco (2010, p. 14): “Ecological inference techniques are estimates - not actual results - 
and there is debate over how reliable they really are”. Críticas como essas, embora pertinentes, não 
anulam a inferência ecológica enquanto instrumento para a análise sociológica. No decorrer do 
presente trabalho, as potencialidades e limitações dessa metodologia serão apresentadas; sua 
utilização auxiliará na compreensão do voto de classe no Brasil contemporâneo.  
76 O autor igualmente salienta limitações em dados de surveys. Segundo ele, embora mais confiáveis 
do que dados apresentados pelas técnicas de inferência ecológica, tais informações apresentam 
maiores problemas ao procedimento da desagregação dos resultados em subgrupos de interesse 
(2010, p. 15).  
77 Nos dados dos surveys produzidos pelo Instituto Datafolha para as eleições presidenciais no 
período 1994-2006, todos os candidatos governistas têm suas melhores performances proporcionais 
entre os pobres que residem no interior do país. Seus índices variam entre 21,37% obtidos por Serra, 
em 2002, e 57,04%, arregimentados por Lula, em 2006. Este é o único a ter uma votação acima de 
50% (54,07%, em 2006, mais especificamente) entre os pobres das regiões metropolitanas (2010, p. 
15).  
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[…] the electoral results and surveys shown here suggest that the true 
novelty of Lula's electoral performance in 2006, was not so much that his 
electorate switched towards the poorer regions - which had happened before 
with new incumbents - but rather his capacity to reach poor voters 
irrespective of where they are (ZUCCO, 2010, p. 17). 

 

 Num primeiro momento, Zucco oferece respostas iniciais ao fenômeno e 

afirma que o Bolsa Família contribuiu para que Lula atingisse ineditamente “eleitores 

pobres em locais ricos”, uma vez que o programa inclui cidadãos de baixa renda, 

independentemente de sua localidade. Em escrito posterior, ao avançar na utilização 

de dados individuais e trabalhar com surveys que questionam seus entrevistados 

sobre a inscrição em programas sociais, o autor acresce informações importantes a 

essa abordagem interpretativa. Além de focar no comportamento individual de 

eleitores pobres conforme seu local de residência, uma comparação entre 

beneficiários e não beneficiários do PBF ofereceria um “teste definitivo” (2010, p. 17) 

acerca da ascendência do programa sobre o comportamento eleitoral individual. 

Assim sendo, ao aplicar técnicas de regressão logit nos resultados das pesquisas 

Vox Populi (para a eleição de 2006) e BEPS78 (realizada durante o pleito de 2010), 

Zucco chega aos seguintes resultados: 

 

In 2006, the effect of the program among the poorest voters amounted to a 
33% increase in the probability that a voter would select the sitting 
government's presidential candidate […]. Effects in 2010 were smaller, but 
still substantively and statistically significant, suggesting an increase of 
about 0.1 (or just under 20%) in the probability of voting for the incumbent 
candidate (ZUCCO, 2011, p. 18, grifo nosso).     

 

 Valendo-se de abordagem semelhante, Kerbauy (2011), através da 

apreciação de dados da pesquisa ESEB sobre as eleições 2010, revela informações 

que complementam os dados produzidos por Zucco. Igualmente contrastando o 

comportamento de beneficiários de políticas sociais com o de outros eleitores que 

delas não participam, a autora assevera que a maior propensão ao voto em Dilma 

não se dá diretamente entre os beneficiados, mas entre aqueles que dizem ter 

algum familiar ou conhecido como participante. Com relação às políticas avaliadas 

(tais como os programas “Minha Casa, Minha Vida”, “Luz para Todos” e “Prouni”), o 

PBF não é somente aquele que possui maior identificação com o processo eleitoral, 

                                                           
78 Sigla para Brasilian Electoral Panel Survey. Para maiores informações, ver Zucco (2011, p. 18). 
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como também é o que mais influi na decisão do voto: a votação de Dilma entre os 

que conhecem seus beneficiários79 chega a 57,3% (KERBAUY, 2011, p. 490). Tais 

resultados certamente acrescem evidências empíricas à asserção de Soares e 

Terron (2008) acerca do efeito contextual do Bolsa Família. Embora maior em 

termos indiretos, a influência do programa sobre o comportamento individual é ainda 

um efeito a se considerar em 2010. Trata-se, porém, de uma variável eleitoral menos 

influente naquele pleito, como Zucco (2011) também revelou comparativamente.  

 

1.1.2.1 O Bolsa Família como programa clientelístico (e sua crítica) 

 

 Na seleta de escritos que tratam da ascendência das políticas sociais sobre 

voto no Brasil, o influente80 artigo de Wendy Hunter e Timothy Power (2007) 

diferencia-se por sua abordagem peculiar em relação às razões políticas que 

estariam na raiz de tal fenômeno. Conforme os termos dos autores, o Bolsa Família 

seria a engrenagem central no suposto engenho de Lula em usar o poder do 

governo federal para fomentar o apoio popular baseado em uma estratégia 

clientelista (HUNTER; POWER, 2007, p. 9) – princípio explicativo único, por estar na 

contracorrente da postura majoritária registrada pela literatura de inscrever os 

desdobramentos políticos de programas como o PBF nos esquemas correntes (e 

legítimos) de bonificação eleitoral a uma ação de governo.    

No entanto, essa não é a única peculiaridade do texto. Encarnando, como 

nenhum outro escrito dessa série, a adequação (BIROLI; MIGUEL, 2011) aos 

esquemas de análise comuns na esfera pública, os autores põem em sintonia a 

influência eleitoral do PBF com os escândalos político-midiáticos que ocorreram 

durante o primeiro governo de Lula. Ou seja, a pretensa configuração clientelística 

do Bolsa Família (e seus resultados) seria a razão pela qual o petista teria resistido à 

onda de denúncias de corrupção que “assolou” seu governo. Em tal argumento, que, 

aliás, constitui-se no principal motivo do texto81, reside uma lógica peculiar. Segundo 

Hunter e Power (2007), as denúncias de corrupção foram processadas de forma 

                                                           
79 O interessante é que, entre eleitores de Serra, também o efeito “conhecimento de beneficiário” do 
PBF é alto. Nessa categoria de entrevistados, ele obteve 48,6% dos votos (KERBAUY, 2011, p. 490).  
80 Como antes registrado, tal artigo foi um dos primeiros a associar o PBF à reeleição de Lula. Isso 
ajudou na sua larga difusão entre os pesquisadores enredados a investigar a temática. Da produção 
até aqui considerada, não há um só artigo que deixe de referenciar o trabalho de Hunter e Power. 
81 Conforme palavras dos próprios: “[...] explain Lula’s resilience in the Wake of the corruption 
scandals plaguing his government” (HUNTER; POWER, 2007, p. 24). 



53 

 

diferencial pelos diversos estratos sociais do eleitorado brasileiro, isto é, as 

condições socioeconômicas dos eleitores influenciaram não somente quão 

informados estavam sobre os escândalos, mas também se eles se “importavam” 

com estes. Para os autores, menores níveis de renda e educação redundariam em 

uma maior atenção aos issues relacionados a questões “materiais” e, por extensão, 

numa maior votação em Lula. Por outro lado, melhores marcas nesses quesitos 

(como os níveis apresentados no Sul e Sudeste) concorreriam para uma maior 

informação sobre escândalos de corrupção e, consequentemente, menor 

predisposição ao voto no petista (HUNTER; POWER, 2007, p. 12). 

 A centralidade que a recepção dos escândalos de corrupção assume nos 

argumentos de Hunter e Power ancora-se na hipótese de que os eleitores brasileiros 

tenderiam a ser mais “punitivos”, caso devidamente informados sobre denúncias. 

Entretanto, como antes citado, a disseminação da informação a respeito dos gates 

envolvendo o governo Lula teria ficado restrita a determinadas camadas do 

eleitorado. Nesse sentido, as principais evidências por eles arroladas são a baixa 

circulação dos principais veículos de mídia impressa no Brasil (segundo os autores, 

restritos às classes “a” e “b”, 2007, p. 12) e, principalmente, os diferentes graus de 

informação identificados por pesquisas de opinião entre eleitores brasileiros – 

menores justamente entre os com níveis mais baixos de instrução e aqueles que 

moram no Norte e Nordeste brasileiro (HUNTER; POWER, 2007, p. 13-14). 

 Seguindo sua lógica, Hunter e Power contrapõem a recepção diferencial das 

denúncias de corrupção à suposta inclinação, presente entre os grupos mais 

desfavorecidos economicamente, a votar a partir de uma avaliação das realizações 

do governo, sem considerar as denúncias de envolvimento dos governantes em atos 

ilícitos. 

  

[...] even if Lula lost some points with the public over corruption, he 
compensated for that loss in other realms. From the vantage point of less 
economically secure voters, the PT and the Lula government may have 
been corrupt, but they also delivered valuable material benefits. This notion 
is encapsulated in the popular yet pejorative Brazilian saying rouba mas faz 
(he steals but gets things done) (HUNTER; POWER, 2007, p. 14). 

     

Isso abre caminho para a introdução do PBF como programa assentado em 

bases clientelistas para um público enclausurado na busca pela manutenção de 

suas condições materiais de existência.  
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Hunter e Power, entretanto, não se limitam a identificar o PBF como vetor da 

vitória de Lula: em acréscimo, tentam demonstrar que os gastos no programa 

variaram deliberadamente de acordo com a função clientelística pretendida por sua 

administração. Eles avaliam que, na primeira metade do governo petista, as políticas 

sociais implementadas (tais como o Fome Zero) não obtiveram muitos êxitos. Assim 

sendo, a partir de 2005, houve um sensível aumento do orçamento com os gastos 

sociais, particularmente com o PBF, que passou a representar 38% dos 

investimentos federais nessa área em 2006. Portanto,  

 

the election results testify to the wisdom of Lula’s acceleration of social 
policy in the second half of his first term. An impressive statelevel correlation 
exists between Bolsa penetration in 2006 and vote swing toward Lula 
compared to 2002. At the state level, Lula’s vote share correlates at .621 
with the share of families covered by the Bolsa. [...] In other words, the 
higher the percentage of state families added to the Bolsa Família rolls in the 
18 months prior to the election, the higher the vote swing toward Lula and 
against the PSDB (HUNTER; POWER, 2007, p. 19-20)82.     

 

Valendo-se dessa operação estatística, buscam demonstrar que tal acréscimo 

na alocação de recursos na área social foi exitoso na transferência da votação de 

Lula às unidades da federação com menores índices de desenvolvimento social.   

Esse fenômeno também pôde ser observado na existência de correlações entre o 

voto em Lula e dois indicadores sociais importantes: o IDH Estadual (numa relação 

inversa, ou seja, quanto menor o índice, maior a votação do petista) e a queda nas 

taxas de pobreza (esta, por sua vez, numa relação direta)83.  

Por fim, Hunter e Power relacionam a mudança de base eleitoral empreendida 

por Lula entre 2002 e 2006 como parte da tendência à “interiorização” ou 

“nordestinização” do voto dos partidos governantes no Brasil.      

 

This “interiorization” or “northeasternization” of support is typical of 
governing parties in Brazil. Victor Nunes Leal told us just that more than 50 
years ago in his classic work Coronelismo, enxada e voto (1949). In some 
important respects, this is yet another unfolding of the old story of using the 
government to build clientelistic support (HUNTER; POWER, 2007, p. 9).    

  

                                                           
82 Note-se que, dentre os estudos que combinam a utilização da variável Bolsa Família com uma 
abordagem metodológica centrada em dados agregados por território, o artigo de Hunter e Power é o 
único a utilizar uma escala estadual de agregação. 
83 “At the state level, Lula’s second round vote share correlates at -.635 with HDI anda t .642 with the 
state-level decline in the misery rate between 2003 and 2005” (HUNTER; POWER, 2007, p. 17). 
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Se há um mérito nas formulações de Hunter e Power, este foi o de abordar 

pautas que estiveram presentes na agenda das eleições presidenciais de 2006. 

Escândalos de corrupção, voto do eleitorado nordestino, alocação de recursos nos 

programas sociais são os temas que se constituem na substância que dá corpo às 

suas análises. Não obstante ser esta uma abordagem deveras característica do 

próprio texto, ela mesma suscitaria boas páginas de resenha crítica, as quais 

seriam, ainda, volumosas, posto que nenhuma das formulações dos autores sobre 

aqueles tópicos escapa à superficialidade empírica e teórica. No presente trabalho, 

contudo, opta-se por um repto mais objetivo, centrado na peculiar caracterização do 

Bolsa Família como programa clientelístico84. 

Além de única no campo acadêmico, tal asserção somente pode ser feita ao 

se desconhecer substancialmente o funcionamento do programa. Esse, ademais, é 

o motivo de se enredar numa “polissemia pantanosa” (BICHIR, 2010, p. 127) que 

confunde os legítimos retornos eleitorais de uma política pública85 com o 

clientelismo. Tal problema se torna claro, no caso de Hunter e Power, principalmente 

na formulação segundo a qual a criação do Bolsa Família e o aumento dos gastos 

sociais foram orientados com fins eleitorais. É certo que a abrangência do PBF foi 

ampliada no último ano do primeiro mandato presidencial de Lula: a meta de 11 

milhões de famílias, então atingida, dobrou o número de beneficiários, em 

comparação com seu início (período no qual 5 milhões de famílias nele estavam 

incluídas, conforme dados de 2004). Contudo, essa expansão “[...] se deu em 

substituição aos diversos programas que o precederam, de modo que o número total 

de transferências realizadas pouco aumentou, de 11,2 milhões, em 2004, para 11,8 

em 2006” (ROCHA, 2013, p. 120, grifo nosso). Em suma, tal salto representou “[...] 

uma importante racionalização do sistema, já que a consolidação do Bolsa Família 

                                                           
84 É possível, contudo, compilar algumas referências que ajudam a pôr em questão boa parte dos 
argumentos de Hunter e Power. Mesmo os eleitores críticos dos escândalos de corrupção votaram 
em Lula ou (a) pela utilização de “escudos ideológicos” (para usar a imagem de Rennó, 2007) que 
mantiveram uma avaliação positiva do governo ou (b) pelo não convencimento em relação à 
participação do presidente em ilícitos, ou mesmo devido a questionamentos acerca do próprio 
conteúdo das denúncias em si (ver Venturi, 2006). O conceito de “nordestinização” formulado por 
Hunter e Power é produto tanto de uma leitura equivocada de Leal (ver Carvalho, 1997) quanto da 
desinformação sobre os padrões de votação na região. Conforme leitura de Terron (2009), não se 
pode falar de um processo inequívoco de “territorialização” eleitoral do Nordeste pelos candidatos 
governistas. Zucco (2008), por sua vez, revela que o processo de interiorização da votação de Lula 
ocorreu não no sentido sul/norte, mas dos municípios ricos aos pobres, impulsionado pela afeição ao 
voto pró-governo nessas localidades (experimentado por todos os incubents no período pós-
redemocratização). 
85 Bichir (2010, p. 127) complementa: “[...] qualquer programa social tem potencial de retorno eleitoral, 
o que não significa que essa utilização necessariamente desvirtue sua implementação”. 
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eliminou a forte superposição dos programas” federais de transferência 

condicionada de renda (ROCHA, 2013, p. 120)86. Posto que as ações do governo 

representaram um aperfeiçoamento da gestão do PBF (antes do que um incremento 

escuso e descabido de seus recursos) e o aumento do público total dos programas 

sociais resulta mínimo (logo, sem acréscimo de uma clientela adicional somente com 

fins eleitorais), a ideia de aceleração politicamente orientada dos gastos sociais 

torna-se vazia de sentido.  

Mas esse não é o único aspecto desconhecido do Bolsa Família, por parte de 

Hunter e Power, a conduzir a associação que empreendem entre o programa e o 

clientelismo. Hipoteticamente, salienta Zucco, a apropriação clientelística de uma 

política necessitaria, para funcionar, de uma rede operacional local, com agentes 

que selecionassem os beneficiários e os compelissem a votar de determinada 

maneira “[...] by implying that the benefit is conditional on voting behavior” (ZUCCO, 

2011, p. 20). Tais condições não se aplicam ao PBF, pois o design do programa, 

baseado em critérios impessoais e objetivos de elegibilidade, além de pagamentos 

diretos aos assistidos, simplesmente impede tal forma de apropriação87.  

No mesmo diapasão, Zucco argumenta que seria necessária a manutenção, 

por parte do PT e do PSDB – partidos que formularam as principais políticas de 

transferência condicional de renda quando no governo federal –, de redes 

clientelistas com os fins acima descritos. Obviamente, tais partidos não dispõem da 

descomunal estrutura que seria necessária para tanto. Mesmo assim, caso eles pelo 

menos tivessem tentado empreender algo nesse sentido, seria de se esperar que a 

votação deles crescesse numa proporção direta a de seus candidatos a presidente, 

o que não ocorreu nas eleições do período democrático vigente88. 

                                                           
86 Essa racionalização na gestão ocorreu, ademais, sem um reajuste do valor dos benefícios 
concedidos, o que seria de se esperar numa possível aceleração de gastos com fins clientelísticos. A 
correção nos valores dos benefícios somente viria ocorrer em agosto de 2007 (ROCHA, 2013, p. 
130). 
87 De resto, a confusão entre identificação municipal dos possíveis beneficiários e seleção federal do 
programa é possivelmente, segundo Bichir (2010, p. 127), a principal fonte de argumentos aos que 
inscrevem o Bolsa Família no conjunto de políticas clientelísticas.  
88 O que não impede a possibilidade de apropriação clientelística local do programa, principalmente 
através das chamadas condicionalidades. O que Zucco ressalta é a impossibilidade “operacional”, 
conforme a noção de clientelismo que mobiliza, de apropriação direta por parte do presidente. Além 
disso, Bichir acrescenta que a discricionariedade exercida por “burocratas de nível de rua” pode 
desvirtuar o cadastro do programa em plano local. Entretanto, a autora ressalta que os mecanismos 
de controle recíproco entre os diferentes níveis de governo envolvidos na implementação do PBF 
reduzem tanto a possibilidade de clientelismo quanto a discricionariedade (BICHIR, 2010, p. 127).    
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Por fim, há de se registrar que, devido à forma pela qual a competição política 

se organiza contemporaneamente no Brasil, a adoção de políticas clientelísticas em 

plano nacional tende a oferecer menos retornos eleitorais aos incubents. De modo 

contrário ao que ocorre em contextos como o argentino, no qual o partido que 

ascende à presidência é impelido a adotar políticas que beneficiem sua própria base 

eleitoral, no padrão brasileiro de relações entre a esfera governativa e a eleitoral, o 

governante é levado a produzir ações para o eleitorado que apoiava o governo 

anterior (BORGES, 2013, p. 124). Tal estratégia, que atesta a característica 

“constituency dilluting” do sistema político brasileiro (ZUCCO, 2010, p. 19-20), é 

principalmente incentivada pela inclinação ao comportamento político pragmático e 

pró-governo nas áreas mais pobres do país.  

Nessa direção, Borges acrescenta ainda que, devido ao alto número de 

eleitores não alinhados partidariamente, é comum que os principais contendores à 

presidência da república busquem apoio, quando no governo, nesse amplo 

“mercado eleitoral” não partidarizado (BORGES, 2013, p. 124)89. Faz sentido, 

portanto, que políticas públicas baseadas em critérios universais de elegibilidade 

prevaleçam sobre aquelas que distinguem entre “simpatizantes e não simpatizantes 

do partido governante” (BORGES, 2013, p. 125). Nesse contexto, por conseguinte, 

políticas baseadas na seleção universal de beneficiários se apresentam como “[...] 

um meio mais efetivo de mobilização dos eleitores do que estratégias clientelísticas 

tradicionais” (2013, p. 125)90.  

Devido à sua constituição peculiar, os escritos sobre as relações entre 

políticas sociais e voto abordam apenas uma reduzida parte das determinantes 

sociais do voto durante os anos Lula. Por extensão, vasta gama de variáveis não é 

considerada no escopo daquela agenda acadêmica. Igualmente, aspectos 

fundamentais das dinâmicas eleitorais do período em tela não seriam conhecidos 

sem os seus esforços de pesquisa, de modo que, mesmo ao se observar e expor 

suas principais lacunas, torna-se ainda possível se apropriar de algumas de suas 

contribuições. Nesse sentido, a crítica de casos atípicos como a discussão sobre 

                                                           
89 Partindo de técnicas de correlação estatística entre votação presidencial e taxas de pobreza e 
dependência governamental dos municípios brasileiros, Borges (2013, p. 123) demonstra que, entre 
1994 e 2010, “[...] PSDB e PT procuram mobilizar o mesmo eleitorado” quando à frente do executivo 
federal.   
90 Zucco (2011, p. 22) também lembra que, uma vez que outras políticas sociais precursoras 
provavelmente tenham sido produzidas sob o manto do clientelismo, programas que adotam 
determinados critérios racionais como o PBF substituíram “[...] previous connections between 
government and voters, and possibly [have] reduced the role of clientelism”.      
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clientelismo e Bolsa Família é elucidativa do que é possível (ou não) se aproveitar 

em tal debate. Embora o princípio explicativo de bonificação eleitoral à ação de 

governo contenha algumas limitações, os estudos que nele se baseiam apresentam 

uma substancial diferença qualitativa, em comparação às teses formuladas por 

Hunter e Power a partir da caracterização do PBF como clientelístico. Dessa forma, 

a crítica aos vieses nas análises desses últimos é suficiente e, consequentemente, 

todo o diálogo com essa produção intelectual restringe-se, desse ponto em diante, 

aos primeiros.    

  

1.2 O LULISMO E AS CLASSES SOCIAIS  

 

 Ladeada pela literatura acerca da influência eleitoral dos programas sociais, a 

obra de André Singer (2012) a respeito do fenômeno do lulismo91 constitui-se na 

outra contribuição fundamental ao entendimento dos padrões de comportamento 

político durante os anos Lula. Ao contrário da, por assim dizer, monotemática 

discussão sobre Bolsa Família e voto, suas formulações partem de um conceito 

produzido para analisar a esfera eleitoral e se desdobram num considerável 

arcabouço de teses que podem ser incluídas no “gênero das interpretações 

abrangentes da sociedade brasileira” (KEINERT, 2012, p. 259), o que resulta numa 

abordagem diferenciada da própria inserção dos diferentes atores políticos na 

disputa por apoio eleitoral. Dentre as várias contribuições presentes nas teses de 

Singer sobre o lulismo, uma certamente reside nas análises que empreende acerca 

da influência das clivagens de classe na política do Brasil contemporâneo. Além de 

particularizar sua obra na produção acadêmica recente, tal aspecto suscita, devido 

aos objetivos do presente trabalho, um diálogo mais estreito com seus 

desenvolvimentos.              

Para Singer (2012, p. 77), o lulismo é, especificamente, o encontro da 

liderança de Lula com a fração da classe trabalhadora composta por aqueles que 

oferecem sua força de trabalho, mas não conseguem achar “quem esteja disposto a 

adquiri-la por um preço que assegure sua reprodução em condições normais”: o 

                                                           
91 O conceito é inicialmente proposto por Singer no artigo intitulado “Raízes sociais e ideológicas do 
lulismo” (2009). Como o próprio autor revela, após a publicação desse escrito precursor, seguiram-se 
as mais variadas discussões sobre o conceito, que acabaram por suscitar outras publicações, 
compiladas e ampliadas no livro Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador (2012). 
Devido ao maior acabamento desse último, aqui serão feitas referências somente a ele.    
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subproletariado. Uma vez que a formação da estrutura de classes no capitalismo 

brasileiro é extremamente influenciada pela não inserção de vastos grupos de 

trabalhadores no mercado de trabalho formal, tal fração de classe expande suas 

fileiras, tornando-se o estrato mais amplo da pirâmide social brasileira92. Portanto, 

“dado seu tamanho, o subproletariado encontra-se no centro da equação eleitoral 

brasileira” (SINGER, 2012, p. 78), passando a ser um ator fundamental para se 

compreender a luta de classes e os desdobramentos da disputa política no Brasil 

(2012, p. 19-20).         

Dessa forma, o realinhamento, ou a “conversão de blocos eleitorais” (2012, p. 

11-14), deflagrado com a conversão do subproletariado ao lulismo a partir de 2006, 

passa a ser o centro gravitacional da competição eleitoral contemporânea no país (e, 

provavelmente, assim continuará por muito tempo, devido a seu impacto, 2012, p. 

15). Esse processo, no qual a adesão da fração subproletária se dá de forma 

“intempestiva” (SINGER, 2012, p. 37) e “subterrânea” aos olhos da opinião pública 

(2012, p. 13), significa “[...] a mudança de um padrão histórico de comportamento 

político das camadas populares no Brasil, em particular no Nordeste93” (2012, p. 42). 

Ao cerrar fileiras com o líder operário, o subproletariado desconstrói seu padrão de 

inserção política anterior, o qual orbitava em torno do universo ideológico burguês e 

dos partidos de direita (2012, p. 44)94 e, consequentemente, desconsiderava Lula 

como uma alternativa eleitoral. A movimentação dos blocos nos anos de formação 

do lulismo é complementada pelo abandono do respaldo eleitoral aos candidatos 

presidenciais do PT por parte das classes médias, revertendo a tendência que 

vigorou até 2002. Isso ocorre principalmente após o assim chamado escândalo do 

mensalão, em 200595. 

                                                           
92 Conforme o estudo precursor de Paul Singer (1981), o subproletariado seria equivalente a 63% do 
proletariado e 48% da PEA. André Singer acrescenta que se enquadravam no conceito seminal de 
Paul Singer “[...] os que tinham renda de até um salário mínimo per capita e metade dos que tinham 
renda de até dois salários mínimos per capita” (2012, p. 77). Esse último autor, embora não tenha 
dados atualizados sobre a composição atual da fração de classe nomeada pelo primeiro, supõe que 
os efeitos do neoliberalismo na década de 1990 tenham, pelo menos, mantido seus números no 
mesmo patamar.      
93 A maior concentração do subproletariado no Nordeste estrutura o que Singer (2012, p. 121) chama 
de “questão setentrional”. O arranjo no qual “os excluídos sustentavam a exclusão” votando na direita 
(o que, por sua vez, era impulsionado por adesão aos valores conservadores, uma “direita popular”, 
como o próprio autor conceitua) é abalado com o realinhamento lulista.    
94 Singer (2012, p. 44, 208), contudo, assevera que a adesão do subproletariado a Lula não 
desemboca numa conversão automática ao universo ideológico do proletariado e aos partidos de 
esquerda.  
95 O realinhamento eleitoral também produz, na adesão das classes médias tradicionais ao projeto 
político então representado pela candidatura presidencial do PSDB, um antilulismo (2012, p. 16).     
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A inserção característica do subproletariado na estrutura de classes brasileira 

faz com que seus principais anseios no plano econômico sejam justamente a 

superação da condição de classe na qual está imerso e a consequente inserção no 

mundo do trabalho capitalista (SINGER, 2012, p. 44). Por extensão, tal 

posicionamento influencia diretamente sua configuração político-ideológica. Para 

Singer, aquele grupo é portador de um “programa ideológico”: o combate à 

desigualdade (baseada na afeição ao governante que move o Estado no sentido da 

consecução desse objetivo, agindo “de cima para baixo”) dentro da ordem (sem o 

recurso a movimentos ou ações que a abalem)96. Por isso, enquanto  

 

representação de uma fração de classe que, embora majoritária, não 
consegue construir desde baixo as próprias formas de organização [...], [o 
lulismo] só podia aparecer na política após a chegada de Lula ao poder. A 
combinação de elementos que empolga o subproletariado é a expectativa 
de um Estado suficientemente forte para diminuir a desigualdade sem 
ameaça à ordem estabelecida (SINGER, 2012, p. 52). 

 

Na medida em que são realizados os projetos econômico e político-ideológico 

dos quais é portador, o próprio subproletariado tende a desaparecer (2012, p. 156). 

No entanto, enquanto a sua integração à estrutura capitalista não se complementa, 

maturam-se os impactos do realinhamento eleitoral do qual é o principal motivador. 

No que concerne à movimentação dos atores enredados na política 

institucionalizada, as mudanças são marcantes. Com o advento de uma base lulista, 

o presidente foi dotado de uma “maior margem de manobra” para implementar o 

programa de combate à desigualdade dentro da ordem (2012, p. 13). Desse modo, a 

ação governamental dos anos Lula passa a ser caracterizada, por um lado, na 

inauguração de um “imaginário rooseveltiano” e, por outro, na implementação de um 

“reformismo fraco”. Ademais, é característica desse processo a marcante 

reconfiguração da relação do chefe do executivo federal com as classes do 

capitalismo brasileiro.  

Como uma forma de representação política que ocorre desde o alto, o lulismo 

enseja um “movimento sem mobilização”, conferindo a Lula a condição de 

“autonomia bonapartista”. O Presidente, após o realinhamento que dá vazão ao 

                                                           
96 A rejeição a movimentos desestabilizadores da ordem é, conforme os achados da obra precedente 
do autor (especialmente em Singer, 2002), uma das principais características da visão sobre a 
política das classes populares brasileiras.   
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fenômeno, estabelece um relacionamento “arbitral”97 com as classes fundamentais, 

a burguesia e o proletariado, ora implementando parte dos seus programas político-

econômicos, ora suspendendo-os em benefício da não radicalização da disputa 

política. De acordo com Singer (2012, p. 156) trata-se de uma relação que, para ter 

sucesso, “[...] depende de que os polos que ela equilibra não tenham força suficiente 

para impor suas soluções próprias”. Desse modo, com um executivo que “paira 

sobre as classes e funciona como um juiz de seus conflitos” (2012, p. 157), a luta de 

classes passa “ao segundo plano” e suas posições representativas originais, direita 

e esquerda, são substituídas, durante o período lulista, pelo confronto político entre 

ricos e pobres, em um movimento de “repolarização” que se faz representar no 

plano eleitoral por PSDB e PT98.  

 Em tal cenário “repolarizado”, instaura-se um ambiente ideológico 

“rooseveltiano”, consolidado após as realizações dos governos Lula, marcadamente 

nas áreas econômica e social. Nessa seara, somam-se à tríade de ações que se 

constituíram na “base material” do realinhamento lulista – programas sociais, acesso 

ao crédito e valorização do salário mínimo, o “Real do Lula”, segundo o economista 

Marcelo Neri (apud SINGER, 2012, p. 68-69) – medidas na área econômica (como o 

desbloqueio do investimento público, a redução da taxa de juros e o Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC) e feitos na área social (tais como a queda do 

desemprego e o estímulo ao consumo) que, intensificados no segundo mandato, 

foram responsáveis pela criação do clima de New Deal.       

Em realidade, os impactos daquelas ações governamentais foram 

consideráveis: levaram à queda do desemprego (estabelecendo quase um patamar 

de pleno emprego) e dos índices de pobreza e desigualdade, além de produzir um 

mercado interno de consumo de massas (o que foi decisivo, entre outras coisas, 

para o combate aos impactos da crise internacional de 2008). Contudo, em sintonia 

com a relação arbitral com as classes, tais políticas representaram a versão 

                                                           
97 “Arbitragem”, “movimento sem mobilização” e “autonomia bonapartista” são conceitos 
deliberadamente extraídos de leituras da tradição marxista, especialmente de Antonio Gramsci e, no 
caso do último, do Marx do 18 Brumário de Luís Bonaparte (SINGER, 2012, p. 36-37).    
98 Singer também observa que, em termos de política econômica, formam-se duas coalizões de 
classe no lulismo. O capital se divide e sua parcela industrial, por um lado, alia-se ao proletariado 
(engajado na manutenção de postos de emprego fundamentais) contra os processos de 
desindustrialização que podem ocorrer após a dependência da economia brasileira da variação 
internacional do preço das commodities, formando uma “coalizão produtivista”. Por outro, o capital 
financeiro forma, em parceria com as classes médias tradicionais, uma “coalizão rentista” pela 
manutenção do Real valorizado (SINGER, 2012, p. 161-163).    
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“diluída”, “homeopática” (SINGER, 2012, p. 196), das propostas históricas de 

constituição de um Estado de bem-estar social, transformando-se, segundo Singer 

(2012), em um “reformismo fraco”. Tal conjunto de ações, em acréscimo, afigurou-se 

como uma adaptação das propostas de “reformismo forte” do qual o próprio Partido 

dos Trabalhadores é historicamente portador. Não obstante ter refreado o processo 

de precarização das relações de trabalho, característico do Brasil dos anos 1990, o 

“reformismo fraco” lulista, por resultar lento e não explosivo em relação à ordem, 

pode ser caracterizado como conservador (2012, p. 193).   

Por último, conforme a chave interpretativa proposta por Singer (2012, p. 96), 

o PT talvez tenha sido o ator político a passar pelas modificações mais decisivas 

durante o período lulista. Isso ocorre pois, desde a Carta ao Povo Brasileiro de 2002, 

uma “segunda alma” é incorporada à sua práxis política:  o “espírito do Anhembi”. 

Essa modificação, mesmo que tenha tornado o partido mais afeito ao “reformismo 

fraco”, o conduz a uma maior popularização e inserção na repolarização lulista como 

partido representante das camadas mais pobres do país99. Porém, ela toma corpo 

através da “síntese contraditória” com o “espírito do Sion” (2012, p. 88), justamente 

de viés reformista mais acentuado, presente desde sua fundação e nunca totalmente 

abandonado100. 

Do realinhamento eleitoral protagonizado principalmente pelo subproletariado 

às relações de arbitragem exercidas pelo presidente, todas as teorizações que 

Singer empreende em sua obra sobre o lulismo são perpassadas pela análise de 

classe. A partir dessa abordagem, o autor forja um arcabouço conceitual peculiar 

que o permite escrutinar de forma abrangente a movimentação estratégica dos 

representantes políticos classistas e seus desdobramentos na esfera governativa e 

na disputa política. No entanto, especificamente no que produz acerca do 

comportamento eleitoral, suas análises, embora inovadoras e sofisticadas, não 

permitem que ele avance na investigação de aspectos empíricos cruciais da 

influência dessa clivagem sobre o voto. Isso se deve a dois aspectos, a saber: o 

                                                           
99 Singer (2012, p. 116-117), ao contrário de autores como Soares e Terron (2008), que enfatizam a 
separação das bases eleitorais entre Lula e PT desde 2006, lembra que, com o advento do lulismo, o 
partido retoma índices de popularidade perdidos com o episódio do “mensalão”, conseguindo espaço, 
principalmente, diante do público lulista.   
100 “Espírito do Sion” faz alusão aos princípios consagrados quando de sua fundação, em fevereiro de 
1980, em colégio que leva o mesmo nome. O “Espírito do Anhembi”, por sua vez, refere-se aos 
princípios incorporados pelo partido a partir da “Carta ao Povo Brasileiro”, documento lançado no 
centro de convenções do Anhembi, localizado em São Paulo, em junho de 2002. Cf. Singer (2012, 
Cap. 2). 
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recurso à renda como critério para inferir sobre as escolhas eleitorais baseadas na 

classe social; a falta de dados mais precisos a respeito do tamanho e inserção na 

estrutura de classes do principal ator de sua argumentação, o subproletariado. O 

primeiro, registre-se, não é privativo da obra de Singer: a utilização do mesmo 

parâmetro é recorrente nas pesquisas que consideraram a classe como variável 

explicativa do comportamento eleitoral durante os anos Lula (abaixo, uma amostra 

dos resultados dessas pesquisas é brevemente observada). O segundo, por sua vez 

característico da obra do autor, suscita, em sua crítica, a necessidade de se ter em 

mãos uma mensuração acabada das posições de classe para se conduzir uma 

investigação acerca de seus efeitos sobre a decisão eleitoral (EVANS, 2000, p. 402) 

– a seção a seguir desenvolve um diálogo crítico com esse e outros aspectos da 

obra de Singer, de par com aqueles apresentados pela literatura da influência dos 

programas sociais sobre o voto. 

Diferentemente do que ocorre com Singer, o conceito de classe não assume a 

mesma centralidade nos demais estudos que expressamente o utilizam para 

analisar o comportamento eleitoral durante os anos Lula. Nesse sentido, não 

empreendem uma análise de classe propriamente dita, mas subsomem a clivagem 

em modelos multivariados, nos quais outras variáveis assumem um poder explicativo 

maior. É o que ocorre principalmente nos escritos de Holzhacker e Balbachevsky 

(2007), Rennó e Cabello (2010) e Rennó e Peixoto (2011), que utilizam o ESEB 

como banco de dados.  

 No artigo de Holzhacker e Balbachevsky (2007, p. 291-293), a renda é 

definida como critério mais adequado para a delimitação das classes sociais devido 

à sua clara associação com a distribuição assimétrica de outras variáveis, tais como 

escolaridade e acesso a bens de consumo. A partir desse indicador, é produzida 

uma estratificação com quatro posições (classe “baixa”, “média-baixa”, “média-

média” e “média-alta”, 2007, p. 295), a qual, por conseguinte, é utilizada para 

analisar os padrões de votação em 2002 e 2006. Conforme as autoras, é possível 

identificar, nos dois pleitos, associações entre estratificação social e voto, com 

variações, contudo, entre os candidatos.  

No caso do voto em Lula, há um crescimento do peso da variável classe entre 

2002 e 2006, influenciado pela associação significativa com menores níveis de 
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renda101. Outros parâmetros, porém, têm maior peso explicativo (2007, p. 300-301): 

em 2002, a autodefinição ideológica à esquerda, a avaliação negativa do governo 

Cardoso e a afinidade pessoal com o candidato incidiram em maior monta sobre a 

escolha eleitoral por Lula. Em 2006, essa última característica manteve sua 

influência e, ladeada pela avaliação governamental positiva de seu governo, compôs 

o par de fatores que melhor explicou a escolha pelo petista; por outro lado, a 

identidade ideológica foi totalmente esvaziada de capacidade preditiva na ocasião. 

Dessa forma, embora indiquem, em termos gerais, um aumento da influência da 

classe sobre o voto entre 2002 e 2006, as autoras concluem que o arrefecimento do 

peso da ideologia e o crescimento “do cálculo pragmático sobre os benefícios da 

administração Lula” afiguram-se como os elementos fundamentais para se 

compreender o comportamento eleitoral no período (HOLZHACKER; 

BALBACHEVSKY, 2012, p. 301). 

Esses mesmos motivos são elencados por Rennó e Cabello (2010) para 

compreender a reeleição de Lula. Escrevendo após o escrito inicial de Singer (2009) 

sobre o lulismo, os autores confrontam-se com alguns de seus postulados, 

especialmente a configuração ideológica de seu eleitorado. Para os autores, antes 

de portador de um “programa ideológico”, o lulista “[...] não é um eleitor que segue o 

líder incondicionalmente ou que o escolhe porque esse líder apresenta postura 

ideológica similar à do eleitor” (RENNÓ, CABELLO, 2010, p. 40). Essa orientação, 

desprovida de “alinhamentos” ideológicos e incapaz de ser compreendida sem o 

recurso à avaliação governamental retrospectiva, é, outrossim, caudatária da 

inserção diferenciada de Lula e do PT na política brasileira. Tais atores nela teriam 

sedimentado seus papéis de forma decisiva, “[...] mas não na mesma intensidade” 

(RENNÓ; CABELLO, 2010, p. 39). Desse modo, torna-se necessário diferenciar 

entre petistas (ou eleitores que votam tanto no partido quanto em Lula) e lulistas 

(que votam exclusivamente no líder e não necessariamente nutrem afinidades por 

seu partido) (RENNÓ; CABELLO, 2010, p. 40).    

Esses dois grupos dão vazão a uma tipologia do eleitorado brasileiro 

(RENNÓ; CABELLO, 2012, p. 46), que, conforme a amostra do ESEB 2006, seria 

                                                           
101 “Em termos proporcionais, 77% dos eleitores da classe baixa declararam ter votado em Lula em 
2006, com o resíduo ajustado indicando uma associação positiva forte entre esses eleitores e a 
candidatura Lula” (2007, p. 296). Afora essa associação com o estrato de renda mais baixo, a 
capacidade preditora do voto em Lula por parte da variável classe, captada pela estatística R², 
embora tenha crescido 20% em 2006 (passando de 0,00 a 0, 20 em 2006), continua inexpressiva 
estatisticamente (2012, p. 297).   
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formado por 40% de lulistas, 18% de petistas e 42% de eleitores que não se 

encaixam em nenhum dos dois. Rennó e Cabello salientam ainda que, do total de 

eleitores, 27% são “lulistas antigos” (que votaram em Lula em 2002) e 13% são 

“lulistas novos” (que somente escolheram o líder operário para presidente em 2006). 

Com vistas a explicitar as particularidades entre os diferentes tipos de eleitores que 

constituem essa tipologia, Rennó e Cabello (2012, p. 48-49) produzem um modelo 

de regressão que resulta no seguinte corpo de constatações: (1) a classe não é um 

elemento adequado (isto é, não apresenta dados significativos estatisticamente) 

para diferenciar lulistas (novos e antigos) e petistas; (2) os antigos lulistas tendem a 

ser mais propensos a avaliar positivamente o governo do que os novos, o que 

caracterizaria um alinhamento inédito, e não um realinhamento, como quer Singer; 

(3) são os petistas os eleitores a nutrir maior afeição à figura de Lula, e não os 

próprios lulistas. A inclinação ao voto somente em Lula, e não no PT, característica 

do conceito de lulismo para os autores, derivaria de outras fontes, como a avaliação 

do governo; (4) o “[...] lulista, principalmente o novo, não tem apego ao PT, não 

rejeita tão fortemente o PSDB; [5] não tem preferência ideológica [...]. Portanto, o 

eleitor lulista assemelha-se em muito ao eleitor não alinhado” (RENNÓ; CABELLO, 

2010, p. 52). 

O retrato do eleitor das candidaturas presidenciais do PT como incapaz de ser 

diferenciado pela classe é, por fim, captado por Rennó e Peixoto (2011) na eleição 

de Dilma Rousseff em 2010. Não somente argumentando contra os pressupostos de 

Singer (2012), mas igualmente em contraposição às discussões sobre a “nova 

classe média” no Brasil contemporâneo, os autores investem na observação dos 

possíveis “[...] efeitos da mobilidade social na escolha eleitoral” (RENNÓ; PEIXOTO, 

2011, p. 305). Assim procedem ao identificarem uma lacuna em alguns estudos 

eleitorais recentes que associam a escolha por candidaturas petistas com os êxitos 

dos dois governos Lula, qual seja: o sucesso na área econômica é afirmado sem, 

contudo, conseguir se explicar “[...] como visões sobre economia e sobre 

desempenho do governo se refletem na vida pessoal do eleitorado” (RENNÓ; 

PEIXOTO, 2011, p. 306). Segundo eles, isso ocorre porque esses estudos não 

inferem sobre os mecanismos causais que ligam a avaliação retrospectiva 

governamental ao voto, o que deixaria o principal deles, a percepção da mobilidade 

social, sem as devidas análises.   
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Dessa forma, os autores investigam a questão não através do acréscimo de 

renda, categoria usualmente utilizada para definir as classes sociais e, 

consequentemente, a mobilidade entre elas, mas da identificação da mudança social 

por parte dos próprios indivíduos. Com isso, constroem um modelo estatístico 

através do qual revelam que, em conjunto com a avaliação positiva do segundo 

governo Lula e a afinidade partidária com o PT, a percepção da mobilidade social 

figura entre as variáveis que aumentam decisivamente a chance do voto em 

Dilma102. Por conseguinte, fatores como a inscrição no Bolsa Família e as denúncias 

de corrupção, além da classe, não apresentam qualquer influência na escolha pela 

petista.  

 

1.3 DIÁLOGO COM A LITERATURA – AVANÇOS, LACUNAS E OPORTUNIDADES 

 

 As camadas mais desfavorecidas da sociedade brasileira (apreendidas 

através de uma sortida coleção de noções: o subproletariado, os eleitores pobres, as 

regiões pobres, os beneficiários do Bolsa Família e seus conhecidos, conterrâneos, 

familiares etc.), influenciadas pelos mais diversos fatores (programas sociais, 

desempenho da economia, viés pró-governo das áreas pobres, development 

connection, acesso a salário, emprego e crédito...), aderiram ineditamente a Lula em 

2006 (seja isso um realinhamento ou uma mudança de bases eleitorais). A despeito 

das especificidades, a literatura concernente a programas sociais e voto e a obra de 

André Singer sobre o lulismo resultam semelhantes pelo menos nesses aspectos 

cruciais. Embora esse enredo não se distancie muito da cadeia causal enunciada 

por Nicolau e Peixoto (2007a) logo após a reeleição de Lula, há igualmente, como 

demonstrado, material suficiente para sua crítica na própria produção acadêmica 

contemporânea. Ainda que esses frutíferos debates suscitem o exame dos detalhes 

e particularidades nos quais se estruturam, eles igualmente conduzem a 

questionamentos mais amplos, relacionados seja aos seus objetos de pesquisa, seja 

à forma pelas quais os abordam. No que segue, tais questões mais abrangentes 

                                                           
102 Resultados negativos no modelo de regressão com função de ligação multinomial logit 
demonstram uma maior tendência ao voto em Dilma, nas comparações com Serra e Marina. 
Respectivamente, os valores encontrados por Rennó e Cabello para o primeiro turno são: -1,901 e -
1,273 para a afinidade partidária com o PT; -2,691 e -2,157 para a avaliação do governo como “muito 
bom”; -0,696 e -0,309 para a mobilidade ascendente (2012, p. 316-317). É digno de nota o efeito 
positivo sobre o voto Marina (no primeiro turno, de 0,867) e Serra (no segundo, de 0,595) da filiação 
religiosa a uma confissão evangélica pentecostal (2012, p. 323). 
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conduzem ao diálogo com os estudos eleitorais brasileiros anteriormente 

resenhados. Como os avanços e as lacunas da literatura precedente sugerem novos 

caminhos às pesquisas subsequentes, os objetivos e estratégias metodológicas do 

presente trabalho podem ser formulados de forma mais adequada. O primeiro passo 

nesse diálogo é dado a partir do conceito de classe: há sentido ainda utilizá-lo para a 

análise da composição social do eleitorado petista?   

 Como visto anteriormente, os questionamentos que escritos como os 

produzidos por Rennó em parceria com Cabello (2010) e Peixoto (2011) fazem ao 

conceito de classe dizem respeito à falta de influência dessa clivagem na decisão do 

voto a favor das candidaturas presidenciais petistas. Isso ocorre principalmente 

quando seus efeitos são comparados com os de outras variáveis tributadas como de 

maior valor explicativo, especialmente o “não alinhamento” ideológico, a avaliação 

governamental positiva e a ascensão social percebida. Embora essas críticas sejam, 

em boa medida, endereçadas a Singer e suas teorizações sobre o lulismo, elas 

resultam incapazes de abalar as estruturas fundamentais da argumentação do autor. 

Ademais, tais objeções à utilização do conceito de classe tampouco esgotam suas 

potencialidades para a análise da política no Brasil contemporâneo. Definidor, nesse 

sentido, é o uso da renda como critério para a mensuração das diferentes posições 

de classe. Embora tanto Singer quanto Rennó e associados incorram nessa mesma 

limitação, pode-se demonstrar que somente as formulações sobre o lulismo a ela 

sobrevivem. 

 Enquanto análise de classe da conjuntura política, parte relevante das 

formulações de Singer é afirmada para além de estratégias mais específicas de 

mensuração da estrutura sobre a qual se erguem as diferentes classes e frações de 

classe engajadas na disputa político-eleitoral. Nesse sentido, a obra do autor a 

respeito do lulismo é tributária do estilo de análise que descende dos escritos 

históricos de Marx (especialmente do 18 Brumário de Luís Bonaparte, 1997 [1852]) e 

se baseia exclusivamente na observação da movimentação política dos 

representantes classistas103. Nesse estilo, a dedução teórica do posicionamento 

político das classes é seu principal objetivo, o que torna acessório, por exemplo, o 

recurso aos esquemas de investigação empírica quantitativos mais aprofundados. 

                                                           
103 Nesse sentido específico, Singer produz eminentemente uma análise de classe da conjuntura 
política, conforme propõe Therborn (1983, p. 403). Para maiores detalhes sobre os mapas de classe 
marxistas, ver Capítulo 2 do presente trabalho.    
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Dessa forma, como peça central dessa engenharia construída teoricamente, a 

afirmação segundo a qual a camada “aquém do proletariado” é majoritária na 

composição social brasileira e, portanto, decisiva na arena eleitoral independe da 

influência do acesso diferencial à renda sobre o voto. Ao menos, independe da 

variação apurada a partir de dados individuais, como fazem os estudos realizados 

mediante o banco de dados do ESEB.  

A rigor, Singer propõe que incentivos advindos das ações governamentais, o 

que chama de “bases materiais do realinhamento lulista”, desencadeiam a adesão 

do subproletariado a Lula – lógica, aliás, semelhante àquela amplamente mobilizada 

pelos estudos acerca dos efeitos na decisão eleitoral dos programas sociais (aos 

quais o autor adiciona outros elementos de igual influência, como o acesso ao 

crédito e valorização do salário mínimo). Devido ao estilo de análise ao qual se filia, 

o autor do conceito de lulismo se satisfaz com a enunciação teórica da associação 

entre aqueles recursos materiais e o voto. Contudo, caso investisse na mensuração 

da magnitude estatística de tal associação, a utilização de um esquema de classes 

baseado em um estrato de renda104 o levaria a vieses consideráveis. Aliás, isso 

ocorreria por causa do mesmo motivo que torna inadequada a alegação, por parte 

de seus críticos, de que as clivagens de classe não influenciaram o voto em Lula, 

qual seja: quando outros parâmetros são considerados para caracterizar a estrutura 

de classes, uma mesma faixa de renda pode agrupar, em seu interior, posições de 

classes diferentes. Por conseguinte, isso também significa dizer que nos patamares 

inferiores da distribuição de rendimentos, por exemplo, situações materiais de 

existência diversas podem estar inadvertidamente amalgamadas.       

Tal problema é mais pronunciado especialmente quando o limite do estrato 

inferior de rendimentos é fixado em valores acima de uma unidade salarial. Assim, 

se um determinado estudo toma a renda individual como parâmetro e limita a menor 

faixa de sua tipologia num valor equivalente a dois salários mínimos, ele pode 

acabar por incorporar, numa mesma categoria, universos tão díspares quanto o do 

proletário urbano e o do pequeno camponês (SANTOS, 2002, 2005). Ou seja, num 

mesmo patamar, para utilizar exemplos bem vívidos, passam a se localizar, 

arbitrariamente, o arquetípico operário industrial, celetista, sindicalizado e 

                                                           
104 A rigor, Singer faz recorrentemente referências, ao longo de seu trabalho, a surveys eleitorais que 
utilizam a renda como um dos critérios de identificação dos entrevistados (ver especialmente 2012, 
“Apêndice”, p. 223-232). Embora referenciados, tais dados não são objeto de maiores análises por 
parte do autor.   
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minimamente qualificado que reside nos bairros populares das grandes cidades 

(com vencimentos em torno de dois salários mínimos), e o posseiro de área rural 

que sobrevive da agricultura de subsistência, em transição da condição de miséria 

via percepção de benefícios de programas sociais como o Bolsa Família (cujos 

parcos rendimentos mensais também se localizam abaixo dos dois salários!). 

Mesmo as comparações entre as condições de pobreza e miséria e o 

assalariamento mínimo revelam condições de existência ainda com diferenças 

bastante matizadas (esse seria o caso de indivíduos igualmente imersos em 

situações precárias de trabalho, como o camponês destituído supracitado e os 

empregados domésticos urbanos105). Portanto, no que concerne a essas posições 

de classe, a inserção na esfera das relações de produção capitalistas, ou a exclusão 

destas106, afigura-se como fator mais adequado para se compreender as razões 

pelas quais suas condições materiais de existência são diferentes. 

Trata-se de uma questão fundamental. Além de desvelar condições de vida 

distintas, a inserção em diferentes postos das relações sociais de produção 

influencia a produção de interesses materiais específicos em cada classe social 

(WRIGHT, 1985). Nesse sentido, mesmo que existam afinidades entre a fração 

subproletária e a classe trabalhadora típica, há de se compreender as 

particularidades dos interesses de cada uma. No caso da obra de Singer sobre o 

lulismo, o próprio autor se mostra, por um lado, ciente dessa condição ao salientar 

que o principal projeto do subproletariado é o de se integrar às relações de trabalho 

capitalistas. Por outro, suas formulações nesse sentido sobre a classe trabalhadora 

são limitadas, tendo como ponto alto suas aproximações ao engajamento dela na 

“coalizão produtivista” com o capital industrial na luta contra a desindustrialização. 

Assim sendo, faltam, em suas análises, maiores elucubrações a respeito da 

                                                           
105 Conforme Santos, tanto o produtor agrícola precário quanto os empregados domésticos urbanos 
ocupam posições destituídas de classe. De acordo com dados da PNAD 2006, a renda média 
individual de ambos igualmente assumia valores iguais ou abaixo do salário mínimo de então. 
Contudo, o acesso a recursos como a previdência social era consideravelmente diferente entre os 
dois: enquanto apenas 4,42% dos camponeses a ela tinha acesso, 31,91% dos domésticos nela 
estavam inscritos (2009, p. 273). Um maior acesso à previdência social, nesse caso, indica maior 
formalização do trabalho e, consequentemente, acesso a benesses mínimas dessa condição.  
106 Esses, contudo, não são os únicos parâmetros válidos para distinguir adequadamente as 
diferentes posições na estrutura de classes. Mormente, o presente trabalho se apropriará das teorias 
de extração neomarxista Wright (1985, 2000) sobre o assunto, bem como dos desenvolvimentos 
produzidos por Santos (2002, 2005, 2009) para a análise do caso brasileiro. Nessa abordagem, a 
posse de ativos produtivos materiais é também definidora da posição de classe de determinado 
indivíduo. Ver mais detalhes no capítulo a seguir.  
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composição das posições de classe do proletariado não destituído107, bem como dos 

interesses de classe que delas emergem. Certamente, não era objetivo do autor 

aprofundar as investigações sobre o proletariado e, além disso, as noções de 

“arbitragem” e “repolarização” se bastam para indicar a posição “no fundo da cena 

política” de tal classe (assim como dos capitalistas, seu antagonistas 

“fundamentais”). Entretanto, a ênfase na prevalência do subproletariado no período 

lulista acaba por subestimar os processos próprios de representação política 

específicos da classe trabalhadora.  

Ademais, embora André Singer absorva parâmetros mais sofisticados, 

advindos da obra seminal de Paul Singer, para definir o subproletariado enquanto 

fração de classe, a reconhecida falta de informações mais acuradas e atualizadas 

justamente sobre esse ator político fundamental faz com que aquele autor confunda, 

a seu próprio modo, posições de classe diferentes. Consequentemente, a 

desconsideração de mudanças históricas na composição das classes conduz 

algumas de suas formulações a imputar ao subproletariado interesses e esquemas 

de decisão do voto que são características de outras frações de classe, 

especificamente a do “proletariado propriamente dito” (para utilizar o termo do 

próprio Paul Singer, 1981). Nesse sentido, a sofisticada análise que empreende é 

mal informada pelas suposições que incorpora acerca dos delineamentos atuais do 

tecido social brasileiro. Assim, se o elemento “sobrante”, “destituído”, “aquém do 

proletariado” é característico da estrutura de classes capitalista no Brasil e, 

consequentemente, influente do ponto de vista eleitoral, igualmente o é o vasto 

contingente de indivíduos nas posições específicas da classe trabalhadora. Não 

obstante Singer evidenciar o decisivo papel exercido pelo primeiro grupo (uma das 

contribuições fundamentais de seu trabalho), a análise de classe da composição 

social do eleitorado de Lula e Dilma Rousseff precisa igualmente levar em 

consideração o elemento proletário típico. Isso significa avaliar se os trabalhadores 

brasileiros se fizeram representar politicamente no partido que os leva no nome (ao 

menos no que diz respeito a seus candidatos à presidência) e, se isso assim ocorreu 

durante o período Lula, quais foram os motivos.  

                                                           
107 Aqui, a noção de posição de classe é utilizada a partir do sentido empregado ao termo por Wright 
(1985, 1990, 2000). A noção de proletariado não destituído advém das análises de Santos (2009, 
2010) sobre a estrutura de classes brasileira. Ver mais detalhes no capítulo 2.  



71 

 

Para que objetivos como esse possam ser transpostos à investigação 

empírica, torna-se necessário recorrer à mensuração das diferentes posições da 

estrutura de classes. Além da crítica à estratégia “gradacional” (WRIGHT, 1985, p. 

34) na qual se baseia o delineamento das classes através do recurso à renda, é 

preciso reconhecer o caráter multifacetado das posições destituídas e trabalhadoras 

típicas da estrutura de classes brasileira. Entre elas, estabelece-se uma tênue linha 

que, embora pareça desautorizar as suposições em contrário, divide dois grandes 

agregados sociais com características próprias (SANTOS, 2009). Desconsiderar tais 

nuanças e seus desdobramentos sobre a esfera eleitoral significa recair nos 

problemas de confusão entre diferentes posições de classe, tal como os estudos 

analisados acima.  

Afirmar, contudo, que a estrutura de classes do capitalismo contemporâneo 

no Brasil conta com dois grandes agrupamentos de posições destituídas e 

trabalhadoras típicas não significa, per se, revelar quais interesses materiais se 

estruturam a partir deles. Nessa questão, especialmente, a sutil divisória entre os 

dois torna mais difícil o intuito de distinguir tais interesses e, mesmo em última 

instância, definir se tal distinção é factível. Ademais, o próprio conceito de interesse 

material de classe, e suas utilidades para a análise da política, é dado à 

simplificação, caso não problematizado adequadamente no campo da teoria. Ao 

defini-lo, “[...] a priori, como um atributo de uma posição objetiva”, ou ao tomá-lo “de 

uma vez por todas como preferências expressas por autores autônomos”, corre-se o 

risco de se perder de vista sua constituição enquanto elemento “socialmente 

construído” “[...] no meio do processo de luta e em meio às relações de dominação 

que esse processo engendra” (PERISSINOTTO, 2007, p. 116). Contudo, certo é 

que, sem uma delimitação objetiva das diferentes posições de classe, torna-se ainda 

maior o risco de se incorrer na mistificação daquilo que elas perseguem na esfera 

material. Por conseguinte, somente as abordagens nas quais aqueles dois 

agrupamentos estão inadequadamente ajuntados em um grande bloco social podem 

pressupor que as garantias materiais de certas ações de governo, como os 

programas sociais focalizados, associam-se aos interesses de ambos os grupos.  

Por definição, o PBF é um programa destinado à camada “aquém do 

proletariado” da estrutura de classes brasileira. Não por acaso, o desenho do 

programa, pensado para evitar ao máximo os “erros de exclusão e inclusão” e 
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potencializar o foco nas famílias elegíveis108, faz com que o perfil de seus 

beneficiários seja mormente composto pelos grupos que, sistematicamente, são 

excluídos do mundo do trabalho formal. Portanto, ao garantir direitos sociais 

essenciais aos “desconectados” “[...] do sistema social de produção” (SANTOS, 

2009, p. 463) e contribuir para aliviar as condições de vida severas por eles 

experimentadas, é plausível situar tal política no espectro de seus interesses 

materiais. Esse procedimento, entretanto, não encerra a questão. Embora 

essenciais, os recursos que auxiliam no alívio das severas condições de existência 

de parte desses grupos não confluem automaticamente para o que Singer tributa 

como seu projeto econômico essencial: justamente a inclusão nas relações de 

trabalho em bases capitalistas. Obviamente, como evidenciam Rego e Pinzani 

(2013), o Bolsa Família dota os indivíduos de uma maior autonomia em relação à 

severidade da pobreza e da miséria, o que auxilia no acesso aos postos de trabalho 

constituídos. Porém, o PBF não é a única variável a incidir nesse processo e, 

embora abrangente, não é extensível a todos os destituídos. Aliás, a própria 

condição de destituição pode ser reproduzida no âmbito do assalariamento por 

intermédio, entre outros fatores, da exclusão da posse de ativos (como a 

qualificação) ou recursos econômicos materiais (SANTOS, 2009, p. 464). Dessa 

forma, mesmo que se pudesse arbitrariamente atribuir quais os interesses materiais 

das posições de classe destituídas brasileiras simplesmente pelo intermédio de 

definições derivadas de sua inserção no plano da estrutura, o acesso ao Bolsa 

Família não bastaria para caracterizá-los adequadamente.  

Todavia, o fenômeno captado pela literatura das relações entre PBF e voto é 

o de sua associação com certos aspectos dos interesses materiais dos grupos 

“aquém do proletariado”. Nesse sentido, por maior que seja a capacidade do Bolsa 

Família de influenciar o voto de eleitores em outros agrupamentos sociais, através 

de seus efeitos “contextuais”  – como querem Soares e Terron (2008) e Marques et 

al. (2009) –, de sua exposição à controvérsia pública ou mesmo do efeito positivo 

junto àqueles que conhecem beneficiários (KERBAUY, 2011), seus desdobramentos 

no campo político-eleitoral são indissociáveis das escolhas protagonizadas pelos 

                                                           
108 Aliás, como salientado, entre outros, por Soares et al. (2010) (e destacado na subseção 1.1.1), é 
por estar adequadamente focado em seu público elegível, através de um desenho e 
operacionalização particulares, que o programa se torna antes capaz de minorar de forma mais 
pujante os números da miséria, em comparação com aqueles da pobreza, constituindo-se, outrossim, 
em um dos principais vetores da queda recente da desigualdade no país. 
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indivíduos nas posições destituídas da estrutura de classes no Brasil. Afinal, o 

esforço primordial de pesquisa dos estudos sobre o fenômeno é o de, para utilizar a 

imagem de Zucco (2010), demonstrar o impacto eleitoral do programa em locais 

pobres (para aqueles que se baseiam em dados agregados) e entre eleitores pobres 

(para os que utilizam dados individuais). Por um lado, nos termos da análise de 

classe, pode-se então propor que a grande contribuição da literatura sobre PBF e 

voto é precisamente a de evidenciar, em seus próprios termos, que o programa se 

articula com os interesses materiais desses grupos. Por outro, o mesmo marco 

teórico ajuda a desvelar que a maior limitação dessa produção acadêmica é a de 

justamente estar centralizada em tais grupos excluídos economicamente. 

Consequentemente, os desdobramentos eleitorais que desvelam são dificilmente 

extensíveis a outras classes e frações de classe, inclusive o proletariado 

propriamente dito. Assim sendo, somente de posse das descobertas empreendidas 

por essas pesquisas, a análise da composição social do eleitorado presidencial 

petista resulta incompleta.   

De resto, são os delineamentos mais sofisticados da literatura a respeito das 

relações entre Bolsa Família e escolha eleitoral que atestam as limitações dos 

efeitos políticos do programa. Como já largamente exposto, enquanto variável 

eleitoral, o PBF  

(1) ganha maior poder explicativo quando associado a outros elementos 

característicos da dispersão geográfica do desenvolvimento econômico no Brasil: a 

tendência ao voto pragmático pró-governo nas áreas mais pobres e dependentes do 

setor público da economia, o que Zucco (2011) chama de “development connection”; 

a premiação eleitoral, também registrada nos municípios mais pobres, à injeção de 

recursos adicionais à economia local – o que ajuda a explicar parte de seus efeitos 

contextuais, como demonstram Soares e Terron (2008); 

(2) auxilia, primordialmente, a entender o processo de interiorização da 

votação de Lula em sua reeleição. Se este não é um fenômeno inédito (ZUCCO, 

2008; TERRON, 2009), é principalmente a amplitude do programa que proporciona a 

inserção de Lula nele. Para falar com Soares e Terron (2008; TERRON, 2009), o 

PBF influencia a formação de “territórios eleitorais” de apoio ao petista em áreas de 

baixa densidade populacional, e igualmente diminuta influência eleitoral, 

estruturados primordialmente na porção rural do país; 
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(3) não foi capaz de determinar, sozinho, a vitória de Lula em 2006. Embora 

as posições nesse sentido variem da articulação com outros determinantes (ZUCCO, 

2008, 2011) à desconsideração da influência do programa (consubstanciada na 

afirmação de Canêdo-Pinheiro (2009), segundo a qual o petista teria sido eleito 

mesmo se tal política jamais tivesse existido), ajudam a evidenciar que um bom 

conjunto de variáveis incidiu sobre a votação do petista e não foi adequadamente 

explorado pela literatura.        

A rigor, os escritos sobre PBF e voto chegam a revelar que outras variáveis 

possuem valores explicativos tidos como semelhantes ou maiores para compreender 

as razões da reeleição de Lula, mas não empreendem maiores investigações a partir 

das mesmas. Esse é o caso da votação do petista no pleito que marcou sua 

ascensão à presidência. Ao acrescentá-la em seus modelos multivariados, escritos 

como os de Soares e Terron (2010) e Canêdo-Pinheiro (2009) revelam que o ex-

operário estabelece um eleitorado em 2002 e o mantém em 2006, com acréscimo de 

novas bases – um processo, aliás, que se inicia quando o bônus dos programas 

sociais ao candidato governista não o favorecia. Caso esses autores estejam certos, 

não somente a necessidade de se explorar outros elementos para se compreender a 

constituição do eleitorado presidencial petista se torna mais clara, como o próprio 

pressuposto de que houve uma mudança de bases entre 2002 e 2006 precisa ser 

reconsiderado.     

 Essas lacunas da literatura sobre PBF e voto inspiram a retomada de 

investigações a respeito da construção social dos interesses materiais classistas e 

seus desdobramentos políticos. Especialmente, nesse quesito, torna-se imperativo 

atentar para aqueles relacionados ao universo da classe trabalhadora, tomando-os 

de forma específica, sem subsumi-los aos interesses característicos de outras 

posições sociais. Todavia, a postura de se adicionar outros incentivos materiais aos 

modelos explicativos das escolhas eleitorais pode ainda resultar limitada. Isso ocorre 

quando se desconsideram as diferentes formas de mediação entre o plano estrutural 

e a representação política que ativam os interesses no momento da decisão do voto. 

Descurando-se dessas características da afirmação das classes no plano político, 

passa a ser tributado ao incentivo material um poder de determinação que não lhe é 

próprio, e a ação política que suscita acaba por ser tomada como mecânica, 

automática, linear.  
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 Desse modo, não se trata apenas de identificar a suposição arbitrária de que 

os programas sociais podem ser associados ao espectro de interesses da classe 

trabalhadora, substituindo-os por outros elementos materiais propriamente 

relacionados a tal classe, mas também de explicitar os atores que traduzem seus 

interesses objetivos em ação política e as formas pelas quais o fazem. Se esse é um 

princípio válido, faltaria à lógica subjacente aos estudos sobre PBF e voto o 

elemento mediador das estratégias dos partidos políticos e suas lideranças na 

mobilização dos eleitores através de identidades de classe e, consequentemente, da 

persecução de seus interesses materiais. Por extensão, se o caso é de identificar 

lacunas e apresentar soluções, o princípio enunciado por Adam Przeworski (1989, p. 

123) precisa ser levado em conta: “[...] a importância relativa de uma classe como 

determinante do comportamento eleitoral é uma consequência cumulativa de 

estratégias empreendidas por partidos políticos de esquerda”.     

 Sem atentar para tais peculiaridades, a literatura acerca do impacto eleitoral 

dos programas sociais somente poderia se basear na análise da bonificação eleitoral 

de um recurso garantido via Estado: é dependente, aliás, desse princípio explicativo. 

Certo é que, através dele, os estudos sobre programas sociais e voto explicitam 

propriedades fundamentais dos padrões de votação do eleitorado brasileiro, como a 

tendência pró-governo das áreas menos desenvolvidas economicamente. Ademais, 

uma leitura mais drástica a partir desse arcabouço conceitual poderia propor que a 

característica de constituency dilluting (ZUCCO, 2010; BORGES, 2013) do sistema 

eleitoral brasileiro concorreria para neutralizar as possíveis influências da estrutura 

de classes sobre o voto no Brasil. Afinal, a adoção de políticas de elegibilidade 

universal destinadas aos pobres tende a ser rentável eleitoralmente ao governo, 

independentemente de quais interesses classistas os partidos da coalizão governista 

representem. No caso do PT, essa característica poderia desobrigar o partido a 

representar os grupos em sua base original (os trabalhadores organizados, 

sindicalizados, por exemplo) em favor do apelo aos grupos destituídos. Sem 

definições claras no sistema partidário, outras identidades suplantariam a filiação 

classista como norteadora da ação política e fatores de curto prazo, como a própria 

avaliação governamental, ganhariam proeminência sobre a decisão eleitoral 

individual. Essa é, aliás, uma chave de leitura que guarda muitas semelhanças com 

a tese de Singer a respeito do lulismo. Nela, é o realinhamento capitaneado pela 

adesão do subproletariado a Lula que permite que o presidente estabeleça uma 
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relação de arbitragem com as classes fundamentais do capitalismo brasileiro, 

acenando aos seus interesses originais via “reformismo fraco”. A principal diferença 

entre eles, porém, reside na não anulação da luta de classes, por parte de Singer: 

como visto, ela passa ao fundo da cena devido ao destaque obtido pela 

repolarização do cenário, via disputa política entre ricos e pobres.   

Como resultado, ou a representação política das classes é desprovida de 

sentido pelos constrangimentos do próprio sistema político, ou se restringe a um 

papel secundário no atual período histórico. Tanto os argumentos de Zucco (2010) e 

Borges (2013) no que concerne ao feitio de constituency dilluting da disputa eleitoral 

brasileira quanto os de Singer (2012) sobre a repolarização do lulismo ilustram, 

mediante ênfases diversas, a situação peculiar na qual a garantia de determinados 

recursos materiais, via Estado, aos grupos “aquém do proletariado” arrefece as 

próprias influências das clivagens de classe sobre a disputa político-eleitoral.  

Há, porém, um problema comum nesses argumentos. Uma diluição da 

representação classista, que deles pode ser depreendida, levaria ao declínio do que 

alguns estudos eleitorais de origem anglo-saxônica conceituam como “voto de 

classe” (class voting). Desse modo, não mais seria possível associar a votação de 

determinados partidos a posições na estrutura de classes. Geoffrey Evans (2012), 

talvez o principal expoente dessa tradição intelectual, demonstra que isso somente 

ocorreu na Grã-Bretanha, após a guinada ao centro do Partido Trabalhista, com o 

advento do movimento “New Labour”. Uma vez que os trabalhistas se distanciaram 

de posições características da esquerda acerca de questões como desigualdade e 

redistribuição de renda, os sinais ideológicos oferecidos aos eleitores pelo sistema 

partidário enfraqueceram e o voto de classe entrou em derrocada. Restaria saber se, 

no caso brasileiro, o engajamento dos governos Lula no esquema constituency 

dilluting, ou na repolarização lulista, causaria efeito similar. Por um lado, a própria 

mudança de estratégia do PT, já em 2002, com a ampliação de seu arco de alianças 

para além do campo de esquerda e consequente busca de apoio entre outras 

parcelas do eleitorado brasileiro situadas no espectro político-ideológico, seria mais 

um indício, desde então, de enfraquecimento do apelo de classe das candidaturas 

presidenciais do partido. Por outro, os ganhos de bem-estar durante os dois 

primeiros mandatos petistas na Presidência da República, ao menos a princípio, 

envolveram também o proletariado: por intermédio deles, consequentemente, os 

cálculos eleitorais petistas continuaram a incluir tal classe. No sentido contrário, seria 
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esse um motivo plausível para avalizar a permanência do voto de classe durante 

esse período.  

A rigor, essas elucubrações somente podem ser respondidas por meio da 

investigação empírica acerca desse esquema de escolha eleitoral. É o que o 

presente trabalho tem como objetivo primordial – analisar o voto de classe durante 

os anos Lula. Após esse exercício de resenha crítica inicial, as formas pelas quais 

tal escopo será abordado passam a ser desenvolvidas.      
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CAPÍTULO 2 – ESTRUTURA DE CLASSES E INTERESSES MATERIAIS 
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No capítulo anterior, o diálogo crítico com os avanços e lacunas dos estudos 

eleitorais brasileiros recentes desaguou na formulação do objetivo fundamental do 

presente trabalho: analisar o voto de classe durante as eleições presidenciais da 

década de 2000 no Brasil. Tal espaço de tempo – que se estende da primeira 

eleição vitoriosa de Lula, em 2002, passa por sua recondução à presidência, em 

2006, e se encerra no pleito de 2010, vencido por Dilma Rousseff – compreende, 

como bem lembra Santos (2010), o único ciclo nos períodos de democracia no Brasil 

no qual um presidente reeleito é sucedido por uma candidata de seu partido. Uma 

vez que, nesse recorte histórico, a decisão de votar naqueles candidatos foi 

influenciada por certas clivagens sociais, conforme suscitam as pesquisas que 

analisaram seus êxitos eleitorais, aqui se busca averiguar se a inserção em uma 

determinada posição de classe é uma delas – questão, outrossim, não respondida, 

ou abordada a partir de patentes limitações, pela literatura precedente. 

 Necessariamente, para cumprir o escopo primordial de analisar o voto de 

classe nas candidaturas presidenciais do Partido dos Trabalhadores durante o 

recorte histórico em tela, um roteiro de formulação teórico-metodológica precisa ser 

seguido. Em sintonia com a resenha crítica anteriormente produzida, é possível 

alicerçar os segmentos de tal roteiro na contraposição às principais lacunas 

identificadas nas obras dos autores com os quais até aqui se dialogou. 

Em primeiro lugar, diante das limitações do recurso à renda como critério para 

definir classes sociais e da falta de dados, por parte de André Singer, acerca da 

composição atual do subproletariado – bem como do edifício social no qual se insere 

–, abre-se a possibilidade de executar uma mensuração alternativa da constituição 

da estrutura de classes no Brasil. Para tanto, torna-se necessário atentar para a 

variação dos diferentes grupamentos classistas durante o período de abrangência 

do estudo. Nesse sentido, é preciso decompor as posições de classe que estão 

indevidamente amalgamadas nas abordagens empíricas dos estudos supracitados – 

procedimento que demanda estratégias metodológicas igualmente sensíveis às 

especificidades da formação social brasileira (especialmente no que se refere às 

diferenças entre posições estabelecidas e destituídas no interior do proletariado), 

mas que se baseie em parâmetros alternativos na formulação de uma tipologia de 

classes. Tais pressupostos são encontrados nas abordagens neomarxistas de 

análise de classe (como antes ressaltado, nomeadamente nas obras de autores 
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como Wright e Santos) e seus esquemas conceituais alicerçados na inserção em 

relações de exploração e posse de ativos econômicos. 

Esse procedimento de mensuração quantitativa da estrutura de relações 

classistas, ao mesmo tempo que é preliminar, torna-se condição necessária para o 

entendimento das tendências de voto de classe. Ou seja, de posse de uma tipologia 

de classes, será possível vislumbrar como os indivíduos imersos nas diferentes 

posições por ela descritas se comportam eleitoralmente. Dessa forma, para os 

objetivos aqui postos, a análise da estrutura oferece à investigação sobre escolha 

eleitoral uma repartição esquemática em três diferentes agrupamentos classistas: 

posições de classe privilegiadas, a classe trabalhadora “ampliada” e o conjunto dos 

grupos economicamente destituídos. É a partir da inserção nesses agrupamentos 

que se questionará acerca das escolhas eleitorais individuais. Quais desses grupos 

constituíram a base eleitoral de Lula e Dilma Rousseff durante o período estudado? 

É possível se falar em voto de classe nas candidaturas petistas? Há mudanças 

substanciais nesse tipo de representação no decorrer das três eleições analisadas? 

Tal posicionamento pressupõe o enfrentamento de algumas questões teórico-

metodológicas. 

Em termos metodológicos não se tratará de saber, por intermédio da 

modelagem multivariada – como faz parte majoritária dos estudos sobre eleições e 

classe no Brasil –, se a posse de um certo quantum de renda é explicativa de 

determinada tendência de voto. Antes, pelo contrário, o que será analisado são os 

padrões de votação dos agentes imersos em tal ou qual posição de classe – tarefa 

que, em si mesma, implica a escolha por uma abordagem metodológica que tome o 

comportamento eleitoral individual como cerne, em vez de uma análise 

simplesmente baseada em dados territoriais. Nesse sentido, justifica-se a escolha 

por uma estratégia de investigação empírica que parta de dados agregados, mas 

estime, a partir deles, as opções individuais dos eleitores. Nomeadamente, essa 

estratégia de pesquisa é contemplada pela utilização das técnicas de inferência 

ecológica, especialmente as formuladas por King (1997) e King et al. (2008). Além 

de necessária frente aos objetivos propostos e escolhas teóricas empreendidas, tal 

opção também é feita em face dos dados disponíveis para a análise. Nessa seara, 

tanto contam as limitações dos bancos de dados de pesquisas survey mais 

destacados – tais como o “recall error” das escolhas eleitorais, presente no ESEB, 

por exemplo (ZUCCO; POWER, 2013) – quanto as possibilidades interessantes e 
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inexploradas oferecidas à pesquisa pelas bases de microdados109 de instituições de 

pesquisa nacionais, tais como as mantidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Por fim, para dar conta do objetivo primordial de compreender, em termos das 

clivagens classistas, a composição do eleitorado presidencial petista no período 

considerado, o presente estudo baseia-se numa abordagem que relaciona o 

posicionamento individual na estrutura de classes com o comportamento eleitoral. 

Essa forma de associação entre dois domínios sociais diferentes, ao contrário do 

que a simplicidade da formulação sugere, não pode ser afirmada sem a observação 

de uma série de pressupostos teóricos e cuidados na construção do esquema 

analítico que a subjaz. Desse modo, ao se optar, como aqui será feito, pela 

mobilização do conceito de interesse material como elemento mediador entre a 

“entrada” estrutural das relações de classe e a “saída” política do voto, é preciso se 

ter em conta que esse processo não se molda de forma mecânica ou inescapável – 

é, antes, construído politicamente no âmbito das democracias representativas 

contemporâneas. 

Em um sentido estrito, a utilização de um aporte conceitual unificado sobre o 

contínuo que se estende da localização de classe ao voto, passando pelos 

interesses materiais, permite que o escopo de análise do presente trabalho seja 

ampliado. Dessa forma, em substituição às abordagens extremamente focadas em 

certos grupos destituídos da estrutura social brasileira e seus interesses objetivos 

peculiares, será empreendida uma investigação com base em um conceito de 

interesse aberto ao inquérito empírico dos demais agrupamentos classistas. Por 

intermédio dele, pode-se desenvolver uma compreensão mais matizada acerca dos 

ganhos e perdas materiais, durante o recorte histórico em pauta, dos diversos 

grupos partícipes das relações de classe do capitalismo brasileiro atual. 

Consequentemente, a influência dessa variação sobre o comportamento eleitoral 

individual poderá ser analisada de modo mais amplo. Portanto, relacionado ao fito 

de mensurar objetivamente as dimensões atuais das diversas posições da estrutura 

                                                           
109 “Microdados são bancos de dados em que os casos/registros (linhas) são as próprias unidades de 
coleta de informação. No caso de pesquisas sociais por questionários, trata-se dos indivíduos 
respondentes. [...] A noção de microdados se contrapõe à de dados agregados, nos quais os casos 
são coletividades ou unidades-resumo das informações obtidas a partir dos microdados. Tais 
agregações podem ser, por exemplo, domicílios, setores censitários, áreas de ponderação, distritos, 
municípios, setores de atividade econômica etc. A partir dos microdados é possível produzir dados 
agregados” (BARBOSA, 2013, p. 1).  



82 

 

de classes brasileira, será elaborado, a partir de uma adaptação à realidade 

brasileira das formulações de Wright (1990, 2000) sobre os interesses materiais, um 

quadro comparativo ampliado acerca dos ganhos de bem-estar material dos 

agrupamentos classistas destacados para a análise – posições de classe 

privilegiadas, trabalhadoras “ampliadas” e destituídas.  

Em um sentido amplo, todavia, o recurso a um esquema de análise mediado 

pelo conceito de interesses materiais constitui-se numa escolha teórica, dentro de 

um conjunto de possibilidades igualmente válidas – sua adoção, portanto, não 

garante que todas as tendências eleitorais concretamente apuradas sejam 

compreendidas de maneira adequada. Tomando como pressuposto fundamental a 

noção de que, somente através da verificação empírica, é possível se demonstrar 

que as identidades de classe fazem, ou não, sentido para as escolhas eleitorais dos 

indivíduos em conjunturas eleitorais diversificadas, torna-se necessário desenvolver 

um aporte analítico capaz de igualmente demonstrar os limites dessa forma de 

filiação política. Ademais, a discussão teórica que tal problemática engendra é 

avessa a consensos de qualquer sorte. Trata-se, portanto, de se posicionar em 

relação a alguns pressupostos fundamentais, sendo o principal deles resumido nos 

questionamentos sobre a relação entre estrutura e organização política das classes 

– a primeira antecede a segunda (PRZERWORSKI, 1989)? Os vínculos entre as 

duas têm um caráter determinístico (WRIGHT, 2000)? 

 Para fins de exposição dos empreendimentos analíticos que aqui serão 

desenvolvidos, o roteiro de formulação acima delineado pode ser decomposto em 

dois movimentos. Como visto, uma vez que os questionamentos sobre o 

comportamento político são precedidos por investigações acerca das relações de 

classe e dos interesses objetivos que delas emanam, pode-se afirmar, utilizando os 

termos do marxismo clássico, que se trata de um movimento de análise estrutural e 

outro superestrutural. Isto é, um primeiro – que será desenvolvido no presente 

capítulo –, no qual serão modeladas as posições na estrutura de classes do Brasil 

contemporâneo, bem como diferenciados os interesses materiais a elas 

relacionados; e um segundo – base para as formulações que serão produzidas no 

terceiro e último capítulo do presente trabalho –, em que se buscará compreender as 

associações estabelecidas entre inserção em posições de classe diferenciais e 

escolha eleitoral pelas candidaturas presidenciais petistas no período histórico 

considerado para análise. 
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 No que segue, antes de propriamente desenvolver as análises sobre as bases 

infraestruturais do voto de classe, impõe-se discorrer a respeito das abordagens 

teóricas elencadas para tanto – o arcabouço conceitual da vertente “neomarxista” de 

análise de classes.  

   

2.1 AS ABORDAGENS NEOMARXISTAS SOBRE AS ESTRUTURAS DE CLASSES 

NO CAPITALISMO ATUAL 

 

Entre os comentaristas contemporâneos, há um certo consenso quanto ao 

caráter lacunar do conceito de classes na obra de Marx110. Embora tal conceito 

tenha ocupado posição fundamental no edifício conceitual do materialismo histórico, 

não foi alvo de maiores sistematizações por parte de seu principal formulador. Não 

há, no espólio teórico marxiano, obra que trate especificamente da questão; a 

passagem d’O Capital projetada para conceituá-lo de forma mais detalhada é, 

ademais, deixada inacabada. Tal trecho, em vez de maiores esclarecimentos, 

oferece somente alguns apontamentos iniciais e uma pergunta não respondida: “o 

que é uma classe?” (MARX, 1979, p. 79). Como o próprio clássico não pôde resolvê-

la, os que, desde então, mobilizam o aparato teórico marxiano para a análise de 

classe precisam enfrentá-la de alguma maneira.  

Para os que intentam fazê-lo tendo como base empírica a análise das 

sociedades de classe atuais, trata-se de um trabalho ainda mais árduo, devido ao 

distanciamento do contexto histórico que deu vazão ao conceito original de Marx. O 

contraste se torna claro ao se observar as parcas linhas do trecho inacabado d’O 

Capital. Nele, o autor se debruça basicamente sobre as classes fundamentais do 

capitalismo: operariado, capitalistas e latifundiários – ênfase que não o torna alheio 

aos problemas postos pelas zonas limítrofes entre elas. Nesse sentido, chega a 

ressaltar que nem na Inglaterra de sua época, país, segundo o próprio, no qual a 

modernidade se encontrava mais desenvolvida, a sociedade de classes se 

apresentava “em toda a sua pureza”. Isso porque “[...] também, na sociedade 

inglesa, [existiam] fases intermediárias e de transição, que [obscureciam], em todas 

as partes [...], as linhas divisórias” entre as “três grandes classes modernas” (1979, 

p. 100). Contudo, justamente por estar interessado nas relações entre as classes 

                                                           
110 Cf.: Elster (1986), Giddens (2011) e Wright (1985). Para um apanhado das formulações teóricas 
de autores marxistas contemporâneos sobre as classes, ver Miguel (1998).  



84 

 

fundamentais, Marx julgava “indiferente”, ao menos para os objetivos de sua 

argumentação, a existência dessas fases intermediárias. Esse foco nos 

agrupamentos classistas básicos é elucidativo do “mapa polarizado de classes” que 

emerge do texto marxiano: as relações, em sua base, entre trabalhadores que 

vendem a própria força de trabalho e capitalistas detentores dos meios de produção 

são as mesmas que, em si, caracterizam o modo de produção111. No estágio 

histórico de desenvolvimento capitalista captado por sua obra, são elas, ademais, 

que se sobressaem. 

No capitalismo atual, pelo contrário, são justamente as “fases intermediárias e 

de transição” entre capitalistas e trabalhadores que se complexificam e desafiam a 

análise de classe. Entre outros diagnósticos, o crescimento, entre os assalariados, 

de ocupações especializadas e do aparato gerencial, aliado ao aprofundamento da 

concentração da posse dos meios de produção, desafia a imagem de uma 

sociedade de classes puramente polarizada (WRIGHT, 1985, p. 9). 

Contemporaneamente, portanto, o questionamento por ele deixado em aberto 

somente pode ser respondido mediante esquemas conceituais que se demonstrem 

capazes de compreender a complexidade de sociedades nas quais as “classes 

médias” se tornam agrupamentos classistas decisivos e incontornáveis – tal é o 

objetivo que se propõe Erik Olin Wright em seus escritos.  

Para o desafio de demonstrar “o que constitui uma classe” – o qual se coloca 

literalmente –, Wright (1985, p. 16) adiciona o de analisar a condição de classe dos 

vastos contingentes de indivíduos nas sociedades capitalistas contemporâneas que 

não podem ser caracterizados nem como capitalistas nem como proletários, ou, para 

falar com o próprio, que ao mesmo tempo estão, contraditoriamente, localizados nas 

duas classes. Ao longo de sua volumosa obra a respeito do assunto, o caráter 

contraditório daquelas localizações é analisado através do desenvolvimento de duas 

abordagens sobre a estrutura de classes: a “contradictory class locations approach” 

                                                           
111 Conforme Wright (1985, p. 6-8), Marx, em linhas gerais, vale-se de dois tipos de “mapas” ao se 
referir às classes sociais no capitalismo. Um refere-se às estruturas abstratas das relações de classes 
(ou das categorias abstratamente concebidas para dar conta das diferentes formas de inserção dos 
indivíduos na esfera da produção) e resulta na simples polarização capitalistas versus proletários. O 
outro, por sua vez, reporta-se à ação concreta das classes e de seus representantes políticos numa 
dada conjuntura (resultando, como 18 Brumário de Luís Bonaparte, 1997, na enumeração de várias 
classes e frações de classe). Embora o sociólogo estadunidense afirme que, nos últimos escritos 
marxianos, essas duas perspectivas pareciam se aproximar mais, é com o mapa advindo do “plano 
de abstração do modo de produção” (1985, p. 10-11) que trava debate, tomando-o, por extensão, 
como a contribuição primordial da obra do clássico para a análise do fenômeno.  
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(“abordagem das localizações contraditórias de classe”) e a “multidimensional 

exploitation approach” (“abordagem da exploração multidimensional”) (WRIGHT, 

1990, p. 301). Devido ao seu característico processo de produção teórica, marcado 

por várias fases de proposição, autocrítica e reformulação, ambas oferecem 

respostas significativas, em diferentes momentos de seu trabalho, ao problema da 

inserção das classes médias naquela estrutura. Embora a segunda tenha 

originalmente sido pensada como uma substituta da primeira, desde as publicações 

de final da década de 1980, o autor trabalha com uma síntese entre elas112.  

Esse constante processo de reformulação, além de demonstrar o esforço de 

Wright em superar, numa chave renovada ou “neomarxista113”, o “embaraço” (1990, 

p. 3) imposto pela existência das classes médias ao esquema originalmente 

polarizado de classes do marxismo, é igualmente elucidativo das tentativas do autor 

de não se afastar dos pressupostos teóricos dessa tradição. Nesse sentido, sua 

filiação a tal corrente, antes do que um elogio escolástico, ocorre pela escolha 

deliberada de se adequar aos “constrangimentos teóricos” (1985, p. 26-37) que dela 

são constitutivos. Ou seja, antes de propriamente formular seus modelos conceituais 

para a análise de classe, o autor empreende uma leitura sobre os elementos 

substanciais que o quadro teórico marxista oferece à compreensão do fenômeno. 

Tais elementos são, ademais, as fronteiras no interior das quais sua obra é 

construída.  

Em sua acepção mais simples, as classes são conceituadas por Wright (1994, 

p. 45) como “[...] categories of social actors defined by the property relations which 

generate exploitation”. Delineado dessa maneira, o conceito de classe tem um 

conteúdo (1) relacional – antes do que gradacional – e revelador de relações (2) 

contraditórias – geradoras de interesses antagônicos, enquanto tal –, pois (3) 

baseadas na exploração, que, por sua vez, decorre da posse de recursos produtivos 

escassos. Conforme a interpretação do autor, essas são as “propriedades 

estruturais” do conceito de classes sociais (1985, p. 34), tal qual traçado pelo 

                                                           
112 A contraditoy class locations approach é incialmente formulada nos escritos que antecedem o livro 
Classes (Wright, 1985) e retomada em larga medida em The debate on classes (1990) e Class 
Counts (2000 [1997]). Já a multidimensional exploitation approach é introduzida em Classes, a partir 
de um diálogo com a obra de John Roemer. Em The debate on classes, principalmente no último 
capítulo (“Rethinking, once again the concept of class structure”), uma fusão entre os pressupostos 
das duas é pioneiramente formulada e, desde então, mantida em larga medida. Para os fins do 
presente trabalho, será considerada essa versão mais acabada de seu aparato conceitual.  
113 Para uma caracterização das teorias de classe formuladas por Wright como neomarxistas, ver: 
Bertoncelo (2009), Santos (2002) e Santos e Scalon (2010).  
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marxismo. Consequentemente, são os constrangimentos teóricos mais prementes 

para a formulação de um conceito de estrutura de classes apto à análise da 

realidade nas sociedades contemporâneas. Seus pormenores, antes de tudo, devem 

ser levados em consideração. 

(1) Ao contrário de um esquema de estratificação dos indivíduos através de 

uma quantidade possuída de certo atributo – como a renda, por exemplo –, uma 

tipologia de classes define uma matriz de relações sociais de produção114. Como 

extensão de um fenômeno relacional, a estrutura de classes não pode ser concebida 

como uma gradação de estratos estanques, mas como um conjunto de posições – 

ou localizações – dentro de relações de classe (WRIGHT, 2000, p. 23).  

(2) Todavia, as propriedades relacionais do conceito de classes marxista 

restariam incompletas sem a qualificação do tipo de relação em questão – que é a 

do antagonismo de interesses de indivíduos ligados pela exploração. Conforme o 

próprio Wright (1985, p. 35-36) propõe, “‘antagonistic’ means that the relations which 

define classes intrinsically generate opposing interests, in the sense that the 

realization of the interests of one class necessarily implies the struggle against the 

realization of the interests of another class”. A conexão entre a exploração e o 

caráter antagônico dos interesses materiais por ela gerados representa o ponto 

fulcral das propriedades estruturais do conceito de classe. Por um lado, enquanto 

uma relação, o elo entre indivíduos em classes opostas se baseia numa 

interdependência entre seus interesses materiais (WRIGHT, 2000, p. 10).  

(3) Por outro, somente é possível falar em interesses antagônicos em tais 

relações devido ao fato de que a exploração em seu âmago decorre dos direitos de 

propriedade que determinados indivíduos estabelecem sobre os recursos produtivos. 

Portanto, afirma Wright (2000, p. 10), dado que “the material welfare of one group of 

people causally depends on the material deprivations of another”, o conceito de 

exploração ajuda a desvelar que tal forma de privação “involves the asymmetrical 

exclusion of the exploited from access to certain productive resources”. Contudo, a 

interdependência da relação de exploração somente se revela em sua plenitude 

quando há apropriação, por parte dos que controlam os recursos materiais, dos 

frutos do trabalho dos explorados. Somente nesse sentido o bem-estar dos primeiros 

                                                           
114 Segundo Wright (1985, p. 37): “The fundamental basis of exploitation is to be found in the social 
relations of production”. Trata-se de um dos constrangimentos fundamentais da teoria de classes 
marxista.  
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depende do esforço dos segundos. Nos casos em que não há exploração (nem, por 

extensão, interdependência de interesses materiais), estabelece-se uma relação de 

opressão econômica, na qual “[...] the welfare of the oppressor depends simply on 

the exclusion of the oppressed from access to certain resources, but not their effort” 

(2000, p. 11).  

Posto que as relações de classes se estruturam a partir dessas propriedades, 

as formas como elas incidem sobre a vida social podem ser analisadas com maior 

propriedade. Em acréscimo, a apreciação de tais tipos de influência possibilita a 

ampliação do próprio arco analítico das estruturas de classe contemporâneas. 

Dessa maneira, Wright assinala que a inserção comum dos indivíduos em polos 

antagônicos da estrutura de relações de exploração gera efeitos sociais 

característicos: efeitos de classe. Trata-se de mais uma interpretação, por parte do 

sociólogo estadunidense, dos constrangimentos teóricos do marxismo. Ao formular 

acerca dos “class-generated effects” (1990, p. 280), o autor toma posição frente a 

um dos problemas conceituais fundamentais daquela tradição: a relação entre 

estrutura e superestrutura.  

Nesse ponto, a influência do texto marxiano é notável. Assim como o Marx de 

Para a Crítica da Economia Política, para o qual as superestruturas simbólicas, 

políticas e culturais se erguem a partir das relações sociais de produção 

determinadas pelo desenvolvimento histórico (1982, p. 25), Wright posiciona os 

principais class-generated effects no plano ideológico e político. Para o teórico 

neomarxista, a inserção dos indivíduos em relações de exploração condiciona seus 

interesses materiais, além de moldar as formas como percebem (consciência de 

classe) e se organizam na consecução de tais interesses (formação de classes), 

bem como os conflitos os quais se enredam ao longo desse processo (luta de 

classes)115. Não por menos, a análise de classe é por ele concebida como uma 

“especialidade de variável independente” – ou, para continuar com o jargão 

econométrico, “explicativa” – (2000, p. 1) cujo núcleo, a estrutura, não pode ser 

reduzida aos efeitos que gera116.  

                                                           
115 Os conceitos de formação, consciência e luta de classes possibilitam a Wright ampliar o horizonte 
de suas investigações empíricas. Principalmente através da análise comparativa de resultados de 
pesquisas surveys, utiliza-os para compreender a associação entre os planos estrutural e político-
ideológico das sociedades capitalistas contemporâneas. 
116 Embora afirme que as classes são uma “causa social pervasiva” (2000, p. 1), Wright assinala que 
tal conceito somente é explicativo de fenômenos sociais empiricamente observáveis por ser capaz de 
auxiliar na compreensão de class-generated effects, tais como a consciência, formação e luta de 
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[...] classes have a structural existence which is irreducible to the kinds of 
collective organizations which develop historically (class formations), the 
class ideologies held by individuals and organizations (class consciousness) 
or the forms of conflict engaged in by individuals as class members or by 
class organizations (class struggle) […] such class structures impose basic 
constraints on these other elements in the concept of class (WRIGHT, 1985, 
p. 28).  

 

Há de se ressaltar que, ao conceber as relações de classe como produtoras 

de class-generated effects, Wright o faz a partir de uma compreensão não 

determinística, o que fica claro ao se observar suas interpretações sobre o mais 

relevante desses efeitos: os interesses materiais. Em vez de concebidos como 

engolfados na pura determinação estrutural, a leitura do autor permite identificá-los 

como a principal das “comunalidades” forjadas por aquele tipo de relação117. O foco 

de sua análise, consequentemente, desloca-se para a maneira pela qual as 

fronteiras postas pelas estruturas de classe, nas diferentes sociedades, moldam-

nos, bem como para a ação dos indivíduos no interior dessas cercanias. Assim 

sendo, ao agirem em busca de seus interesses materiais, os indivíduos se deparam 

com alternativas, estratégias e saídas similares. Isto é, uma vez imersos em 

localizações semelhantes das relações exploratórias de produção, e por partilharem 

de iguais condições materiais por elas proporcionadas, os indivíduos compartem 

“dilemas e trade-offs” (1990, p. 286) parecidos na busca por maior poder econômico 

ou pela simples ampliação de seu bem-estar material118. 

Frente ao objeto de estudo mais distintivo de sua obra, a inserção das classes 

médias na estrutura de classes das sociedades capitalistas contemporâneas, a 

posse desse cabedal de conceitos fundamentais proporciona a Wright um melhor 

posicionamento. Dentre eles, especialmente os conceitos inter-relacionados de 

                                                                                                                                                                                     
classes (1990, p. 280). Nesse sentido, embora se declinem por todo o tecido social, e não se 
reduzam aos efeitos que produzem, não necessariamente conseguem explicar todos os fenômenos 
sociais que ocorrem sob o modo de produção capitalista (2000, p. 1).  
117 Geralmente, assinala Wright (1990, p. 280), os autores marxistas propõem que três são os tipos 
de efeitos gerados pela estrutura de classes – interesses materiais, experiência vivida e capacidades 
de ação coletiva. O autor se vale do primeiro para a construção de um conceito de estrutura de classe 
aplicável à investigação empírica em planos mais concretos. Assim o faz, pois concebe os interesses 
materiais como uma “comunalidade” diretamente dedutível do processo de exploração, o que não 
ocorre com os demais. Wright, todavia, não advoga uma exclusão dos demais. Pelo contrário, aponta 
a importância deles, traduzindo-os, ademais, em seus aportes sobre a tríade formação, consciência e 
luta de classes.  
118 Wright (1990, p. 280-288) propõe que os interesses objetivos materiais se agrupam em dois 
grandes tipos – interesses em bem-estar e em poder econômico. Mais adiante no presente capítulo, 
tais diferenças, bem como outros detalhes das formulações do autor sobre tal conceito, serão 
retomadas com maior vagar.  
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exploração e interesses materiais antagônicos auxiliam o autor a amplificar o 

alcance do mapa de classes marxista, além de transpô-lo a planos mais concretos 

de investigação empírica.  

Somente em um plano abstrato, a perfeita polarização entre burgueses e 

proletários é capaz de descrever as relações de classe capitalistas. Na variedade 

das sociedades contemporâneas, como já ressaltado, a oposição distintiva do modo 

de produção é suplantada por uma estrutura mais complexa, composta por diversos 

setores intermediários. Para qualificá-los enquanto contraditória e simultaneamente 

localizados nas classes capitalistas e trabalhadoras, Wright lança mão de uma 

compreensão mais ampla do processo de exploração naquelas sociedades. Assim 

sendo, introduz dois parâmetros importantes na análise – a autoridade dentro da 

esfera da produção e a posse de habilidades ou expertise (WRIGHT, 2000, p. 20-

22). Esses elementos ampliam a compreensão das relações de classes no 

capitalismo atual para além da posse de meios materiais de produção. Como 

resultado, às posições básicas de burguesia e proletariado são acrescentadas 

localizações de classes gerenciais e de profissionais credenciados.  

Devido ao vertiginoso desenvolvimento contemporâneo das forças produtivas 

materiais, a organização da produção em bases capitalistas implica a constituição 

das hierarquias gerenciais (WRIGHT, 1990, p. 200). O característico controle do 

processo de trabalho nesse modo de produção passa a ser exercido, em larga 

medida, por intermédio da delegação de poderes dos capitalistas a um grupo 

específico de seu corpo de empregados – os gerentes (WRIGHT, 2000, p. 20). A 

condição contraditória de sua localização de classe é, portanto, explicitada ao se 

evidenciar que, ao mesmo tempo que vende sua própria força de trabalho, como os 

operários, o corpo gerencial exerce domínio sobre o trabalho na esfera da produção, 

assim como os capitalistas119.  

Embora representem uma mescla contraditória entre certas características da 

burguesia e da classe trabalhadora, os gerentes, ao contrário dessa última, são 

bonificados com uma “estrutura de incentivos” baseada na perspectiva de ascensão 

na carreira e, principalmente, no acréscimo aos seus rendimentos de uma “renda de 

                                                           
119 É válido lembrar que o processo contemporâneo de mundialização do capital tende a estagnar o 
crescimento das hierarquias gerenciais. Especialmente em relação às empresas multinacionais, o 
corpo de empregados encarregados da tomada de decisão passa a se concentrar nos países do 
capitalismo central. Para um apanhado crítico das teorias sobre as modificações na esfera da 
produção do capitalismo “pós-industrial”, ver Evangelista (2007).  
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lealdade” (“loyalty rent”). Isto é, a vigilância sobre o processo de trabalho, essa 

função delegada por eles exercida, mostra-se ineficaz como mecanismo de controle 

de suas próprias atividades produtivas (WRIGHT, 200, p. 21). Dessa maneira,  

 

[…] for employers to insure loyalty and responsible exercise of authority, 
managerial careers have to be structured around systematic wage increases 
tied to promotion up to hierarchies. This organized incentive structure what 
can be called loyalty rents in the wages of managers (WRIGHT, 1990, p. 
339).  

 

A instituição de uma “renda de lealdade”, ademais, implica uma maior sintonia 

entre os interesses materiais dos gerentes e dos capitalistas120. Ao se apropriarem 

de parcelas do excedente social através de seus altos vencimentos, os gerentes 

podem transformar parte de seus rendimentos em investimentos capitalistas 

(WRIGHT, 1990, p. 340). Mesmo que não o façam, optando, por exemplo, por 

manter um padrão de vida elevado, os gerentes passam a ter um interesse objetivo 

na manutenção das relações de exploração capitalistas em medida similar ao da 

própria burguesia121. Nesse sentido, além de localizações contraditórias de classe, 

os gerentes se constituem também em “privilleged appropriation locations whithin 

exploitation relations” (WRIGHT, 2000, p. 22).  

Os gerentes, contudo, não são os únicos empregados em uma “posição 

privilegiada de apropriação”. Igualmente aos profissionais altamente qualificados é 

oferecido um adicional em seus rendimentos – a “renda de qualificação” (“skill-

generated scarcity rent”, ou somente “skill rent”, 1990, p. 347). Embora também 

proporcione aos especialistas a apropriação de parte do excedente produzido, esse 

acréscimo em seus vencimentos se diferencia da “renda de lealdade” do corpo 

                                                           
120 Bem como a falta de uma renda de lealdade faz com que os supervisores nos menores postos da 
hierarquia gerencial estejam sintonizados com os interesses materiais dos trabalhadores (1990, p. 
339; 2000, p. 20). Esse argumento relaciona-se com o posicionamento, em certas passagens da obra 
de Wright, dos supervisores na “classe trabalhadora ampliada” (2000, p. 50). Mais a diante, no 
corrente capítulo, essa forma de conceber a localização de classe dos trabalhadores será retomada.  
121 Um dos pilares da formulação da “abordagem das explorações múltiplas” é a qualificação dos 
interesses dos gerentes enquanto favoráveis a uma alternativa pós-capitalista a partir do modo de 
produção estatista (1985, Cap. 3). Com base no diálogo com a obra de John Roemer, Wright postula 
que, para os gerentes, a “regra de saída” (“withdrawal rule”, 1985, p. 67-71) do capitalismo garantiria 
sua manutenção como exploradores de recursos de organização no estatismo. Isto é, a socialização 
dos meios de produção transformaria as hierarquias gerenciais em classes dominantes, à moda do 
que ocorreu com a antiga União Soviética. Dessa forma, por se constituírem numa posição 
contraditória das relações de exploração entre capitalistas e proletários, os gerentes poderiam, a 
partir desses parâmetros, partilhar com os últimos um interesse na superação do capitalismo. Como a 
instituição de uma “renda de lealdade” no capitalismo contemporâneo, entre outros elementos, 
demonstra a sintonia de interesses entre capitalistas e gerentes, toda essa engenharia conceitual é 
abandonada por Wright a partir de suas reconsiderações teóricas em The debate on classes (1990).  
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gerencial em um ponto fundamental, qual seja, em vez de se basear nos processos 

de dominação dentro da esfera da produção, a “renda de qualificação” decorre da 

posse de habilidades e expertise escassas. Essa é, ademais, a característica 

primordial do trabalho especializado enquanto localização contraditória de classe122: 

“[...] skills and expertise are frequently scarce in labor markets, not simply because 

they are in short suply, but also because there are a systematic obstacles in the way 

of increasing the suply of those skills to meet the requirements of employing 

organizations” (2000, p. 22) – obstáculos principalmente consubstanciados na 

certificação das habilidades através da obtenção de credenciais.  

No que se constitui numa mudança em relação à sua produção anterior, 

Wright concebe as posições de classe dos gerentes e especialistas, isto é, as 

localizações contraditórias de classe média por excelência, como estratos dentro da 

porção explorada das relações de classe capitalistas123. Por fim, essa exceção 

“gradacional”, numa concepção de classes nomeadamente relacional, busca 

evidenciar que, enquanto posições privilegiadas de apropriação perante os 

processos de exploração, as hierarquias gerenciais e os especialistas se diferenciam 

dos demais grupos de empregados (2000, p. 23).  

A adição dos critérios de autoridade e posse de habilidades, bem como a 

demarcação das posições contraditórias dos gerentes e especialistas, a eles mais 

intimamente associadas, não exclui, todavia, a posse dos meios de produção da 

análise da estrutura de classe do capitalismo contemporâneo. Especialmente no 

                                                           
122 A análise do posicionamento dos especialistas nas estruturas de classe contemporâneas permite a 
Wright (1990, p. 329) ressaltar aspectos importantes do caráter “temporal” das relações classistas. 
Além de uma localização de classe contraditória em si mesma, o trabalho especializado oferece vias 
de ascensão aos que nele estão imersos, às hierarquias gerenciais capitalistas. Ainda, os 
especialistas, mesmo quando empregados, podem acrescentar uma ocupação pequeno-burguesa 
secundária à sua jornada de trabalho (1990, p. 333-334). Assim sendo, tanto através da transição a 
posições gerenciais quanto por intermédio de uma localização de classe secundária, o caráter 
temporal de determinadas inserções na estrutura de classe se desvela.  
123 Na “abordagem das múltiplas explorações”, Wright concebia cada posição contraditória como 
exploradora de ativos específicos – os de organização, no caso dos gerentes, e os de habilidade e 
qualificação, no dos especialistas. Influenciado por Roemer, o autor compreendia cada uma dessas 
posições como “localizações contraditórias dentro de relações de exploração”, características de 
diferentes modos de produção – feudalismo, capitalismo, estatismo, socialismo, comunismo (1985, p. 
82-86). O modo de produção preponderante em uma dada sociedade poderia ser definido a partir de 
uma relação de exploração nela predominante. Por extensão, as posições de classe contraditórias 
revelavam relações de exploração auxiliares, características dos demais modos de produção. Embora 
mantida, a ideia de exploração organizacional é relativizada, como visto, pela noção de “renda de 
lealdade”. Por sua vez, a noção de exploração das habilidades (“skill exploitation”) é totalmente 
abandonada a partir de The debate on classes (1990, p. 331-338). De maneira geral, tanto gerentes 
quanto especialistas são concebidos por Wright como estratos superiores dos empregados, em vez 
de exploradores de ativos característicos de outros modos de produção. Essa, sem dúvida, é a 
mudança mais marcante entre suas abordagens sobre a estrutura de classes.  
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caso dos que deles se apropriam, Wright (1985, p. 88) distingue entre capitalistas –

cuja considerável quantia de capital da qual dispõem permite que “contratem 

trabalhadores e não trabalhem” –, pequenos empregadores – possuem capital 

disponível para contratar empregados, mas não para deixar de trabalhar – e 

pequenos burgueses  – com capital suficiente para trabalhar para si mesmos, mas 

não para contratar trabalhadores. Consequentemente, o polo oposto, o dos 

proletários, não deixa de ser considerado por Wright. A diferença basilar em sua 

interpretação, todavia, reside no fato de que, além de excluídos da posse de meios 

de produção, os trabalhadores, na contemporaneidade, são igualmente alijados do 

porte de ativos de qualificação e autoridade.  

Como resultado, as posições fundamentais do mapa polarizado de classes 

marxiano são incorporadas a um aporte capaz de analisar de forma mais nuançada 

as relações de classe contemporâneas. Em vez de uma simples oposição, a 

estrutura de classes é esquematicamente repartida em três dimensões que indicam 

a posse de meios materiais de produção, ativos de qualificação e autoridade124. Tais 

elementos concorrem para a organização de uma matriz de relações de classe 

baseada em dois grandes segmentos, definidores das posições dos detentores dos 

meios de produção e dos empregados. No primeiro, a classificação em três 

categorias descrita anteriormente qualifica as diferentes feições da posse de ativos 

produtivos materiais. No segundo, os estratos daqueles imersos na outra ponta das 

relações de exploração, os empregados, são definidos conforme o porte dos critérios 

restantes. Numa versão estendida125, a dimensão da autoridade desemboca em 

duas posições, gerentes e supervisores, contrastadas pelo parâmetro da tomada de 

decisão no interior das organizações: enquanto aqueles participam diretamente de 

tal processo, esses, embora tenham poder sobre subordinados, são totalmente 

                                                           
124 Valendo-se da “abordagem da exploração multidimensional”, Wright (1985, p. 88) apresenta a 
primeira versão da tipologia da estrutura de relações de classe em Classes. Em Class Counts (2000, 
p. 24-25), embora reproduza as mesmas posições dessa abordagem, o autor muda a “rationale” 
teórica básica para a versão renovada da “abordagem das localizações contraditórias de classe”, 
acima resenhada.  
125 Em relação a diferentes fins de análise empírica, Wright propõe que as diversas posições de 
classe propostas em sua matriz de relações de exploração podem ser agregadas em grupos. Nessa 
versão reduzida, sua tipologia original prevê o agrupamento em quatro posições características dos 
capitalistas, pequenos burgueses, localizações contraditórias de classe média e trabalhadores (2000, 
p. 24). Para os que se valem do diálogo com sua obra, essa proposta de agregação é bastante útil. 
Como será visto, Santos (2009, 2010; SANTOS; SCALON, 2010), em sintonia com as formulações de 
Wright nesse sentido, também propõe uma forma peculiar de se agrupar as posições de classe, tendo 
em vista a realidade brasileira. No presente trabalho, com o intuito de elucidar alguns problemas de 
pesquisa, será utilizada – ao final deste capítulo e em toda a extensão do próximo – uma versão 
dessa tipologia agregada proposta pelo sociólogo brasileiro.  
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excluídos. O mesmo ocorre com a posse de ativos de qualificação: os especialistas, 

engajados em ocupações que requerem credenciais acadêmicas avançadas, 

diferem dos demais empregados com níveis menores de treinamento, tais como os 

trabalhadores qualificados e não qualificados126.  

Por localizar os processos de exploração na esfera da produção, o conceito 

de estrutura de classe, tal qual formulado por Wright, vale-se estritamente da 

sistematização de relações que ocorrem no interior da força de trabalho. Esse foco, 

todavia, não impede que o autor lance mão de conceitos para compreender a 

situação de classe dos indivíduos excluídos do mercado de trabalho em bases 

capitalistas. Dentre tais conceitos, o de “localizações mediadas de classe127”, 

especialmente, lança luzes sobre situações que, em primeira análise, não se deixam 

apreender pelas categorias explicativas das relações de exploração em bases 

capitalistas, tais como os servidores do Estado e os dependentes no interior das 

unidades familiares. Além dessa situação, o sociólogo neomarxista formula sobre a 

“underclass”. Ao mesmo tempo que marca um avanço frente à noção clássica de 

“lupemproletariado”, sua versão do conceito distingue entre os trabalhadores em 

ocupações precarizadas e mal pagas (os “working poor”, 1994, p. 46-47) e a “[...] 

category of social agents who are economically opressed but not consistently 

exploited whithin a given class system” (a underclass propriamente dita, 2000, p. 

270). 

Um dos objetivos manifestos por Wright ao conceber e produzir um conceito 

de estrutura de classes é o de tornar essa ferramenta analítica apta a desvendar os 

planos mais concretos de análise. Para o autor, nesse sentido, superar o 

característico mapa polarizado de classes – utilizado em maior monta por Marx – é 

também superar o plano de abstração no qual se encontra, tornando-o, ademais, 

sensível às variações concretas das formas assumidas pelas diferentes sociedades 

                                                           
126 As dimensões da autoridade e posse de habilidades são, ademais, mescladas. Isso permite que 
sejam elucidados, por exemplo, casos como os especialistas gerentes ou gerentes sem qualificação 
(2000, p. 25).  
127 Além das localizações mediadas de classe, nas quais a posição de classe de um indivíduo é 
tomada de forma mediada em relação à posição de classe de outro indivíduo – cujo principal exemplo 
é a unidade familiar –, ou instituição – o emprego estatal, frente ao mercado capitalista –, outros dois 
conceitos ajudam a alargar o aporte de classes produzido por Wright: as múltiplas localizações –
ilustradas pelo caso de indivíduos com mais de uma ocupação – e localizações temporais – posições 
nas quais seus ocupantes têm alguma perspectiva de transição, como o caso, por exemplo, do 
especialista que pode ascender aos postos gerenciais (1990, p. 323-331).  
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de classe (1990, p. 272)128. Tal particularidade de seu trabalho permite que a 

tipologia de classes por ele formulada seja adaptada à investigação empírica em 

diferentes realidades nacionais. Ao mobilizá-la com vistas a compreender a 

constituição da estrutura de classes no Brasil contemporâneo, Santos se vale dessa 

abertura.  

Embora se aproprie das definições teóricas fundamentais postuladas por 

Wright, o sociólogo brasileiro advoga que “o entendimento da estrutura social 

brasileira [...] coloca os seus próprios desafios. Uma classificação socioeconômica 

para o Brasil deve refletir a solução criativa desses desafios no desenho das suas 

categorias” (2005, p. 33). Nesse sentido, o manuseio que empreende da tipologia 

neomarxista visa também adequá-la, através da formulação conceitual de assinatura 

própria, à compreensão das especificidades do caso brasileiro. Todavia, é 

precisamente por dialogar com a obra do teórico estadunidense que Santos 

consegue apresentar importantes contribuições ao entendimento da estruturação 

das relações de classe no Brasil. 

Frente a uma tradição acadêmica ancorada no “paradigma da renda” 

(SANTOS; SCALON, 2010, p. 100) para a construção de tipologias de classe, 

Santos oferece uma solução não gradacional, baseada na integração de dimensões 

inexploradas pela produção científica anterior. Em termos comparativos129, por ser 

destacadamente centrada na análise da posse de ativos econômicos – além de ser 

capaz de incorporar, em seu âmago, as dimensões de exploração e dominação –, o 

tipo de abordagem que desenvolve apresenta-se mais adequado à análise da 

estrutura social brasileira e suas patentes desigualdades. Como resultado, as 

análises produzidas pelo autor proporcionam uma abordagem unificada, capaz de 

                                                           
128 Nas palavras do autor: “Within the marxist tradition, at the most abstract level, the concept of class 
structure attempts to differentiate distinct modes of production, for example capitalism and feudalism. 
More concrete concepts, accordingly, attempt to capture the ways in which the class structure vary 
over time and place within a given type of society. One of the central objectives of my work on class 
structure has been to generate a concept capable of mapping in a nuanced way concrete variations in 
class structures across capitalist societies” (WRIGHT, 1990, p. 274).  
129 Obviamente, a tipologia neomarxista de análise da estrutura de classes não é a única disponível 
para a compreensão do caso brasileiro. Propriamente, o aparato marxista já havia sido utilizado por 
Paul Singer (1981) em seus estudos sobre classes e distribuição de renda no Brasil dos anos 1960-
1970. Em outro diapasão teórico, autores como Celi Scalon e Carlos Antonio Ribeiro (SCALON; 
RIBEIRO, 2001; RIBEIRO, 2007; SCALON; SALATA, 2012) utilizam o esquema de classes 
neoweberiano formulado por John Goldthorpe para escrutinar as relações classistas e as tendências 
de ascensão social no Brasil. Mesmo o “paradigma da renda” continua a influenciar formulações 
como as produzidas por Marcelo Neri (2011) acerca da “nova classe média” dos anos Lula. A 
abordagem neomarxista, todavia, oferece soluções teórico-metodológicas que potencializam a 
análise da estrutura de classes no Brasil contemporâneo.  
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suplantar as limitações de outros parâmetros130 e, por extensão, lançar luzes sobre a 

“[…] diversity of circumstances and relations that affects people’s social power and 

life chances” (SANTOS, 2010, p. 28). 

Na construção desse aparato conceitual, particularmente desafiadora se 

apresenta a peculiar “heterogeneidade socioeconômica brasileira”, especialmente 

caracterizada por um “[...] hipertrofiado segmento de autoemprego e [pela] 

constituição de formas exacerbadas de destituição” (SANTOS, 2005, p. 33, grifos 

nossos). Essas particularidades indicam que o caso brasileiro não pode ser 

analisado somente através de gradações distintivas do polo dos empregados nas 

relações de exploração capitalistas, tal como feito por Wright – as diversas situações 

do emprego por conta própria demandam adaptações similares na diferenciação de 

casos qualitativamente distintos entre si. Ademais, o universo da destituição de 

ativos materiais reproduz-se de forma difusa, tanto entre incluídos quanto entre 

excluídos do mercado do trabalho, implicando uma reformulação do próprio conceito 

de estrutura de posições de classe para além da esfera produtiva131. 

De par com essas características particulares dos espaços intermediários da 

formação social brasileira, as posições típicas da tipologia de classes neomarxista 

também apresentam condições especiais de estruturação. Assim, torna-se 

necessário ressaltar tanto a diminuta porção de capitalistas e posições privilegiadas 

de apropriação da classe média no Brasil contemporâneo quanto o menor 

dimensionamento da classe trabalhadora, em comparação com as situações de 

destituição. Estas, ao contrário do que ocorre em sociedades capitalistas 

economicamente desenvolvidas (WRIGHT; MARTIN, 1987), rivalizam com aquelas 

ao se mensurar qual o agrupamento social quantitativamente mais representativo na 

                                                           
130 Especialmente, Santos ressalta as diferenças de sua abordagem em relação àquelas centradas no 
critério de tipo de regulação do contrato de trabalho. Esse parâmetro é utilizado para diferenciar entre 
o que Goldthorpe (2007, p. 208-209) chama de contratos de “Service Relationship” – com maiores 
garantias em relação ao emprego, utilizado principalmente para regular o trabalho de empregados 
especialistas e gerentes – e “Labour Contract” – mediador de uma relação de curto prazo, baseada 
na troca simples de esforço por remuneração; forma de regulação típica das ocupações do trabalho 
manual e dos empregados não manuais menos graduados. Para Santos (2010, p. 28), em relação ao 
caso brasileiro, “[...] specifying and measuring the control of assets seems a more reliable procedure 
than that of capturing differences through regulating employment relations – a problem which may be 
of particular concern due to the data bases available”.  
131 Ao analisar a estrutura de classes no Brasil contemporâneo, Santos não se restringe a buscar no 
espaço da produção de mercadorias as principais posições classistas, ao contrário do proposto por 
Wright (1985, p. 37). Devido às tênues linhas limítrofes estabelecidas pelos processos de destituição 
que espiralam dentro e fora do mercado de trabalho (2009, p. 465), o autor inclui na própria tipologia 
de classes as categorias do que o teórico estadunidense chamaria de underclass, tais como os 
camponeses da agricultura de autossubsistência e os trabalhadores “excedentes” – desempregados, 
em sentido lato. 
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estrutura de classes nacional (SANTOS, 2010, p. 24). Em se tratando do conjunto de 

índices socioeconômicos, a disposição particular da força de trabalho entre 

atividades agrícolas e urbanas também se constitui em desafios patentes132. Por 

mais que estudos do próprio Santos (2002, p. 184) indiquem uma tendência 

contínua de atrofia das atividades agrícolas, estas, especialmente em relação aos 

casos de autoemprego, ainda exercem papel digno de destaque. 

 Mas não são somente as particularidades da formação social brasileira que 

incidem sobre as formulações teórico-metodológicas empreendidas por Santos. A 

adequação do aparato neomarxista de análise de classe à realidade nacional passa 

também pelo amoldamento de suas categorias explicativas aos bancos de dados 

locais (2002, p. 69-70). De forma diversa dos estudos produzidos por Wright, que se 

debruçam sobre os resultados empíricos levantados por pesquisas survey de 

formulação própria133, as investigações acerca da estrutura das relações classistas 

no Brasil utilizam, preponderantemente, bases de dados preexistentes. Tanto no 

caso de Santos quanto no de pesquisadores neoweberianos enredados nos 

mesmos objetivos, a predileção é pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), produzida pelo IBGE. Embora pensada para outros fins, tal levantamento 

oferece soluções adequadas à investigação acerca da dimensão da estrutura de 

classes e de suas posições constitutivas. O aproveitamento das propriedades que tal 

fonte de informações oferece à análise de classe, no entanto, não se dá de forma 

direta, mas através do rearranjo de algumas de suas variáveis por intermédio de 

uma série de procedimentos operacionais. 

Em linhas gerais, tais rotinas metodológicas se baseiam na reorganização das 

variáveis de ocupação disponíveis nas PNADs, bem como na associação com 

outros indicadores relacionados à posse dos demais tipos de ativos econômicos. 

Nesse processo, o autor parte especificamente da “posição na ocupação”. Esse item 

– que descreve, em suas principais categorias, “[...] as formas históricas assumidas 

pela divisão social do trabalho na sociedade capitalista” (2002, p. 70) – é base para 

uma agregação que resulta nas posições iniciais de “empregador, autoempregado, 

                                                           
132 Embora, desde meados do século XX, a população brasileira resida predominantemente em áreas 
urbanas, a divisão entre atividades da cidade e do campo proposta por Santos em sua tipologia de 
classes visa evidenciar, a partir de índices da absorção da força de trabalho, a importância que a 
produção agrícola ainda desempenha em relação à economia brasileira.  
133 Cf. Wright, 1985, caps. 5-7, e 2000, caps. 3-11. 
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empregado, empregado doméstico e trabalhador excluído da produção134” 

(SANTOS, 2005, p. 33). Esses agregados classistas preliminares são decompostos 

através de diferentes parâmetros de posse de ativos materiais de produção 

(quantidade de empregados, propriedade de estabelecimento, posse de terras, entre 

outros), de qualificação (nível de instrução requerido para a ocupação) e autoridade 

(ocupação na supervisão ou gerência das organizações)135, além de, em alguns 

casos específicos, serem entrecortados pelo critério de engajamento em atividades 

produtivas agrícolas, ou não. Por fim, é formada uma matriz composta, pelo menos 

em suas versões mais recentes136, por dezesseis posições de classe137. 

Como busca dar conta das especificidades da heteróclita estrutura de classes 

brasileira, tal diferenciação entre “posições na ocupação” similares torna-se um dos 

principais atributos da tipologia pensada por Santos. Dessa forma, além de 

conseguir traçar um panorama sobre aquela estrutura, também é capaz de elucidar 

os contornos próprios de seus elementos constituintes (2002, p. 69). Nesse intuito 

específico de aclarar as características particulares das diferentes posições de 

classe, o autor inicia pela análise dos contrastes entre capitalistas, fazendeiros e 

pequenos empregadores. 

                                                           
134 Nas versões da PNAD a partir de 2002, a variável de “posição na ocupação” é indexada segundo 
o código v4706 e descrita como “posição na ocupação na semana de referência da pesquisa para 
pessoas de 5 anos ou mais”. É composta, ademais, por quatorze categorias – empregado com 
carteira; militar; funcionário público estatutário; outros empregados sem carteira; empregados sem 
declaração de carteira; trabalhador doméstico com carteira; trabalhador doméstico sem carteira; 
trabalhador doméstico sem declaração de carteira; conta própria; empregador; trabalhador na 
produção para o próprio consumo; trabalhador na construção para o próprio consumo; não 
remunerado; sem declaração. Santos (2002, p. 70) chega a registrar que tal categorização delimita 
um corte macrossocial, de modo “genérico, senão mesmo tosco”, da estrutura de posições de classe. 
Todavia, o mesmo não é suficiente para que as especificidades das categorias de análise da tipologia 
neomarxista sejam consideradas, o que justifica a estratégia de agregação supracitada.  
135 Embora as PNADs ofereçam as medidas necessárias para a mensuração do grau de qualificação 
dos indivíduos, Santos foca seus procedimentos operacionais na posse de credenciais necessárias 
para o desempenho de determinada ocupação. Tal expediente, além de ressaltar que a utilização de 
habilidades academicamente certificadas somente é válida, para esses fins de análise, quando 
diretamente utilizadas no processo de trabalho, permite a utilização de um mesmo parâmetro para as 
mais diversas ocupações. O mesmo ocorre com as ocupações destacadas para a gerência ou 
supervisão do trabalho de terceiros. Tanto o porte de ativos de qualificação quanto o de autoridade 
são, portanto, mensurados através do agrupamento de ocupações da variável v9906 (“Código da 
ocupação do trabalho que exerceu na semana de referência da pesquisa”). A partir da versão de 
2002 da PNAD, essa variável incorpora as categorias da “Classificação Brasileira de Ocupação” 
(CBO-Domiciliar) (IBGE, 2002, p. 6).  
136 Assim como Wright, a obra de Santos passa por várias reformulações. Seu artigo sobre a 
especificidade da estrutura de classe no Brasil (2010) apresenta a versão mais ampla de sua tipologia 
de classes.  
137 Igualmente aos estudos de Wright, tais localizações de classe propostas por Santos, dependendo 
dos fins de análise, podem ser reagrupadas em grandes agrupamentos classistas. Essa forma de 
agregação das posições será retomada mais adiante. Ver Quadro 1 para uma comparação com o 
proposto por Wright nesse quesito.  
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Não se afastando dos parâmetros mobilizados por Wright, essas três 

categorias de empregadores são diferenciadas por Santos com base nos critérios 

básicos de disponibilidade para o trabalho e contratação de trabalhadores, aos quais 

o pesquisador brasileiro acrescenta o corte setorial de atividades agrícolas e 

urbanas. Assim, capitalistas dispõem de suficiente capital para não trabalhar 

(WRIGHT, 1985, p. 88), ou somente desempenhar “tarefas de condução do negócio” 

(SANTOS, 2005, p. 34), bem como para empregar uma quantidade considerável de 

trabalhadores138. Os grandes fazendeiros, especificamente, além de se 

diferenciarem dos demais controladores de ativos relevantes de capital pelo 

desempenho de atividades agrícolas, destacam-se no conjunto de produtores rurais 

por disporem de vultosas porções de terra139. Por seu turno, “o pequeno empregador 

típico representaria um detentor de ativos de capital que trabalha lado a lado com os 

empregados” (2005, p. 34), dispondo de menor estoque de capital e, 

consequentemente, de uma capacidade reduzida de contratação de empregados140.  

Se algumas categorias pensadas por Wright são úteis para se compreender a 

condição de classe dos pequenos e grandes empregadores no Brasil, o mesmo não 

ocorre com os trabalhadores por conta própria. Especificamente, seu critério básico 

de posse de capital em quantidade suficiente para que o indivíduo trabalhe para si 

mesmo não basta para compreender situações tão díspares quanto as dos 

trabalhadores por conta própria, que são, ao mesmo tempo, empregadores, ou 

daqueles empregados “disfarçados” em ocupações formalmente autônomas. Assim, 

esse hipertrofiado e multifacetado agrupamento demanda, com vistas à análise de 

sua inserção na estrutura de classes brasileira, procedimentos analíticos próprios de 

segmentação. Para tanto, Santos se vale de duas estratégias iniciais: primeiro 

diferenciar os autônomos em relação às suas atividades produtivas (agrícolas ou 

não) para, em seguida, gradar os autônomos “urbanos” conforme o controle 

diferencial de ativos materiais de produção e qualificação. Para finalizar, além de se 

                                                           
138 11 empregados permanentes ou mais em empreendimentos não agrícolas (2005, p. 39). 
139 Embora também se caracterizem pela disponibilidade de capital suficiente para empregar 
trabalhadores, Santos ressalta que boa parte dos fazendeiros dispõe de grandes quantidades de 
terras, mas com um número menor de empregados – chegando a 6 permanentes e 11 temporários 
(2005, p. 39). Assim sendo, adiciona o critério de posse de terras à operacionalização, distinguindo o 
latifundiário pela propriedade de 1.000 hectares ou mais de áreas agrícolas (2005, p. 39). Contudo, 
devido ao diminuto montante de indivíduos com essas características na composição social brasileira, 
tal posição de classe é, para fins de análise, fundida com os capitalistas urbanos na tipologia de 
classes.  
140 Pequenos empregadores da cidade e do campo conseguem, no máximo, empregar 10 
trabalhadores permanentes (2005, p. 38).  
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tornar sensível às diferenças entre ocupações rurais e urbanas, tal forma de abordar 

o autoemprego resulta numa diferenciação entre os casos de autônomos “com 

ativos” daqueles destituídos de quaisquer recursos produtivos, conceituados pelo 

autor como “precários141”. 

 Em tal processo de identificação dos diferentes casos de trabalhadores por 

conta própria, um dos desafios reside na elucidação do caráter de classe dos 

chamados “profissionais liberais”. Ou seja, dos autônomos portadores de credenciais 

acadêmicas superiores (advogados, médicos, engenheiros etc.). Duas patentes 

diferenças se estabelecem entre o teorizado por Wright e a adaptação de sua 

tipologia à realidade brasileira, tal qual pensada por Santos. A primeira, mais clara, 

diz respeito ao reposicionamento da interpretação segundo a qual os especialistas 

podem optar por uma shadow class pequeno-burguesa através do autoemprego 

(WRIGHT, 1990, p. 334). Embora essa seja uma alternativa discernível também no 

caso brasileiro, há, de forma mais saliente, uma considerável opção dos 

profissionais credenciados pelas ocupações por conta própria. Já a segunda se 

refere à capacidade, proporcionada pelo capital acumulado por esses indivíduos, de 

empregar trabalhadores. Nesse sentido, Santos observa que uma boa parte dos 

“profissionais liberais” se constitui também em pequenos empregadores, o que é 

discernível a partir da contratação de mão de obra, entre outras, para as funções de 

organização, recepção e asseio de seus estabelecimentos. Desse modo, além de 

adotar como critério operacional primordial a posse de credenciais de qualificação, o 

pesquisador também inclui, para dar conta da posição de classe dos especialistas 

autônomos, os parâmetros do emprego de funcionários142 e posse de ativos 

materiais (tais como a propriedade de estabelecimentos – escritórios, clínicas etc.). 

Esse último critério, que no caso dos especialistas autônomos não é condição 

necessária para a delimitação de sua posição de classe, torna-se o principal 

balizador dos contrastes entre os demais tipos de trabalhadores por conta própria143.  

                                                           
141 Santos emprega a noção de precarização em um sentido lato, sinônimo de despossessão de 
ativos econômicos, ao contrário do sentido estrito de “precarização das relações de trabalho”, 
mobilizado por determinadas correntes sociológicas. 
142 Em número de até 5 empregados permanentes (SANTOS, 2005, p. 38).  
143 A partir da variável “Tipo de estabelecimento onde era exercido o trabalho” da PNAD (v9054 na 
versão de 2002), Santos consegue distinguir entre autônomos que se valem de certos recursos 
materiais no desempenho de suas atividades econômicas e aqueles que são totalmente desprovidos 
de tais ativos. Isso ocorre porque as categorias dessa variável tanto indicam o emprego de um 
estabelecimento ou veículo no processo de trabalho quanto casos nos quais os serviços oferecidos 
acontecem nas próprias vias públicas.  
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Isto é, uma vez desprovidos de maiores recursos de qualificação, ou apenas 

portadores do que se convencionou chamar no Brasil de habilidades de “nível 

técnico”, a propriedade de ativos materiais os diferencia de forma mais visível. 

Especialmente, a despossessão de tais recursos gera um grande quantitativo de 

“autônomos precários” na cidade e no campo. Entre os trabalhadores por conta 

própria urbanos, a posse de ativos é operacionalizada através da mensuração da 

propriedade de estabelecimentos utilizados para o desempenho do trabalho (tanto 

oficinas, lojas, quiosques etc. quanto veículos automotores), além da utilização de 

qualificações técnicas em suas ocupações. Consequentemente, a destituição 

concomitante desses dois tipos de recursos produtivos qualifica os autônomos 

precários enquanto tal. Santos observa que, apesar da condição de autoemprego, a 

reprodução dessa categoria “depende dos fluxos de renda da economia dominante 

que se dirigem aos espaços de intersticiais do mercado de produtos e serviços” 

(SANTOS, 2009, p. 475). Ademais, “parte desse contingente [...] compõe-se de 

formas atípicas, degradadas ou disfarçadas de trabalho explorado por 

empregadores, exercidas no âmbito do domicílio ou local externo, que é contratado 

por produção, comissão ou empreitada” (SANTOS, 2009, p. 468). 

No que diz respeito aos autônomos rurais, além de diferenciar entre grandes 

proprietários de terras e pequenos produtores autônomos, Santos identifica formas 

de destituição específicas ao campo. A posse de ativos entre esses trabalhadores 

por conta própria é basicamente observável no usufruto de áreas agrícolas, ainda 

que em dimensões mais discretas. Por sua vez, a destituição de recursos 

econômicos, na posição de autônomo agrícola precário, além da propriedade de 

porções ínfimas de terra, ou de situações como ocupações e assentamentos, áreas 

de “posse” e arrendamentos, também é identificada a partir do acesso limitado ao 

mercado de produtos agrícolas144.  

A condição de destituição de ativos materiais e de qualificação, por parte dos 

autônomos precários, explicita que, em se tratando da estrutura de classes 

brasileira, nem toda ocupação por conta própria pode ser considerada pequeno-

                                                           
144 Além da inserção em atividades agrícolas, as diferenças entre pequenos produtores rurais 
autônomos e autônomos agrícolas precários são as seguintes: os primeiros podem ser identificados 
pela posse de ativos materiais consubstanciados em sítios, granjas, chácaras etc. Por sua vez, os 
segundos, além da propriedade de porções diminutas de terra (menores do que dois hectares) ou das 
situações transitórias em seu usufruto, são caracterizados pela comercialização restrita de seus 
produtos diretamente com o consumidor direto local (2009, p. 468).  
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burguesa, ao menos no sentido empregado por Wright145. Ciente dessa condição, 

em suas análises sobre a estruturação das relações de classe no Brasil das décadas 

de 1980 e 1990, Santos (2002, p. 185) observava que, já nesse período, a expansão 

de autoemprego não agrícola se conjugava em um “[...] duplo e contraditório 

movimento no sentido do fortalecimento de um polo de pequena burguesia urbana e 

um polo diversificado de formas de autoemprego precário”.  

Assim como nos casos do característico setor de autoemprego no Brasil, os 

processos de destituição se reproduzem no interior do trabalho explorado em bases 

capitalistas. Dessa forma, na análise das variadas posições de classe dos 

empregados, além de traduzir para a realidade nacional os critérios basilares de 

posse de ativos de qualificação e autoridade, torna-se necessário também 

especificar como a exclusão da posse de recursos econômicos estrutura posições 

de classes destituídas – desafio que demanda, por extensão, uma compreensão 

diferenciada acerca do modo como os agrupamentos classistas se organizam. 

Portanto, em acréscimo à diferenciação básica, advinda da obra de Wright, entre 

uma classe média das posições privilegiadas de apropriação entre empregados 

(especialistas e gerentes) e uma classe trabalhadora “ampliada” (composta por 

empregados “qualificados”, supervisores e trabalhadores “típicos”), Santos propõe 

as posições de classe de trabalhadores destituídos (que incluem trabalhadores 

elementares e “excedentes”, além dos empregados domésticos). 

Em sintonia com Wright, a posse de ativos de qualificação e autoridade é 

utilizada por Santos para distinguir, na matriz de relações de classe, posições que se 

diferenciam no que se refere à quantidade possuída de tais recursos. Portanto, nas 

localizações privilegiadas de classe média entre os empregados, os especialistas 

são identificados quanto ao grau elevado dos conhecimentos que empregam em 

suas ocupações; já os gerentes podem ser destacados em relação ao critério da 

participação na tomada de decisão dentro processo de produção. Por outro lado, os 

empregados “qualificados” e os supervisores representam os estratos que manejam 

menores quantidades de habilidades e poderes delegados em suas ocupações. De 

acordo com a leitura do autor, essas são “localizações ambíguas de classe entre os 

assalariados” (SANTOS, 2005, p. 40), qualificação assaz coerente com a noção 

original de localizações contraditórias de classe, conforme a formulação de Wright.  

                                                           
145 Condição também identificada por Singer (1981, p. 95).  
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Nesses casos, entretanto, não é a junção de características advindas de 

classes antagônicas que se torna o principal fator compartilhado, mas precisamente 

a falta de certos elementos distintivos da condição de “posição privilegiada de 

apropriação”. Assim, mesmo que os empregados com habilitações mínimas em certa 

medida se beneficiem da apropriação de conhecimentos escassos, o grau de 

desenvolvimento das habilidades que utilizam em suas ocupações não permite que 

“rendas de qualificação” sejam incorporadas aos seus vencimentos. O mesmo 

ocorre com os supervisores, que, embora se engajem no controle do trabalho, não 

participam da tomada de decisões relativas ao processo de produção. Para tais 

empregados, a participação em atividades de dominação no interior das 

organizações não se traduz em perspectivas de ascensão na carreira, ou no 

alargamento de seus salários através de uma “renda de lealdade146”.  

Numa estratégia metodológica “negativa”, a despossessão de recursos de 

habilidade e autoridade também se adéqua à identificação de localizações de classe 

entre os empregados. Por serem conjuntamente excluídos do acesso a esses dois 

tipos de recursos, os trabalhadores “típicos” ocupam, na tipologia de Wright, tais 

posições. Isto é, conforme os pressupostos básicos da chave de leitura neomarxista, 

os característicos proletários do modo de produção capitalista são aqueles que, 

cumulativamente, não desempenham funções “potencializadas” (SANTOS, 2002, p. 

96) pelo acesso à qualificação nem têm poderes delegados de controle sobre o 

trabalho de terceiros (SANTOS, 2002, p. 97)147. No Brasil, todavia, essa não é a 

única medida de exclusão de ativos econômicos válida à identificação de 

localizações de classes entre os trabalhadores. A inserção em ocupações 

precarizadas é também um critério válido para se compreender os processos de 

destituição que envolvem o trabalho na sociedade brasileira. 

                                                           
146 Tanto para o par especialistas/qualificados quanto para gerentes e supervisores, o principal fator 
distintivo utilizado por Santos em suas operacionalizações – além da posição na ocupação enquanto 
empregados –, é o grupo ocupacional. Os primeiros são diferenciados quanto às credenciais 
demandadas às ocupações que desempenham – habilidades certificadas de nível “superior” ou 
“técnico”. Os segundos, por seu turno, distinguem-se quanto ao desempenho de funções de gerência 
(diretores de empresa, dirigentes da administração pública etc.) ou supervisão (chefes, mestres, 
contramestres e supervisores, entre outros). Ver mais detalhes em Santos (2005, p. 38).  
147 Como se pode ver no Quadro 1, ao final da presente seção, a localização de classe dos 
trabalhadores típicos se constitui naquela que, individualmente, é a mais significativa, em termos 
quantitativos, na estrutura de classes brasileira, perfazendo 32,1% do total, segundo dados 
produzidos por Santos a partir de operacionalizações baseadas na PNAD 2008. Nas próximas 
seções, serão apresentados dados que demonstram ainda um alargamento desses números.  
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Dessa forma, Santos (2009, p. 475) ressalta que existem, na estrutura de 

classes nacional, 

 

[...] os destituídos na esfera do mercado de trabalho ou que dele são 
excluídos, embora busquem vender sua capacidade de trabalho. Estão aí 
os trabalhadores elementares, os empregados domésticos e os 
trabalhadores excedentes. Embora demandada e socialmente útil, a 
capacidade de trabalho elementar que possuem é depreciada. 

  

Nesse sentido, trata-se de compreender como os mecanismos de 

depreciação do trabalho implicam a reprodução de posições destituídas na estrutura 

de classes brasileira.  

Para dar conta desse objetivo, Santos, em primeiro lugar, trabalha com a 

noção mais ampla de trabalhadores elementares. Tal constructo conceitual engloba, 

além do trabalho manual, casos de empregados com “[...] tarefas de trabalhos 

bastante elementares na indústria e nos serviços” (2005, p. 38). Enquanto esse 

grupo de trabalhadores elementares é o quantitativamente mais significativo no 

interior das posições do trabalho depreciado148.  

O caso dos empregados domésticos se constitui no elemento mais distintivo 

da maneira como as funções simples de trabalho se organizam no Brasil. Esses 

trabalhadores formam “[...] um importante contingente de pessoas que usam as suas 

habilidades básicas de cuidado do lar para prover a reprodução social de famílias de 

estratos mais vantajosos” (2009, p. 468). Desse modo, seja devido a essa 

peculiaridade de uma ocupação estritamente enredada na “[...] produção de valores 

de uso para o âmbito domiciliar” (2005, p. 33), seja pela própria dimensão que tal 

forma de trabalho assume na estrutura de classes, sua categorização à parte torna-

se uma implicação necessária para a análise de classe da sociedade brasileira149.  

Algo parecido também acontece com os trabalhadores “excedentes”. Essa 

categoria é formulada com vistas a elucidar, numa estrutura socioeconômica que 

tende à manutenção do desemprego estrutural, o caráter de classe do vultoso grupo 

de indivíduos excluídos do mercado de trabalho. Nesse caso, para uma abordagem 

baseada na posse de determinados bens, “o emprego pode ser pensado como um 

ativo ou recurso básico para a obtenção de meios de vida acima do nível de 

destituição ou dependência de transferências do estado” (2009, p. 467). 

                                                           
148 Ver números no Quadro 1, ao final da presente seção.  
149 Como visto anteriormente, tal estratégia metodológica de formular categorias específicas para os 
empregados domésticos é adotada pelo próprio IBGE, em pesquisas domiciliares como a PNAD. 
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Ao abrir uma fenda no interior da classe trabalhadora, destacando as 

posições destituídas dos demais postos do trabalho “típico”, Santos credencia sua 

abordagem frente a uma das principais particularidades da estrutura de classes 

brasileira. A ampla tipologia que produz, contudo, resultaria limitada caso não 

explicitasse as demais formas de destituição que fazem parte da constituição 

socioeconômica nacional. A solução a qual chega é a da aproximação, em termos 

analíticos, entre situações as quais Wright conceituaria como “underclass” e “working 

poor”, o que, para utilizar termos caros ao teórico estadunidense, igualmente resulta 

numa sintonia mais saliente entre opressão e exploração econômica. Sem embargo, 

tal estratégia é demandada pelas próprias especificidades da sociedade de classes 

brasileira.  

A rigor, trabalhadores elementares e empregados domésticos são casos de 

exploração do trabalho em bases precarizadas que resultam da participação em 

ocupações de menor remuneração – situações “working poor” por excelência 

(WRIGHT, 1994, p. 46). Por seu turno, ao se falar em uma sociedade que gera 

desemprego estrutural, pode-se situar os excedentes como partícipes da 

“underclass” brasileira, dado que são excluídos de bens e treinamento necessários 

para tornar sua força laboral apta à inserção no mercado de trabalho (WRIGHT, 

1994, p. 48). Com base na ideia de autoemprego precário na cidade e no campo, 

não é impróprio sugerir que boa parte dessa porção “sobrante” da população 

economicamente ativa brasileira enfrenta o desemprego através do engajamento em 

ocupações autônomas precárias da cidade e do campo – o que, peculiarmente, 

transmuta-nos em um caso peculiar de working poor. Consequentemente, o espaço 

da pura opressão econômica seria ocupado, além dos trabalhadores excedentes, 

pelos camponeses da agricultura de subsistência. Totalmente desconectados do 

sistema produtivo agrícola, esses trabalhadores de autoconsumo são 

caracteristicamente apartados da posse de terra. Uma vez imersos nessa pungente 

forma de destituição, e excluídos mesmo do acesso à renda, tomam parte em 

atividades que visam a “[...] produção para a própria alimentação de pelo menos um 

membro da unidade domiciliar” (IBGE, 2002, p. 27).  

Wright (1994, p. 48), ao pensar em questões como desigualdade e pobreza, 

afirma que diferentes tipos de estrutura de classe tendem a apresentar diferentes 

tipos de “underclass”. Caso se aceite a premissa do teórico neomarxista, as 

especificidades distintivas de tais grupos economicamente oprimidos no Brasil 
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podem ser encontradas justamente na manutenção de processos estruturais de 

exclusão do mercado de trabalho e na reprodução, reveladora das excessivas 

desigualdades sociais que grassam no âmago da sociedade brasileira, de um 

contingente considerável de trabalhadores rurais de subsistência. Todavia, como a 

obra de Santos é pródiga em destacar, a destituição de ativos produtivos não se 

encerra na opressão econômica. Casos como os dos autônomos precários, ou das 

posições do trabalho depreciado, como os empregados domésticos, explicitam que 

as localizações destituídas de classe também se alojam no interior das relações de 

exploração no capitalismo brasileiro.  

Essa característica sintonia entre opressão e exploração precarizada do 

trabalho tanto justifica a inclusão de grupos excluídos da esfera da produção na 

própria tipologia da estrutura de classes quanto embasa a forma de agrupamento 

das várias localizações de classe destituídas proposta por Santos, qual seja: em 

conjunto, todas as posições destituídas dos autônomos (autônomos precários da 

cidade e do campo) e empregados (trabalhadores elementares e empregados 

domésticos), além da underclass brasileira (trabalhadores de subsistência e 

excedentes), são agregadas em um grande grupo de posições destituídas. Esse 

agrupamento classista contrasta com outros três (SANTOS, 2010, p. 27): as 

posições de classe privilegiadas, que congregam os pequenos e grandes 

empregadores capitalistas, gerentes e especialistas – tanto autônomos quanto 

empregados; os controladores de ativos menores – autônomos, urbanos e rurais, 

proprietários de recursos produtivos materiais limitados; as posições da classe 

trabalhadora “não destituída” – ou ampliada (2009, p. 467). No quadro abaixo, essas 

estratégias de agrupamento podem ser comparadas com as propostas por Wright. 

Nele, também é possível visualizar as dimensões, em termos relativos, das 

diferentes posições congregadas na tipologia de classes propostas por Santos para 

a análise da sociedade brasileira. 
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Quadro 1 – Comparação entre tipologias da estrutura de posições de classe – Erik O. Wright e José Alcides Santos; Percentagens 

da tipologia de classes conforme dados da PNAD 2008 e agrupamentos de classe propostos por Santos  

 

WRIGHT SANTOS SANTOS 2008 (%) AGRUPAMENTO SANTOS 

Capitalistas Capitalista e Fazendeiro 0,5 Localizações privilegiadas 

Pequeno Empregador Pequeno Empregador 3,5 

Pequena Burguesia Especialista Autoempregado 1,0 

  Autônomo com Ativos 7,0 Controladores de ativos menores 

  Autônomo Agrícola 2,6 

Localizações Contraditórias Gerente 2,5 Localizações privilegiadas 

de Classe Média Especialista empregado 3,7 

Classe Trabalhadora Estendida Empregado Qualificado 6,6 Classe trabalhadora ampliada 

  Supervisor 1,3 

  Trabalhador 32,1 

Working poor Trabalhador Elementar 9,9 Posições de classe destituídas 

  Autônomo Precário 7,6 

  Empregado Doméstico 6,9 

  Autônomo Agrícola Precário 1,6 

Underclass Trabalhador de Subsistência 4,0 

  Trabalhador Excedente 9,2 
       Fonte: WRIGHT (1994, p. 46-49; 2000, p. 25-50); SANTOS (2010, p. 27).  
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2.2 TEORIA, ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E RESULTADOS  

 

 Após essa digressão inicial sobre a abordagem neomarxista de análise de 

classe, é possível identificar os elementos que a credenciam a enfrentar os objetivos 

que este trabalho se coloca. Consequentemente, isso implica ressaltar quais os 

conceitos e escolhas teórico-metodológicas produzidas pelas referências em tela 

podem ser incorporadas (I) à formulação de uma análise atualizada sobre a 

composição da estrutura de classes brasileira e (II) ao modelamento adequado dos 

interesses materiais característicos de suas diferentes posições de classe. Ademais, 

é possível, a partir delas, delinear estratégias metodológicas e, consequentemente, 

produzir resultados que elucidem tais objetivos.  

 

2.2.1  Estrutura de classes – avanços da tipologia neomarxista e adequação 

aos bancos de dados nacionais 

 

Primordialmente, a formulação de uma medição objetiva da estrutura de 

classes do capitalismo brasileiro se impõe frente à necessidade de observar padrões 

de associação entre a inserção nos seus postos constituintes e o comportamento 

eleitoral individual. Durante o diálogo crítico com os autores que se ocuparam da 

análise do mesmo objeto de estudo aqui abordado – os êxitos das candidaturas 

presidenciais petistas durante as eleições da década de 2000 –, demonstrou-se que 

as abordagens por eles mobilizadas ou são inadequadas ou insuficientes para tanto. 

As pesquisas que se valem do “paradigma da renda” (SANTOS; SCALON, 

2010, p. 100) para a formulação de modelos multivariados explicativos das 

tendências de voto acabam por olvidar da agregação inadequada de posições de 

classe diferentes numa mesma faixa de renda. Por seu turno, a falta de informações, 

por parte de André Singer, a respeito da composição da estrutura social brasileira, 

especialmente das dimensões atuais do proletariado e sua fração “subproletária”, 

põe em questão algumas de suas sofisticadas interpretações sobre a disputa política 

no Brasil contemporâneo. Dessa forma, o objetivo de mensurar as posições de 

classe através de um arcabouço analítico alternativo pressupõe, implicitamente, 

suplantar as limitações do recurso à renda como parâmetro para as investigações 

sobre as classes, bem como atualizar as informações acerca da amplitude dos 

agrupamentos classistas em questão. Todavia, se o caso é o de se basear numa 
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abordagem da estrutura de classes no Brasil que seja capaz de compreender a 

amplitude das frações “aquém do proletariado” em seu interior, o que embasa a 

adoção de aparatos neomarxistas de análise de classe, em vez de perspectivas 

como as elaboradas pelo estudo seminal de Paul Singer (1981)?  

Para responder a tal questionamento, deve-se, antes de tudo, assinalar que o 

sofisticado esquema de análise produzido por Paul Singer, do qual André Singer 

colhe o conceito de subproletariado, introduz contribuições incontornáveis à análise 

da estrutura de classes no Brasil. Com base em uma leitura das teorias marxistas 

clássicas sobre as classes, aquele autor produz uma tipologia não somente capaz 

de desvendar a amplitude dos agrupamentos classistas fundamentais da formação 

social brasileira, mas igualmente de destacar as frações e casos especiais em seu 

interior. Assim sendo, parte de uma caracterização da burguesia enquanto 

constituída por duas frações: uma empresarial, “composta por aqueles dirigentes de 

empresas que são os seus proprietários legais”, e outra gerencial, que exerce 

poderes delegados sobre a esfera da produção capitalista ou no âmbito de 

entidades governamentais (SINGER, 1981, p. 21). Em suas análises, a pequena 

burguesia – formada por autônomos, pequenos empregadores e não remunerados – 

é caracterizada como uma classe de indivíduos que “[...] não se inserem diretamente 

nas relações capitalistas de produção, sendo proprietários dos meios necessários ao 

exercício de sua atividade” (SINGER, 1981, p. 106). No âmbito dessa classe, os 

pequenos empregadores, conforme sua acepção, são concebidos como pequenos 

burgueses que se fazem acompanhar por assalariados na produção de mercadorias 

e serviços. Por fim, o proletariado é caracterizado por Paul Singer (1981, p. 106) 

como uma classe composta por duas frações discerníveis: o “proletariado 

propriamente dito” e o subproletariado150. 

Observando as condições materiais das classes trabalhadoras de meados do 

século XX no Brasil151, Paul Singer (1981, p. 106) assinala que, devido ao reduzido 

grau de formalização e aos baixos rendimentos, não seria possível situar o 

“proletariado propriamente dito” e o subproletariado em duas classes diferentes. 

                                                           
150 Para Paul Singer (1981, p. 83), o proletariado propriamente dito, por definição, é “[...] composto por 
assalariados sem poder de decisão [...] que realizam trabalho manual [...] e possuem condições 
econômicas e sociais mínimas para poder se engajar em lutas reivindicatórias, atividade sindical e 
partidária etc.”. Já o subproletariado é formado por “[...] empregados domésticos, assalariados de 
pequenos produtores diretos e trabalhadores destituídos das condições mínimas da participação na 
luta de classes”.  
151 Especificamente, para elaborar seus mapas de classe, Singer se vale de informações dos Censos 
Demográficos de 1960 e 1970, bem como da PNAD de 1976. 
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Antes, a observação de alguns parâmetros, especialmente o critério de venda da 

força de trabalho em condições normais (1981, p. 104-107), auxiliaria a traçar uma 

linha limítrofe entre as diferenças materiais substanciais estabelecidas entre essas 

duas frações. Assim sendo, Paul Singer pôde identificar que, justamente por fazer 

parte dos processos de reprodução da força de trabalho em condições capitalistas 

“normais” – caracterizadas pela alienação da força de trabalho por um determinado 

tempo, em troca de um salário pré-fixado e com base em um contrato formal (1981, 

p. 104) –, o proletariado típico usufrui de rendimentos relativamente mais elevados e 

de certa estabilidade no emprego, condições não experimentadas pela porção 

trabalhadora subproletária. Dessa forma, ou os subproletários terminam por se 

tornar “superexplorados por capitais individuais” ou são “[...] levados a se 

autoexplorar, ao serem obrigados a ofertar seus serviços ou mercadorias em 

mercados estruturalmente saturados” (1981, p. 106). Nesse sentido, suas análises 

sobre tal fração de classe são capazes de demonstrar que, além de empregados em 

condições “anormais”, esta é composta por autônomos subproletários que não 

dispõem de meios de produção próprios (1981, p. 95) e, portanto, enredam-se em 

atividades de trabalho precarizadas.  

Para Paul Singer (1981, p. 128), a divisão do proletariado em uma fração 

“propriamente” proletária e outra subproletária é, sobretudo, uma medida que indica 

as formas pelas quais “[...] o capital utiliza o potencial de trabalho que tem à sua 

disposição”. Por conseguinte, a manutenção de grandes parcelas de proletários que 

não se tornam capazes de reproduzir sua força de trabalho em condições “normais” 

se consubstancia, segundo o autor, em um dos indicadores mais patentes do grau 

de subdesenvolvimento atingido pelo Brasil à época de suas análises152. Devido a 

essas características, o subproletariado constitui-se em uma fração de classe que 

somente pode ser analisada em relação ao proletariado propriamente dito, no âmbito 

da classe trabalhadora como um todo. A condição subproletária, alerta ainda Paul 

Singer, não deve ser equacionada à pobreza153, mesmo ao se ter em conta as 

                                                           
152 Conforme o dimensionamento de Paul Singer (1981, p. 108), o subproletariado chega a 72,5% da 
PEA e passa a 47,6, em 1976. Como André Singer referencia, somente esse último dado, em suas 
análises sobre o lulismo, escapa-lhe a percepção que, já no arcabouço de informações produzidas 
por aquele autor precursor, essa fração de classe, embora majoritária, havia passado por um 
processo de encolhimento de suas dimensões.  
153 Como estratégia metodológica auxiliar, Paul Singer faz recurso a medidas de renda para 
dimensionar a extensão do subproletariado na estrutura de classes – medidas que também embasam 
certas metodologias de medição da pobreza. Tal opção é feita frente às limitações dos bancos de 
dados que utiliza para fins de pesquisa. Também se valendo de levantamentos elaborados pelo 
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severas condições materiais de existência acarretadas pela forma que tal classe se 

insere na esfera da produção.  

Essas peculiaridades, embora centrais para as formulações de Paul Singer, 

escapam à leitura do conceito de subproletariado empreendida por André Singer. 

Não são raras as passagens em seus textos a respeito do lulismo em que a balança 

metodológica parece se inverter a favor da redução do conceito de subproletariado a 

um estrato de renda. Na falta de dados atualizados sobre a composição dessa 

fração de classe, como aqui já reiteradamente ressaltado, André Singer foca suas 

análises no comportamento eleitoral de indivíduos com rendimentos inferiores a 2 

salários mínimos, valendo-se mormente de dados de pesquisas opinião154. Não é 

fortuito, portanto, que esse autor conceba o movimento de adesão da fração 

subproletária a Lula como desencadeadora de uma repolarização da disputa política 

para um embate entre ricos e pobres (SINGER, 2012). Assim sendo, o que é 

acessório em Paul Singer, a renda, torna-se primordial na análise do subproletariado 

na era Lula, e o equacionamento dessa fração de classe à condição de pobreza, 

rejeitado pelo formulador do conceito, parece ser reivindicado por seu intérprete155. 

Por fim, nas análises sobre o lulismo, a ênfase no subproletariado eclipsa, 

outrossim, as dimensões sociais e políticas da outra fração no seio da classe 

trabalhadora – o proletariado “propriamente dito” –, esmaecendo o pressuposto de 

que se trata de uma classe unitária, porém fracionada em dois polos com diferentes 

formas de inserção na esfera da produção.  

Não obstante tais limitações da leitura de André Singer acerca do conceito de 

subproletariado, as contribuições basilares de Paul Singer, pioneiras na formulação 

de um mapa de classes no Brasil, podem ser tomadas enquanto ponto de partida 

                                                                                                                                                                                     
IBGE, tais como a própria PNAD, Paul Singer salienta que, neles, não há informações adequadas 
para se qualificar a inserção diferencial do subproletariado na esfera da produção (tais como a posse 
de meios de produção, no caso dos autônomos), o que implica a adoção dos rendimentos pessoais 
como critério alternativo. Em relação à PNAD, como visto com os estudos elaborados por Santos, 
problemas como esses foram superados em versões mais recentes. Eles persistem, contudo, em 
outros levantamentos realizados pelo IBGE. Devido à utilização que aqui será feita de um desses 
levantamentos, o Censo Demográfico, tal questão será, mais adiante, abordada em maior detalhe.  
154 Especialmente as realizadas pelo Ibope. Ver Singer (2012, p. 55-56). 
155 Paul Singer afirma que a estrutura de classes e de repartição de renda são “congruentes” e que os 
rendimentos se constituem em um “indicador” do caráter de classe, passível de ser utilizado de forma 
“indireta” para distinguir as fronteiras entre as classes. Todavia, o mesmo revela, com base em suas 
análises sobre o mapa de classes no Brasil, a possibilidade de, paradoxalmente, existir em seu 
âmbito “capitalistas ‘pobres’ e assalariados ‘ricos’” (SINGER, 1981, p. 14). Embora seja patente que, 
frente aos característicos objetivos das pesquisas de André Singer sobre o lulismo, as medidas de 
renda são suficientes para elucidar determinadas tendências, não é descabido considerar o sentido 
original de mobilização de tal medida enquanto aparato auxiliar, somente utilizado pala falta de 
indicadores adequados nos bancos de dados então utilizados para fins de pesquisa.  
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fundamental para as investigações atuais nessa seara. Especialmente, são 

norteadoras as interpretações que produz a respeito das dimensões assumidas pela 

fração subproletária no edifício social nacional. Após sua obra, a classe trabalhadora 

não pode ser tratada como homogênea156 e o desenvolvimento da estrutura de 

classes deve ser apreciado a partir do dado da manutenção, em larga escala, de 

uma força de trabalho que se reproduz em condições “anormais”. Sob pena de se 

recair em retrocesso, a análise de classe deve incorporar tais descobertas em seu 

âmago. Assim sendo, o recurso ao aporte neomarxista é feito no sentido de ampliar 

as sendas abertas por esse pensador da questão social brasileira.  

Fundamentalmente, é possível, através do aparato de análise produzido por 

autores como Wright e Santos, aprofundar a compreensão acerca do universo da 

destituição no interior da classe trabalhadora, já presumido por Paul Singer. Ao 

contrário desse autor, todavia, a despossessão de ativos de qualificação e 

autoridade, e não somente de recursos materiais, é considerada nos procedimentos 

de dimensionamento das diferentes relações de classe. Consequentemente, por 

pressupor que os processos de destituição não se reproduzem somente em termos 

de exclusão da posse de meios de produção ou da reprodução da força de trabalho 

em condições “anormais”, tal opção embasa, ademais, a própria utilização da noção 

de “posições de classe destituídas”, em substituição ao conceito mesmo de 

subproletariado. Em termos metodológicos, tal câmbio entre conceitos auxilia tanto 

na modelagem quanto na operacionalização dos procedimentos de mensuração das 

posições de classe destituídas157. Sem embargo, a afirmação dessas diferenças é 

feita sem prejuízo às convergências em certos diagnósticos relativos ao polo 

destituído das classes trabalhadoras no Brasil. Especialmente, as análises de Paul 

Singer e as elaboradas por Santos através do arcabouço conceitual neomarxista 

confluem na explicitação do caráter de superexploração das ocupações dos 

                                                           
156 Obviamente, desde as formulações de Marx (1979) sobre o exército industrial de reserva, a classe 
trabalhadora, em quaisquer contextos históricos ou geográficos, não pode ser tomada como um corpo 
homogêneo. O que Paul Singer faz – e esse é o ponto que aqui se procura demonstrar – é evidenciar 
a profundidade que a questão subproletária assume em países como o Brasil. Porém, frente a outras 
abordagens, tais como os esquemas de classe neoweberianos, a identificação de uma fração 
destituída, ou subproletária, no interior da classe trabalhadora é uma vantagem das abordagens 
neomarxistas.  
157 Em relação a bancos de dados que prescindem de variáveis relativas à posse de recursos 
produtivos materiais, como no caso das pesquisas PNAD utilizadas por Paul Singer ou do atual 
Censo Demográfico, o recurso a medidas relativas à detenção de ativos de qualificação ou autoridade 
auxilia a expandir a qualificação das situações de destituição, mesmo que a principal variável não 
esteja disponível.  
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trabalhadores elementares e domésticos e na identificação de um conjunto de 

autônomos precarizados, excluídos da pequena burguesia.  

Além das fronteiras da destituição, a incorporação dos critérios de posse de 

ativos de qualificação e autoridade, exclusivas dos aparatos neomarxistas, revela 

diferenças entre posições privilegiadas de apropriação da classe média típica e os 

detentores de porções menores desses recursos, situados no âmbito da classe 

trabalhadora ampliada. Nesse diapasão, tanto o conceito de “posições contraditórias 

de classe” situa, de forma mais adequada, o corpo gerencial em localizações médias 

aquém da burguesia – ao contrário do que pressupõe a noção de “burguesia 

gerencial”, forjada pelo economista brasileiro – quanto a abordagem ampliada da 

classe trabalhadora revela casos especiais como os supervisores e empregados 

qualificados, para além do proletariado “propriamente dito”. 

Por fim, levar em conta a existência de um vasto contingente de trabalhadores 

em posições de classes destituídas é um imperativo posto à análise da estrutura de 

classes do capitalismo brasileiro. Tal pressuposto, evidenciado de forma precursora 

pelo conceito de subproletariado, formulado por Paul Singer, não somente é 

abarcado pelas formulações dos autores neomarxistas, como também o arcabouço 

conceitual produzido por estes é capaz de alargar os horizontes das investigações 

acerca desse agrupamento classista. Sem embargo, a mobilização de seus 

conceitos com vistas ao inquérito empírico não pode ser feita de modo direto. 

Portanto, no que concerne aos objetivos expressos pelo presente trabalho, impõe-se 

uma problematização a respeito das opções metodológicas demandadas pelo 

recorte empírico aqui construído.  

Dessa forma, há de se considerar, inicialmente, os dados disponíveis para a 

análise. Como antes demonstrado, as pesquisas que objetivam formular mapas de 

classe no Brasil se amparam, principalmente, na reorganização de dados 

secundários, advindos das pesquisas formuladas pelo IBGE. Além da abrangência 

necessária, as informações divulgadas pelo instituto oferecem, de forma única no 

país, “[...] um elenco de dados que permite um tratamento sistemático da questão” 

(SINGER, 1981, p. 13). Tendo em vista o objetivo primordial de cartografar, em 

âmbito nacional, a dimensão das diversas classes no plano infraestrutural, 

relacionando-as, ademais, com outras clivagens sociais e indicadores econômicos, a 

escolha primordial dos estudos sobre a questão tem sido pela PNAD. 

Representativa para o plano nacional e dos estados, tal pesquisa, caso comparada 
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com outras produzidas pelo próprio IBGE – sejam elas bastante específicas, como a 

Pesquisa Mensal de Emprego, sejam amplas, como o Censo Demográfico –, oferece 

à análise de classe algumas vantagens, tais como seu rol alargado de variáveis e 

sua periodicidade mais constante158. Desse modo, embora não seja uma pesquisa 

pensada especificamente com a finalidade de abordar as relações de classe no 

Brasil, características como essas evidenciam os patentes ganhos que os estudos 

sobre o assunto obtêm ao se apoiarem na PNAD. Mesmo ao se reconhecer a 

superioridade do banco de dados formado a partir desse levantamento, há de se 

ressaltar que, em relação aos objetivos do presente trabalho, ele prescinde de um 

elemento fundamental: o detalhamento dos dados em plano municipal. 

As análises aqui empreendidas não somente almejam modelar e mensurar a 

amplitude das posições constituintes da estrutura de classes, mas, também, 

compreender suas relações com o comportamento eleitoral. Como visto no primeiro 

capítulo, quando se trata de investigar as tendências de votação, a própria 

agregação dos dados em escala estadual pode causar vieses consideráveis nos 

resultados produzidos (CÂNEDO-PINHERO, 2009). Por si mesma, tal característica 

desaconselha que os dados eleitorais sejam, de qualquer forma, relacionados às 

informações socioeconômicas representativas em nível estadual, tal como as 

produzidas pela PNAD. Ademais, aqui a premissa formulada por Zucco (2010) é 

absorvida em sua plenitude – em última análise, são os indivíduos, e não os lugares, 

que votam, o que torna necessário transcender a agregação de dados por território 

para se analisar as ações individuais. Desse modo, mediante as metodologias aqui 

aplicadas nesse sentido, a agregação em escala municipal se impõe como 

necessária. Isto é, dado que a utilização de técnicas de inferência ecológica 

demanda a utilização de dados agregados em níveis territoriais menores do que os 

estaduais, a opção por bancos de dados com informações detalhadas por município 

se apresenta como a melhor escolha159. Assim sendo, somente no rol de 

                                                           
158 A PNAD é realizada com periodicidade anual desde 1971. É interrompida nos anos de formulação 
do Censo Demográfico ou em situações atípicas, como a substituição por outras pesquisas e 
dificuldades operacionais (IBGE, 2011). Tal periodicidade permite que a evolução dos indicadores 
socioeconômicos seja acompanhada em maior detalhe.  
159 Aqui, os municípios são tomados como equivalentes aos precincts estadunidenses. Naquele 
sistema político, essa seria a menor medida de agregação – especialmente a partir deles, King (1997) 
desenvolve suas técnicas de inferência ecológica. Embora estas pudessem ser utilizadas mediante 
planos territoriais ainda menores (tais como os bairros ou regiões administrativas das cidades), 
somente para o plano municipal há, no panorama dos bancos de dados brasileiros, informações 
necessárias para a modelagem da estrutura de relações de classe. Esse ponto será retomado em 
maior detalhe no terceiro e último capítulo do presente trabalho.  
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informações disponibilizadas pelo Censo Demográfico é possível encontrar as 

variáveis necessárias para a modelagem da estrutura de classes nesse grau de 

detalhamento.  

O Censo, desde a década de 1960 (BARBOSA, 2013), conta com dois 

questionários diferenciados, aplicados ao mesmo tempo no trabalho de campo – 

através de um são colhidos dados do “universo” e, do outro, da “amostra” (IBGE, 

2010, p. 4). Tal solução metodológica visa, ao mesmo tempo, otimizar a logística do 

levantamento censitário propriamente dito e ampliar o acompanhamento de 

determinados indicadores por intermédio de uma pesquisa de amostragem. Assim 

sendo, no que concerne à escala populacional, que demanda um maior 

desprendimento de tempo e recursos para ser escrutinada, são apuradas 

informações a partir de um instrumento de pesquisa composto por um conjunto 

reduzido de variáveis. Por outro lado, a sondagem baseada em dados amostrais 

revela informações mais detalhadas, não presentes no levantamento do universo. 

Esse último tipo de inquérito, além de ser representativo para as áreas 

intramunicipais160, como demandado pelos objetivos acima expressos, expõe 

condições básicas para a consecução do objetivo de mensurar as dimensões da 

estrutura de classes do capitalismo brasileiro contemporâneo. Entretanto, a despeito 

do maior grau de detalhamento em relação à pesquisa do “universo” e do fato de 

demonstrar condições fundamentais para a construção de um mapa de classes, o 

inquérito de amostragem do Censo apresenta uma perda de informações, em 

comparação à PNAD. Esta é, afinal, uma pesquisa anual, com informações mais 

detalhadas, porém menos abrangente territorialmente; aquela, por sua vez, conta 

com uma amostra mais representativa, embora com um menor número de variáveis 

em suas edições decenais. Além de mais propriamente evidenciar as diferenças de 

escopo entre esses dois levantamentos, tal perda de detalhamento demanda 

algumas adequações metodológicas em relação à aplicação das categorias 

neomarxistas de análise.  

Necessariamente, para se realizar tais adequações, trata-se de elucidar como 

os parâmetros de posse de ativos econômicos delineados por Wright podem ser 

amoldados às variáveis presentes na pesquisa da amostra do Censo, além de 

                                                           
160 Ademais, nas edições do Censo que aqui serão utilizadas, as de 2000 e 2010, tal levantamento 
conta com uma fração amostral de 10% relativa ao plano nacional: “trata-se de um contingente 
bastante extenso, que abarca em torno de 25 milhões de pessoas em cada uma das edições. Desse 
modo, possui uma ínfima margem de erros” (BARBOSA, 2013, p. 3).  
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produzir modificações em alguns procedimentos operacionais que embasam a 

tipologia produzida por Santos para a análise do caso brasileiro. Com fins de 

observar o desenvolvimento da composição da estrutura de classes brasileira 

durante o período estudado, serão utilizadas duas edições do Censo – as de 2000 e 

2010161. Antes de se discutir mais a fundo o sentido dessa escolha, há de se 

ressaltar que as mudanças de metodologia entre as versões da pesquisa utilizada 

também influenciam tal processo de adaptação dos esquemas de análise.  

No que concerne à posse de ativos materiais, de qualificação e de autoridade, 

a maioria dos critérios básicos para delimitar as diferentes posições de classe está 

presente no Censo. Exceto algumas mudanças nas nomenclaturas e alternativas 

disponíveis nas questões, as variáveis “posição na ocupação” e “código da 

ocupação” fazem parte do arcabouço de informações da sondagem em questão162. 

A partir delas, como visto, amparam-se as principais operacionalizações necessárias 

para diferenciar entre as localizações dos empregadores, das posições privilegiadas 

de classe média, da classe trabalhadora ampliada e dos empregados em posições 

de classes destituídas. O mesmo não ocorre, contudo, com certos parâmetros 

necessários para distinguir entre casos qualitativamente diferentes no interior desses 

agrupamentos classistas. Nesse sentido, há de se destacar três diferenças cruciais 

entre o banco de variáveis da PNAD e o do Censo. 

(1) Critérios diferenciados para o número de empregados. Tal parâmetro, 

necessário para diferenciar capitalistas de pequenos empregadores, é apurado 

pelos questionamentos destinados aos empregadores acerca do número de 

trabalhadores em suas empresas. Ao contrário da PNAD, da qual se pode, por 

                                                           
161 O presente trabalho fará uso dos bancos em microdados disponibilizados pelo próprio IBGE, além 
de também se valer do tratamento dos dados da pesquisa da amostra do Censo realizado pelo 
Centro de Estudos da Metrópole.  
162 No Censo 2000, embora a variável “posição na ocupação” tenha sido utilizada com outra 
nomenclatura – “Nesse trabalho era”, v0447 –, ela contava com alternativas similares às versões da 
pesquisa PNAD produzidas a partir de 2002 – e aqui anteriormente descritas. No Censo 2010, por 
sua vez, tal variável é reproduzida – com o código v6930 –, porém com um corpo mais reduzido de 
alternativas – “Empregados com carteira de trabalho assinada”; “Empregados sem carteira de 
trabalho assinada”; “Militares e funcionários públicos estatutários”; “Conta Própria”; “Empregadores”; 
“Não remunerados”; “Trabalhadores na produção para o próprio consumo”. Em tal edição, todavia, é 
complementada pela variável “Subgrupo e categoria do emprego no trabalho principal na semana de 
referência” – de código v6940, que apresenta as categorias “Trabalhadores domésticos com carteira 
de trabalho assinada”; “Trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinada”; “Demais 
empregados com carteira de trabalho assinada”; “Demais empregados com carteira de trabalho 
assinada”; “Militares e funcionários públicos estatutários”. Embora a partir de 2010 o Censo tenha 
passado a utilizar uma nova classificação de ocupações, optou-se por utilizar a codificação anterior, 
denominada Classificação Brasileira de Ocupações (CBO-Domiciliar), também presente em sua lista 
de variáveis.  
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exemplo, extrair indicadores que diferenciam entre empregados permanentes e 

temporários, no Censo há somente um questionamento sobre o assunto163. 

Ademais, na versão de 2010, tal variável conta apenas com duas alternativas – 

empreendedor que emprega de “1 a 5” ou “6 ou mais” pessoas (IBGE, 2010a, p. 

49)164, o que implica, para fins de comparação, utilizar as mesmas categorias para 

as duas edições do Censo consideradas. Dessa forma, além dos procedimentos já 

pressupostos por Santos165, essas características implicam a adoção de um 

parâmetro de distinção no qual os que empregam até cinco trabalhadores são 

considerados pequenos empregadores e os que dispõem da força de trabalho de 

seis ou mais indivíduos são considerados capitalistas. Em comparação com as 

informações produzidas pelos estudos desse sociólogo brasileiro a partir da PNAD, 

a parcela de pequenos empregadores pode, mediante adaptações ao Censo, 

resultar subestimada e a dos capitalistas, por conseguinte, superestimada – 

característica que, contudo, não invalida os dados produzidos.  

(2) Falta de variáveis, no Censo, sobre a posse de terras – necessárias para 

divisar adequadamente as posições de classe entrecortadas pelas diferenças entre 

ocupações rurais e urbanas. A quantidade de terras possuídas é, especificamente, 

um indicador que visa distinguir entre fazendeiros, autônomos agrícolas e 

autônomos agrícolas precários166. Na falta de questões que afiram a magnitude de 

tal ativo, outros critérios como o emprego de força de trabalho no empreendimento 

agrícola ou nível de renda – de forma “auxiliar”, conforme procedimentos descritos 

abaixo – serão utilizados para demarcar as diferenças entre tais posições de classe. 

No que concerne à distinção entre rural e urbano, a ausência de questões 

relacionadas àquele indicador, no elenco de informações do Censo, implica a 

utilização de informações sobre as atividades econômicas como critério auxiliar. 

Através desse recurso, as diferenças são captadas por intermédio da identificação 

do engajamento em atividades agrícolas167.  

                                                           
163 “Quantos empregados trabalhavam nesse trabalho?” Variável de código v0449 no Censo 2000 e 
v0649 na versão de 2010. 
164 Assim, embora a variável “Quantos empregados trabalhavam nessa firma”, da versão de 2000 do 
Censo tenha um número maior de categorias, a comparação somente pode ser feita a partir de um 
número menor de casos, tal qual a mesma variável apresenta na sondagem de 2010.  
165 Referenciados na seção anterior e descritos com maior detalhe em Santos (2002, 2005). 
166 Em relação ao caso dos agrícolas precários, também a condição de posseiro e o critério de venda 
da produção ao consumidor direto são utilizados por Santos. No Censo, também não há variáveis que 
possam ser utilizadas para especificar tais características.  
167 A partir da seleção de atividades agrícolas presentes nas variáveis com os “códigos das 
atividades”, v4462, em 2000, e v6471, em 2010.  



117 

 

 (3) Inexistência de informações, nas variáveis do Censo, acerca da posse de 

ativos materiais no desempenho do trabalho autônomo. Na PNAD, a variável “local 

no qual executa o trabalho” permite com que Santos modele, de forma mais 

apropriada, as diferenças entre autônomos – rurais ou urbanos – “com ativos” ou 

“precários”. Como visto, os primeiros detêm algum tipo de estabelecimento ou 

veículo automotor, utilizados diretamente em seus empreendimentos, ao passo que 

os segundos, justamente por prescindir de tais recursos, são obrigados a produzir ou 

prestar serviços em condições precárias – como ambulantes, em vias públicas, no 

domicílio do cliente etc. Por extensão, a posse de tais ativos delimita, entre os 

trabalhadores por conta própria, um claro polo pequeno-burguês de outro 

pertencente às posições de classe destituídas. De forma estrita, é o único indicador 

que possibilita tal distinção. Em sua falta, ou a tipologia se torna incapaz de 

identificar as nuanças no interior do trabalho autônomo ou deve buscar modelá-las 

de maneira “indireta”, como diria Paul Singer (1981). Ao se optar por essa última 

alternativa, o presente trabalho se valerá de procedimento que, em muito, aproxima-

se das soluções encontradas por esse autor, qual seja, a utilização de medidas de 

renda. Cabe ressaltar que a utilização, de forma “auxiliar”, de tal recurso visa, antes 

do que retroceder a uma perspectiva estritamente “gradacional”, delimitar estratos 

em posições previamente modeladas pela inserção diferencial em polos distintos 

das relações de produção. Assim sendo, os autônomos com ativos e autônomos 

agrícolas, além de atenderem aos demais critérios delimitados por Santos, são aqui 

tomados como aqueles que obtêm rendimentos individuais mensais no trabalho 

principal168 acima de 1 salário mínimo. Consequentemente, os autônomos precários, 

urbanos ou rurais, percebem vencimentos abaixo de tal valor169. 

Em resumo, a adaptação ao Censo da tipologia neomarxista de classes – 

especialmente em sua tradução ao caso brasileiro, realizada por Santos – resulta na 

modificação dos parâmetros utilizados para dimensionar as seguintes localizações 

classistas – capitalistas e fazendeiros, pequenos empregadores e os diversos casos 

de autônomos (rurais ou urbanos, com ativos ou precários)170. Ademais, com vistas 

                                                           
168 Tal procedimento é feito com base na variável “Rendimento no trabalho principal, em número de 
salários mínimos” – v4514, no Censo de 2000, e 6514, no de 2010.  
169 Com base nesse procedimento, deveriam, a rigor, ser nomeados como “autônomos com baixa 
remuneração”. Visando simplificar a utilização da tipologia, optou-se pela manutenção da 
nomenclatura de Santos. 
170 Há também modificações em relação aos procedimentos necessários para a mensuração da 
posição de trabalhadores excedentes. Ao contrário do que faz Santos em suas operacionalizações a 
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a facilitar o processo de inferência das relações entre inserção em classes 

diferenciadas e comportamento eleitoral, aqui também será proposta uma 

modificação na relação de agrupamentos das posições de classe. Tal câmbio 

consiste basicamente em fundir em um grande grupo o que Santos nomeia como 

“posições privilegiadas de classe” – capitalistas e fazendeiros, especialistas 

(autônomos e empregados), gerentes e pequenos empregadores – e “controladores 

de ativos menores” – autônomos urbanos e agrícolas com ativos. Como resultado, o 

esquema de agrupamentos classistas passa a ser composto por apenas três casos 

– posições de classes privilegiadas (resultado de tal fusão), classe trabalhadora 

ampliada e localizações classistas destituídas.  

Tal esquema de análise será utilizado na consecução de três objetivos 

auxiliares ao escopo primordial de analisar as tendências de voto de classe nas 

candidaturas presidenciais petistas da década de 2000: 

(I) Mensurar as dimensões da estrutura de posições de classe do capitalismo 

brasileiro atual. Um dos recursos necessários para que as classes tomem cena na 

luta política é o contingente de indivíduos disponíveis em suas fileiras171. É nesse 

sentido que André Singer assinala a importância do subproletariado na disputa 

política nacional – uma peça localizada no centro do tabuleiro eleitoral devido à sua 

amplitude social. Para continuar com a metáfora, a mensuração das dimensões 

atuais das demais posições de classe visa destacar que existem outras peças de 

igual importância no xadrez dos pleitos presidenciais. Além do agrupamento dos 

destituídos, o proletariado “ampliado” e as localizações de classe privilegiadas estão 

imiscuídos em tal embate. Assim sendo, serão elaboradas medições com base nas 

duas edições do Censo, resultando na formulação de estratos, baseados na 

tipologia de posições e agrupamentos classistas, para os anos de 2000 e 2010172.  

(II) Observar o desenvolvimento da estrutura de posições de classe, durante o 

período histórico em análise. Ao basear as investigações sobre a estrutura de 

                                                                                                                                                                                     
partir das pesquisas PNAD, aqui será somente utilizada uma variável com informações sobre 
indivíduos que estavam procurando emprego na semana de referência da pesquisa – a única 
presente nos Censos, sob o código v0455, em 2000, e v0654, em 2010.  
171 Cf. Wright (2000, p. 205) e Przeworski (1989, cap. 2). 
172 Tais medições, é bom ressaltar, serão feitas com base na População Economicamente Ativa – que 
“compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo, isto é, a população 
ocupada e a população desocupada, assim definidas: população ocupada - aquelas pessoas que, 
num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho mas não trabalharam (por 
exemplo, pessoas em férias). [...] População Desocupada - aquelas pessoas que não tinham 
trabalho, num determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para 
isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.)” (IBGE, 2013). 
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posições de classes em resultados advindos de duas edições do Censo, abre-se a 

possibilidade de, além de mensurar objetivamente as dimensões das diversas 

localizações classistas, analisar as tendências de mudança, ou manutenção, em seu 

interior. Por si mesmas, as transformações no plano estrutural influenciam a inserção 

das classes na política. Obviamente, como demonstra Przeworski (1989), a 

formação das classes em atores políticos não é um processo que possa ser 

deduzido diretamente do domínio infraestrutural. Todavia, tendo em vista o próprio 

caso brasileiro, modificações que concorram para o aumento, no interior da estrutura 

de classes, do contingente de indivíduos imersos em posições privilegiadas, 

trabalhadoras ou destituídas, podem influenciar o processo político de maneiras 

variadas. Para tomar o critério dos Singer, um possível alargamento da destituição 

desembocaria na ampliação das fileiras de indivíduos desprovidos de condições 

necessárias para o engajamento nas lutas políticas; o aumento do número de 

proletariados “propriamente ditos”, por sua vez, teria um efeito contrário. Ademais, 

no decênio em análise – a “década da inclusão”, segundo relatório do IPEA (2012) –, 

o Brasil passou por diversas transformações em sua estrutura social. Ao interpretá-

las, alguns autores chegaram a sugerir a existência de modificações radicais na 

estrutura social, por intermédio do surgimento de “novas classes” – é o caso, por 

exemplo, de Neri (2011) e suas formulações sobre a “nova classe média”. Também 

esse pano de fundo inspira a observar o intuito de qualificar o desenvolvimento das 

dimensões das diferentes posições de classe no período considerado – passaram a 

existir “novas” classes? Há um redimensionamento das existentes? Contribuições à 

resolução de tais questões serão aqui desenvolvidas.  

(III) Elaborar uma modelagem das posições de classe aberta à análise das 

relações entre classe e comportamento eleitoral. A observação desse pressuposto 

se constitui em uma condição fundamental para a compreensão das tendências de 

voto de classe. Como bem demonstram autores como Evans (2000), sem uma 

mensuração adequada das posições constituintes da estrutura de relações 

classistas a questão da influência das classes sobre os resultados eleitorais é 

abandonada ao crivo de análises lacunares, sem lastro empírico. Nesse sentido, o 

destaque das peculiaridades da estrutura de classes do capitalismo brasileiro, como 

feito nas análises acima, auxilia sobremaneira nesse intuito. Como resultado, as 

investigações acerca da associação entre preferências políticas e a inserção em 

posições de classe diferenciais podem ser feitas, de forma mais ampla, por 
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intermédio de uma tipologia, como a aqui elaborada – composta por três 

agrupamentos classistas, em que as diferenças no interior do proletariado são 

levadas em conta173.  

 

2.2.1.2 Estrutura de classes – resultados  

 

 As Tabelas 1 – com dados detalhados das diversas localizações classistas – 

e 2 – baseada em dados agregados por grupamentos – expõem o mapeamento da 

estrutura de classes produzida com base nos conceitos, estratégias metodológicas e 

objetivos delineados acima. A partir dos resultados nelas expressos, é possível 

dimensionar o estado geral das relações classistas nos dois momentos selecionados 

para a análise. 

 Em 2000, a matriz de relações de classe era composta por uma porção 

majoritária de indivíduos imersos em posições destituídas, num cômputo de 41,55% 

do total da população economicamente ativa de então. No âmbito de suas 

localizações “privilegiadas”, os empregadores se constituíam no grupo minoritário – 

dividido em uma porção mínima de capitalistas e fazendeiros (com 590.417 

indivíduos, ou 0,80% do total) e outra um pouco mais alargada de pequenos 

empregadores (1,77%) –, ao passo que os autônomos portadores de ativos 

econômicos representavam a porção mais significativa – cuja representativa 

porcentagem de trabalhadores por conta própria urbanos se destacava (11,21%). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
173 No terceiro capítulo, como será visto, para cada pleito do período em tela serão produzidos 
resultados com base nas técnicas de inferência ecológica. Por conseguinte, os procedimentos 
necessários para tanto pressupõem que as dimensões assumidas pelos diferentes grupamentos 
classistas, nos anos de realização das disputas eleitorais presidenciais, sejam conhecidas. Como as 
pesquisas PNAD, de realização anual, não apresentam as informações necessárias para tanto, tal 
condição implica, primeiramente, se valer diretamente dos dados formulados a partir do Censo 2010 
– único, durante o intervalo de tempo em análise, que foi a campo em um ano de eleição presidencial 
–, e, em acréscimo, elaborar projeções – com base na comparação dos dados das duas versões 
utilizadas daquela pesquisa –, para os anos restantes: 2002 e 2006.  
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Tabela 1 – Distribuição absoluta e proporcional das posições na estrutura de classes 
no Brasil (2000 e 2010) e tipologia de agrupamentos classistas 

Posições de Classe 2000 2010 Agrupamento 

  Abs. (%) Abs. (%) de Classe 

Capitalista e Fazendeiro 590.417 0,80 630.309 0,72 Privilegiados 

Pequeno Empregador 1.307.425 1,77 922.599 1,05   

Autônomo 8.291.815 11,21 7.999.646 9,12   

Autônomo Agrícola 1.674.006 2,26 1.089.668 1,24   

Especialista (autônomo) 689.867 0,93 1.489.365 1,70   

Gerente 1.483.079 2,01 1.875.030 2,14   

Especialista (empregado) 2.296.595 3,11 4.303.876 4,91   

Empregado Qualificado 4.321.954 5,84 5.815.981 6,63 Trabalhadores 

Supervisor 775.265 1,05 969.441 1,10   

Trabalhador 21.796.404 29,47 30.026.832 34,22   

Trabalhador Elementar 7.104.756 9,61 7.602.576 8,67 Destituídos 

Empregado Doméstico 5.016.269 6,78 5.964.950 6,80   

Autônomo Precário 2.696.925 3,65 5.201.632 5,93   

Autônomo Agrícola Precário 2.043.634 2,76 2.898.923 3,30   

Trab. de Subsistência 2.033.141 2,75 3.459.638 3,94   

Excedente 11.837.581 16,01 7.487.203 8,53   

Total 73.959.133 100 87.737.670 100   
Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 

 

Tabela 2 – Distribuição absoluta e proporcional dos agrupamentos  
na estrutura de classes no Brasil (2000 e 2010) 

Agrupamentos de Classe 2000 2010 

  Abs. (%) Abs. (%) 

Privilegiados 16.333.204 22,08 18.310.493 20,87 

Trabalhadores 26.893.624 36,36 36.812.255 41,96 

Destituídos 30.732.306 41,55 32.614.922 37,17 

Total 73.959.133 100 87.737.670 100 
Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 

 

O conjunto dos empregados em posições privilegiadas de apropriação perfazia uma 

proporção pouco maior do que 5% – com uma maioria de especialistas (3,11%) e 

um número menor de gerentes (2,01%). No tocante à classe trabalhadora 

“ampliada”, a posição de classe que Singer referenciaria como “proletariado 

propriamente dito” – aqui nomeada a partir da categoria “trabalhadores” – se 

constituía na mais significativa, no interior da estrutura de classes, caso tomada 

particularmente, de forma tal que os 21.796.404 em seu interior representavam 

29,47% do total. Por fim, o grupamento das posições de classe destituídas era 
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majoritariamente composto por empregados precarizados – trabalhadores 

elementares (com 9,61%) e empregados domésticos (6,78%) – e trabalhadores 

excedentes, cuja ampla marca de 11.837.581 indivíduos totalizava 16,01% da PEA. 

Para além dos demais processos de destituição, tal número evidencia, de modo 

mais patente, as características da exclusão social no período.  

 Em 2010, as proporções se inverteram e a estrutura de classes do capitalismo 

brasileiro passou a ser composta por uma maioria de proletários imiscuídos nas 

posições da classe trabalhadora ampliada. Conforme indica a Tabela 2, tal 

agrupamento perfazia, naquele ano, 41,96% do total da força de trabalho, enquanto 

as posições de classe destituídas foram reduzidas a 37,17% e as privilegiadas a 

20,87%. No interior desse último grupo de localizações classistas, tal encolhimento 

esteve majoritariamente associado à diminuição, em termos proporcionais, dos 

autônomos agrícolas e urbanos – que passaram a percentuais de 1,24% e 9,12%, 

respectivamente. Dentre os privilegiados, somente as posições gerenciais e de 

especialistas aumentaram, em termos proporcionais – os especialistas empregados, 

sobretudo, passaram a representar 4,91% do total. A diminuição das localizações 

destituídas é marcadamente influenciada pela substancial retração do contingente 

de trabalhadores excedentes, reduzida a 8,53% do cômputo geral da população 

economicamente ativa. Excetuando o posto dos trabalhadores elementares, que 

também passou por uma diminuição (chegando a 8,67%), todas as demais posições 

de classe destituídas aumentaram suas proporções, em maior ou menor monta. 

Especificamente em relação ao grupamento das posições da classe trabalhadora 

ampliada, o redimensionamento de sua amplitude foi capitaneado pelo aumento 

proporcional da localização dos trabalhadores “típicos”. Embora as demais posições 

em tal grupo tenham também crescido – especialmente o posto dos empregados 

qualificados (que chegou a 6,63%) –, aquela posição de classe passou a contar com 

uma quota de mais de trinta milhões de indivíduos, totalizando 34,22% da força de 

trabalho.  

 As mudanças no interior da estrutura de classes, embora evidenciadas pela 

observação das tendências acima descritas, podem ser compreendidas de forma 

ainda mais aprofundada através da mobilização de expedientes metodológicos 

especificamente produzidos para apurá-las. Nesse sentido, a Tabela 3 registra a 

adaptação aqui proposta de medidas presentes na metodologia shift/share – 

formulada por Wright (WRIGHT; MARTIN, 1987) e ampliada por Santos (2002) em 
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suas análises sobre as relações de classe no Brasil – de análise das variações na 

amplitude das posições de classe. Tal metodologia consiste basicamente em 

dimensionar a mudança “líquida” – “net shift” (WRIGHT; MARTIN, 1987, p. 14) – 

ocorrida entre dois diferentes momentos da estruturação das relações de classe em 

uma dada formação social para, em seguida, decompô-la em três elementos: um 

componente das mudanças dadas no interior dos setores econômicos (sector shift 

effect); um componente que mede as mudanças na distribuição das classes dentro 

dos setores (class shift effect); um termo de interação entre esses dois efeitos 

(WRIGHT; MARTIN, 1987, p. 12).  

Dado que os objetivos aqui perseguidos são mais modestos e se referem 

basicamente à observação das tendências gerais do desenvolvimento da estrutura 

de classes, a apropriação dessa metodologia não conta com tal decomposição em 

efeitos. Esse expediente, embora torne a análise limitada – justamente por prescindir 

da diferenciação entre as tendências que concorrem para as mudanças no interior 

da estrutura de classes –, permite incorporar à investigação todas as posições 

pressupostas pela tipologia utilizada, inclusive aquelas resultantes dos processos de 

opressão econômica174. Como resultado, as análises aqui empreendidas são 

centradas basicamente nos resultados específicos da mudança líquida.  

Para calculá-los, são previamente necessários dados das mudanças “real” e 

“esperada” no interior da estrutura de classes. A primeira diz respeito à simples 

diferença entre os números absolutos apresentados pelas diversas posições de 

classe nos dois anos selecionados, já a segunda representa o número de indivíduos 

que seriam acrescentados a cada posto da tipologia, no último ano da série, caso 

eles continuassem com as mesmas proporções do ano anterior175. A mudança 

líquida, por fim, é obtida a partir da subtração entre os resultados da mudança real e 

da esperada. Mediante tais procedimentos, os efeitos de expansão da população 

economicamente ativa são artificialmente anulados e, por conseguinte, revelam-se 

as variações líquidas particulares a cada posição de classe (SANTOS, 2002, p. 

                                                           
174 Como demonstrado por Santos (2002, cap. 3), uma vez que dados da distribuição das classes 
entre os setores econômicos se fazem necessários para tal tipo de análise, somente as posições de 
classe dos empregados ou empregadores podem ser utilizadas. Dessa forma, seus cálculos são 
feitos com base na população total ocupada. Com vistas a incluir, nos resultados produzidos, todas 
as posições de classe constituintes da tipologia utilizada, os procedimentos expressos na Tabela 3 
têm como base a população economicamente ativa.  
175 Para maiores informações, ver Santos (2002, cap. 3). 
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177)176. Portanto, resultados positivos de mudança líquida demonstram que uma 

dada localização classista expandiu sua dimensão na PEA, ao passo que resultados 

negativos indicam o contrário (SANTOS, 2002, p. 177). 

 

Tabela 3 – Mudança real, esperada e líquida das posições na estrutura de classes 
entre 2000 e 2010 (Abs.) 

Posições de Classe Real Esperada Líquida 

Capitalista e Fazendeiro 39.892 109.994 -70.102 

Pequeno Empregador -384.826 243.572 -628.399 

Autônomo -292.169 1.544.760 -1836.929 

Autônomo Agrícola -584.337 311.866 -896.204 

Especialista (auton.) 799.498 128.522 670.976 

Gerente 391.952 276.297 115.655 

Especialista 2.007.281 427.854 1.579.427 

Empregado Qualificado 1.494.027 805.177 688.850 

Supervisor 194.176 144.431 49.745 

Trabalhador 8.230.428 4.060.656 4.169.772 

Trabalhador Elementar 497.820 1.323.611 -825.791 

Empregado(a) Doméstico(a) 948.681 934.528 14.153 

Autônomo Precário 2.504.707 502.435 2.002.272 

Autônomo Agrícola Precário 855.289 380.728 474.561 

Trab. de Subsistência 1.426.497 378.773 1.047.724 

Excedente -4.350.378 2.205.333 -6.555.712 

Total 13778537 13778537 0 
    Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 

Por intermédio de tais critérios, as tendências de mudança acima apontadas 

podem ser mais bem qualificadas. Conforme é possível conferir na Tabela 3, o 

grupamento dos privilegiados apresentou o maior número de posições que variaram 

aquém do esperado, diminuindo, portanto, suas porções no âmago da estrutura de 

classes – de suas sete localizações constituintes, quatro apresentaram sinais 

negativos nos resultados de mudança líquida (dentre as quais, a queda mais 

acentuada foi apresentada pelos autônomos urbanos com ativos, numa variação 

negativa de 1.836.929). Dentre os destituídos, embora os sinais negativos somente 

tenham sido identificados em duas posições, esse grupamento diminui de 

proporções devido a motivo diverso – a mudança líquida registrada pela localização 

de trabalhadores excedentes foi a mais expressiva dentre todos os postos 

                                                           
176 Devido a tais procedimentos de padronização e suspensão das taxas de expansão, os resultados 
da soma entre as mudanças líquidas apresentadas pelas diferentes posições de classe são sempre 
iguais a zero.  
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constituintes da tipologia de classes, com menos 6.555.712 indivíduos aquém do 

resultado esperado. A classe trabalhadora ampliada, por sua vez, contou com a 

maior marca dentre as mudanças líquidas positivas das localizações classistas – o 

acréscimo de mais de oito milhões de indivíduos às fileiras de trabalhadores típicos 

representou um incremento de 4.169.772 acima do esperado. Como resultado, tais 

dados oferecem mais subsídios ao diagnóstico, acima exposto, de 

redimensionamento da estrutura de classes brasileira no sentido da diminuição do 

espaço da destituição e do contingente de indivíduos em posições de classe 

privilegiadas, além do concomitante crescimento da proletarização.  

Não há espaço, conforme a observação dessas tendências, para a verificação 

da tese lançada por Neri (2011) acerca das “novas classes médias” no Brasil 

contemporâneo. Dito em outros termos, isso significa afirmar que não se admitem, 

nos moldes de uma abordagem de classe relacional e baseada no pressuposto de 

posse diferencial de ativos econômicos, as leituras que tal autor formula sobre os 

estratos médios a partir de estratégias gradacionais, com base na renda. Conforme 

suas formulações, o advento de uma nova classe média se verifica no alargamento 

substancial das fronteiras do que chama de “classe C” – “a mesma que atingia 

37,56% da população brasileira, em 2003, passa a 50,45%, em 2009, ou 94,9 

milhões de brasileiros com renda acima de R$ 1.200,00 até R$ 5.174,00 mensais 

[...] [o que] equivale dizer que 29 milhões de brasileiros que não eram, passam a ser 

classe C nos últimos anos desde 2003” (NERI, 2011, p. 86). Esses resultados se 

fazem acompanhar de um decréscimo igualmente agudo dos estratos de renda 

inferiores e concomitante acréscimo moderado dos superiores177. Embora 

elucidativos do processo de diminuição de desigualdades sociais substantivas no 

seio da sociedade brasileira, esses dados não são capazes de demonstrar 

adequadamente as variações no quantitativo das posições de classe média na 

década de 2000. Isso ocorre mesmo que se tenha em vista um recorte mais restrito 

– por exemplo, os gerentes e especialistas (localizações médias por excelência do 

esquema neomarxista), conforme os dados de mudança líquida acima expostos, 

                                                           
177 Segundo Neri (2011, p. 86), 20.481.069 pessoas saíram da “classe E” e 2.431.443 da “classe D”, 
ao passo que 6.645.330 ingressaram nas classes AB. 
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variaram positivamente em porções moderadas, distantes da amplitude pressuposta 

por Neri178. 

 

2.2.2 A questão dos interesses materiais classistas 

 

 Após a necessária mensuração das posições constituintes da matriz de 

relações de classe, secunda o intuito de explicitar os interesses materiais a elas 

relacionados. Nos estudos eleitorais brasileiros recentes, este se torna um assunto 

nebuloso justamente por se configurar numa consequência da ausência de um 

melhor dimensionamento das posições de classe destituídas. Por desenvolverem 

uma abordagem extremamente focada nos mecanismos de bonificação eleitoral a 

ações de governo, especialmente no caso da literatura sobre Bolsa Família e voto, 

ou nos desígnios políticos e econômicos dos subproletários, característica patente 

da obra de Singer, tais esforços de pesquisa resultam limitados. Assim sendo, da 

necessidade de decompor as diferentes posições de classe indevidamente 

amalgamadas nos estratos de renda, decorre o propósito de elaborar um quadro 

comparativo que desvele as oscilações nas condições materiais de existência dos 

diversos grupamentos classistas, bem como que as relacione adequadamente às 

tendências de comportamento eleitoral dos indivíduos nelas imersos.  

Precisamente nas análises de Wright acerca dos interesses materiais 

classistas, é possível encontrar um arcabouço conceitual adequado para a 

consecução de tal objetivo. Dentre os diversos fins analíticos em relação aos quais 

esse teórico estadunidense mobiliza o conceito, dois, em especial, interessam nesse 

sentido: a abertura ao inquérito empírico e suas ligações com as questões ligadas à 

organização coletiva das classes. Decorrem desse último as formulações do autor 

sobre as “formações de classe”, isto é, o processo179 da formação de “[...] collectively 

organized social forces whithin class structures in pursuit of class interests” 

(WRIGHT, 2000, p. 191). Por intermédio de tal construto teórico, torna-se possível 

elaborar um quadro amplo de análise das relações entre inserção em posições 

diferenciais da estrutura de classe e comportamento político. Em uma proposição 

inicial, pode-se, nos marcos dessa formulação, identificar na adesão majoritária dos 

                                                           
178 Abordagens críticas à tese das novas classes médias também podem ser conferidas em Souza 
(2012), Pochmann (2012) e Scalon e Salata (2012). 
179 Wright (2000, p. 191) assinala, todavia, que descreve as “formações de classe” tanto como um 
processo quanto como o resultado desse processo – as formação de classe. 
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indivíduos imersos em um dado agrupamento classista a tal ou qual alternativa 

eleitoral – como no caso aqui considerado das candidaturas presidenciais – uma 

formação de classe em busca da manutenção de interesses materiais. Antes, 

porém, de considerar essa alternativa de análise, é preciso delinear, com maior 

clareza, do que são constituídos os interesses materiais. No que segue, portanto, o 

outro uso do conceito ora destacado – sua mobilização à análise empírica – será 

escrutinado, deixando, por conseguinte, as análises sobre a formação política das 

classes para o terceiro e último capítulo.  

Nas formulações de Wright, o conceito de interesses materiais se reporta ao 

intuito de verter a análise de classes a planos empiricamente mais concretos de 

pesquisa. Enquanto class generated effects por excelência e, portanto, como 

principal “comunalidade” a caracterizar a imersão em posições de classe 

diferenciais, os interesses objetivos180 se associam inextrincavelmente às relações 

de exploração na base das clivagens classistas: “[...] to say that what members of a 

class hold in common is a common set of material interests is to argue that they have 

common interests with respect to the process of exploitation” (WRIGHT, 1990, p. 

284). No marco desses constrangimentos teóricos, o autor neomarxista busca 

evidenciar as características fundamentais do conceito. Em sua acepção, o acesso 

assimétrico a recursos produtivos materiais gera dois tipos de interesse – interesses 

em bem-estar e em poder econômico. Tais casos são, ademais, perpassados por 

interesses “intrínsecos” – “[...] the ends of actions, the goals that one is trying to 

accomplish through particular strategies” – e instrumentais – “[…] the necessary 

means for accomplishing those ends” (WRIGHT, 1990, p. 281). 

Ao formular sobre os interesses em bem-estar econômico, Wright (1990, p. 

281) procura não equacioná-los somente à renda ou ao consumo, mas ao conjunto 

“labuta-tempo livre-renda” – “toil-leisure-income” – disponível a um indivíduo. 

Consequentemente, o interesse, em si, diz respeito a um melhor posicionamento 

frente a esse conjunto. Os indivíduos imersos em uma classe, por extensão, 

partilham de interesses em bem-estar econômico não porque têm as mesmas 

                                                           
180 Wright (1990, p. 286), ao manter a noção de interesses objetivos de classe em suas formulações – 
isto é, aqueles que existem independentemente da subjetividade individual –, faz algumas ressalvas 
essenciais. Para ele, não se trata de um tipo de interesse inacessível aos próprios agentes, que deve 
ser inoculado em suas consciências por obra e graça de teóricos ou vanguardas políticas. Pelo 
contrário, diz respeito a um interesse que emana do próprio caráter antagônico das relações de 
classe e cuja existência pode ser identificada nos dilemas e trade-offs compartilhados pelos 
indivíduos em busca de melhorar suas condições materiais de existência.  
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condições materiais, mas porque “[...] objectively face the same broad structure of 

choices and strategic tasks when attempting to improve their economic welfare” 

(1990, p. 282). Os interesses materiais, Wright ressalta em acréscimo, não se 

esgotam no bem-estar material – concatenam-se também com as questões da 

distribuição de poder no interior da sociedade. Isto é, as relações de produção no 

âmbito da produção capitalista são estruturadas sobre o mecanismo fundamental de 

apropriação do excedente por capitalistas e posições de apropriação privilegiadas. 

Tais posições de classe desfrutam do poder econômico gerado por essa condição e, 

consequentemente, a manutenção deste faz parte do conjunto de seus interesses 

objetivos (WRIGHT, 1990, p. 282-283).  

Para os fins de análise delineados, as investigações aqui desenvolvidas 

acerca dos interesses materiais serão feitas com base no conceito de interesses 

“intrínsecos” em bem-estar material. Na base desse tipo de interesse – passível de 

maior compartilhamento entre as diferentes localizações classistas – reside o 

princípio segundo o qual as relações de exploração no capitalismo moldam 

condições em que os indivíduos, independentemente da posição de exploradores ou 

explorados na esfera da produção, são conduzidos a melhores condições materiais 

quando percebem maiores rendimentos a partir de um volume menor de trabalho. 

Nesse sentido, de forma finalística, todas as posições de classe têm interesses 

similares na obtenção e manutenção dessas condições. Embora tais parâmetros 

possam ser aplicados à análise da estrutura de classes do capitalismo brasileiro, há 

de se atentar às particularidades apresentadas nessa seara pelo destaque, na 

própria tipologia de classes, empregado às posições de classes destituídas.  

Em tal grupamento, também constituído por posições resultantes da opressão 

econômica – isto é, de trabalhadores excedentes e engajados na produção de 

autossubsistência –, além de autônomos com inserção periférica no sistema de 

produção, os melhores arranjos no que diz respeito às suas condições materiais não 

podem ser apreendidos simplesmente através da observação dos índices referentes 

à relação “labuta-tempo livre-renda”. Necessariamente, precisam ser dimensionados 

ainda a partir do acesso a recursos que aplainem, ou mesmo suspendam, tais 

condições de opressão. Nesse caso, justamente os elementos referenciados pela 

literatura resenhada no primeiro capítulo podem ser elencados nesse sentido, tais 

como a inserção no mercado de trabalho capitalista – o objetivo primordial do 

subproletariado, segundo Singer – e o incremento de renda gerado pelos programas 
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sociais, evidenciado pela literatura sobre o Bolsa Família. Ao subsumi-los a um 

quadro mais amplo de análise dos interesses materiais, o inquérito empírico, antes 

do que limitado ao foco em apenas um grupamento de posições de classe, resulta 

potencializado por se basear na observação da ampla gama de possibilidades 

postas pelas diferentes formas de inserção na esfera da produção.  

Assim como a utilização dos conceitos necessários para o dimensionamento 

da estrutura de relações de classe, a investigação acerca dos interesses materiais, 

antes de propriamente traduzida ao inquérito empírico, precisa ser adequada aos 

bancos de dados disponíveis. Isso implica explicitar como o corpo de variáveis 

presentes no Censo pode ser utilizado para a mensuração e modelagem dos 

elementos constituintes dos interesses intrínsecos em bem-estar econômico – 

especificamente, da relação renda-labuta, dado que as medidas de tempo livre são 

acessórias a esse último elemento.  

(1) Renda. Como efeito da posse diferencial de recursos produtivos, a renda é 

distribuída de forma desigual no interior da estrutura de classes. Com vistas a captar 

tais desigualdades, diferentes indicadores serão mobilizados. Em primeiro lugar, a 

mensuração do rendimento médio individual por posição de classe e a 

decomposição desse índice em renda do trabalho e renda advinda de outras fontes 

tanto permitirão elaborar estratos para os dois anos considerados quanto mensurar 

as variações no período. Além de observar como os movimentos recentes de 

ampliação da renda do trabalho (POCHMANN, 2012) se reproduzem no seio das 

clivagens de classe, esses procedimentos visam igualmente delinear as diferenças 

no acesso às demais fontes de renda. Conforme as variáveis disponíveis no Censo, 

tais fontes podem ser divididas em três tipos: as provenientes de investimentos 

(poupanças, ações, aluguéis etc.), de aposentadorias ou pensões e de programas e 

transferências governamentais. Necessariamente, cada um desses tipos é indicativo 

de diferenças substanciais das condições de vida daqueles que os percebem – 

desvelam a conversão de renda adicional ao investimento capitalista, a inserção 

prévia em postos de trabalho formalizados ou a minoração de processos de 

exclusão social por intermédio de políticas públicas. Desse modo, com vistas a 

explicitar tais diferenças, é necessário evidenciar as distinções entre esses casos, o 

que será feito por intermédio da produção de uma medida de acesso a programas 

sociais. 
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(2) Labuta e condições de trabalho. Dentre os elementos que compõem os 

interesses intrínsecos em bem-estar econômico, Wright (1990, p. 281) elenca o 

“trabalho árduo” – “toil” –, que, aqui, com vistas à simplificação, é traduzido por 

“labuta”. Além dessa definição primordial, esse autor chega também a referenciar 

esse índice como “unpleasant work”. Portanto, a não ser que se queira tomar o 

termo de forma literal, deve-se notar que o teórico está, através dele, descrevendo a 

noção de condições de trabalho. Para além das diversas discussões conceituais e 

metodológicas que essa categoria possa suscitar, nesta pesquisa, com o intuito de 

dimensioná-la, será feito recurso às medidas de volume de trabalho e formalização. 

Para a primeira, tendo em vista as possibilidades oferecidas pelo banco de dados do 

Censo, será produzido um mapeamento da quantidade média de horas trabalhadas 

pelas diferentes posições de classe. No que concerne à segunda, será elaborado 

um quadro comparativo com as variações do acesso a postos de trabalho 

formalizados das diferentes posições de classe dos empregados.  

 

2.2.2.1 Interesses materiais – resultados  

 

Devido ao caráter contraditório das relações de classe, é de se esperar, 

quando se trata da garantia de condições materiais, que as assimetrias no acesso a 

ativos econômicos se reproduzam na distribuição de renda entre as diferentes 

posições da estrutura de classes. Durante o período compreendido entre os anos de 

2000 e 2010, embora obviamente presentes no caso brasileiro, tais assimetrias 

passaram por um amplo processo de equalização, que resultou no aplainamento das 

condições materiais precárias dos grupos destituídos e das classes trabalhadoras, 

mas que, em seu desenvolvimento, não incorreu em perdas materiais às posições 

de classe privilegiadas. Assim sendo, no que concerne aos componentes 

constitutivos dos interesses em bem-estar econômico, todos os grupamentos 

classistas se depararam com ganhos durante a década na qual os governos Lula 

transcorreram.  

No que diz respeito à renda, esse jogo de soma positiva pode ser apreendido 

a partir de diversas dimensões. Nesse sentido, as Tabelas 4 e 5 abaixo apresentam 

resultados da renda média individual por posição de classe, operacionalizados a 

partir de dados das duas edições selecionadas do Censo, bem como de sua 
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decomposição181 em renda do trabalho e rendimentos de outras fontes. A partir 

delas, pode-se vislumbrar como os ganhos materiais foram difundidos ao longo de 

todas as posições da tipologia de classes182. Especialmente em termos absolutos, 

os rendimentos médios aumentaram em todos os grupamentos classistas. Por outro 

lado, em termos relativos, excetuando-se o caso único da localização de autônomos 

precários, as rendas de outras fontes aquinhoaram proporções maiores nos 

rendimentos da maioria das localizações classistas. Como resultado, em 2010, tal 

tipo chegou a 26,52% do total da renda dos autônomos agrícolas precários, 15,64% 

dos especialistas autônomos, 14,68% dos capitalistas e fazendeiros e 14,11% dos 

empregados domésticos – embora tenha reduzido sua proporção, a renda de outras 

fontes dos autônomos agrícolas precários ainda se manteve alta, com 21,28%. 

Mesmo com o avanço das outras fontes, os rendimentos do trabalho se mantiveram 

majoritários na composição proporcional da renda de todas as posições de classe 

durante os dois anos – tendência especialmente exemplificada pelos postos da 

classe trabalhadora ampliada – principalmente da posição de trabalhador, para a 

qual a renda do trabalho representava 92,18% do total, em 2010 –, dos 

trabalhadores elementares (91,53%) e dos autônomos com ativos (89,29% para os 

agrícolas e 89,07% para os urbanos). 

                                                           
181 Os procedimentos que resultaram nas Tabelas 4 e 5 se baseiam, em primeiro lugar, na elaboração 
de rendas médias mensais individuais totais – em Reais – para cada posição de classe – calculadas 
a partir da v4614, “Total de rendimentos”, no Censo 2000, e da v6527, “Rendimento mensal total em 
Reais”, da versão de 2010. Em segundo, a decomposição é realizada a partir da subtração das 
rendas médias mensais individuais de todos os trabalhos – obtidas a partir das variáveis v4525, em 
2000, e v6525, em 2010 – do total de rendimentos.  
182 As outras fontes de renda são resultado da soma de (1) aposentadorias e pensões – v4573, em 
2000, e v0656, em 2010; (2) investimentos – juros de poupança, aplicações financeiras, aluguel, 
previdência privada etc. (v4583 e v4613, em 2000, e v0659, em 2010); (3) programas sociais. Em 
2000, a variável v4063 captava o recebimento de rendimentos advindos do programa de Renda 
Mínima federal, do Bolsa Escola e do Seguro-Desemprego, além de outros benefícios de menor 
amplitude. Em 2010, a v0657 apurava especificamente o recebimento do PBF ou PETI e a v0658 de 
outros programas, como o Benefício de Prestação Continuada, além dos outros já listados. Nessa 
última variável, há também o registro do recebimento de rendas que não são provenientes de 
transferências governamentais – pensões alimentícias, doações e mesadas. Tal fato obriga, com 
vistas a uma melhor comparação de resultados, que seja incorporada, nas medições desse quesito 
para o ano de 2000, a variável v4593, que apura justamente o recebimento justamente desses 
rendimentos de ordem privada.  
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Tabela 4 – Renda média individual total, do trabalho e de outras fontes por posição 
de classe – 2000 (R$) 

Posições de Classe Renda Total Renda do trabalho Outras Fontes 

  Abs. Abs. (%) Abs. (%) 

Capitalista e Fazendeiro 5.793,65 5.357,97 92,48 435,68 7,52 

Pequeno Empregador 2.494,65 2.298,09 92,12 196,56 7,88 

Autônomo 880,3 812,04 92,25 68,26 7,75 

Autônomo Agrícola 696,29 643,83 92,47 52,45 7,53 

Especialista (auton.) 2.792,18 2.432,56 87,12 359,63 12,88 

Gerente 1.891,99 1.751,36 92,57 140,63 7,43 

Especialista 1.983,65 1.835,62 92,54 148,03 7,46 

Empregado Qualificado 813,8 760,19 93,41 53,6 6,59 

Supervisor 1.049,02 963,61 91,86 85,4 8,14 

Trabalhador 458,54 431,17 94,03 27,36 5,97 

Trabalhador Elementar 234,39 221,35 94,44 13,04 5,56 

Autônomo Precário 140,7 107,04 76,08 33,66 23,92 

Autônomo Agrícola Precário 119,66 93,58 78,2 26,08 21,8 

Empregado Doméstico 201,48 185,46 92,05 16,02 7,95 

Trab. de Subsistência 47,17 0 0 47,17 100 

Excedente 41,35 0 0 41,35 100 
   Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 

 

Tabela 5 – Renda média individual total, do trabalho e de  
outras fontes por posição de classe – 2010 (R$) 

Posições de Classe 
Renda 
Total  

Renda do trabalho Outras Fontes 

  Abs.  Abs.  (%) Abs. (%) 

Capitalista e Fazendeiro 9189,75 7841 85,32 1348,8 14,68 

Pequeno Empregador 3841,94 3369,3 87,7 472,61 12,3 

Autônomo 2101,72 1872 89,07 229,77 10,93 

Autônomo Agrícola 2160,55 1929,2 89,29 231,35 10,71 

Especialista (auton.) 5081,33 4295,6 84,54 785,69 15,46 

Gerente 3763,3 3226 85,72 537,27 14,28 

Especialista 4041,3 3527,6 87,29 513,66 12,71 

Empregado Qualificado 1794,51 1609,4 89,69 185,08 10,31 

Supervisor 2007,04 1792,1 89,29 214,98 10,71 

Trabalhador 989,27 911,87 92,18 77,4 7,82 

Trabalhador Elementar 601 550,1 91,53 50,9 8,47 

Autônomo Precário 466,23 367,02 78,72 99,21 21,28 

Autônomo Agrícola Precário 396,2 291,11 73,48 105,09 26,52 

Empregado Doméstico 556,93 478,37 85,89 78,56 14,11 

Trab. de Subsistência 196,83 0 0 196,83 100 

Excedente 94,46 0 0 94,46 100 
    Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 
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Um olhar mais detalhado sobre essas tendências pode ser encontrado na 

Tabela 6. Nela, é registrada, para cada posição de classe, a variação, entre 2000 e 

2010, dos valores dos rendimentos médios totais, das rendas do trabalho e advindas 

de outras fontes. No interior dos postos privilegiados, o aumento da renda total, 

embora significativo, apresentou-se mais restrito do que os demais grupamentos 

classistas. Entre as localizações privilegiadas, os autônomos agrícolas obtiveram os 

maiores ganhos de renda nos resultados de 2010, em comparação com os dados de 

2000 – 210,3%. Autônomos urbanos – com 138,75% – e especialistas – com 

103,73% – também obtiveram ganhos acima dos 100%. No período de análise, a 

decomposição de renda demonstra que os ganhos nos rendimentos de outras fontes 

foram, para os privilegiados, mais significativos do que aqueles da renda do 

trabalho. Algumas localizações, como as dos empregadores, exemplificam de forma 

bastante direta tal tendência – capitalistas e fazendeiros aumentaram em 209,58% 

suas rendas de outras fontes, mas apenas em 46,34% as advindas do trabalho; 

pequenos empregadores obtiveram ganhos na marca dos 140,44% nos rendimentos 

de outras fontes e de 46,61% na renda do trabalho. 

No que concerne às posições da classe trabalhadora ampliada, o crescimento 

da renda total se verificou, em maior monta, entre empregados qualificados (com 

crescimento de 120,51%) e entre os trabalhadores típicos (115,74%); os 

supervisores, mantendo a tendência segundo a qual as posições com posse de 

algum ativo de autoridade tenderam a auferir menos ganhos nesse quesito, quando 

comparadas àquelas portadoras de recursos de qualificação, contaram com uma 

variação menor, abaixo dos 100%, mas ainda significativa, com 91,33%. Nos dados 

relativos à decomposição da renda total, caso comparados com o grupamento dos 

privilegiados, tais posições de classe contaram com ganhos mais expressivos na 

renda do trabalho, em que os empregados qualificados e trabalhadores perceberam 

ganhos em torno de 111%. Por fim, mantendo a tendência observada ao longo de 

toda a tipologia de classe, os indivíduos imersos em posições da classe trabalhadora 

ampliada contaram com ganhos expressivos nos rendimentos de outras fontes. 

Embora os demais grupamentos tenham contado com incrementos 

substanciais em seus rendimentos, ao se observar as variações positivas obtidas 

nesse seara pelas posições de classe destituídas, torna-se possível dimensionar 

qual o caráter de tais tendências ao longo do período estudado. Tome-se o caso dos 

empregados domésticos como exemplo. Conforme registrado nas Tabelas 4 e 5, o 
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rendimento médio individual dessa posição de classe era, em 2000, de R$ 201,48; 

em 2010, passou a R$ 556,93. Embora esse valor seja substancialmente menor do 

que o percebido, em média, pelos indivíduos do grupamento privilegiado de classes, 

e mesmo bastante reduzido, caso comparado com os valores apresentados pelas 

classes trabalhadoras ampliadas, este apresentou um acréscimo de 176,42% à 

renda total desse grupamento de classe. Tendência análoga é registrada pelos 

demais postos de empregados destituídos – os trabalhadores elementares contam 

com um acréscimo de 156,41% aos seus rendimentos totais; autônomos precários 

apresentam marcas em torno de 231%, que refletem, devido às operacionalizações 

utilizadas, as variações positivas do salário mínimo no período. No que concerne 

aos números da decomposição de renda, os destituídos, mesmo tendo obtido 

acréscimos significativos em suas rendas do trabalho, contaram com aumentos 

ainda mais substanciais. Para os empregados domésticos, por exemplo, tal 

incremento chegou a máximos 390,36%. Ademais, ele reproduziu nos postos dos 

oprimidos economicamente – 317,24% para os trabalhadores de subsistência e 

128,46% para os excedentes (categorias excluídas das relações de produção e, 

consequentemente, da renda do trabalho). 

 

Tabela 6 – Variação entre os anos de 2000 e 2010 da renda média individual total, 
do trabalho e de outras fontes por posição de classe (%) 

Posições de Classe 
Renda 
Total 

Renda do trabalho Outras Fontes 

Capitalista e Fazendeiro 58,62 46,34 209,58 

Pequeno Empregador 54,01 46,61 140,44 

Autônomo 138,75 130,52 236,63 

Autônomo Agrícola 210,30 199,64 341,06 

Especialista (auton.) 81,98 76,59 118,47 

Gerente 98,91 84,20 282,05 

Especialista 103,73 92,18 247,00 

Empregado Qualificado 120,51 111,71 245,27 

Supervisor 91,33 85,97 151,73 

Trabalhador 115,74 111,49 182,86 

Trabalhador Elementar 156,41 148,52 290,40 

Autônomo Precário 231,37 242,90 194,73 

Autônomo Agrícola Precário 231,10 211,08 302,91 

Empregado Doméstico 176,42 157,94 390,36 

Trab. de Subsistência 317,25 0,00 317,24 

Excedente 128,46 0,00 128,46 
     Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 
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A análise das variações dos rendimentos desvelou, em todos os grupamentos de 

classe, tendências gerais, durante o período considerado, de aumento da renda 

total, do trabalho e dos rendimentos advindos de outras fontes. Esse último tipo, 

contudo, apresentou, praticamente para todas as posições da estrutura de classes, 

incrementos mais expressivos do que as outras duas categorias de renda, o que, por 

extensão, impõe certos cuidados em sua leitura. Conforme a Tabela 6, capitalistas e 

fazendeiros, por exemplo, tiveram um acréscimo de 209,58% em seus rendimentos 

de outras fontes; trabalhadores elementares, por seu turno, contaram com um 

incremento de 290,4% na mesma categoria. Embora similares, os números desses 

exemplos não podem ser equacionados – em sua composição, existem diferenças 

qualitativas substanciais. Com vistas a explicitar tais diferenças, aqui é proposto um 

procedimento de decomposição, cujos dados são expostos na Tabela 7. Devido a 

certas peculiaridades na metodologia do Censo, optou-se por evidenciar a proporção 

de indivíduos, no interior das diferentes posições de classe, que receberam, nos dois 

anos da análise, algum tipo de rendimento advindo de programas de transferência 

condicional de renda, ou das demais políticas públicas que realizam algum tipo de 

repasse monetário aos seus beneficiários. A partir de seus resultados, é possível 

destacar tal conjunto de indivíduos do universo daqueles que percebem rendimentos 

de outras fontes. 
 

Tabela 7 – Proporção de indivíduos que recebem transferências monetárias de 
programas sociais por posição de classe (%) 

Posições de Classe 2000 2010 

Capitalista e Fazendeiro 2,34 1,81 

Pequeno Empregador 4,23 5,6 

Autônomo 9,22 12,56 

Autônomo Agrícola 3,23 9,5 

Especialista (auton.) 9,02 5,55 

Gerente 9,61 9,29 

Especialista 16,08 11,49 

Empregado Qualificado 19,73 24,51 

Supervisor 8,91 15,61 

Trabalhador 19,69 37,09 

Trabalhador Elementar 17,78 54,65 

Autônomo Precário 12,98 43,19 

Autônomo Agrícola Precário 5,96 42,89 

Empregado Doméstico 24,34 65,95 

Trab. de Subsistência 6,29 40,09 

Excedente 36,64 70,71 
    Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 
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 Conforme os dados expressos na Tabela 7, pode-se observar que, no que 

concerne ao grupamento de posições classistas privilegiadas, a já diminuta porção 

de indivíduos a perceber rendimentos dessa fonte, em 2000, torna-se ainda menor, 

em 2010, de forma tal que, em relação a alguns casos, como os dos empregadores, 

essa proporção se torna residual. No que diz respeito aos postos da classe 

trabalhadora ampliada, registra-se, principalmente no posto dos trabalhadores 

típicos, um crescimento substancial da parcela a receber tais benefícios. Ao longo 

do período analisado, essa localização de classe passa a contar com 37,09% dos 

seus partícipes contemplados por tais políticas. Contudo, se esse incremento é 

significativo para tal posição de classe, ele não se compara àqueles registrados 

pelas posições de classe destituídas. Os dados registrados no interior desse 

grupamento não somente elucidam qual a amplitude da percepção de vencimentos 

das políticas públicas, mas também como, entre os dois anos analisados, avançou-

se na ampliação da cobertura de ações de bem-estar social. Bastante elucidativas 

nesse sentido são as proporções obtidas pelos autônomos agrícolas precários e 

pelos trabalhadores de subsistência – entre os primeiros, a fração de beneficiados 

pelas transferências é ampliada de mínimos 5,96%, em 2000, a 42,89%, em 2010; 

em relação aos segundos, os números são de 6,29% e 40,09%. Tal proporção 

também cresce entre os empregados destituídos, chegando a expressivos 65,95% 

entre os empregados domésticos.  

 Os dados das variações na distribuição de renda no interior da estrutura de 

classes ajudam a elucidar, no período compreendido entre 2000 e 2010, duas 

tendências importantes, quais sejam: o jogo de soma positiva nos ganhos obtidos 

pelas diferentes posições de classe e o incremento mais incisivo, acarretado por tais 

variações positivas de renda, nas condições materiais de existência das posições de 

classe destituídas. Como visto, porém, as propostas, formuladas por Wright, de 

transmutação à investigação empírica da noção de interesse em bem-estar 

econômico não se encerram nesse componente. Um incremento na garantia de tais 

interesses pressupõe, também, avanços em relação às condições de trabalho. Com 

vistas à tradução desse parâmetro ao caso em análise, aqui são mobilizadas 

informações, concernentes às diferentes posições de classe, sobre horas 

trabalhadas e formalização das relações trabalhistas, expressas nas Tabelas 8 e 9, 

respectivamente. 
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Tabela 8 – Carga horária semanal no trabalho principal por posição de classe 

Posições de Classe 2000 2010 

Capitalista e Fazendeiro 50,92 47,32 

Pequeno Empregador 50,57 46,94 

Autônomo 47,58 43,63 

Autônomo Agrícola 47,47 45,49 

Especialista (auton.) 38,29 38,68 

Gerente 45,78 42,87 

Especialista 37,29 37,98 

Empregado Qualificado 37,75 37,19 

Supervisor 45,58 43,06 

Trabalhador 45,08 42,02 

Trabalhador Elementar 44,97 41,09 

Autônomo Precário 37,19 35,32 

Autônomo Agrícola Precário 41,26 37,44 

Empregado Doméstico 42,08 36,16 

Trab. de Subsistência 41,26 37,44 

Excedente 35,88 28,59 
                Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 

 

Tabela 9 – Proporção de indivíduos em relações formalizadas  
de trabalho por posição de classe (%) 

Posições de Classe 2000 2010 

Gerente 72,82 87,92 

Especialista 65,87 86,19 

Empregado Qualificado 64,45 81,28 

Supervisor 77,25 87,27 

Trabalhador 66,02 77,31 

Trabalhador Elementar 43,8 51,4 

Empregado Doméstico 29,76 33,82 
           Fonte: Censos 2000 e 2010 IBGE (CEM, 2013a). Elaboração própria. 

 

 No tocante às horas trabalhadas, a variável disponível no Censo, relativa à 

carga horária semanal no trabalho principal, limita as possibilidades de análise. Para 

investigações mais abrangentes sobre essa questão, a variável ofereceria um 

apanhado mais acabado, qual seja: o total de horas trabalhadas em todos os 

trabalhos – elucidativa de situações nas quais os indivíduos cumprem mais do que 

uma jornada por semana183. Mesmo com essas limitações, os dados registrados na 

Tabela 8 revelam uma tendência geral de diminuição moderada do número médio de 

                                                           
183 Presente na edição de 2000 do Censo, mas não na de 2010. Devido à ênfase comparativa aqui 
empregada, optou-se pela variável “No trabalho principal, quantas horas trabalhava habitualmente por 
semana?”, de código v0453 no primeiro ano e v0653, no segundo.  
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horas despendido no trabalho principal por todas as posições da estrutura de classe. 

Por seu turno, as informações sobre formalização das relações de trabalho, embora 

possam ser somente apuradas no que concerne às posições de classe dos 

empregados – excetuando os empregadores, os vários tipos de autônomos e, 

obviamente, os postos dos oprimidos economicamente –, são elucidativas de 

tendências importantes do melhoramento nas condições de trabalho no período184. 

Na Tabela 9, estão registradas as proporções, em cada posição de classe, de 

indivíduos em postos de trabalho formalizados. Como se pode perceber através dos 

dados nela expressos, as posições privilegiadas de apropriação de classe média e o 

grupamento da classe trabalhadora ampliada foram as localizações classistas que 

mais aumentaram, entre 2000 e 2010, a porcentagem de indivíduos em relações 

formalizadas. Embora também tenham ocorrido acréscimos proporcionais entre os 

destituídos, os índices foram mais moderados – entre os empregados domésticos, 

especialmente, a proporção de formalizados continuou, mesmo em 2010, bastante 

diminuta. Por fim, tais informações demonstram que os acréscimos de renda, 

durante o período estudado, ocorreram de forma concomitante com uma tendência 

geral de melhoria nas condições de trabalho.  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
184 Empregados com carteira de trabalho assinada, funcionários públicos estatutários e militares são 
aqueles aqui considerados como partícipes de relações de trabalho formalizadas. As 
operacionalizações necessárias para apurar as proporções registradas na Tabela 9 foram obtidas 
com base nas variáveis v0447 e v0448, do Censo 2000, v6490 e v6930, da versão de 2010.  
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CAPÍTULO 3 – O VOTO DE CLASSE 
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Para investigar as possíveis relações entre classe e voto na base eleitoral das 

candidaturas presidenciais petistas, partiu-se de um primeiro movimento de análise 

“infraestrutural”, constituído por duas vertentes: uma composta pelo 

dimensionamento da estrutura de relações classistas (bem como seu 

desenvolvimento entre os anos de 2000 e 2010) e outra pela observação dos 

aspectos materiais concernentes aos interesses “intrínsecos” em bem-estar 

econômico. Além de oferecer dados adequados aos procedimentos de inferência do 

voto de classe no período, tal movimento de formulação também resulta em um 

quadro de leitura diferenciado sobre a materialidade das relações de classe durante 

a década dos governos Lula.  

 A partir dos procedimentos de mensuração das diferentes posições e 

grupamentos classistas – realizados com base na adaptação das tipologias 

neomarxistas de análise aos bancos de dados do Censo Demográfico –, apurou-se 

que a estrutura de classes do capitalismo brasileiro, ao longo do período estudado, 

tornou-se majoritariamente composta por indivíduos imersos nas posições da “classe 

trabalhadora ampliada”, representativas de 41,6% do total da população 

economicamente ativa, em 2010. Concomitantemente, no interior do proletariado, o 

agregado das localizações de classe destituídas diminuiu de proporção, passando a 

37,17% da força de trabalho. Tal desenvolvimento foi principalmente influenciado 

pela variação conjunta das posições de trabalhador “típico” – que aumentou sua já 

alargada proporção para 34,22% do total da PEA – e excedente – com uma 

substancial variação líquida negativa de 6.555.712 milhões de indivíduos. 

Complementarmente, os grupos privilegiados diminuíram de tamanho, passando a 

uma proporção de 20,87%. 

 Dado que os procedimentos de pesquisa utilizados ao final do segundo 

capítulo são impróprios ao dimensionamento dos processos de ascensão social, não 

é possível, através deles, mensurar o quantitativo de pessoas que transitaram entre 

as classes no período185. Todavia, os dados produzidos em muito se assemelham 

aos diagnósticos realizados por Pochmann sobre as transformações sociais que 

tomaram cena em tal contexto histórico. Esse autor destaca que a retomada do 

                                                           
185 Os números apresentados no segundo capítulo revelam somente as mudanças nas dimensões da 
estrutura de classes. Com eles não é possível, portanto, demonstrar se um determinado indivíduo 
iniciou a série em uma classe e terminou em outra. Para tanto, seria necessária uma investigação 
específica sobre a mobilidade entre classes. Majoritariamente, tais pesquisas são feitas através de 
medidas de mobilidade “intergeracional”. Para uma exposição detalhada acerca de tal metodologia, 
ver Ribeiro (2007).  
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crescimento econômico no Brasil da década de 2000 resultou numa expansão da 

oferta de emprego, especialmente influenciada pela criação de novos postos de 

trabalho, preponderantemente de baixa remuneração, no setor de serviços, “[...] o 

que significou a difusão de nove em cada grupo de dez novas ocupações com 

remuneração de até 1,5 salário mínimo mensal” (2012, p. 10). Assim sendo, “[...] 

esse movimento de expansão dos empregos de baixa remuneração se mostrou 

compatível com a absorção do enorme excedente de força de trabalho gerado 

anteriormente pelo neoliberalismo” (2012, p. 10). Em tal fenômeno, Pochmann 

identifica um processo de “inegável ascensão social” – aos seus partícipes, todavia, 

a mobilidade social resultante afigura-se “[...] distante de qualquer configuração que 

não a da classe trabalhadora” (2012, p. 10).  

 Essas mudanças na composição da estrutura de classe se fizeram 

acompanhar de ganhos substanciais de bem-estar, experimentados pelos diversos 

grupamentos classistas. No que concerne aos componentes dos interesses 

intrínsecos em bem-estar econômico, os resultados, em termos gerais, foram de 

aumento da renda, com melhoria das condições de trabalho. Especificamente em 

relação aos diferentes tipos de rendimentos, foram registrados ganhos nas rendas 

individuais médias em todo o contínuo dos postos constituintes da matriz de 

relações classistas. Apurou-se também um incremento difuso da renda do trabalho, 

de par com um aumento proporcional de outras fontes de renda – processo que 

indica um acréscimo no valor tanto das aposentadorias e dos investimentos 

capitalistas quanto dos repasses monetários das políticas públicas. Acessoriamente, 

no tocante a esse último grupo, demonstrou-se também que, em termos 

proporcionais, o acesso a programas sociais foi substancialmente mais decisivo para 

as posições de classe destituídas, o que evidencia as especificidades dos interesses 

materiais desse grupamento, além de corroborar o caráter restrito e focado das 

próprias políticas sociais, tal qual discutido no primeiro capítulo. Também os 

indicadores utilizados para mensurar os aspectos primordiais da “labuta” variaram 

favoravelmente. Assim sendo, apresentaram um decréscimo moderado da carga 

horária semanal – perceptível em relação a todos os postos da estrutura de classes 

– e um acréscimo nos índices de formalização, especialmente entre os empregados 

privilegiados e os da classe trabalhadora ampliada.  

Em termos gerais, o acúmulo de tais resultados incorreu em melhorias 

substanciais no plano material para as localizações destituídas – que partiram de 
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piores condições no início da década –, bem como para a classe trabalhadora 

ampliada e as posições privilegiadas. Como resultado, todos os grupamentos 

classistas passaram a um melhor posicionamento no que diz respeito ao conjunto de 

seus interesses intrínsecos em bem-estar econômico. Para além das patentes 

transformações estruturais que esses índices desvelam, resta compreender como 

estes se relacionam com a disputa política do período. Nesse sentido, alguns 

pressupostos analíticos precisam ser observados. Antes de tudo, torna-se válido 

ressaltar que, no interior do quadro conceitual formulado por Wright, esses números 

nada dizem sobre a distribuição do poder econômico na sociedade brasileira, 

tampouco indicam, a despeito da situação de “soma positiva” identificada, um 

arrefecimento dos antagonismos de classe. Pelo contrário, além da manutenção das 

contradições constitutivas na esfera da produção, os processos recentes de 

ascensão social teriam animado novas formas de conflitos entre classes. Dessa 

maneira, como lembra o próprio André Singer (2012, p. 205), durante o mesmo 

período, “no espaço público, a classe média tradicional brasileira [começou] a ser 

tratada como ‘igual’ [pelos grupos ‘subproletários’ em ascensão], e não [gostou] da 

experiência”.  

Ressalte-se também que, por si mesmos, os interesses materiais não são 

capazes de determinar a existência de formações políticas de classe (WRIGHT, 

2000, p. 206). Com base em tal princípio, exclui-se, de antemão, a possibilidade de 

considerar os ganhos nos interesses classistas em bem-estar econômico, 

identificados no Brasil dos anos 2000, como causas únicas dos possíveis padrões 

de voto de classe no período. Ao contrário do que pressupõe o princípio do voto 

econômico retrospectivo186 – do qual se constitui numa variante a lógica de 

bonificação eleitoral a uma ação de governo, utilizada pela parte majoritária dos 

estudos brasileiros contemporâneos sobre programas sociais e voto –, o 

comportamento eleitoral com conteúdo de classe não se deixa apreender pela 

associação direta entre variações nas condições materiais de existência e escolha 

eleitoral. Por conseguinte, unicamente por intermédio de uma abordagem que leve 

em conta as relações estabelecidas entre os agentes partidários institucionalizados 

– que traduzem as mudanças sociais ao plano político – e os eleitores – implicados 

de formas diversas nas relações classistas –, o voto de classe pode ser analisado. 

                                                           
186 Para maiores detalhes sobre o conceito de voto retrospectivo, ver Fiorina (1978). 
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Tal imperativo implica compreender se as escolhas eleitorais se estruturam em 

termos de classe ou, mais especificamente, se os eleitores distinguem as filiações 

de classe do “lado da oferta” (EVANS; JANSEN; DE GRAAF, 2013) das preferências 

político-partidárias. Por extensão, torna-se necessário explicitar em que medida essa 

distinção influencia a decisão do voto.  

A observação desse pressuposto desvela o quanto a análise da composição 

social do eleitorado presidencial petista muda de figura quando realizada sob o 

prisma das clivagens de classe. Antes que estritamente influenciada por motivos 

materiais, a escolha pelas candidaturas de Lula e Dilma Rousseff, caso revelada 

significativa em termos classistas, precisa também ser compreendida como fruto da 

identificação, por parte dos eleitores que assim se posicionam, de um conteúdo de 

classe distintivo nas orientações ideológicas de tais representantes políticos. Nesse 

sentido, se essas formas de identificação são ambientadas em um contexto de 

ganhos de bem-estar econômico, é possível pressupor que estes são associados, 

de modos diversos no plano do comportamento eleitoral individual, ao projeto 

partidário petista. Consequentemente, sem a tentativa de apropriação política 

dessas variações do campo material, não poderia se considerar a possibilidade de 

existência do voto de classe. Assim sendo, no recorte de tempo aqui em tela, tanto 

no movimento de melhorias difusas das condições materiais dos diversos 

grupamentos de classe quanto na implementação e defesa eleitoral de uma agenda 

governamental redistributiva, levada a cabo pelo PT, há elementos suficientes para 

considerar essa possibilidade. Não obstante a coerência dessas suposições, 

somente por intermédio da investigação empírica se torna possível evidenciar a 

existência, ou não, de associações entre inserção em tal ou qual grupamento 

classista e voto nas candidaturas petistas. 

Como aqui já diversas vezes salientado, esse se constitui no principal objetivo 

do presente trabalho. Com base na tipologia de grupamentos classistas 

anteriormente produzida, bem como no dimensionamento de seus postos 

constituintes, abre-se a possibilidade de enfrentá-lo de forma mais adequada. 

Todavia, antes de mobilizar o instrumental das técnicas de inferência ecológica para 

desvendar se os indivíduos imersos nas posições de classe privilegiadas, 

trabalhadoras “ampliadas” ou destituídas apresentam tendências majoritárias de 

votação nas candidaturas petistas, é preciso atentar aos delineamentos teóricos do 

modelo explicativo de tal forma de comportamento eleitoral. Desse modo, em vez de 
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se optar pela utilização de esquemas analíticos estritamente centrados na 

explicação dos mecanismos que embasam o comportamento eleitoral, aqui se 

advoga que os aportes de análise de classe são os mais adequados à compreensão 

do próprio voto de classe. Tal escolha teórica, no entanto, precisa ser 

problematizada e adequada aos objetivos aqui perseguidos, o que passa a ser feito 

na seção a seguir.  

 

3.1 FORMAÇÕES POLÍTICAS E VOTO DE CLASSE 

 

 Em sua acepção mais simples, Evans (2000, p. 402) conceitua a noção de 

“voto de classe” como “[...] the tendency of voters in a particular class to vote for a 

specific party, political candidate (or grouping of these), rather than an alternative 

option, compared with voters in another class or classes”. Em sua obra, bem como 

nas de outros autores engajados na elaboração de estudos sobre class voting187, tal 

formulação é utilizada para identificar os padrões de associação entre voto e classe 

em diferentes sistemas eleitorais, assim como para avaliar a prevalência, ou não, da 

política de classe nas democracias de massa contemporâneas. No presente estudo, 

embora as pretensões analíticas sejam mais restritas, esse construto teórico auxilia 

a posicionar, de forma mais transparente, o objetivo primordial de compreender, em 

termos de classe, a composição social do eleitorado presidencial petista. Seguindo a 

clareza do conceito, pode-se, portanto, afirmar que tal escopo se traduz numa 

investigação que visa descobrir se os indivíduos em certos grupamentos classistas 

tenderam, nas eleições gerais de 2002 a 2010, a votar majoritariamente em Lula e 

Dilma, em comparação a outros candidatos – ou ainda, como se verá mais adiante, 

em relação à decisão de se abster do processo eleitoral. 

Também em sintonia com Evans (2000, p. 402), buscou-se demonstrar, nas 

formulações até aqui produzidas, que a classe pode se desvelar significativa para a 

orientação do comportamento político, “[...] but only if it is effectively measured and 

modeled and is found to be meaningfully related to political preferences and, in 

particular, to voting”. Por conseguinte, conforme a tipologia de grupamentos de 

classe desenvolvida no segundo capítulo, bem como com o conceito de voto de 

classe supracitado, a investigação aqui empreendida resultará, necessariamente, na 

                                                           
187 Para um apanhado dessa literatura, ver Hout, Brooks e Manza (1995) e Evans (1999, 2000).  
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identificação, ou não, de associações entre a escolha eleitoral pelas candidaturas 

petistas e a inserção em postos de classe privilegiados, trabalhadores ampliados e 

destituídos. Todavia, mesmo que o objeto de pesquisa se torne mais claro com essa 

postulação, resta o seguinte questionamento: no que se fundamenta esse tipo de 

comportamento? Para respondê-lo, é preciso se ter em mãos um aporte conceitual 

capaz de evidenciar tanto os microfundamentos – o que leva um trabalhador, por 

exemplo, a votar no PT – quanto os macrofundamentos – o que leva um grupo de 

trabalhadores a votar no PT – de tal forma de decisão do voto. Esse arcabouço 

teórico é encontrado no modelo formulado por Wright sobre a consciência e as 

formações de classe.  

Dado que a produção desse modelo é originalmente pensada para dar cabo 

de objetivos de análise empírica específicos, mobilizá-lo para as investigações aqui 

empreendidas se constitui num esforço de adequação de seus postulados – esforço 

que se torna ainda mais decisivo devido ao caráter – de estudo sobre o voto de 

classe – e às peculiaridades dos dados produzidos pelo presente trabalho. Contudo, 

a despeito das necessárias adaptações, os pressupostos básicos desse aporte 

conceitual se adequam plenamente aos parâmetros de análise aqui desenvolvidos – 

a começar pelas próprias postulações que Wright desenvolve sobre as interações 

entre ações individuais e estruturas sociais. Especificamente, essas últimas, 

apreendidas pelos planos macro de análise, são por ele conceituadas como “[...] 

‘agreggations’ of relevant micro-units of analysis” (2000, p. 186). Conforme essa 

acepção, ao estudar fenômenos sociais em escala macrossociológica, o 

pesquisador está a investigar a soma e as interações entre suas partes constituintes 

(WRIGHT, 2000, p. 211). Tal procedimento evita que a teoria recaia na atribuição às 

estruturas de propriedades que são privativas aos agentes individuais. É nesse 

sentido que o próprio Wright identifica a estrutura de posições de classe como uma 

matriz de relações de exploração entre indivíduos. Assim sendo, de forma análoga 

ao princípio enunciado por Zucco (2010), ao discorrer acerca dos problemas de 

agregação nos estudos eleitorais, pode-se aqui afirmar que, em última análise, são 

os indivíduos enredados em relações classistas, e não as classes, que votam188.  

                                                           
188 “[...] supra-individual entities, and in particular classes, do not have consciousness in the literal 
sense, since they are not the kind of entities which have minds, which think, weight alternatives, have 
preferences etc.” (WRIGHT, 1985, p. 243). 
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Todavia, se o ato de votar é exclusivo ao eleitor, tomado individualmente, 

quais são os princípios que explicam o fato de um grupo de eleitores, no caso, 

partícipes de relações de classe semelhantes votarem da mesma maneira? Nos 

termos de Wright, tais formas de associação – isto é, as associações que têm a 

filiação a uma classe como motivadoras – são apreendidas através do conceito de 

formação de classe:  

 

[…] class formations are constituted by the participation of individuals with 
varying forms of class consciousness in collective associations organized to 
realize class interests. Studying the microfoundations of such collective 
organization involves understanding the process by which solidarities, built 
around different forms of consciousness, are forged among individuals, and 
the ways this facilitates their cooperation in the collective pursuit of class 
interests. Different kinds of class formations are grounded in different forms 
of individual consciousness and solidaristic interdependency (2000, p. 213). 

 

Portanto, para compreender como a inserção em relações de classe semelhantes 

conduz às formações de classe, torna-se necessário analisar (1) como indivíduos 

com consciências de classe diferentes forjam solidariedades entre si e (2) como as 

estruturas e os interesses materiais classistas são implicados nesse processo. 

  

3.1.1 Consciências e solidariedades  

 

 Como notado pelo próprio Wright, falar em “consciência de classe” numa 

chave teórica marxista pressupõe, inescapavelmente, marcar diferenças e 

aproximações no que diz respeito à concepção formulada por Lukács (2003) em sua 

obra basilar sobre a questão. Em contraposição à abordagem “contrafactual” ou 

“imputada” desenvolvida por esse clássico do pensamento filosófico marxista, 

aquele sociólogo investe em uma formulação do conceito como um atributo concreto 

da subjetividade individual (WRIGHT, 1985, p. 243). Portanto, no quadro teórico que 

desenvolve, a ideia de uma consciência de classe, antes do que um atributo 

substancial da classe em si189, é concebida como um efeito da inserção em relações 

de classe sobre os indivíduos. Por extensão, o problema de análise posto por tal 

acepção do conceito é o de compreender variabilidade do componente de classe 

das consciências individuais (WRIGHT, 2000, p. 199).  

                                                           
189 A principal crítica de Wright a Lukács reside na ideia presente na obra desse autor de que a 
consciência é um atributo da classe enquanto entidade supraindividual. Para maiores detalhes, ver 
Wright (1985, p. 241-243).   
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Nesse caso, a própria utilização da ideia de consciência é utilizada por Wright 

como oposta aos aspectos pré-reflexivos, e mesmo inconscientes, da subjetividade 

humana. Tal ênfase nas características “[...] discursively accessible to the individuals 

own awareness” (1985, p. 244) conduzem o autor a relacionar o conceito aos 

problemas de intencionalidade da ação individual. Dessa forma, embora ressalte que 

a consciência individual não pode ser reduzida às ações intencionais dos indivíduos, 

esse teórico neomarxista evidencia que “[...] the most important way in which 

consciousness figure in social explanations is in the way it is implicated in the 

intentions and resulting in choices of actors” (1985, p. 244). Por conseguinte, a 

acepção que desenvolve do conceito de consciência de classe se relaciona 

inextrincavelmente às capacidades dos agentes de perceber conscientemente o 

conteúdo de classe de uma dada situação, elaborar “teorias práticas190” e 

preferências sobre os cursos de ação disponíveis e, por fim, empreender 

intencionalmente tais ações191. A locução “de classe”, portanto, faz sentido na 

medida em que o conceito em questão é concebido como “[...] those aspects of 

consciousness with a distinctive class content to then” (1985, p. 246, grifos nossos). 

Por fim,  

 

if class strucuture is understood as a terrain of social relations that 
determine objective material interests of actors and class struggle is 
understood as the forms of social practices wich attempt to realize those 
interests, than class consciousness can be understood as the subjective 
processes with a class content that shape intentional choices with respect to 
those interests and struggles (2000, p. 195, grifos nossos).    

 

Tendo em vista esses elementos definidores de uma investigação abrangente 

sobre as diferentes formas de consciência de classe, faz-se necessário abordar 

tanto o processo de percepção, elaboração de teorias e preferências quanto as 

próprias escolhas e ações com conteúdo classista. O próprio Wright, por exemplo, 

investiga empiricamente tal fenômeno a partir da formulação de questões atitudinais 

em pesquisas do tipo survey, através das quais se torna possível captar como os 

                                                           
190 Wright ressalta que somente a percepção dos fatos da realidade não é suficiente para que os 
indivíduos façam escolhas e se engajem nos cursos de ação disponíveis – é necessário, antes, “[...] 
some understanding of the expected consequences of given choices of action” (2000, p. 196). Tal 
entendimento é a base para as “teorias práticas” formuladas pelos atores individuais. Isto é, antes 
que princípios abstratos e explanatórios das teorias científicas, teorias sobre as próprias ações são 
elaboradas no nível do censo comum, pelos indivíduos.    
191 Para maiores detalhes das concepções de intencionalidade da ação, bem como da análise do 
conceito de consciência de classe como composto por percepções e elaboração de teorias e 
preferências, ver Wright (1985, p. 247; 2000, p. 195-197). 
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entrevistados respondem a situações com componentes classistas característicos 

(WRIGHT, 2000). Numa adaptação desse conceito à análise do objeto aqui 

estudado, tal aspecto metodológico deve ser levado em consideração. Por se basear 

fundamentalmente em informações sobre um determinado tipo de ação – o voto –, o 

presente estudo prescinde de dados a respeito dos demais elementos componentes 

do conceito de consciência de classe. De forma indireta, todavia, o princípio 

fundamental a embasar essa formulação pode aqui ser mobilizado. Assim sendo, é 

possível caracterizar o voto de classe como uma escolha consciente, com 

componente de classe, despenhada por um dado agente individual. Isto é, a decisão 

de respaldar eleitoralmente certo partido ou candidato, caso informada por um viés 

de classe, baseia-se numa avaliação, por parte do eleitor, de que tal escolha se 

coaduna com seus interesses objetivos classistas. A identificação de tendências de 

voto de classe, portanto, pressupõe que os indivíduos que delas participam são 

capazes de distinguir as filiações classistas das alternativas políticas disponíveis em 

uma determinada disputa eleitoral. 

Todavia, para que os eleitores façam escolhas eleitorais significativas em 

termos de classe, advertem Evans e colaboradores, os próprios partidos precisam 

assumir posições distintivas no que se refere às questões relevantes para os 

interesses classistas. Quando o campo político converge em relação a tais questões 

– isto é, nas ocasiões em que os partidos em disputa adotam posturas mais 

centristas –, consequentemente, as classes deixam de ser índices significativos, 

orientadores do comportamento eleitoral individual192. Nesse sentido,  

 

class voting is not only a consequence of the strength of the class divide in 
societies, but is also conditioned by the extent to which political parties are 
seen to be associated with interests of different social classes […]. As class-
relevant economic issues are more salient this may give rise to political 

                                                           
192 Nas discussões sobre o fim da influência política das classes, da qual diversos pesquisadores 
anglo-saxônicos se ocuparam durante os anos 1990, Evans, certamente, foi o mais destacado 
debatedor. Dentre suas diversas contribuições à compreensão do fenômeno, pode-se destacar seus 
esforços em construir instrumentos metodológicos adequados para mensurá-lo. Para ele, somente 
por intermédio de parâmetros rígidos de investigação empírica seria possível identificar se a política 
então havia deixado de polarizar em torno das classes – diagnóstico, segundo o próprio, impossível 
de ser feito por intermédio de medidas comuns em tal debate, como o índice Alford (EVANS, 2000). 
Consequentemente, por investir largamente na construção de tais parâmetros, esse autor pôde, ao 
mesmo tempo, negar o fim da política de classes nos países capitalistas desenvolvidos durante finais 
de século XX e identificar indícios de seu declínio na década seguinte. Tanto em estudos específicos 
sobre a Grã-Bretanha (EVANS; TILLEY, 2012) quanto em pesquisas transnacionais (EVANS; 
JANSEN, DE GRAAF, 2013), esse declínio é associado à ampliação das convergências nas 
plataformas políticas dos partidos em relação a questões concernentes às clivagens classistas.         
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polarization and reveal underlying differences between classes (EVANS; 
JANSEN; DE GRAAF, 2013, p. 378).    

       

 Como resultado, o voto de classe, enquanto fenômeno supraindividual, 

baseia-se no microfundamento materializado na capacidade dos indivíduos de 

discernir as diferenças programáticas, estabelecidas entre os partidos e os 

candidatos, no tocante aos elementos constitutivos de seus interesses materiais 

classistas. Nesse sentido, em um sistema eleitoral no qual o voto de classe se 

mostra significativo, desvela-se não somente que o eleitorado é capaz de distinguir 

as alternativas no campo político, mas que os próprios agentes partidários se 

diferenciam enquanto opções à representação classista. Não obstante, se, por um 

lado, a escolha eleitoral mesma é privativa aos atores individuais, por outro, a 

formação de coletividades politicamente organizadas em busca de interesses de 

classe somente pode ser analisada a partir do processo de formação de 

solidariedades entre indivíduos. 

 Necessariamente, em termos de classe, as solidariedades interindividuais são 

frutos da inserção em posições semelhantes das relações de exploração. Como já 

reiteradamente destacado, conforme a abordagem neomarxista de análise de 

classe, esse posicionamento impõe, na busca por interesses materiais, dilemas e 

trade-offs semelhantes aos partícipes de uma determinada localização de classe. 

Enquanto tal, os indivíduos se localizam em um mesmo “ambiente estratégico”, no 

qual as escolhas disponíveis para a melhoria de suas condições materiais de 

existência são compartilhadas (WRIGHT, 2000, p. 202-203). Formulado dessa 

maneira, o conceito de formação de classe somente faz sentido como uma 

“categoria descritiva” (WRIGHT, 2000, p. 191), capaz de analisar uma grande gama 

de potenciais variações advindas de tal ambiente estratégico. Assim sendo, “any 

form of collectively constituted social relations which facilitates solidaristic action in 

pursuit of class interests is an instance of class formation” (WRIGHT, 2000, p. 191-

192). Ademais, segundo Wright (2000, p. 191), o caráter dos laços de solidariedade 

estabelecidos pode variar desde as formas mais sólidas de associação às relações 

“estritamente instrumentais”. Esse último tipo, em especial, é de suma importância 

para a adaptação do conceito de formação de classe à análise do comportamento 

eleitoral com componente classista. 

 Estudos como o aqui formulado, por lançarem mão unicamente de dados 

eleitorais para analisar os padrões de escolha eleitoral, prescindem de informações 
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necessárias para avaliações mais detalhadas acerca do processo de construção de 

solidariedades interindividuais. Com base somente nessa fonte de informação, não é 

possível evidenciar, por exemplo, se a identificação de tendências de voto de classe 

é decorrente do engajamento direto de eleitores em instituições como partidos ou 

sindicatos, ou mesmo da participação circunstancial em campanhas eleitorais. 

Portanto, devido à falta de dados complementares, caso se identifique que parte 

majoritária de um dado grupamento classista tende a votar em determinado 

candidato ou partido, tal conjunto de indivíduos pode reunir desde o mais 

participativo militante partidário ao eleitor mais avesso ao engajamento em 

associações políticas. Não obstante, essa limitação não é capaz de obliterar o 

princípio, acima descrito, de que os eleitores são capazes de discernir as diferenças 

estabelecidas entre os partidos e, por extensão, votar conforme seus interesses 

classistas , tampouco exclui a possibilidade do próprio instituto do voto de constituir 

numa instância de formação de classe. Desse modo, as eleições se tornam um 

palco privilegiado para a luta de classes – “a luta de classes democrática”, como 

querem alguns (HOUT; BROOKS; MANZA, 1995). Por seu turno, as coletividades 

em busca de interesses materiais podem ser concebidas como formações eleitorais 

de classe – formações não somente instrumentais ao intuito de incrementar 

condições materiais de existência por intermédio do voto – como poderia se propor 

através da própria letra do texto de Wright –, mas também potencialmente 

transitórias – passíveis de ocorrer, portanto, em somente um pleito.  

 Por fim, podem ser enunciados os seguintes parâmetros de um quadro de 

análise do objeto de pesquisa aqui em questão: 

 (I) O voto de classe, em seus microfundamentos, é concebido como uma 

ação consciente e intencional com um conteúdo de classe, por parte de um dado 

eleitor – baseia-se na escolha por uma alternativa política como representativa de 

seus interesses classistas. Nesse sentido, a escolha eleitoral individual por 

candidatos de um partido defensor de medidas redistributivas, como o PT, pode ser 

identificada como constituída por um “componente de classe”. 

 (II) Para além dessas características do comportamento individual, o caráter 

classista do voto somente pode ser explicitado através de padrões de votação 

supraindividuais. Assim sendo, as tendências de voto de classe no interior dos 

diferentes grupamentos classistas se revelam quando o agregado de indivíduos que 

baseiam suas escolhas eleitorais em tais componentes classistas se torna 
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majoritário. Quando isso ocorre, uma formação eleitoral de classes é constituída. 

Nas investigações empíricas aqui empreendidas, essas formações, caso 

identificadas, desvelarão que as candidaturas presidenciais petistas passaram a ser 

representantes de interesses classistas específicos durante o período estudado. 

 (III) A constituição de formações eleitorais de classe revela tanto a 

capacidade dos eleitores de perceberem as diferenças nas filiações classistas das 

alternativas políticas quanto os próprios contrastes, no interior do campo político, em 

relação às posições tomadas sobre temas relevantes para os interesses materiais 

classistas. Somente ao se observar a proeminência que a agenda social assume no 

discurso político petista, pode-se ter uma amostra da estratégia do partido de se 

apresentar enquanto representante das posições de classe do proletariado 

“propriamente dito” e destituído.  

 O simples fato de um partido com uma larga densidade eleitoral, tal como o 

PT, assestar suas estratégias eleitorais à representação de interesses das classes 

trabalhadoras – o que, registre-se, não é feito através do apelo discursivo à classe 

em si, mas aos seus interesses materiais distintivos193 – é indicativo das 

potencialidades que as clivagens classistas podem assumir no que tange à 

orientação do comportamento político nas disputas eleitorais do Brasil 

contemporâneo. Como lembra Przeworski (1989, p. 125), a tentativa primordial de 

uma organização classista da política – nos regimes democráticos em sociedades 

capitalistas – parte das agremiações partidárias de esquerda que visam organizar 

politicamente as classes trabalhadoras – fato também ressaltado, em chave teórica 

diversa, por Evans e colaboradores (EVANS; JANSEN; DE GRAAF, 2013). 

Consequentemente, assinala aquele cientista político, quando as estratégias 

daqueles partidos se pautam pela representação de interesses fora das fronteiras do 

proletariado – apelando às classes médias, primordialmente –, a própria centralidade 

exercida pelas classes na política é posta em xeque. Pode-se afirmar, dessa forma, 

que a posição do PT durante os anos de governo Lula difere das estratégias de 

ampliação da base social dos movimentos socialistas analisados pelo próprio 

                                                           
193 Numa interpretação dos contornos teóricos da análise de classe marxista, Perissinotto concebe as 
representações de classe que não se reivindicam enquanto tal como representações “simbólicas” de 
classe. Seguindo as trilhas abertas por Marx n’O 18 Brumário (1997), esse autor salienta que, nesse 
caso, “[...] a parte da classe que “fala ou escreve” não exerce a sua função de representação como 
porta-voz direto da classe, mas sim como portadora de uma visão de mundo que, na sua essência, 
contribui para reproduzir a ordem social ou para vocalizar na arena política interesses de classe, 
ainda que não apresentados explicitamente como tais” (2007, p. 87, grifos nossos).    
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Przeworski (1989). A polarização de um sistema eleitoral em torno das classes não 

é, todavia, uma questão que se resolve somente pela ação de atores políticos como 

os partidos. Sobre ela, também incidem questões de materialidade dos interesses 

sociais e da própria estrutura de classes.   

 

3.1.2 Interesses e estruturas 

 

 No debate travado no interior da tradição marxista a respeito da relação entre 

estrutura e organização política das classes, Wright e Przeworski ocupam posições 

opostas. Para utilizar os termos forjados por Miguel (1998) ao observar tal contenda 

teórica, o primeiro ocupa uma posição “objetivista” – a qual pode ser associada aos 

seus postulados sobre a irredutibilidade da estrutura de classes ao que conceitua 

como “efeitos gerados pela classe” (WRIGHT, 1985, 1990) –, enquanto o segundo 

desenvolve uma perspectiva “subjetivista” – relacionada à noção de que as classes 

são, sobretudo, “efeitos de lutas” (PRZEWORSKI, 1989, p. 67)194. Em linhas gerais, 

essa é uma questão que está ligada “[...] à possibilidade de determinação objetiva – 

ou não – das classes sociais” (MIGUEL, 1998, p. 23). Por assim se constituir, 

posições como a advogada por Przeworski se pautam por uma crítica ao tipo de 

abordagem pelo qual se orientam pesquisas como a aqui desenvolvida. 

 Nesse sentido, na perspectiva desse autor, as classes não podem ser 

apreendidas por quaisquer categorias a priori da luta política, o que inclui os 

esforços de mapeamento das relações classistas, como as tipologias produzidas por 

Wright. Portanto, conforme sua acepção, mesmo que se busque adequar os 

instrumentos de análises empíricas por intermédio seja da inclusão “[...] de duas ou 

muitas classes objetivas, seja com ou sem localizações contraditórias” – numa 

alusão direta ao sociólogo estadunidense –, não será possível compreender as 

relações entre “[...] classes objetivamente definidas e classes como agentes 

históricos” (PRZEWORSKI, 1989, p. 85) – questão que “[...] não será resolvida por 

nenhuma classificação” (PRZEWORSKI, 1989, p. 85). De forma análoga às críticas 

                                                           
194 A despeito dos posicionamentos diversos no que diz respeito à questão da relação entre estrutura 
e organização política, lembra Miguel que, ao investirem na construção de aportes de análise de 
classe com base na tradição marxista, Przeworski e Wright convergem em dois pontos fundamentais: 
a rejeição da dicotomia marxiana clássica da “classe em si” e “classe para si” (MARX, 2009) e 
manutenção, em medidas diversas, da noção de centralidade das classes nas sociedades 
capitalistas.  
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empreendidas por Bourdieu ao conceito marxista de classe195, Przeworski (1989, p. 

85) chega a postular que, “no papel, podem se enquadrar as pessoas nas 

classificações que se desejar, mas na prática política é preciso tratar com pessoas 

de carne e osso, com seus interesses e a consciência dos mesmos”.  

 Se Przeworski, por um lado, formula que a organização política classista não 

pode ser diretamente associada à inserção prévia em relações de exploração por 

parte dos indivíduos que nela se engajam, por outro, a acepção “subjetivista” que 

desenvolve não pressupõe que as classes são desprovidas de determinações 

estruturais. Sobretudo, dentro de “limites historicamente concretos”, “a formação de 

classes em luta é determinada por lutas que têm como efeito a formação de classes” 

(1989, p. 87). Por seu turno, as próprias lutas que conduzem à formação política das 

classes “[...] são estruturadas pela totalidade das relações econômicas, políticas e 

ideológicas, e produzem um efeito autônomo sobre o processo de formação de 

classe” (1989, p. 86). No quadro teórico produzido por esse autor, portanto, é a 

noção de objetividade que se desloca das estruturas para o conjunto de relações 

que determinam as lutas pela formação de classes.  

 Como resultado, sua abordagem não apenas indica que, para irromper na 

cena política, as classes “[...] precisam ser organizadas como agentes políticos” 

(PRZEWORSKI, 1989, p. 91) – nela, ademais, o próprio conceito de classe ganha 

um estatuto político. Isto é, excluindo-se as estruturas como determinantes da 

formação de classes e se elencando, em substituição, o processo de lutas, somente 

os resultados dos esforços de atores coletivos no sentido de organizá-las 

politicamente podem, em última análise, informar sobre a própria composição de 

classe de uma determinada formação social. Portanto, Przeworski assinala que o 

processo de formação política classista não pode ser tomado como “inevitável” 

(PRZEWORSKI,1989, p. 122). Tal processo de formação tem, antes, um caráter 

“perpétuo e descontínuo” de “organização, desorganização e reorganização”, no 

qual os “[...] diversos agentes históricos procuram organizar as mesmas pessoas 

como membros de uma classe, como membros de coletividades definidas em outros 

                                                           
195 A crítica de Bourdieu é deveras parecida com a de Przeworski. Embora se possa categorizar as 
posições de classe, diz ele: “esta classe no papel tem uma existência teórica que é a das teorias: 
enquanto produto de uma classificação explicativa, perfeitamente a dos zoólogos ou dos botânicos, 
ela permite explicar e prever as práticas e as propriedades das coisas classificadas – e, entre outras 
coisas, das condutas de reunião em grupo. Não é realmente uma classe, uma classe actual, no 
sentido de grupo e grupo mobilizado para a luta; poder-se-ia dizer, em rigor, que é uma classe 
provável, enquanto conjunto de agentes que oporá menos obstáculos objetivos às ações de 
mobilização do que qualquer outro conjunto de agentes” (2004, p. 136).    
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termos, às vezes simplesmente como membros da ‘sociedade’” (PRZEWORSKI, 

1989, p. 91). Consequentemente, o comportamento político individual deve ser 

compreendido em relação ao processo de lutas entre agentes políticos no sentido de 

“impor às massas uma determinada visão da sociedade” (PRZEWORSKI, 1989, p. 

121); as solidariedades políticas interindividuais com bases nas classes, por seu 

turno, precisam ser analisadas enquanto construídas no decorrer de tal processo.  

Não é fortuito, portanto, o papel assumido pelas estratégias dos partidos em 

suas análises. Elas respondem ao desafio de transformar em vínculos políticos de 

orientação classista similaridades no plano estrutural que, por si mesmas, não 

seriam capazes de conduzir à ação política. Trata-se de uma contribuição teórica 

fundamental. A partir dela, excluem-se as possibilidades de uma análise puramente 

mecanicista da inserção das classes na vida política. Em um sentido amplo, também 

oferece um parâmetro para a explicação dos casos em que a classe deixa de ser um 

orientador do comportamento político – materializado na busca por apelo político 

entre públicos mais amplos do que as classes trabalhadoras, por parte de partidos 

de esquerda. Investigando os dilemas dos partidos socialistas nas democracias 

capitalistas, Przeworski (1989, p. 98) identifica que, ao assim proceder, tais 

agremiações “[...] desfazem aquele vínculo privilegiado, aquele relacionamento 

exclusivo entre o proletariado e ‘seu partido’”. Como resultado, “[...] a dissociação do 

vínculo entre os operários e o movimento socialista produz o efeito global de 

fortalecer uma imagem de uma sociedade sem classes, diminuindo a relevância da 

classe como base para a identificação coletiva” (1989, p. 98).  

Para além da ênfase que emprega no conjunto das lutas como base para a 

formação política das classes, Przeworski questiona as concepções “objetivistas” 

também por advogar que, devido à existência de trabalhadores excedentes, 

excluídos das relações de produção capitalistas, não é possível que a análise se 

atenha aos postos constituintes das relações de classe (1989, p. 111). O 

capitalismo, assevera esse autor, gera um conjunto de trabalhadores excedentes, 

mas “[...] não estrutura as formas de organização social dessa força de trabalho” 

(1989, p. 111). Como consequência, os diferentes tipos de mão de obra sobrante 

variam conforme o impacto das lutas sobre a própria esfera da produção – indício, 

outrossim, de como os embates entre as classes têm efeitos diretos no processo de 

geração da força de trabalho (1989, p. 109). 
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Um breve paralelo entre a abordagem “subjetivista” da questão da formação 

das classes, tal qual formulada por Przeworski, e a obra seminal de análise de 

classe da política da tradição marxista, o 18 Brumário de Luís Bonaparte (MARX, 

1997), pode embasar uma interpretação do aporte desenvolvido por aquele cientista 

político, como uma espécie de aprofundamento do problema do “saco de batatas”. 

Marx, ao discorrer sobre o campesinato francês de meados do século XIX, classe a 

qual Luís Bonaparte representava de cima para baixo, assevera que o modo de 

produção no qual os camponeses estavam enredados os tornava quase 

“autossuficientes” no interior de um conjunto de pequenas propriedades 

espacialmente descontínuas. Dessa forma, devido ao isolamento e à falta de 

“intercâmbio mútuo”, neles podia se enxergar uma classe na medida em que, da 

“adição de grandezas homólogas, da mesma forma que batatas em um saco 

constituem um saco de batatas” (MARX, 1997, p. 127), se faz uma classe. Isto é, por 

viverem em “[...] condições econômicas que as separam uma das outras, e opõem o 

seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras classes da 

sociedade” (MARX, 1997, p. 128), os camponeses compõem uma classe. Não 

obstante, 

  

[...] na medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma 
ligação local e em que a similitude de seus interesses não cria entre eles 
comunidade alguma, ligação nacional alguma, nem organização política, 
nessa exata medida, não constituem uma classe (MARX, 1997, p. 127-128).  

 

Conforme essa análise marxiana, pode-se, portanto, assinalar que é condição 

indispensável, para que uma classe possa ser tomada enquanto tal, que os 

interesses compartilhados por seus partícipes conduzam a vínculos sociais e de 

organização política entre eles. Na abordagem “subjetivista” de Przeworski, esse 

princípio passa ao centro de análise e serve à compreensão dos processos de 

formação de classe de uma forma abrangente.  

 Continuando com o paralelo com o 18 Brumário, concepções “objetivistas” do 

processo de formação política das classes, como a formulada por Wright, parecem, 

por seu turno, exacerbar outro pressuposto presente no escrito marxiano, qual seja, 

o de que “[...] o poder estatal não está suspenso no ar” (MARX, 1997, p. 126). 

Através desse princípio, Marx assinala justamente que, sob o regime de Luís 

Bonaparte, embora o Estado aparecesse como autônomo, repousava sobre a 
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representação de uma classe que “não podia fazer valer seu interesse de classe em 

seu próprio nome” (1997, p. 128) e, portanto, “tinha que ser representada” por um 

líder que se personificava em senhor. Nessa perspectiva, enquanto aportes como o 

formulado por Przeworski salientam o processo “subjetivo” que leva dos interesses 

classistas à organização política, abordagens como a de Wright ressaltam que o 

processo de formação política classista não ocorre “suspenso” do plano 

infraestrutural.  

 Nesse sentido, embora as formulações e princípios analíticos propostos por 

Przeworski se constituam em avanços ao entendimento do processo de formação 

política das classes, sua perspectiva, por desconsiderar a influência da estrutura de 

relações classistas, torna-se incapaz de compreender certos aspectos da ambiência 

social de tal processo. O principal deles é o de que, assim como aos agentes 

individuais, as estruturas de classes impõem limites no interior dos quais atores 

coletivos buscam forjar formações políticas de classe. Ademais, um arcabouço 

analítico que prescinde de maiores formulações sobre as imbricações entre o plano 

material e a esfera política se torna alheio às potenciais influências que as variações 

nessa seara – como a materialidade dos interesses objetivos classistas e as 

modificações no dimensionamento das diferentes posições de classe – podem ter 

sobre a organização política das classes.  

 Wright (2000, p. 205) enfrenta esses problemas ao conceituar que existem 

três elementos básicos através dos quais as estruturas de relações classistas 

limitam as formações políticas de classe: 

 

(1) the nature of the material interests generated by class structures; (2) the 
patterns of identities that emerge from the lived experiences of people in 
different locations in the class structure and (3) the nature of the resources 
distributed in the class structure which make certain potential alliances 
across locations in the class structure more or less attractive.  

     

Tomados em conjunto, esses três elementos revelam as “probabilidades 

subjacentes” nas quais os diferentes tipos das formações de classe podem ocorrer. 

Em tal processo, as condições dos interesses materiais se afiguram especialmente 

importantes, pois definem “[…] a set of obstacles with which parties, unions and 

other agents of class formation have to contend in their efforts to consolidate and 

reproduce particular patterns of class formation” (2000, p. 206). As identidades 

forjadas pela experiência de inserção em posições de classe similares se constituem 
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em mecanismos através dos quais os indivíduos identificam, por assim dizer, as 

alteridades entre classes, o que pode facilitar seu engajamento em organizações 

políticas classistas. Por fim, os recursos distribuídos diferencialmente ao longo do 

contínuo de localizações classistas são relevadores das possibilidades de 

organização política, bem como da moldagem de alianças entre posições de classe. 

Especificamente em relação às formações das classes trabalhadoras, “[…] probably 

the most important resource is sheer numbers of people, although organizational and 

financial resources may also be important” (2000, p. 207). 

 Tais parâmetros “objetivistas” do processo de limitação das formações 

políticas, por parte das estruturas de classe, apresentam-se como mais factíveis à 

investigação empírica do que o pressuposto segundo o qual o conjunto das lutas 

determina a organização classista, pensado por Przeworski. Em vez de indicar que 

as lutas são objetivas, concepções como a desenvolvida por Wright deslocam o 

lócus da objetividade para as relações de exploração mesmas. Essa escolha teórica 

permite ao sociólogo estadunidense não somente falar em interesses objetivos, 

advindos do processo de exploração, mas também pensá-los como “comunalidade” 

das posições de classe e delimitadores dos dilemas os quais a organização coletiva 

deve resolver politicamente.  

Não obstante tais diferenças fulcrais entre as duas perspectivas, algumas 

convergências podem ser notadas. Nesse sentido, embora a ênfase empregada por 

Wright no processo de limitação estrutural das formações políticas classistas seja 

definidora de seu modelo de análise, as variáveis propriamente políticas são 

também por ele consideradas. Portanto, de modo análogo a Przeworski, aquele 

autor assinala o papel central desempenhado pelos atores coletivos na construção 

de tais formações. Em sua acepção,  

 

class structures may set limits on class struggles via the ways in which class 
structures determine the interests and opportunities of actors, but actual 
struggles depend heavily upon the collective organizations available for 
contending actors (WRIGHT, 2000, p. 209).   

 

Dessa forma, as lutas de classe – isto é, o embate entre atores coletivos em busca 

de interesses contraditórios – resultam da “seleção”, por parte das formações 

classistas, de instrumentos de organização coletiva disponíveis. Mas não somente 

esse pressuposto aproxima os dois autores. Também em sintonia com os 
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parâmetros analíticos propostos em chave “subjetivista” por aquele cientista político, 

Wright (2000, p. 210) assinala que as lutas de classe podem retroagir sobre as 

próprias estruturas de classe, transformando-as.  

Por intermédio de uma orientação não mecanicista, materializada em 

conceitos como os acima descritos, Wright é capaz de propor uma concepção 

objetivista de análise das formações de classe sem, contudo, pressupor uma relação 

linear entre as infraestruturas econômicas e os processos políticos. Com base na 

mobilização desses pressupostos, completa-se o quadro de análise das potenciais 

tendências de voto de classe nas candidaturas presidenciais petistas. 

Especificamente, são os parâmetros do processo de limitação estrutural das 

formações políticas classistas que interessam nesse sentido. Entre os três 

elementos elencados pelo teórico neomarxista, o presente trabalho de pesquisa 

dispõe de dados para apenas dois deles: recursos para a formação de classe e 

interesses classistas – as identidades que emergem da vivência em posições de 

classe semelhantes são apreendidas, preferencialmente, ou por intermédio de 

abordagens qualitativas, ou de questionamentos adequados em pesquisas de tipo 

survey, não utilizadas no presente trabalho. Por conseguinte, a adaptação desses 

parâmetros pode ser pensada nos seguintes termos:  

(I) Recursos. Como registra Wright, dado que o principal recurso necessário 

para que as formações da classe trabalhadora ocorram é o número total de pessoas 

no interior de suas fronteiras – formações que influenciam os padrões de voto de 

classe, como exposto acima –, então a forma de evolução da estrutura de classes 

brasileira entre 2000 e 2010 pode indicar a potencial existência dessas formações 

em tal período. Com uma estrutura de classes mais “proletarizada” e menos 

“destituída”, como demonstrado no segundo capítulo, o grupamento das localizações 

trabalhadoras ampliadas passou a ser o mais significativo em termos sociais e, 

consequentemente, políticos. Em associação com o processo de absorção de 

trabalhadores excedentes, tais mudanças no dimensionamento dos grupamentos 

classistas se constituem em um dos mais importantes elementos estruturais a influir 

nas disputas políticas então travadas. Deve-se esperar, por conseguinte, que 

qualquer bônus eleitoral por elas criado seja revertido às candidaturas presidenciais 

petistas. Isso acontece não somente porque estas reivindicam modificações no 

plano do discurso, mas pelo próprio papel desempenhado pelas políticas 

governamentais na consecução desses resultados. Para além do caráter 
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“constituency dilluting” (ZUCCO, 2010; BORGES, 2013) da relação entre políticas 

públicas e resultados eleitorais no Brasil, uma vez que tais variações estruturais, 

como assevera Pochmann (2012), promovem uma ascensão social no interior das 

classes trabalhadoras, elas também evidenciam o caráter classista da ação 

governamental. Trata-se, para utilizar a própria linguagem de Wright, de um caso no 

qual a luta transforma as estruturas de classe, isto é, a intervenção nas fronteiras 

classistas, via medidas governamentais redistributivas, transforma a própria 

estrutura como um todo.  

(II) Interesses. Como visto, Wright, além de mobilizar o conceito de interesses 

objetivos classistas para pensar, em um sentido lato, no processo de formação 

política das classes, propõe também parâmetros para medir como os elementos que 

os compõem se materializam no plano material. Ao se utilizar esses dois princípios 

para a análise do objeto aqui estudado, é possível asseverar que as variações 

positivas dos aspectos materiais dos interesses classistas, bem como a sua 

associação, no plano subjetivo do comportamento eleitoral, às candidaturas 

presidenciais petistas, podem levar a formações eleitorais de classes na base 

eleitoral do partido. Em termos materiais, o jogo de soma positiva nos ganhos de 

renda e das condições de trabalho, caso fossem tomados em si mesmos, ensejaria 

que todos os grupamentos classistas teriam motivos para votar em Lula e Dilma 

Rousseff. Todavia, como se trata de interesses materiais mediados politicamente 

pela ação partidária, o seguinte ranqueamento das “probabilidades subjacentes” ao 

processo de formação de classe pode ser proposto: 

(a) Em termos materiais, o grupamento das posições privilegiadas de classe 

obteve incrementos em seus rendimentos e melhorias nas condições de trabalho – 

vide o aumento da formalização entre seus postos de empregados. Todavia, 

politicamente, os aspectos com maior apelo público da pauta governamental petista, 

isto é, a agenda social, não os interpelam diretamente. Há, portanto, uma 

“probabilidade moderada” de tal grupamento produzir formações eleitorais de classe 

através do voto no PT ao longo do período. Seguindo pistas da literatura precedente, 

essas probabilidades serão maiores para os resultados de 2002 – quando mesmo 

esse grupamento enfrentava situações mais precárias no plano material – do que 

em 2006 e 2010. 

(b) Além do alargamento das fronteiras de classe durante o período estudado, 

os trabalhadores também experimentaram ganhos nos elementos de seus 
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interesses “intrínsecos” em bem-estar econômico. Pode-se postular, à luz desses 

dois elementos, que há “altas probabilidades” de que as formações eleitorais de 

classe desse grupamento tenham composto a base eleitoral das candidaturas 

petistas a partir de 2006. Em 2002, devido à proeminência que o temário relacionado 

ao mundo do trabalho tomou durante a campanha196, deve-se também esperar “altas 

probabilidades” de que os resultados de inferência apontem uma escolha individual 

majoritária por Lula, no interior desse grupamento.  

(c) Durante o período em questão, o grupamento das posições de classe 

destituídas, além de obter ganhos em termos de renda e condições de trabalho, 

também viu os interesses específicos da condição de destituição serem atendidos. 

Isto é, a grande porção de trabalhadores excedentes diminuiu substancialmente e a 

parcela de beneficiários de políticas sociais, em seu interior, aumentou 

consideravelmente. Sintonizadas com a proeminência que tais mudanças sociais 

relacionadas aos grupos destituídos adquiriram na agenda governamental e discurso 

partidário petista, há, portanto, “altas probabilidades” de que esse grupamento tenha 

empreendido formações eleitorais de classe pró-PT após a chegada de Lula ao 

governo federal. Seguindo pistas da literatura, é possível que o mesmo não tenha 

ocorrido em 2002.     

 

3.2 ADAPTANDO A METODOLOGIA DA INFERÊNCIA ECOLÓGICA À ANÁLISE 

DO VOTO DE CLASSE 

 

 De acordo com o modelo proposto por Wright para a análise do processo de 

formação de classe, cada macrounidade investigada corresponde à soma e às 

interações entre suas microunidades componentes. Na adaptação de tal aporte à 

investigação do comportamento eleitoral com componente classista, como acima 

proposto, convencionou-se que uma determinada tendência de voto de classe pode 

ser compreendida como uma formação eleitoral de classe, isto é, a reunião 

instrumental e transitória de indivíduos, partícipes de um mesmo grupamento 

classista, em busca de seus interesses materiais. Por conseguinte, em um plano 

micro, há indivíduos que percebem um dado partido ou candidato como alternativa 

                                                           
196 Em relação à agenda eleitoral, Almeida (2006, p. 29) assevera: “[...] antes era a inflação e FH e o 
PSDB encarnavam sua solução, em 2002 era o desemprego e um ex-operário e seu Partido dos 
Trabalhadores eram donos deste tema”. 
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mais adequada à representação de seus interesses em bem-estar econômico e, 

portanto, fazem uma escolha eleitoral com um “componente classista”. Em uma 

perspectiva macro, um agregado desses indivíduos, evidenciado através do 

escrutínio de padrões eleitorais, compõe justamente uma formação eleitoral de 

classe. No que concerne ao objeto de estudo considerado, foi proposto que as 

mudanças nas dimensões da estrutura de classes do capitalismo brasileiro e as 

variações positivas em relação ao bem-estar material, associadas, no plano do 

comportamento eleitoral, ao projeto político petista, podem ter embasado padrões de 

voto de classe em favor das candidaturas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. 

Embora essas suposições hipotéticas sejam plausíveis, como observá-las 

empiricamente? 

 O primeiro desafio que se impõe nesse sentido é o de pensar instrumentos de 

pesquisa que se coadunem com o modelo teórico formulado. Se, como proposto 

anteriormente, são os indivíduos em relações de classe que votam, e não as 

próprias classes enquanto entidades supraindividuais, é preciso coletar informações 

justamente sobre o comportamento eleitoral individual. Nessa perspectiva, uma 

primeira alternativa seria a da utilização de pesquisas do tipo survey, com fins 

eleitorais. No panorama dos bancos de dados nacionais, contudo, dois problemas 

implicam a exclusão dessa alternativa: a ausência de variáveis adequadas sobre as 

clivagens de classes e a coleta de dados em períodos pós-eleitorais. No primeiro, 

recaem as sondagens de opinião realizadas por grandes institutos de pesquisa 

comerciais, tais como o Datafolha, Ibope, Vox Populi etc. Neles, a identificação dos 

entrevistados apresenta, no máximo, informações sobre renda, o que 

impossibilitaria, de antemão, a construção de tipologias de classe, como a aqui 

produzida. Por seu turno, fontes de dados acadêmicos, como a pesquisa ESEB, 

apresentam variáveis relativas à ocupação dos indivíduos, o que abriria a 

possibilidade de adaptar o esquema de classes aqui proposto197. Porém, tais 

empreendimentos de investigação empírica incidem no segundo tipo de problema, o 

que conduz a vieses do tipo “recall error” (ZUCCO; POWER, 2013), como já 

ressaltado no primeiro capítulo. 

                                                           
197 Samuels (2004), ao investigar a afinidade partidária ao PT, o que chama de “petismo”, chega a 
utilizar dados do ESEB para propor uma investigação sobre a filiação de classes e preferências 
políticas. Em seu artigo, advoga que há variáveis presentes em tal banco de dados que podem ser 
adaptadas à tipologia elaborada por Goldthorpe. Esse pesquisador, entretanto, não utiliza dados das 
escolhas eleitorais disponibilizados por tais fontes de informação, o que não enviesa suas análises 
com o “recall error”.     



162 

 

 Outra opção metodológica consistiria na formulação de uma pesquisa 

investigação baseada em dados agregados. Ao contrário das fontes de informação 

advindas de pesquisas survey, uma ampla gama de possibilidades poderia ser 

encontrada nos bancos com dados demográficos – disponibilizados pelo IBGE – ou 

eleitorais – mantidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)198. Em tal caso, à moda 

do que é feito por certos artigos sobre voto e programas sociais, técnicas de 

regressão poderiam ser utilizadas para medir os padrões de associação entre 

filiação a uma posição de classe e resultados eleitorais. Essa alternativa, porém, ou 

se consubstanciaria num retrocesso, no plano da teoria, à equalização de uma 

instância supraindividual – a classe – ao comportamento eleitoral individual, ou 

recairia em uma análise eivada pela “falácia ecológica199”. Isto é, tomaria resultados 

agregados territorialmente como análogos às preferências individuais, localizando 

nas próprias classes, e não nos indivíduos que as compõem, a “capacidade” de 

votar.  

Devido a essas limitações, é preciso, portanto, lançar mão de um expediente 

metodológico que, ao mesmo tempo, adeque-se aos dados disponíveis – compostos 

por informações demográficas e políticas agregadas – e às escolhas teóricas 

empreendidas pelo presente trabalho – relativas à análise do comportamento 

eleitoral individual. Esse expediente pode ser encontrado nas técnicas de inferência 

ecológica – especialmente as produzidas por King, como já aqui referenciado. 

Precisamente, nas palavras do autor, “ecological inference is the process of using 

aggregate (i.e., ‘ecological’) data to infer discrete individual-level relationships of 

interest when individual-level data are not avaliable” (KING, 1997, p. xv).  

Os procedimentos da inferência ecológica visam justamente ultrapassar o 

problema da falácia ecológica no sentido de utilizar as oportunas fontes de 

                                                           
198 É no sítio virtual intitulado “repositório de dados eleitorais” que o TSE (2014) mantém bancos de 
microdados com informações sobre resultados, composição do eleitorado e das candidaturas em 
diversos graus de agregação – da seção de votação ao estado, passando pela zona eleitoral e 
município. Trata-se de uma importante ferramenta para a pesquisa acadêmica. O Centro de Estudos 
da Metrópole (2014) também mantém um sítio virtual no qual as informações disponibilizadas pelo 
TSE são organizadas e disponibilizadas ao público. As análises a respeito de padrões de votação 
aqui empreendidas se baseiam nas informações disponibilizadas por esses dois projetos.     
199 Conforme Freedman (1999), em uma acepção simples, a falácia ecológica “[…] consists in thinking 
that relationships observed for groups necessarily hold for individuals”. Tomando como exemplo a 
obra clássica de Durkheim sobre o suicídio, aquele autor complementa: “[…] if countries with more 
Protestants tend to have higher suicide rates, then Protestants must be more likely to commit suicide; 
if countries with more fat in the diet have higher rates of breast cancer, then women who eat fatty 
foods must be more likely to get breast cancer. These inferences may be correct, but are only weakly 
supported by the aggregate data” (1999, p. 1).     
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informação advindas dos bancos de dados agregados na pesquisa social (KING, 

1997, p. 5). Dessa forma, como o próprio King sumariza em sua obra principal, 

vários são os esforços na produção de parâmetros para a inferência de dados 

individuais a partir de dados agregados. Entretanto, devido à perda de informação 

individual, nenhum deles – incluindo o que o próprio autor propõe – é capaz de 

recuperar os dados precisos do comportamento individual (1997, p. xv). Assim, a 

produção teórica acerca desse expediente metodológico visa minimizar tal limitação 

e produzir modelos que sejam capazes de elaborar estimativas acuradas sobre as 

“quantidades de interesse” desconhecidas no plano individual. Partindo de uma 

revisão detalhada dessa literatura, bem como da absorção de alguns de seus 

parâmetros200 clássicos, a obra de King, nesse sentido, busca apresentar uma 

“solução” alternativa para o assim chamado “problema da inferência ecológica”, isto 

é, o problema de “[...] determinar o conteúdo das células em tabelas de contingência 

[...] quando só são conhecidos os totais de linhas e colunas das tabelas” (MATTOS; 

VEIGA FILHO, 2003, p. 5), conforme representado no Quadro 2, abaixo. 

 

Quadro 2 – O problema da inferência ecológica no plano do distrito 

 
Democrata  Republicano Não voto 

 Negros ? ? ? 55.054 

Brancos ? ? ? 25.706 

 
19.896 10.936 49.928 80.760 

 
Fonte: Adaptado de King (1997, p. 12). Dados do distrito 42 do estado de Ohio       
(EUA), eleições para a Assembleia Legislativa de 1990. 

 

Quadro 3 – Notação para o problema da inferência ecológica 

 
Comparecimento Abstenção 

 Negros 
   

Brancos 
 

  
 

 
  

 

Fonte: Adaptado de King (1997, p. 30). 

 

O Quadro 3, por seu turno, demonstra como King desenvolveu uma das 

aplicações básicas de seu método a problemas de pesquisa empírica concretos. 

                                                           
200 Tais como o “método dos limites” e a modelagem matemática na estimação de parâmetros – 
propondo, nesse caso, soluções que se sobreponham a problemas como os que ocorrem em 
métodos como a “regressão de Goodman”. Ver King (1997, cap. 1, 3 e 4).   
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Conforme a legislação eleitoral estadunidense, caso demonstrada discriminação 

racial em um processo eleitoral, o Departamento de Justiça pode determinar, entre 

outras medidas, a redefinição dos distritos eleitorais nos quais tal problema tenha 

ocorrido. Contudo, para que isso aconteça, os grupos discriminados precisam 

demonstrar que os padrões de votação nessas localidades são influenciados por 

clivagens étnicas. Como geralmente não há dados sobre essas questões nas 

sondagens eleitorais disponíveis, petições fundamentadas na legislação competente 

requerem que investigações com base na inferência ecológica sejam realizadas 

(KING, 1997, p. 8). Trata-se do exemplo seminal da aplicação empírica do modelo 

formulado por tal autor201. Seu objetivo fundamental é o de expor as estimativas de 

comparecimento, em um dado distrito eleitoral, conforme as etnias da população 

local. As variáveis expressas acima, portanto, apresentam os parâmetros básicos 

para que esse intuito seja atingido – além de registrar as notações matemáticas 

correspondentes.  

Assim sendo, as variáveis que serão inferidas – ou as quantidades de 

interesse – são: 

– total de eleitores negros aptos a votar no distrito;  

– total de eleitores brancos aptos a votar no distrito; 

– número de eleitores negros que não compareceram à votação; 

 – número de eleitores brancos que não compareceram à votação.  

Por outro lado, as variáveis que serão utilizadas para a inferência – isto é, que 

equivalem aos dados sabidos de antemão, expressos nas marginais do Quadro 2 – 

são: 

 – número total de negros na população do distrito;  

 – número total de brancos na população do distrito202; 

 – número de eleitores aptos que compareceram à votação; 

 – número de eleitores aptos que não compareceram à votação. 

                                                           
201 Ao longo de seu livro, King utiliza vários exemplos de casos de discriminação no registro das 
eleições estadunidenses para demonstrar aspectos diversos de seu método. Embora não 
necessariamente produza resultados para todos os eventos selecionados, esses exemplos 
perpassam toda a sua principal obra (KING, 1997). Em tal livro, contudo, há uma seção de capítulos 
que demonstram a aplicação de sua solução para a inferência ecológica de forma pormenorizada. 
Para maiores detalhes, ver King (1997, parte IV).  
202 No caso, a subtração do número de habitantes negros do distrito do total de seus habitantes 
resulta não no número de brancos, mas no número de “não negros”. Isso resulta, portanto, em um 
amálgama entre brancos e indivíduos de outras etnias – hispânicos, asiáticos etc. 



165 

 

Como indica o número 1 na margem inferior direita do quadro, todos os 

procedimentos de modelagem das quantidades de interesse – e, portanto, as 

variáveis utilizadas em tal cálculo – são feitos em relação ao total de habitantes no 

distrito. A partir desse procedimento, o autor busca evitar que as estimativas 

excedam as proporções reveladas pelas variáveis sabidas de antemão. Por 

exemplo, o candidato democrata do caso registrado no Quadro 2, acima, 

potencialmente poderia atingir, com sua campanha, todos os eleitores negros do seu 

distrito, o que totalizaria 55.054 votos. Sabe-se, contudo, que sua votação chegou a 

19.896 votos em tal localidade. Dessa maneira, caso se quisesse estimar o número 

de votantes afro-americanos que votaram no democrata, esse número teria que 

variar, obrigatoriamente, entre 0 e 19.896. Como o método da inferência ecológica é 

aplicado em todas as subunidades do domínio territorial analisado, tal pressuposto – 

chamado na literatura de “method of bounds” (KING, 1997, p. 12) – também é válido 

para elas. Por seu turno, o subscrito “i” demonstra que os resultados das inferências 

no plano dos distritos correspondem à soma de resultados obtidos em todas as suas 

unidades constituintes – os precincts, no caso americano, isto é, “[...] indica a i-

ésima tabela ou unidade amostral dentre um total de p tabelas que são consideradas 

para a análise” (MATTOS; VEIGA FILHO, 2003, p. 7). Isso significa que o 

procedimento de inferência é repetido em todas essas subunidades e, 

posteriormente, agregado com base num plano territorial maior. Ao se trabalhar com 

várias tabelas, busca-se, de um lado, “[...] usar um maior número de observações 

agregadas e, de outro, ‘buscar força’ do que há de comum entre elas e com isso 

obter-se observações mais eficientes” (MATTOS; VEIGA FILHO, 2003, p. 7).     

King, embora tenha difundido seu método a partir da análise de casos como o 

exemplificado acima – isto é, baseados nos planos territoriais supracitados e 

expressos em tabelas 2x2203 –, também elaborou variações capazes de modelar as 

quantidades de interesse em domínios geográficos mais amplos e a partir de tabelas 

com um maior número de linhas e colunas. Esse é o caso do modelo elaborado em 

King et al. (2008) para analisar as tendências de votação durante a República de 

Weimar. Nessa versão, em vez de se limitar a um distrito eleitoral, os autores 

buscam estimar as tendências de votação entre diferentes classes durante o período 

da história alemã marcado pela ascensão do partido nazista ao poder. Como 

                                                           
203 Para os casos que podem ser expressos em tabelas 2x2, King propõe um modelo de estimação 
econométrica baseado na distribuição normal truncada. Para maiores detalhes, ver King (1997).  
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hipótese, King e colaboradores afirmam que, naquele contexto histórico, embora o 

apelo eleitoral nazista tenha aumentado ao longo de todo o contínuo da estrutura de 

classes, alguns grupos aderiram ao referendo eleitoral ao partido de Hitler em uma 

proporção maior do que a média nacional. Esse seria o caso dos pequenos 

burgueses204, que então experimentavam, devido à devastadora crise econômica do 

entre guerras, uma profunda precarização em suas condições materiais de 

existência. Como resultado, teriam adotado uma postura pró-nazista de acordo com 

seus interesses materiais. 

Para verificar essa hipótese com base na metodologia da inferência 

ecológica, King e colaboradores adicionam um conjunto de procedimentos 

metodológicos aos pressupostos já previstos para casos como a investigação sobre 

discriminação no processo eleitoral, exposta acima. Em primeiro lugar, devido ao 

objetivo primordial de apresentar estimativas para a extensão de um país, os autores 

dividem os precincts205 em diferentes grupos definidos pela classificação cruzada do 

nível de desemprego – desagregado em três categorias: regiões com desemprego 

baixo (<10%), médio (entre 10% e 20%) e alto (>20%) – e da filiação a confissões 

religiosas – composta por regiões protestantes (nas quais mais de 50% da 

população professava tal fé) e “católicas” (compostas por maiorias de católicos ou 

fiéis de outras religiões). Segundo King et al. (2008, p. 967), o recurso ao nível de 

desemprego e à religião como variáveis auxiliares ao intuito de construir tais 

conjuntos se deve à identificação destas como “fortemente correlacionadas” com o 

suporte eleitoral ao partido nazista. Com vistas a prevenir problemas de agregação – 

possivelmente presentes em uma análise nacional –, esses conjuntos de precints 

são analisados separadamente206. 

                                                           
204 A rigor, King et al. conceituam esse grupos como working poor. Entretanto, em uma acepção 
diversa da empregada de Wright, tal grupo não era composto por empregados em situações 
precárias de trabalho, mas de trabalhadores por conta própria, então profundamente influenciados 
pela crise econômica. Nas palavras dos próprios autores: “The group that fits this description most 
directly are the self-employed (Selbständige), the independent artisans, shopkeepers, small farmers, 
lawyers, etc. Most accounts assume the self-employed were fervent supporters of the Nazis. These 
individuals were hurt economically by the depression, but because they owned their firms they were at 
relatively low risk of unemployment. Instead, bad economic times would merely mean that they would 
make less money, often a lot less. Indeed, the crushing economic depression hit shop owners 
especially hard” (2008, p. 961). 
205 Os autores tomam como precincts os distritos eleitorais alemães (kreise) da época. Devido a 
variações durante o período de estudo, eles agregam esses distritos em um total de 681 unidades 
(2008, p. 967).  
206 “We apply our estimation method within each of our six regions separately. That greatly reduces 
homogeneity assumptions (although it obviously does not eliminate them), improves our estimates, 
and lets us learn more about variation across the regions. Creating more regions might reduce the 
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Como segundo passo, os autores selecionam as variáveis explicativas, isto é, 

as informações sabidas de antemão, que compõem as marginais das tabelas. Para 

tanto, utilizam como base a população em idade apta a votar e dividem a oferta do 

campo político em seis alternativas: extrema esquerda (comunistas), centro-

esquerda (SPD), extrema direita, liberais, nazistas (NSDAP) e, por fim, os resultados 

dos outros partidos somados ao “não voto” (KING et al., 2008, p. 967). Ademais, 

elencam um segundo grupo de variáveis referentes à divisão em classes da 

sociedade alemã. Assim sendo, com base nos dados do Censo Demográfico de 

1933, apresentam as proporções de eleitores participantes da força de trabalho 

potencial a partir de cinco clivagens: trabalhadores por conta própria, operários 

(“blue collar workers”), empregados de classe média (“white-collar workers”), 

trabalhadores domésticos e desempregados (KING et al., 2008, p. 967).  

Por fim, a partir desses parâmetros, aplicam o modelo da inferência ecológica 

para obter as estimativas das quantidades de interesse:  

 

as in King’s work, the key to our approach is to limit the sample space to the 
deterministic bounds for the quantities of interest in each precinct, and then 
to use a statistical model to attempt to extract information only within the 
bounds (KING et al., 2008, p. 978).  

 

Como resultado, os autores conseguem elucidar, em consonância com as hipóteses 

lançadas, que, durante o período considerado, os grupos de pequenos burgueses 

em situações econômicas precárias deram aos nazistas um “apoio desproporcional”, 

principalmente em áreas protestantes (KING et al., 2008, p. 978).  

Em vários aspectos, os esforços de pesquisa registrados em tal artigo de King 

et al. se assemelham aos empreendidos no presente trabalho – o recorte territorial 

nacional; a organização dos dados demográficos em clivagens de classe; a 

necessidade de adaptar os parâmetros do método proposto a um sistema eleitoral 

diverso do estadunidense (multipartidário e com uma organização diferente dos 

distritos eleitorais). Desse modo, o citado artigo se torna a referência fundamental da 

adaptação de tal metodologia ao objeto aqui analisado. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
homogeneity assumptions further but would probably increase the variance of the resulting estimates. 
Clearly, much further research could be profitably conducted into optimal grouping schemes” (KING et 
al., 2008, p. 967). 
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3.2.1 O problema da inferência ecológica e os objetivos de análise 

 

 Tendo em vista os parâmetros explicitados acima, a adaptação do modelo 

desenvolvido por King et al. (2008) à análise dos potenciais padrões de voto de 

classe nas candidaturas presidenciais petistas pode ser detalhada a partir de três 

tópicos fundamentais. 

 (1) Plano territorial, subunidades (“precincts”) e conjuntos (clusters). Um dos 

primeiros desafios nesse processo de adaptação é o de definir a unidade 

correspondente aos “precincts”, no caso brasileiro. Aqui, a escolha é pela menor 

circunscrição eleitoral possível no ordenamento político nacional – o município. Essa 

escolha é facilitada pela abundância de informações – tanto demográficas quanto 

eleitorais – sobre tal unidade territorial, disponíveis nos bancos de dados locais. 

Nesse sentido, as inferências aqui produzidas têm como base 5.505 municípios 

brasileiros cuja data de fundação é anterior a 2002, primeiro ano da série 

considerada. Embora esse número permita que as análises apresentem dados 

nacionais, a prevenção de vieses de agregação suscita a divisão em conjuntos – ou, 

para utilizar o jargão da área, clusters – de municípios. Se, como visto acima, King et 

al. (2008) argumentam que o desemprego e a confissão religiosa eram variáveis 

fortemente correlacionadas com o apoio eleitoral aos nazistas durante a República 

Weimar, aqui, conforme a resenha dos estudos eleitorais brasileiros realizada no 

primeiro capítulo, é possível indicar que o grau de desenvolvimento econômico dos 

municípios pode ser associado à composição social do eleitorado presidencial 

petista da década de 2000. Assim sendo, o Produto Interno Bruto municipal é 

utilizado como variável de aproximação (proxy) a tal característica. Através dela, o 

total de municípios selecionados é dividido em quatro clusters, graduados conforme 

diferentes níveis de desenvolvimento207. Com o intuito de ordenar de forma mais 

apropriada as diferenças entre os municípios, o modelo desenvolvido por King et al. 

(2008) utiliza também uma “covariate” adicional em sua modelagem. No estudo 

produzido por esses autores, o próprio nível de desemprego é elencado para tanto; 

                                                           
207 Dessa forma, o primeiro cluster é composto pelos 1377 municípios brasileiros com maior 
desenvolvimento econômico. Os três conjuntos seguintes são formados por 1376 municípios e 
representam os graus subsequentes de desenvolvimento. Com vistas a uma melhor comparação 
entre resultados, foram utilizados, para todos os anos da série, os clusters formados com os dados do 
PIB municipal do ano de 2010 (IBGE, 2014). O anexo 1 apresenta compilações de dados dos 10 
primeiros e dos 10 últimos municípios a figurar nos quatro clusters utilizados para a análise.   
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na presente pesquisa, será utilizado o percentual de indivíduos a receber 

transferências monetárias de programas sociais na população de cada município208.       

 (2) Variáveis explicativas (“marginais”). Após a definição da subunidade de 

análise, bem como da seleção de parâmetros para a formação de clusters, é preciso 

elencar as variáveis explicativas do modelo de inferência ecológica. Nesse sentido, 

devido aos objetivos aqui perseguidos, deve-se, necessariamente, mobilizar a 

tipologia de classe construída no segundo capítulo, além de se elaborar uma 

ordenação de preferências políticas que inclua as candidaturas presidenciais 

petistas aqui investigadas. Embora tais procedimentos pareçam simples, devido às 

peculiaridades do problema da inferência ecológica, sua aplicação prática se torna 

desafiadora. Nesse quesito, a questão fundamental é a de atender ao pressuposto 

segundo o qual a soma das marginais não pode ultrapassar 100%. Assim sendo, 

valendo-se das possibilidades apresentadas pelo modelo, a solução aqui proposta 

utiliza dois tipos de variáveis, a saber: “determinísticas” (isto é, números absolutos 

apurados por levantamentos demográficos ou resultados eleitorais mesmos) e 

“estatísticas” (proporções estimadas a partir de informações “determinísticas”)209.  

(a) Em relação às preferências eleitorais, as inferências se baseiam no 

número total de eleitores aptos a votar em cada município210, a partir de dados 

“determinísticos”. Na aplicação do modelo às três eleições presidenciais 

consideradas – 2002, 2006 e 2010 –, as informações referentes aos primeiros turnos 

foram organizadas conforme três alternativas: voto nas candidaturas do PT; voto em 

outros candidatos; somatório de brancos, nulos e abstenções. No que concerne aos 

segundos turnos, o agregado da votação dos outros candidatos é substituído pelo 

total de votos obtidos pelas candidaturas do PSDB.  

(b) No tocante às informações sobre as classes, foram utilizados dados 

“estatísticos”, referentes ao percentual de pessoas em idade apta a votar que 

participam da PEA nos diversos municípios. Nessa variável, os postos da tipologia 

                                                           
208 Também para fins de comparação, os dados apurados a partir do Censo de 2010 serão 
mobilizados em tal variável. Essas informações são as mesmas utilizadas para demonstrar, mediante 
um recorte nacional, a fração de indivíduos a receber transferências de programas sociais no interior 
dos diferentes grupamentos classistas, conforme demonstrado na Tabela 7, no segundo capítulo.  
209 A divisão dos tipos de variáveis válidas à metodologia da inferência ecológica em “determinísticas” 
e “estatísticas” é proposta por King et al. (2008, p. 973). Ao contrário de outras versões do método, 
nesse artigo são desenvolvidas técnicas que permitem a aplicação conjunta dos dois tipos de 
informação.     
210 Apurados segundo os registros do TSE. Para a estimação das quantidades de interesse aqui 
investigadas, foram utilizados dados compilados pelo Centro de Estudos da Metrópole (CEM, 2013).  
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de grupamentos classistas são usados como referência – posições de classe 

privilegiadas, da classe trabalhadora ampliada e dos destituídos. Para os dados do 

ano de 2010, são utilizadas as próprias informações advindas da medição da 

estrutura de classes elaborada mediante a pesquisa da amostra do Censo. Para os 

anos de 2002 e 2006, foram estabelecidas estimativas a partir dos dados dos 

Censos de 2000 e 2010211.         

Uma vez que não coincidem os registros dos dados eleitorais – fornecidos 

pelo TSE – e das informações demográficas utilizadas para modelar e medir as 

dimensões dos grupamentos classistas – levantadas pelo IBGE –, a solução 

registrada acima foi a única possível para atender ao pressuposto de coincidência 

das variáveis que compõem as marginais das tabelas do problema da inferência 

ecológica212. De forma análoga ao proposto por King et al. (2008, p. 969), esse 

arranjo dos dados parte da suposição de que as divisões de classe apuradas com 

base na PEA reproduzem-se de modo similar em relação ao conjunto dos eleitores 

aptos a votar nos municípios.   

 (3) Quantidades de interesse e utilização do modelo. Conforme os parâmetros 

acima descritos, o objeto de pesquisa aqui abordado pode ser transposto ao 

problema da inferência ecológica a partir da forma registrada no Quadro 4. Nele é 

descrito como as variáveis marginais utilizadas são adaptadas ao plano dos 

municípios. De acordo com as informações compiladas nesse exemplo, pode-se 

observar também que o objetivo das inferências aqui produzidas é o de revelar as 

quantidades de interesse expressas pelos pontos de interrogação no interior de suas 

células, isto é, a proporção de indivíduos em cada grupamento de classe a escolher 

uma das três alternativas políticas elencadas.  

 (a) Assim sendo, parte-se do pressuposto de que, no interior de cada cluster, 

uma formação eleitoral de classe ocorre quando os partícipes dos diferentes 

                                                           
211 Para a produção dessas estimativas, foi utilizada uma interpolação linear, com base nas taxas 

geométricas de crescimento. Elas foram calculadas com base na seguinte função:  

 
Onde: r é a taxa de crescimento geométrico;  é a população final;  é a população inicial; n é o 

intervalo de tempo entre as datas, medido em ano e fração de ano. Trata-se do mesmo método de 
estimação proposto pelo próprio IBGE (2014a). 
212 Em outras condições, a soma entre votos brancos e nulos e abstenções é desaconselhada. Isso 
ocorre pois o não comparecimento pode ocorrer por outras razões, alheias às preferências políticas, 
tais como as falhas no cadastro e os impedimentos de ordem privada.    
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grupamentos classistas escolhem majoritariamente uma das alternativas políticas 

consideradas – as candidaturas petistas ou as candidaturas adversárias. Como o 

objetivo fundamental é o de compreender se a base eleitoral de Lula e Dilma 

Rousseff foi perpassada por diferenças entre os diferentes grupamentos classistas, 

justifica-se a forma de agrupamento proposta. Nesse sentido, as formações 

eleitorais de classe podem assumir uma posição de referendo, ou oposição, aos 

nomes apresentados pelo PT. Uma vez que possíveis escolhas majoritárias pelo 

“não voto” são explicadas por motivos outros que não a busca por interesses 

materiais, tais resultados não podem indicar tendências de voto de classe.      

 

Quadro 4 – Exemplo de adaptação do problema da  
inferência ecológica no plano do município 

 
PT Outros B + N + A 

 Privilegiados ? ? ? 0,2202 

Trabalhadores ? ? ? 0,4683 

Destituídos ? ? ? 0,3115 

 
138893 251227 134377 524497 (1) 

 
Fonte: Censo IBGE 2010; TSE; CEM. Elaboração própria. Dados demográficos 
referentes à distribuição relativa dos grupamentos classistas no município de Natal, 
conforme dados do Censo 2010. Dados eleitorais do primeiro turno da eleição 
presidencial naquele município.    

 

  

(b) Tendo atendido aos pressupostos básicos do problema da inferência 

ecológica, a aplicação aqui realizada do modelo atende à mesma estimação 

produzida por Lau et al. (2007, p. 172-173) para os casos de tabelas “RxC”, isto é, 

com dimensões maiores do que duas linhas e duas colunas. Trata-se de uma 

variação da modelagem econométrica produzida por King et al. (2008), 

fundamentada em estimações multinomiais hierárquicas com base em uma 

distribuição Dirichlet. Os resultados aqui produzidos foram obtidos mediante a 

aplicação de tal modelo a partir do pacote computacional Zelig (KING; IMAI; LAU, 

2007), desenvolvido para o software estatístico R. 

 

3.3 CLASSE E VOTO – RESULTADOS A PARTIR DA INFERÊNCIA ECOLÓGICA 

 

 Após a demonstração de como o problema da inferência ecológica foi 

adaptado ao objeto das investigações empíricas aqui realizadas, torna-se possível 
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passar à exposição, em maior detalhe, dos resultados obtidos através dessa 

metodologia. Nas tabelas a seguir, são expressas as estimativas para os padrões de 

votação produzidos pelos indivíduos imersos nos diferentes grupamentos classistas 

considerados. Tais padrões foram identificados mediante a aplicação dos 

procedimentos de inferência ecológica, de forma independente, nos quatro clusters 

de municípios selecionados, em cada ano da série analisada. Nesse processo, 

utilizaram-se as informações sociais e políticas acima descritas.  

Assim sendo, na Tabela 10, são registradas as inferências relativas aos 

primeiros turnos dos pleitos analisados. A partir dos números nela registrados, pode-

se observar, tomando como referência os dados sobre a base eleitoral das 

candidaturas presidenciais do PT, que cada grupamento classista desenvolveu 

tendências eleitorais diferenciadas.  

A começar pelas posições de classe privilegiadas, é possível ressaltar, nesse 

sentido, que em nenhum dos pleitos considerados os indivíduos nelas imersos 

referendaram, de forma majoritária, os “presidenciáveis” petistas. Em termos das 

proporções inferidas, em 2002, a escolha por Lula alcançou, entre tais eleitores, um 

máximo de 33,84% no cluster de municípios com menor PIB. Na disputa de 2006, o 

referendo dos privilegiados à reeleição do petista foi consideravelmente baixo – 

chegou, em seu melhor resultado, a 22,11% (no segundo cluster) e, no pior, ficou 

abaixo dos 20% (com apenas 18,39% no primeiro conjunto de municípios). Em tal 

ano, há de se registrar que, entre os eleitores das localizações de classe 

privilegiadas, o apoio a outros candidatos ficou acima dos 50%, em todos os 

clusters, já na primeira etapa do pleito. Por fim, em 2010, os índices da escolha pela 

candidatura petista retornaram a patamares parecidos com os do início da série, 

tornando a orbitar em torno dos 30% – com percentuais mais alargados no segundo 

cluster (31,84%). 

No que concerne às posições da classe trabalhadora ampliada, os resultados 

das inferências relativas ao primeiro turno não apresentaram um padrão geral 

homogêneo, com resultados comparativos diferentes entre os clusters e anos da 

série. Assim sendo, os dados da eleição de 2002, para esse grupamento classista, 

demonstram que houve um marcado contraste entre as tendências de 

comportamento dos eleitores no cluster dos municípios mais desenvolvidos 

economicamente – no qual a candidatura Lula chegou a 41,67%, único em que foi 

majoritário – e daqueles residentes em localidades com menores níveis de 
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desenvolvimento – nelas, os resultados obtidos pelo petista tenderam a ficar pouco 

acima dos 30% (chegando, no máximo, aos 31,11% apresentados pelo quarto 

cluster). No pleito de 2006, tal contraste se reproduziu, embora com diferenças 

menores. No primeiro cluster, a reeleição de Lula foi majoritariamente referendada 

pelos proletários – numa proporção de 38,13% –, o que também ocorreu no conjunto 

dos municípios com menores PIBs, nos quais o petista chegou a 35,83%. Em 2010, 

contudo, os números se inverteram – foi somente entre os trabalhadores dos 

municípios menos desenvolvidos economicamente (com 37,83%, no quarto cluster) 

que Dilma Rousseff apresentou uma fração maior do que as demais alternativas 

políticas. No cluster das localidades mais desenvolvidas, a postulante à primeira 

eleição obteve somente 30,35% dos votos; em acréscimo, o somatório dos outros 

candidatos chegou, nesse agregado de municípios, ao maior nível entre os 

trabalhadores – com 44,46%.  

Em relação ao comportamento eleitoral dos indivíduos em posições de classe 

destituídas, nos primeiros turnos das eleições consideradas, a adesão às 

candidaturas presidenciais petistas ocorreu em maior monta a partir da reeleição de 

Lula. Contudo, ao contrário do que sugerem algumas das análises resenhadas no 

primeiro capítulo, tal movimento não foi uniforme – houve, antes, uma clara divisão 

entre clusters, reveladora da menor predisposição dos destituídos dos municípios 

mais desenvolvidos a votar nos nomes apresentados pelo PT. Desse modo, em 

2002, Lula obteve 29,01% no primeiro cluster e passou, em 2006, a 34,34%, sem 

obter, porém, votações majoritárias em tal conjunto de localidades. Em 2010, 

embora a candidatura de Dilma Rousseff, nesse conjunto, tenha angariado mais 

votos do que as demais alternativas políticas – com 38,64% –, isso ocorreu em uma 

menor proporção, caso comparado com a votação nos demais clusters. Nas 

localidades de menor desenvolvimento, por outro lado, a guinada em favor dos 

petistas foi bastante clara. Nesse sentido, é elucidativo o exemplo dos padrões de 

votação apresentados pelo cluster de número 4. Na primeira eleição da série, Lula 

nele apresentou seu pior desempenho no grupamento dos destituídos, com 24,67%. 

No entanto, na eleição seguinte, arregimentou 49,50% dos votos – seu melhor 

desempenho entre tais eleitores. Em 2010, Dilma manteve uma boa proporção de 

votos nesse cluster, chegando a 47,99% – resultado somente superado pelos 

49,41% adquiridos entre os eleitores destituídos do terceiro agregado de municípios. 

 



174 

 

Tabela 10 – Estimativas de votação por grupamentos de classe – 1º Turno – Eleições 2002, 2006 e 2010 por cluster 
 

Cluster 1 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,2638 0,4512 0,2850 0,1839 0,5668 0,2493 0,2867 0,4335 0,2798 

Trabalhadores 0,4167 0,3185 0,2648 0,3813 0,367 0,2517 0,3035 0,4446 0,2519 

Destituídos 0,2901 0,4207 0,2892 0,3434 0,388 0,2686 0,3864 0,3511 0,2625 

Cluster 2 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,3232 0,3692 0,3076 0,2211 0,5054 0,2735 0,3184 0,3875 0,2941 

Trabalhadores 0,3068 0,3867 0,3065 0,3265 0,3919 0,2816 0,2968 0,4204 0,2828 

Destituídos 0,2663 0,3951 0,3386 0,4160 0,3137 0,2703 0,4537 0,2721 0,2742 

Cluster 3 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,3129 0,3777 0,3094 0,2088 0,5200 0,2712 0,2976 0,4024 0,3000 

Trabalhadores 0,2973 0,3956 0,3071 0,3382 0,3715 0,2903 0,2939 0,4130 0,2931 

Destituídos 0,2597 0,3848 0,3555 0,4408 0,2900 0,2692 0,4941 0,2274 0,2785 

Cluster 4 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,3384 0,3463 0,3153 0,2146 0,5105 0,2749 0,2987 0,3966 0,3047 

Trabalhadores 0,3111 0,3814 0,3075 0,3583 0,3486 0,2931 0,3783 0,3241 0,2976 

Destituídos 0,2467 0,4069 0,3464 0,4950 0,2489 0,2561 0,4799 0,2357 0,2844 
       Fonte: Elaboração própria a partir de CEM (2013, 2013a). 
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Dado que as escolhas metodológicas aqui empreendidas privilegiam a leitura 

dos resultados obtidos pelas candidaturas presidenciais do PT entre as diferentes 

classes, os dados dos primeiros turnos resultam em análises que pouco podem dizer 

sobre as possíveis polarizações existentes nas tendências de voto de classe do 

período. Entretanto, nas inferências produzidas para os segundos turnos – que 

reproduzem, nos três anos da série, o embate entre candidatos do PT e PSDB –, 

tais dualidades podem ser observadas de forma mais pormenorizada. Esses dados 

estão expressos na Tabela 11. As informações nela reproduzidas revelam um claro 

contraste, ao longo de todas as eleições do período, entre as tendências de escolha 

eleitoral dos indivíduos em posições de classe privilegiadas, mais inclinadas ao 

referendo aos psdbistas, e aquelas afirmadas por eleitores em localizações da 

classe trabalhadora ampliada, majoritariamente favoráveis às candidaturas petistas. 

Entre os destituídos, é possível demonstrar, também em relação aos resultados do 

segundo turno, a reprodução do padrão de adesão ao projeto presidencial petista 

após a reeleição de Lula, em 2006.  

 Entre os privilegiados, já nos resultados para o pleito de 2002 é possível 

perceber que a escolha majoritária pelo candidato do PSDB – à época o então ex-

ministro da saúde, José Serra – se fazia presente com maior pujança no cluster de 

municípios mais desenvolvidos, chegando aos 42,28%. Nos demais, embora tenha 

havido espaço para que Lula obtivesse mais votos do que seu adversário no 

segundo agregado de municípios – no qual angariou 35,90% dos votos –, a 

preferência continuou sendo pelo psdbista. Nos anos seguintes, a predileção pelo 

projeto do PSDB entre os indivíduos das posições de classe privilegiadas se 

ampliou. Tanto em 2006 – ano no qual a adesão a Geraldo Alckmin chegou a 

máximos 52,80% no primeiro cluster – quanto em 2010 – disputa na qual a segunda 

candidatura Serra teve seu melhor desempenho também entre os privilegiados dos 

municípios com maior PIB, 46,42% –, os candidatos psdbistas alcançaram votações 

majoritárias em todos os agregados de municípios. 

 No outro lado da polarização, entre os partícipes das posições da classe 

trabalhadora ampliada, a escolha majoritária pelas candidaturas petistas durante os 

segundos turnos foi ainda mais clara. Junto a esses proletários, ao longo dos três 

pleitos considerados na série, as candidaturas petistas arregimentaram mais votos 

do que as demais alternativas políticas em todos os clusters analisados.  
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Tabela 11 – Estimativas de votação por grupamentos de classe – 2º Turno – Eleições 2002, 2006 e 2010 por cluster 
 

Cluster 1 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,2830 0,4228 0,2942 0,2071 0,5280 0,2649 0,2500 0,4642 0,2858 

Trabalhadores 0,5669 0,1961 0,2370 0,5157 0,2431 0,2412 0,4548 0,2870 0,2582 

Destituídos 0,3943 0,3173 0,2884 0,4298 0,2964 0,2738 0,3536 0,3630 0,2834 

Cluster 2 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,3590 0,3307 0,3103 0,2440 0,4665 0,2895 0,3089 0,3909 0,3002 

Trabalhadores 0,4479 0,2645 0,2876 0,4379 0,2791 0,2830 0,3931 0,3213 0,2856 

Destituídos 0,3203 0,3583 0,3214 0,4594 0,2673 0,2733 0,4247 0,2954 0,2799 

Cluster 3 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,3452 0,3469 0,3079 0,2293 0,4878 0,2829 0,2825 0,4209 0,2966 

Trabalhadores 0,4318 0,2789 0,2893 0,4487 0,2647 0,2866 0,3878 0,3148 0,2974 

Destituídos 0,3254 0,3503 0,3243 0,5148 0,2175 0,2677 0,4860 0,2331 0,2809 

Cluster 4 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,3701 0,3195 0,3104 0,2783 0,4207 0,3011 0,3125 0,3819 0,3056 

Trabalhadores 0,4231 0,2838 0,2931 0,3915 0,3142 0,2942 0,3674 0,3291 0,3035 

Destituídos 0,3211 0,3702 0,3087 0,5776 0,1733 0,2491 0,531 0,1985 0,2705 
    Fonte: Elaboração própria a partir de CEM (2013, 2013a). 
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De forma confluente, nos três pleitos, suas melhores marcas foram identificadas 

entre os trabalhadores residentes nas localidades mais desenvolvidas. Assim sendo, 

com Lula, o percentual no primeiro cluster foi de 56,69%, em 2002, e 51,57%, em 

2006. Em 2010, embora esse patamar tenha diminuído, Dilma Rousseff obteve 

45,48% naquele agregado de municípios. 

Por fim, no que se refere às posições de classe destituídas, também em 

relação aos resultados do segundo turno, o conjunto de localidades mais 

desenvolvidas apresentou um padrão diferente dos demais. No primeiro ano da 

série, somente nesse cluster os destituídos votaram em maior monta em Lula do que 

nas demais alternativas, o que fez sua votação chegar aos 39,43% nesse grupo de 

eleitores. Durante sua reeleição, o ex-operário passou a obter votações majoritárias 

entre tais eleitores em todos os clusters considerados, chegando a máximos 57,76% 

no quarto conjunto de municípios. Em 2010, embora Dilma Rousseff tenha mantido 

boas marcas nos clusters de localidades com PIBs menores – atingindo, por 

exemplo, 53,10% no quarto cluster –, não manteve uma votação majoritária entre os 

eleitores destituídos no conjunto de municípios mais desenvolvidos – no qual obteve 

35,36% do total estimado de votos, contra 36,30% do candidato do PSDB, José 

Serra. 

 Com vistas a compreender mais a fundo as tendências acima descritas, a 

Tabela 12 exibe dados sobre a variação, entre os turnos das eleições, dos 

percentuais de votação estimados. Dela, pode-se extrair uma leitura “sincrônica” dos 

ganhos e perdas apresentados pelas diferentes alternativas políticas, ao longo do 

período estudado. Nesse quesito, os dados dignos de nota são os do 

comportamento eleitoral apresentado pelos eleitores nas localizações da classe 

trabalhadora ampliada. Em tal grupamento classista, durante todos os pleitos da 

série, o referendo às candidaturas presidenciais petistas aumentou 

substancialmente na passagem de um turno ao outro. Em 2002, a votação de Lula 

entre os proletários obteve ganhos acima de 10% em todos os clusters, chegando a 

um máximo de 15,02% no primeiro. Em 2006, o então candidato à reeleição 

manteve o mesmo patamar de variação positiva nos três primeiros conjuntos de 

municípios, apresentando ganhos de 13,44% no cluster das localidades mais 

desenvolvidas. Por fim, em seu primeiro êxito eleitoral, Dilma Rousseff contou com 

um acréscimo de 15,13% no primeiro cluster e variou positivamente acima dos 9% 

no segundo e terceiro – 
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Tabela 12 – Variação das estimativas de votação entre os turnos das eleições  
 

Cluster 1 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,0192 -0,0284 0,0092 0,0232 -0,0388 0,0156 -0,0367 0,0307 0,0060 

Trabalhadores 0,1502 -0,1224 -0,0278 0,1344 -0,1239 -0,0105 0,1513 -0,1576 0,0063 

Destituídos 0,1042 -0,1034 -0,0008 0,0864 -0,0916 0,0052 -0,0328 0,0119 0,0209 

Cluster 2 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,0358 -0,0385 0,0027 0,0229 -0,0389 0,0160 -0,0095 0,0034 0,0061 

Trabalhadores 0,1411 -0,1222 -0,0189 0,1114 -0,1128 0,0014 0,0963 -0,0991 0,0028 

Destituídos 0,0540 -0,0368 -0,0172 0,0434 -0,0464 0,0030 -0,0290 0,0233 0,0057 

Cluster 3 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,0323 -0,0308 -0,0015 0,0205 -0,0322 0,0117 -0,0151 0,0185 -0,0034 

Trabalhadores 0,1345 -0,1167 -0,0178 0,1105 -0,1068 -0,0037 0,0939 -0,0982 0,0043 

Destituídos 0,0657 -0,0345 -0,0312 0,0740 -0,0725 -0,0015 -0,0081 0,0057 0,0024 

Cluster 4 

  2002 2006 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados 0,0317 -0,0268 -0,0049 0,0637 -0,0898 0,0262 0,0138 -0,0147 0,0009 

Trabalhadores 0,1120 -0,0976 -0,0144 0,0332 -0,0344 0,0011 -0,0109 0,0050 0,0059 

Destituídos 0,0744 -0,0367 -0,0377 0,0826 -0,0756 -0,0070 0,0511 -0,0372 -0,0139 
      Fonte: Elaboração própria a partir de CEM (2013, 2013a). 
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embora tenha perdido 1,09% entre os trabalhadores das localidades menos 

desenvolvidas, isso não representou, como visto, a perda da votação majoritária em 

tal conjunto. Há de se notar que, para os casos expressos na Tabela 12, os ganhos 

obtidos por uma determinada alternativa política implicam perdas, na mesma monta, 

para as demais. Por exemplo, se 15,02% dos trabalhadores residentes nos 

municípios que compõem o primeiro cluster passaram a votar em Lula no segundo 

turno das eleições de 2002, isso significa que, no primeiro, o mesmo percentual se 

dividiu entre o voto em outros candidatos – 12,24% – e a escolha por se abster, 

votar em branco ou anular o voto – 2,78%. Consequentemente, isso quer dizer que, 

quando defrontados com a disputa PT versus PSDB, os trabalhadores dispostos a 

mudar o voto entre os turnos passaram a escolher, de forma expressiva, as 

candidaturas petistas. Portanto, se o voto de classe se baseia no reconhecimento, 

por parte dos eleitores, das diferenças entre as plataformas dos partidos, no tocante 

aos seus interesses materiais, tais padrões revelam, de modo mais explícito, o 

caráter que esse comportamento eleitoral assumiu durante os pleitos analisados.  

 Além das leituras acerca dos ganhos e perdas entre os turnos das eleições 

investigadas, é possível analisar como os resultados das inferências produzidas 

variaram, de forma “diacrônica”, entre as eleições da série. Tal comparativo é 

expresso nas Tabelas 13 e 14. A partir delas, pode-se destacar os padrões gerais 

relativos às escolhas empreendidas pelos indivíduos partícipes dos diferentes 

grupamentos classistas, ao longo do recorte temporal em questão. O mais 

expressivo, em termos percentuais, é encontrado na mudança de posicionamento 

político realizada pelos indivíduos das posições destituídas de classe.  

Por exemplo, entre 2002 e 2006, os resultados do primeiro turno para o 

quarto cluster indicam que 15,8% dos eleitores desse grupamento classista 

deixaram de votar em outros candidatos, enquanto outros 9,03% reviram a posição 

de votar nulo, branco ou se abster, o que resultou numa adesão de 24,83% à 

candidatura presidencial de Lula. Números parecidos se reproduziram nos demais 

clusters com municípios de menor desenvolvimento econômico. No agregado de 

localidades mais desenvolvidas, contudo, a mudança registrada entre os pleitos de 

2002 e 2006, nos primeiros turnos, foi menos expressiva, restringindo-se a 5,33%. 

Padrão análogo foi registrado nos resultados do segundo turno, nos quais a guinada 

favorável à reeleição de Lula chegou a 25,65% no quarto cluster.  
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Tabela 13 – Variação das estimativas de votação entre as eleições da série – 1º Turno 
 

Cluster 1 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,0799 0,1156 -0,0357 0,1028 -0,1333 0,0305 0,0229 -0,0177 -0,0052 

Trabalhadores -0,0354 0,0485 -0,0131 -0,0778 0,0776 0,0002 -0,1132 0,1261 -0,0129 

Destituídos 0,0533 -0,0327 -0,0206 0,0430 -0,0369 -0,0061 0,0963 -0,0696 -0,0267 

Cluster 2 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,1021 0,1362 -0,0341 0,0973 -0,1179 0,0206 -0,0048 0,0183 -0,0135 

Trabalhadores 0,0197 0,0052 -0,0249 -0,0297 0,0285 0,0012 -0,0100 0,0337 -0,0237 

Destituídos 0,1497 -0,0814 -0,0683 0,0377 -0,0416 0,0039 0,1874 -0,1230 -0,0644 

Cluster 3 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,1041 0,1423 -0,0382 0,0888 -0,1176 0,0288 -0,0153 0,0247 -0,0094 

Trabalhadores 0,0409 -0,0241 -0,0168 -0,0443 0,0415 0,0028 -0,0034 0,0174 -0,0140 

Destituídos 0,1811 -0,0948 -0,0863 0,0533 -0,0626 0,0093 0,2344 -0,1574 -0,0770 

Cluster 4 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,1238 0,1642 -0,0404 0,0841 -0,1139 0,0298 -0,0397 0,0503 -0,0106 

Trabalhadores 0,0472 -0,0328 -0,0144 0,0200 -0,0245 0,0045 0,0672 -0,0573 -0,0099 

Destituídos 0,2483 -0,1580 -0,0903 -0,0151 -0,0132 0,0283 0,2332 -0,1712 -0,0620 
   Fonte: Elaboração própria a partir de CEM (2013, 2013a).
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Tabela 14 – Variação das estimativas de votação entre as eleições da série – 2º Turno 
 

Cluster 1 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,0759 0,1052 -0,0293 0,0429 -0,0638 0,0209 -0,0330 0,0414 -0,0084 

Trabalhadores -0,0512 0,0470 0,0042 -0,0609 0,0439 0,0170 -0,1121 0,0909 0,0212 

Destituídos 0,0355 -0,0209 -0,0146 -0,0762 0,0666 0,0096 -0,0407 0,0457 -0,0050 

Cluster 2 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,1150 0,1358 -0,0208 0,0649 -0,0756 0,0107 -0,0501 0,0602 -0,0101 

Trabalhadores -0,0100 0,0146 -0,0046 -0,0448 0,0422 0,0026 -0,0548 0,0568 -0,0020 

Destituídos 0,1391 -0,0910 -0,0481 -0,0347 0,0281 0,0066 0,1044 -0,0629 -0,0415 

Cluster 3 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,1159 0,1409 -0,0250 0,0532 -0,0669 0,0137 -0,0627 0,0740 -0,0113 

Trabalhadores 0,0169 -0,0142 -0,0027 -0,0609 0,0501 0,0108 -0,0440 0,0359 0,0081 

Destituídos 0,1894 -0,1328 -0,0566 -0,0288 0,0156 0,0132 0,1606 -0,1172 -0,0434 

Cluster 4 

  2002 - 2006 2006 - 2010 2002 - 2010 

  PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A PT Outros B + N + A 

Privilegiados -0,0918 0,1012 -0,0093 0,0342 -0,0388 0,0045 -0,0576 0,0624 -0,0048 

Trabalhadores -0,0316 0,0304 0,0011 -0,0241 0,0149 0,0093 -0,0557 0,0453 0,0104 

Destituídos 0,2565 -0,1969 -0,0596 -0,0466 0,0252 0,0214 0,2099 -0,1717 -0,0382 
 Fonte: Elaboração própria a partir de CEM (2013, 2013a). 
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Ainda no que diz respeito às posições de classe destituídas, é possível identificar 

que houve perdas moderadas, em todos os agregados de municípios, no 

comparativo entre os segundos turnos das eleições de 2006 e 2010. Como 

resultado, na balança entre o início e o fim da série, as candidaturas petistas 

mantiveram um bom saldo entre os indivíduos destituídos residentes nos municípios 

menos desenvolvidos – chegando a 23,32% na comparação entre 2002 e 2010 para 

o quarto cluster –, mas apresentaram perdas – de 4,07%, no mesmo espaço de 

tempo – no primeiro cluster.    

Se a adesão das posições destituídas às candidaturas petistas foi visível 

principalmente entre 2002 e 2006, por outro lado, em relação ao grupamento das 

posições de classe privilegiadas, pode-se demonstrar o aumento da rejeição a tal 

alternativa política no mesmo período. Assim sendo, tanto nos resultados dos 

primeiros quanto dos segundos turnos, os indivíduos desse grupamento classista 

deixaram de votar em Lula, ou reverteram a escolha pelos votos brancos, nulos e 

abstenções, e passaram a votar em outros candidatos. Essa adesão às candidaturas 

de partidos adversários ao PT chegou a 16,42% nos resultados para o primeiro 

turno, relativos ao quarto cluster, e a 14,09% nos dados das inferências referentes 

ao terceiro agregado de municípios. Todavia, na comparação entre os pleitos de 

2006 e 2010, pode-se observar que a candidatura de Dilma Rousseff recupera 

espaços anteriormente perdidos entre os privilegiados. Tais ganhos, embora 

cheguem a 10,28% no primeiro turno – nos dados do cluster de municípios mais 

desenvolvidos, concernentes ao primeiro turno –, e a 6,49%, no segundo turno – nas 

inferências referentes ao segundo cluster –, não fazem com que o apoio à 

candidatura petista passe a ser majoritário entre os privilegiados.  

No que diz respeito aos eleitores das posições da classe trabalhadora 

ampliada, o principal elemento a ser destacado é o da gradativa diminuição, ao 

longo dos pleitos analisados na série, do apoio às candidaturas petistas no cluster 

dos municípios mais desenvolvidos. Para o comparativo entre os anos de início e fim 

do recorte temporal analisado, a perda “acumulada” entre os proletários residentes 

nessas localidades chega a 11,32% no primeiro turno e a 11,21%, no segundo. 

Essas perdas, que beneficiam primordialmente os demais candidatos, foram maiores 

na passagem do pleito de 2006 ao de 2010.    
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Os resultados das inferências ecológicas, reproduzidos ao final do terceiro 

capítulo, são o ponto culminante do presente trabalho. Através deles, pode-se 

responder aos questionamentos postos acerca da composição, em termos de 

classe, do eleitorado presidencial petista durante os pleitos da década de 2000. 

Como aqui se buscou demonstrar, as influências exercidas por tais clivagens sobre 

a base eleitoral que sustentou as vitórias de Lula e Dilma Rousseff obedecem a um 

conjunto de condicionantes materiais e políticos. Como consequência, as respostas 

aqui produzidas se baseiam, necessariamente, na compreensão das formas pelas 

quais esses condicionantes se articularam com os padrões eleitorais inferidos. 

Nesse sentido, a tarefa inicial é a de elucidar se as “probabilidades subjacentes” 

para as formações eleitorais de classe, tais quais enunciadas a partir da leitura de 

Wright, verificaram-se ao longo do período analisado. 

Como visto, entre 2000 e 2010, um dos principais elementos das mudanças 

no campo do bem-estar econômico se consubstanciou no fato de que os ganhos 

materiais obtidos pelas frações da classe trabalhadora não implicaram perdas para 

os indivíduos no grupamento dos privilegiados. O jogo de soma positiva que marcou 

tais avanços também foi verificado no incremento da renda e das condições de 

trabalho dos empregadores, trabalhadores por conta própria privilegiados e 

empregados com ativos superiores de qualificação e autoridade. Não obstante, 

embora esses ganhos no plano material os abarcassem, os aspectos centrais da 

agenda social das primeiras duas administrações petistas não os interpelavam 

diretamente. Por extensão, a defesa pública de tais políticas, feita pelas campanhas 

eleitorais de Lula e Dilma Rousseff, não visava associá-las com o grupamento dos 

privilegiados. Como resultado, havia uma “probabilidade moderada” de que, durante 

os pleitos de 2006 e 2010, os indivíduos nesse grupamento classista optassem 

pelas candidaturas petistas. Os dados das inferências ecológicas, porém, revelaram 

que tais probabilidades não se confirmaram. 

Em todos os clusters de municípios, tanto nos primeiros quanto nos segundos 

turnos daqueles pleitos, a opção por outros candidatos foi a tônica do 

comportamento eleitoral dos privilegiados. Especialmente nos segundos rounds, a 

escolha por candidatos do PSDB destacou-se entre tais eleitores. No que tange ao 

pleito de 2002, esperava-se que as probabilidades de adesão desse grupamento à 

candidatura Lula fossem mais alargadas do que as dos anos subsequentes. Não 

obstante os melhores desempenhos do petista naquele contexto – principalmente no 
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segundo turno, no qual chegou a obter uma votação majoritária entre os 

privilegiados no segundo e no quarto cluster de municípios –, não é de se 

desconsiderar os números do apoio prioritário desses eleitores, no cluster das 

localidades mais desenvolvidas, à candidatura Serra, no segundo turno; tampouco 

se pode olvidar da escolha majoritária por outros candidatos, em todos os conjuntos 

de municípios, no primeiro. Essas constatações contribuem para uma relativização 

da interpretação segundo a qual a base eleitoral petista, ao menos no que se refere 

às disputas à presidência, tinha uma composição primordialmente de classe média 

em eleições anteriores aos governos Lula. Dessa forma, pode-se mesmo afirmar 

que, durante o recorte de tempo estudado, antes do que um “abandono” dos grupos 

privilegiados após a ascensão do PT à presidência, os pleitos de 2006 e 2010 

consolidaram uma tendência, gestada em 2002, de escolha primordial por outras 

candidaturas entre os eleitores das localizações classistas privilegiadas. 

A partir do diálogo crítico com os estudos eleitorais brasileiros, argumentou-

se, no primeiro capítulo do presente trabalho, que os principais esforços de 

entendimento da composição social do eleitorado presidencial petista terminavam 

por não analisar de forma adequada a inserção, nessa base política, do que aqui foi 

chamado de “classe trabalhadora ampliada”. Nos pontos altos daquela agenda 

interpretativa, a relação entre interesses materiais e representação política de tal 

grupamento classista ou se torna obscurecida frente à proeminência social e política 

do “subproletariado” na vida política nacional – como na interpretação de Singer 

(2012) – ou é olvidada, dado o destaque empregado aos esquemas de bonificação 

eleitoral a ações de governo, por parte dos grupos excluídos – especialmente na 

literatura sobre programas sociais e voto. Consequentemente, as análises aqui 

empreendidas buscaram tanto revelar as especificidades do dimensionamento social 

do “proletariado propriamente dito” quanto analisar como os interesses materiais 

relacionados à inserção nesse grupamento poderiam ser articulados com o 

comportamento político de seus partícipes. Desse modo, demonstrou-se que houve, 

entre 2000 e 2010, um aumento da proletarização da estrutura de classes brasileira 

– capitaneada pelo alargamento da posição de “trabalhador típico” – associada a 

ganhos na renda e nas condições de trabalho de empregados qualificados, 

supervisores e trabalhadores. Tais elementos são reveladores não somente das 

formas pelas quais as políticas governamentais afetaram a vida dos trabalhadores, 

mas também de como se consubstanciou, durante o período em pauta, o princípio 
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de que “as lutas transformam as estruturas de classe” (WRIGHT, 2000, p. 204). 

Ademais, dado que o PT, por mais que tenha buscado ampliar seu arco de alianças 

sociais e políticas, nunca chegou a se demitir da estratégia de representar os 

trabalhadores – como apreendido de forma peculiar pela análise das “duas almas” 

do partido, por parte de Singer (2012) –, aqui foram elaboradas formulações 

hipotéticas de que, nos pleitos de 2006 e 2010, os eleitores desse grupamento 

teriam “altas probabilidades” de votar nos petistas. Hipótese também aventada para 

2002, mas devido a outros motivos – especialmente o posicionamento da 

candidatura Lula frente ao temário da campanha, centralizado em questões como o 

desemprego.  

Embora tais “probabilidades subjacentes” sejam corroboradas pelos 

resultados das inferências ecológicas, há de se ressaltar que o processo de 

constituição das formações eleitorais da classe trabalhadora ampliada com base no 

voto nas candidaturas petistas não se deu de forma “linear” no período analisado. 

Nos primeiros turnos, quando defrontados com um número maior de candidatos, os 

proletários propriamente ditos não apresentaram um “padrão homogêneo” de 

adesão às candidaturas petistas. Contudo, nos segundos, as tendências de 

comportamento eleitoral foram modificadas e, nesse grupamento classista, a adesão 

majoritária aos presidenciáveis do PT se tornou visível em todos os clusters, nos três 

pleitos da série. Elucidativos nesse sentido foram os ganhos percentuais que as 

candidaturas Lula e Dilma Rousseff obtiveram, em todos os pleitos, na passagem de 

um turno ao outro. Tais tendências permitem identificar na marcada disputa entre PT 

e PSDB, nos segundos turnos das eleições da década de 2000, o principal vetor da 

escolha eleitoral dos trabalhadores pelas candidaturas do partido que os leva no 

nome. 

Com base num aporte conceitual capaz de distinguir, no seio da classe 

trabalhadora, o “proletariado propriamente dito” do grupamento das localizações de 

classe destituídas, foi possível não somente investigar os contornos sociais e 

políticos assumidos pelo primeiro no contexto histórico analisado, mas compreender, 

através da análise de classe, como os aspectos econômicos que envolvem o 

segundo se concatenaram com os padrões de comportamento eleitoral de seus 

partícipes. Assim sendo, demonstrou-se que, na década de 2000, os destituídos não 

apenas obtiveram ganhos nos elementos fundamentais dos interesses em bem-estar 

econômico, mas também contaram com mudanças na materialidade dos interesses 
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específicos advindos das condições de destituição – o intuito de integração ao 

mundo de trabalho capitalista foi atendido (com a diminuição considerável do 

número de trabalhadores excedentes) e a cobertura das políticas sociais foi 

substancialmente ampliada e focada nos destituídos. Como a agenda 

governamental redistributiva levada a termo pelos governos petistas, bem como sua 

defesa na esfera eleitoral, falava diretamente aos destituídos, os elementos para 

análise se completavam. Assim sendo, foi proposto que nos pleitos de 2006 e 2010 

seriam altas as probabilidades subjacentes de constituição de formações eleitorais 

desse grupamento a partir do voto nos presidenciáveis petistas.  

Embora os resultados das inferências ecológicas corroborem essas 

formulações hipotéticas, demonstrou-se que a adesão dos destituídos às 

candidaturas petistas a partir de 2006 não se deu de forma homogênea. 

Marcadamente, os padrões de comportamento eleitoral apresentados pelos 

destituídos residentes no cluster de municípios mais desenvolvidos economicamente 

se diferenciaram dos demais. Em 2002, quando a tendência nas localidades com 

menor PIB era a de aderir a candidaturas adversárias a Lula, os eleitores destituídos 

daquele cluster chegaram a votar majoritariamente no petista, no segundo turno. Por 

outro lado, no final da série, tais eleitores, em ambos os rounds da disputa, 

escolheram majoritariamente outros candidatos, em contraposição à candidatura 

Dilma Rousseff. A despeito dessas diferenças, é inegável a ampla guinada eleitoral 

– perceptível mesmo nas localidades mais desenvolvidas – empreendida pelos 

indivíduos em posições de classe destituídas a favor de Lula em sua reeleição.   

Um dos principais apontamentos da resenha crítica produzida, no primeiro 

capítulo, acerca da obra de André Singer (2012), dizia respeito ao fato de que suas 

análises sobre o lulismo prescindiam de dados mais acurados sobre o principal 

agente coletivo a embasar tal fenômeno – o subproletariado. Embora a presente 

pesquisa não mobilize diretamente o conceito formulado de forma precursora por 

Paul Singer (1981), aqui se buscou suplantar essa lacuna através da produção de 

informações sociais e políticas mais acuradas sobre a fração “aquém do 

proletariado”. Assim sendo, no que concerne aos padrões de comportamento 

eleitoral dos destituídos, alguns paralelos podem ser feitos entre os dados revelados 

pelas investigações aqui formuladas e as interpretações produzidas pelo analista do 

lulismo – paralelos que também podem ser estabelecidos em relação aos estudos 

sobre programas sociais e voto. 
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(a) Com base nos resultados das inferências ecológicas, há de se afirmar 

que, assim como proposto por Singer (2012), a adesão dos eleitores destituídos se 

deu de forma “explosiva” a partir do pleito que marcou a reeleição de Lula. Foi o que 

revelou, por exemplo, a expressiva diferença entre o melhor resultado obtido pelo 

petista no segundo turno do pleito de 2002 – 39,43%, no primeiro cluster – e no de 

2006 – 57,76%, alcançado no quarto conjunto de municípios. Entretanto, como aqui 

buscou se demonstrar, a despeito dessa intempestiva guinada eleitoral, a adesão 

dos eleitores destituídos às candidaturas presidenciais petistas não ocorreu de 

maneira uniforme. Ademais, como indicam os resultados de 2010, no conjunto de 

municípios mais desenvolvidos, tal apoio aos presidenciáveis petistas por parte dos 

indivíduos em posições de classe destituídas não é inquebrantável. 

(b) Com a implementação de uma agenda governamental redistributiva, as 

duas administrações federais chefiadas por Lula colocaram em prática políticas que 

beneficiaram diretamente as camadas destituídas, anteriormente refratárias ao voto 

em candidatos presidenciais petistas. Todavia, essa orientação de governo, ao 

contrário do proposto pela lógica constituency dilluting (ZUCCO, 2010; BORGES, 

2013), não contribuiu para a reversão do apoio político entre partícipes de grupos 

incialmente na base eleitoral presidencial do PT. Necessariamente, essa 

constatação somente pode ser feita nos marcos da tipologia de classe aqui utilizada. 

Como visto, as inferências ecológicas produzidas pela presente pesquisa são 

reveladoras da necessidade de se relativizar a leitura de que os padrões de escolha 

eleitoral dos privilegiados foram majoritariamente pró-Lula em 2002. No sentido 

contrário, somente os eleitores imersos em posições da classe trabalhadora 

ampliada apresentaram um claro padrão de apoio ao ex-operário naquele pleito. 

Como o mesmo padrão foi reproduzido nas disputas seguintes, é possível, portanto, 

falar em termos de acréscimo, antes do que de “diluição”, dos grupamentos 

classistas imersos na base eleitoral dos presidenciáveis petistas.   

(c) Os dados apresentados permitem qualificar, em termos do comportamento 

eleitoral individual de orientação classista, o que Zucco (2011) conceitua como a 

development conection do voto no Brasil. Ou seja, se, a partir de dados agregados, 

esse autor revela o viés pró-governo das localidades menos desenvolvidas 

economicamente, aqui, em acréscimo, foi possível identificar, ao longo de todas as 

eleições da série estudada, que essa tendência se coadunou com a propensão, por 
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parte dos eleitores destituídos, de referendar, com maior frequência, os candidatos 

governistas (ao menos no que diz respeito aos dados dos segundos turnos). 

Por fim, as inferências acerca do comportamento eleitoral individual, conforme 

a inserção em grupamentos classistas, evidenciam como se constituíram as 

formações eleitorais de classe durante pleitos analisados. A despeito do caráter 

localizado e transitório que tais formações podem assumir, foram revelados três 

padrões gerais, relativos a cada grupamento analisado: 

(1) Os privilegiados empreenderam formações eleitorais de classe 

contrapostas às candidaturas presidenciais petistas. Principalmente nos segundos 

turnos – e com maior pujança a partir de 2006 – o voto nos nomes apresentados 

pelo PSDB foi a tendência majoritária demonstrada pelos eleitores em tal 

grupamento classista. 

(2) As formações eleitorais da classe trabalhadora ampliada se basearam, ao 

longo de todo o período analisado, na escolha preponderante pelas candidaturas 

presidenciais petistas. Essas tendências se acentuaram nos segundos turnos, 

marcados pelos expressivos aumentos nos percentuais obtidos nesse grupamento 

pelas candidaturas Lula e Dilma Rousseff. 

(3) As formações empreendidas pelos eleitores imersos nas posições de 

classe destituídas, ao contrário dos dois outros grupamentos analisados, foram 

refratárias à candidatura petista, no primeiro ano da série; nos demais, realizaram 

uma guinada a favor do PT. Tal adesão foi percebida tanto nos primeiros quanto nos 

segundos turnos daquelas eleições.  

Desse modo, pode-se afirmar que a composição social do eleitorado 

presidencial petista é perpassada, em termos de classe, por uma “aliança” entre as 

formações eleitorais dos grupamentos de proletários propriamente ditos e 

destituídos. Como visto, tal “aliança” é somente formada a partir da reeleição de 

Lula, em 2006. Em relação ao pleito de 2002, foi evidenciado que somente a 

formação da classe trabalhadora ampliada, consolidada no segundo turno, 

compunha a base eleitoral da candidatura petista – o que, adicionalmente, revela a 

fragmentação dos demais grupamentos em diferentes padrões nos clusters 

analisados. 

Em acréscimo, os dados produzidos também explicitaram uma característica 

fundamental da forma pela qual as disputas presidenciais se organizaram durante o 

período estudado. Qual seja – a de que o sistema de segundo turno e o “duopólio” 
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(LIMONGI; CORTEZ, 2010) nele exercido por candidatos do PT e PSDB são o 

principais incentivadores do voto de classe no Brasil. Como quer Evans, se, para 

que tal fenômeno exista, é preciso que os agentes partidários apresentem propostas 

diferentes no que concerne aos interesses materiais classistas, então foi nos 

segundos turnos que, nas eleições presidenciais brasileiras, essas diferenças se 

tornaram mais explícitas. A polarização entre formações dos trabalhadores, a favor 

do PT, e dos privilegiados, baseadas na escolha majoritária pelos psdbistas, 

somente demonstra o quanto o eleitorado consegue distinguir e se posicionar frente 

à filiação classista dos principais partidos a participar das disputas presidenciais. 

A construção de tendências de voto de classe, como igualmente se buscou 

demonstrar, não ocorre de modo linear ou, para falar com Przeworski (1989), 

inevitável. Mesmo em contextos como o analisado, marcado por ganhos materiais 

difusos, as variáveis políticas são decisivas para a transmutação das clivagens de 

classe à arena eleitoral. Assim sendo, algumas constatações são reveladoras do 

caráter conflituoso que marca a constituição das formações eleitorais classistas. São 

exemplos, nesse sentido, o revés eleitoral sofrido por Dilma Rousseff, em 2010, 

entre os destituídos do cluster de municípios mais desenvolvidos e a perda gradativa 

de apoio das candidaturas petistas, também naquele conjunto de localidades, no 

grupamento dos trabalhadores. Embora aqui faltem elementos para se analisar tais 

fatos com maior acuidade, pode-se argumentar que, em última análise, resultados 

como esses são frutos das contraestratégias dos partidos adversários, com base na 

mobilização do eleitorado a partir de outras identidades, no intuito de desorganizar a 

base eleitoral classista petista. 

 Os resultados acima descritos atendem ao objetivo de produzir uma análise 

de classe do voto. A adoção dessa perspectiva implicou na utilização de 

determinados recursos teórico-metodológicos e, consequentemente, no abandono 

de outros. Assim sendo, a investigação sobre os macro e microfundamentos das 

tendências do voto classista no período estudado passou ao largo de determinados 

recursos analíticos usuais na literatura sobre comportamento eleitoral – 

especialmente aqueles sobre o voto retrospectivo, bem como suas variantes, como 

as expressas pela literatura sobre programas sociais e voto, analisada no primeiro 

capítulo. Ao contrário da característica cadeia causal proposta por tais estudos – que 

culminam, no caso dos estudos sobre a influência eleitoral do PBF, na bonificação 

eleitoral a uma ação de governo – o nexo explicativo aqui mobilizado se vale de 
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outros elementos e desvela não somente padrões de comportamento eleitoral, mas 

características da disputa entre atores político-partidários. Como resultado, portanto, 

foi possível demonstrar que o “campo da oferta” nas eleições presidenciais do Brasil 

contemporâneo apresentou divisões em relação à representação de interesses 

classistas; ademais, os eleitores foram capazes de identificar tais divisões e fazer 

escolhas eleitorais com “conteúdo de classe”, o que, em termos supraindividuais, 

deu vazão a formações eleitorais de classe – tais como aquelas da classe 

trabalhadora ampliada e destituída na base eleitoral petista, objeto de estudo 

primordial do presente trabalho. 

Em sentido lato, esse empreendimento de pesquisa resulta num alinhamento 

aos objetivos propalados pelos estudos sobre class voting, de matriz anglo-saxônica. 

De forma análoga aos procedimentos teórico-metodológicos propostos por autores 

como Evans (2000), aqui se partiu da modelagem e mapeamento dos agrupamentos 

classistas na formação social brasileira para, em seguida, proceder uma 

investigação dos padrões de voto de classe. Não obstante, em sentido estrito, as 

pretensões na utilização do conceito de classe diferem daquelas expressas por tal 

literatura. Ao contrário do proposto, por exemplo, por Goldthorpe (1992), a 

mobilização desse conceito não é feita nos marcos de um “programa de pesquisas” 

desprovido de uma teoria de classes. Por assim se constituir, a mobilização de uma 

vertente marxista de análise se fez acompanhar de teorizações mais amplas sobre o 

conceito. 

 Nas seções e capítulos nos quais tal debate teórico foi travado, a adoção de 

uma perspectiva “objetivista” (MIGUEL; 1998) não interditou a incorporação de 

certos princípios “subjetivistas”, especialmente os questionamentos sobre a 

formação política das classes – produzidas com maior pujança por Przeworski 

(1989), mas incorporadas pelo próprio Wright em versões mais recentes de sua obra 

(2000). Não obstante, o principal pressuposto objetivista, segundo o qual as relações 

de exploração – e a estrutura de posições de classe que engendra – não podem ser 

reduzidas aos efeitos que gera (WRIGHT; 2000), tem maior relevo no quadro 

analítico do presente trabalho. Certamente, essa foi uma posição influenciada pelo 

debate com os estudos eleitorais brasileiros recentes, especialmente no intuito de 

dimensionar as posições da estrutura de classes diante da falta de dados 

atualizados apresentada, por exemplo, pelos escritos de Singer sobre o lulismo. Em 

larga medida, para realizar tal atualização, o mesmo princípio de antecedência da 
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estrutura de classes precisou ser observado. Todavia, essa não é uma escolha 

somente influenciada pelo diálogo crítico com a literatura precedente – as relações 

de classe, mormente quando produtoras de uma estrutura com largo contingente de 

trabalhadores destituídos (como no caso brasileiro), influenciam a disputa política 

mesma, como evidenciado pelas tendências de voto de classe aqui analisadas. 

 No panorama das formulações marxistas sobre o conceito de classe, o aporte 

aqui mobilizado se constituiu numa escolha frente a um leque de interpretações 

concorrentes. Comparativamente, a abordagem objetivista desenvolvida a partir de 

Wright distancia-se de perspectivas como a adotada por Thompson, na qual o 

conceito de classe associa-se inextrincavelmente ao de experiência213. Tal escolha 

influencia a própria perspectiva metodológica desenvolvida. Uma abordagem 

análoga à proposta por aquele historiador inglês conduziria à produção de dados 

qualitativos, em busca da articulação de identidades a partir da experiência 

compartilhada entre indivíduos imersos em uma mesma classe. Como visto, o 

presente trabalho valeu-se de uma perspectiva macrossociológica, amparada em 

dados quantitativos. Embora as análises aqui produzidas percam de vista a 

dimensão das “teorias práticas” (WRIGHT; 2000) elaboradas pelos próprios atores 

individuais para dar sentido às suas ações – o que poderia ser tomado como 

principal característica de uma investigação centrada nos conceitos elaborados por 

Thompson –, elas oferecem uma compreensão – de forma mais nítida do que se 

poderia esperar de pesquisas centradas no conceito de experiência – acerca de 

fenômenos supraindividuais como as formações eleitorais de classe. Registre-se, no 

entanto, que as investigações sobre tais formações, especialmente aquelas que 

compuseram a base eleitoral das candidaturas petistas no período estudado, não 

decorrem da atribuição de atributos individuais a uma instância coletiva. Daí a 

teorização sobre os microfundamentos – indivíduos capazes de discernir sobre as 

diferenças apresentadas pelos atores partidários no tocante à representação de 

interesses classistas – e os macrofundamentos – coletividades unidas, através do 

voto, na busca por interesses materiais – das formações eleitorais de classe.  

 

                                                           
213 Nas palavras do próprio autor: “a classe acontece quando alguns homens, como resultado de 
experiências comuns (herdadas e partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses 
entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus” 
(THOMPSON, p. 10, 1987).   
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Frente à profusão de temas que a análise das relações entre classe e política 

podem suscitar, investigações sobre as tendências de voto de classe, como a aqui 

produzida, representam uma parte restrita. Uma abordagem mais abrangente 

poderia incluir tópicos como o recrutamento classista de representantes políticos; a 

origem de classe dos partidos políticos; o caráter de classe de ações de governo etc. 

Todavia, os dados e análise aqui produzidos buscaram contribuir com o 

entendimento de uma temática central da disputa política no Brasil contemporâneo – 

a tradução, em termos políticos, das divisões de classe da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, ao desafio de contribuir, a partir de um prisma diferente, com o 

entendimento de uma questão amplamente debatida na academia e na esfera 

pública nacional – a composição social da base eleitoral das candidaturas 

presidenciais petistas – o presente trabalho buscou explicitar como o jogo de soma 

positiva nos ganhos em interesses materiais associado à divisão da disputa política 

em representações adversárias dos diversos grupamentos classistas levou a uma 

“aliança” entre formações eleitorais de classe dos grupamentos de classe 

trabalhadores e destituídos. Resultado esse da capacidade dos eleitores de discernir 

as filiações classistas das alternativas políticas em disputa pela presidência e se 

posicionar frente às mesmas.  
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APÊNDICE – ENUNCIAÇÃO DO MODELO DE INFERÊNCIA ECOLÓGICA 
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Para produzir estimativas sobre as “quantidades de interesse” em problemas 

de inferência ecológica em tabelas do tipo “RxC”, Lau et al. (2007) propõem uma 

modelagem em três níveis hierárquicos a partir da distribuição Multinomial-Dirichilet. 

Abaixo é apresentada uma descrição da modelagem formulada por esses autores.  

 Tomando como base o problema de inferência ecológica proposto por King et 

al. (2008) para o caso das tendências de votação durante a República de Weimar, 

Lau et al. (2007) expõem as notações iniciais para o modelo conforme a figura 1.    

 

Figura 1 – Variáveis do problema de inferência ecológica – tabela “RxC” 

 

Fonte: Lau et al.  (2007, p. 172). 

 

Como descrito na seção 3.2.1, as marginais apresentam valores conhecidos, 

representados pelas variáveis X e T. 

No primeiro estágio, os autores propõem uma modelagem a partir dos 

componentes estocásticos e sistemáticos expostos nas figuras 2 e 3:    

 

Figura 2 – Componente estocástico – primeiro estágio do modelo 

 

Fonte: Lau et al.  (2007, p. 172). 

 

Figura 3 – Componentes sistemáticos – primeiro estágio do modelo 

 

Fonte: Lau et al.  (2007, p. 172). 

 

No segundo estágio, os autores utilizam as “covariates” para modelar os 

parâmetros Beta e Teta a partir dos componentes descritos pelas figuras 4 e 5.  
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Figura 4 – Componente estocástico – segundo estágio 

 

Fonte: Lau et al.  (2007, p. 172). 

 

Figura 5 – Componentes sistemáticos – segundo estágio 

 

 

Fonte: Lau et al.  (2007, p. 172). 

 

 O terceiro estágio assume que os parâmetros de regressão são 

independentes e procede a estimação a partir distribuição de propabilidades a priori.  
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ANEXO 1 – CLUSTERS INFERÊNCIA ECOLÓGICA 
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Tabela 15 – Proporção de privilegiados, trabalhadores, destituídos e beneficiários de programas sociais e  
PIB Municipal (R$) dos 10 primeiros municípios em cada cluster das análises de Inferência Ecológica 

 

Clusters Município Privilegiados Trabalhadores Destituídos 
Beneficiários 

Progs. 
PIB Municipal (R$) 

Cluster 1 São Paulo (SP) 0,2910 0,4391 0,2699 0,0798 443.600.101,65 

Rio de Janeiro (RJ) 0,2963 0,4257 0,2780 0,1227 190.249.042,86 

Brasília (DF) 0,2504 0,4292 0,3204 0,1716 149.906.318,88 

Curitiba (PR) 0,3340 0,4478 0,2182 0,1250 53.106.496,77 

Belo Horizonte (MG) 0,3004 0,4114 0,2882 0,1451 51.661.760,19 

Manaus (AM) 0,2156 0,4062 0,3782 0,2083 48.598.153,16 

Porto Alegre (RS) 0,3518 0,4004 0,2478 0,1474 43.038.100,20 

Guarulhos (SP) 0,2035 0,4762 0,3203 0,1441 37.139.403,99 

Fortaleza (CE) 0,2307 0,4372 0,3321 0,2880 37.106.309,48 

Salvador (BA) 0,2035 0,4010 0,3955 0,2353 36.744.670,49 

Cluster 2  Cesário Lange (SP) 0,2198 0,4195 0,3607 0,1903 239.701,33 

Pirajuí (SP) 0,1710 0,4391 0,3899 0,2147 239.584,54 

Brejo Santo (CE) 0,1638 0,3051 0,5311 0,4618 239.566,31 

Engenheiro Coelho (SP) 0,2156 0,3689 0,4155 0,2671 239.553,08 

Capelinha (MG) 0,1422 0,2343 0,6235 0,3585 239.226,38 

Severínia (SP) 0,1223 0,3750 0,5027 0,2167 239.206,05 

Alhandra (PB) 0,1312 0,2337 0,6351 0,4223 239.011,26 

Capinópolis (MG) 0,1828 0,3613 0,4559 0,2545 238.801,12 

Guaçuí (ES) 0,2054 0,2967 0,4979 0,2920 238.522,32 

Feliz (RS) 0,2712 0,4996 0,2292 0,0659 238.213,51 
Fonte: CEM (2013a); IBGE (2014). Elaboração Própria. 

 

Obs.: municípios ranqueados a partir dos resultados do PIB municipal do ano de 2010 (IBGE, 2014). 
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Tabela 15 – Proporção de privilegiados, trabalhadores, destituídos e beneficiários de programas sociais e  
PIB Municipal (R$) dos 10 primeiros municípios em cada cluster das análises de Inferência Ecológica (Cont.) 

 

Clusters Município Privilegiados Trabalhadores Destituídos Beneficiários Progs. 
PIB Municipal 

(R$) 

Cluster 3 Anchieta (SC) 0,3587 0,2430 0,3983 0,2309 93.748,34 

Alambari (SP) 0,1701 0,3546 0,4753 0,2145 93.729,27 

Restinga (SP) 0,1163 0,4417 0,4420 0,2504 93.720,71 

Matias Cardoso (MG) 0,0716 0,2269 0,7015 0,4521 93.665,09 

Paulo Lopes (SC) 0,2527 0,4224 0,3249 0,2394 93.600,22 

Pão de Açúcar (AL) 0,0870 0,2030 0,7100 0,5752 93.549,34 

Altinho (PE) 0,1129 0,1613 0,7258 0,5258 93.535,10 

São Martinho (RS) 0,3217 0,2412 0,4371 0,1888 93.491,75 

Princesa Isabel (PB) 0,1015 0,2337 0,6648 0,4702 93.468,39 

Piçarra (PA) 0,3267 0,1795 0,4938 0,4691 93.391,48 

Cluster 4  Córrego Danta(MG) 0,2158 0,1878 0,5964 0,2361 44.850,47 

Mirassolândia (SP) 0,1537 0,3164 0,5299 0,3030 44.774,46 

Engenheiro Navarro (MG) 0,0812 0,2414 0,6774 0,4349 44.721,92 

Campos Borges (RS) 0,2245 0,2709 0,5046 0,3403 44.698,14 

Ouro Verde de Goiás (GO) 0,2334 0,2218 0,5448 0,3911 44.678,74 

Pau Brasil (BA) 0,1523 0,2662 0,5815 0,5335 44.676,35 

Nova Floresta (PB) 0,1200 0,1690 0,7110 0,5118 44.653,46 

Patrocínio do Muriaé (MG) 0,1762 0,3336 0,4902 0,2771 44.635,23 

Luís Gomes (RN) 0,0940 0,2371 0,6689 0,6237 44.571,19 

Lajedo do Tabocal (BA) 0,0988 0,2308 0,6704 0,4488 44.561,02 
Fonte: CEM (2013a); IBGE (2014). Elaboração Própria. 

Obs.: municípios ranqueados a partir dos resultados do PIB municipal do ano de 2010 (IBGE, 2014). 
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Tabela 16 – Proporção de privilegiados, trabalhadores, destituídos e beneficiários de programas sociais e  
PIB Municipal (R$) dos 10 últimos municípios em cada cluster das análises de Inferência Ecológica 

 

Clusters Município Privilegiados Trabalhadores Destituídos 
Beneficiários 

Progs. 
PIB Municipal (R$) 

Cluster 1 Santa Cecília (SC) 0,1626 0,5135 0,3239 0,2186 242.741,51 

Assaí (PR) 0,2128 0,3164 0,4708 0,1912 242.656,43 

Cunha Porã (SC) 0,3283 0,2768 0,3949 0,1319 242.248,68 

Lucélia (SP) 0,1742 0,4187 0,4071 0,1688 241.933,91 

Seabra (BA) 0,1514 0,2295 0,6191 0,5053 241.733,18 

Schroeder (SC) 0,1934 0,6216 0,1850 0,0847 241.307,26 

Corupá (SC) 0,2946 0,4886 0,2168 0,0566 240.296,23 

Arceburgo (MG) 0,1712 0,3175 0,5113 0,1906 240.166,70 

Chupinguaia (RO) 0,2473 0,3197 0,4330 0,2490 240.128,07 

Bonito (MS) 0,2338 0,3548 0,4114 0,3174 240.022,15 

Cluster 2 Mocajuba (PA) 0,1964 0,1925 0,6111 0,3965 94.066,67 

Cruz (CE) 0,1056 0,2767 0,6177 0,5317 94.029,93 

São Domingos do Norte (ES) 0,2003 0,2731 0,5266 0,3100 94.010,31 

Ubaíra (BA) 0,1262 0,1625 0,7113 0,5267 93.911,89 

Jacareacanga (PA) 0,3533 0,1576 0,4891 0,3338 93.909,70 

Japoatã (SE) 0,0876 0,2444 0,6680 0,5753 93.904,06 

Botuverá (SC) 0,2782 0,4777 0,2441 0,1075 93.897,63 

Solonópole (CE) 0,0956 0,1977 0,7067 0,5083 93.889,95 

São Bernardo (MA) 0,0823 0,2239 0,6938 0,4916 93.877,37 

Ribeirão Grande (SP) 0,1817 0,2795 0,5388 0,3791 93.804,94 
Fonte: CEM (2013a); IBGE (2014). Elaboração Própria. 

 

Obs.: municípios ranqueados a partir dos resultados do PIB municipal do ano de 2010 (IBGE, 2014). 
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Tabela 16 – Proporção de privilegiados, trabalhadores, destituídos e beneficiários de programas sociais e  
PIB Municipal (R$) dos 10 últimos municípios em cada cluster das análises de Inferência Ecológica (Cont.) 

 

Clusters Município Privilegiados Trabalhadores Destituídos 
Beneficiários 

Progs. 
PIB Municipal (R$) 

Cluster 3 Brejo Grande (SE) 0,0913 0,1757 0,7330 0,5714 45.115,02 

Floresta Azul (BA) 0,1112 0,2341 0,6547 0,5214 45.109,87 

Aragominas (TO) 0,1640 0,1901 0,6459 0,4715 45.056,56 

Novo Horizonte (BA) 0,1222 0,1306 0,7472 0,5669 45.010,85 

Rifaina (SP) 0,2076 0,2787 0,5137 0,2580 45.001,37 

Piquerobi (SP) 0,2025 0,2977 0,4998 0,2867 44.964,11 

Itanagra (BA) 0,1330 0,2196 0,6474 0,4673 44.920,37 

Palminópolis (GO) 0,2189 0,3060 0,4751 0,2756 44.896,56 

Coluna (MG) 0,1091 0,2088 0,6821 0,4632 44.893,11 

Rio Branco do Ivaí (PR) 0,2063 0,1876 0,6061 0,3057 44.861,69 

Cluster 4 Lagoinha do Piauí (PI) 0,0937 0,2800 0,6263 0,5199 9.754,94 

Areia de Baraúnas (PB) 0,0858 0,2792 0,6350 0,6024 9.610,60 

Parari (PB) 0,1144 0,2037 0,6819 0,4430 9.583,32 

São Luis do Piauí (PI) 0,0362 0,1681 0,7957 0,6990 9.456,15 

São Miguel da Baixa Grande (PI) 0,0406 0,1984 0,7610 0,6045 9.168,49 

Quixabá (PB) 0,0641 0,2720 0,6639 0,5644 9.167,64 

Viçosa (RN) 0,0357 0,2074 0,7569 0,6964 9.000,20 

São Félix do Tocantins (TO) 0,1097 0,2956 0,5947 0,3851 8.977,49 

Miguel Leão (PI) 0,1025 0,2285 0,6690 0,4835 8.792,17 

Santo Antônio dos Milagres (PI) 0,0590 0,2813 0,6597 0,4902 7.237,63 
Fonte: CEM (2013a); IBGE (2014). Elaboração Própria. 

Obs.: municípios ranqueados a partir dos resultados do PIB municipal do ano de 2010 (IBGE, 2014). 
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ANEXO 2 – ARQUIVOS DE SAÍDA (OUTPUTS) DO PACOTE COMPUTACIONAL 

ZELIG PARA O SOFTWARE R – INFERÊNCIA ECOLÓGICA 
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1º TURNO – 2002 

Cluster 1 

Observation PT  

            PRIV       TRAB        DEST 

mean  0.26381014 0.41665901 0.290117707 

sd    0.01164931 0.05917066 0.006299865 

2.5%  0.24673496 0.28944143 0.274176553 

97.5% 0.28827690 0.50050292 0.296530236 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.45115213 0.31845701 0.42065377 

sd    0.03762307 0.02281613 0.03292863 

2.5%  0.36877444 0.28398622 0.34741709 

97.5% 0.50343879 0.36485708 0.46536549 

 

Observation N_VOTO  

           PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.2850377 0.26488398 0.28922852 

sd    0.0259907 0.03641404 0.03914213 

2.5%  0.2498263 0.21551086 0.23810427 

97.5% 0.3429487 0.34570149 0.37840636 
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Cluster 2 

Observation PT  

            PRIV      TRAB      DEST 

mean  0.32323034 0.3067897 0.2663240 

sd    0.03277607 0.0237173 0.0336330 

2.5%  0.26592156 0.2644182 0.2062250 

97.5% 0.37986487 0.3468031 0.3227309 

 

Observation OUTROS_CAND  

             PRIV        TRAB       DEST 

mean  0.369179858 0.386730900 0.39512475 

sd    0.005559525 0.009323146 0.02560109 

2.5%  0.357801619 0.368258560 0.34505832 

97.5% 0.376975678 0.400267183 0.43282559 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30758980 0.30647938 0.33855124 

sd    0.02730925 0.03300158 0.05917068 

2.5%  0.26233351 0.25292969 0.24444355 

97.5% 0.35710276 0.36732325 0.44871671 

 

 

 

 

 

 



214 

 

Cluster 3 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.31284868 0.29724915 0.25966561 

sd    0.02218695 0.01291872 0.04962116 

2.5%  0.27523389 0.27455203 0.18111248 

97.5% 0.35455745 0.32063862 0.35848138 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB        DEST 

mean  0.37773120 0.39562608 0.384824436 

sd    0.01067671 0.01859463 0.004855652 

2.5%  0.35793820 0.36318233 0.372115611 

97.5% 0.39579261 0.42955410 0.389381723 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30942012 0.30712477 0.35550995 

sd    0.03284075 0.03151322 0.05303597 

2.5%  0.24964993 0.24980728 0.25806124 

97.5% 0.36682791 0.36226563 0.44677191 
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Cluster 4 

            PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.33835646 0.3110981 0.24671409 

sd    0.03829665 0.0141889 0.05017023 

2.5%  0.27900671 0.2793509 0.17375702 

97.5% 0.42216250 0.3324634 0.36178811 

 

Observation OUTROS_CAND  

             PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.346295236 0.38136567 0.40692618 

sd    0.008382924 0.03768765 0.02803709 

2.5%  0.325567255 0.32242484 0.34295308 

97.5% 0.356905925 0.46323587 0.44800836 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.31534830 0.30753625 0.34635973 

sd    0.03002017 0.02350915 0.02213415 

2.5%  0.25227025 0.25741322 0.29525881 

97.5% 0.36408737 0.34511175 0.37823462 
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1º TURNO – 2006 

 

Cluster 1 

Observation PT  

            PRIV       TRAB      DEST 

mean  0.18392191 0.38127865 0.3434047 

sd    0.03769129 0.05544276 0.0790818 

2.5%  0.13560388 0.30350259 0.2376853 

97.5% 0.27042478 0.50101026 0.5187374 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.56680115 0.36703628 0.38800580 

sd    0.06874636 0.07253931 0.09096007 

2.5%  0.41348625 0.21550789 0.19868394 

97.5% 0.65890570 0.47316646 0.52031725 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.24927694 0.25168507 0.26858950 

sd    0.03110469 0.01723999 0.01319774 

2.5%  0.20549042 0.22333095 0.24199742 

97.5% 0.31608897 0.28348185 0.28574890 
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Cluster 2 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.22106545 0.32648604 0.41595713 

sd    0.03331518 0.03703286 0.09462255 

2.5%  0.16653143 0.26237587 0.25193487 

97.5% 0.28168122 0.39058434 0.57570760 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB      DEST 

mean  0.50539361 0.39186431 0.3136570 

sd    0.06506224 0.06714661 0.1182556 

2.5%  0.38914422 0.27615678 0.1293272 

97.5% 0.61410178 0.50862659 0.5341618 

 

Observation N_VOTO  

           PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.2735409 0.28164965 0.27038586 

sd    0.0317567 0.03011436 0.02462058 

2.5%  0.2193668 0.22899754 0.21390330 

97.5% 0.3291746 0.33325888 0.29609673 
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Cluster 3 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.20874455 0.33818488 0.44076310 

sd    0.04189538 0.04252405 0.07700826 

2.5%  0.13360977 0.25662673 0.28601090 

97.5% 0.28187913 0.40802333 0.55840326 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB      DEST 

mean  0.52004343 0.37147044 0.2899969 

sd    0.08298086 0.06961879 0.1067227 

2.5%  0.37950796 0.25980873 0.1352750 

97.5% 0.67322831 0.50776872 0.5128754 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.27121202 0.2903447 0.26924005 

sd    0.04111028 0.0271126 0.02989877 

2.5%  0.19316192 0.2356045 0.20111373 

97.5% 0.33861291 0.3321679 0.30632170 
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Cluster 4 

Observation PT  

           PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.2146339 0.3583337 0.49500089 

sd    0.0379054 0.0515339 0.06202937 

2.5%  0.1374653 0.2486709 0.35586884 

97.5% 0.2776154 0.4400681 0.58716329 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.51049923 0.34858614 0.24892667 

sd    0.07372383 0.07122199 0.07344376 

2.5%  0.39188637 0.24162961 0.14652010 

97.5% 0.66498736 0.50692841 0.42104997 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.27486682 0.29308018 0.25607245 

sd    0.03584843 0.01986633 0.01184499 

2.5%  0.19754732 0.24440072 0.22308120 

97.5% 0.33049822 0.31830230 0.26632396 
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1º TURNO – 2010 

Cluster 1 

Observation PT  

           PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.2866552 0.30348262 0.38638116 

sd    0.0281199 0.01227185 0.07908362 

2.5%  0.2202104 0.28419264 0.27553081 

97.5% 0.3282294 0.33077192 0.57773984 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.43354403 0.44465337 0.35116330 

sd    0.01251126 0.04126069 0.08419277 

2.5%  0.41432175 0.34464844 0.16188364 

97.5% 0.46215500 0.50344123 0.48035813 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.27980081 0.25186401 0.26245554 

sd    0.01562169 0.02905837 0.00804032 

2.5%  0.25744884 0.21236614 0.24399154 

97.5% 0.31763465 0.32457964 0.27178706 
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Cluster 2 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.31838177 0.29684891 0.45364760 

sd    0.06660243 0.03435997 0.06575355 

2.5%  0.20193178 0.23700886 0.33537412 

97.5% 0.43698549 0.35806125 0.56652553 

 

Observation OUTROS_CAND  

           PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.3874851 0.4203513 0.27211501 

sd    0.0420469 0.0737637 0.08825127 

2.5%  0.3139262 0.2863851 0.12794238 

97.5% 0.4624697 0.5465768 0.43731508 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.29413312 0.28279984 0.27423740 

sd    0.02457046 0.03941192 0.02268375 

2.5%  0.24908830 0.21641434 0.22731080 

97.5% 0.33559855 0.35555362 0.30553208 
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Cluster 3  

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.29761610 0.29389116 0.49409761 

sd    0.03921033 0.02654628 0.05742167 

2.5%  0.23345233 0.24257048 0.37657515 

97.5% 0.37153564 0.33539911 0.57730426 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.40237393 0.41300260 0.22735398 

sd    0.01132968 0.06830191 0.08586403 

2.5%  0.37891080 0.30001748 0.10500879 

97.5% 0.41852545 0.53947811 0.40493620 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30000997 0.29310624 0.27854840 

sd    0.02795495 0.04179365 0.02845328 

2.5%  0.24955356 0.21795140 0.21848864 

97.5% 0.34802222 0.36458340 0.31768695 
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Cluster 4 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.29870667 0.37830244 0.47990220 

sd    0.03183897 0.04508315 0.05441003 

2.5%  0.25020397 0.27745808 0.35084417 

97.5% 0.37016915 0.44654891 0.55550125 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.39657841 0.32409551 0.23565358 

sd    0.01048383 0.07008328 0.07877898 

2.5%  0.37157503 0.22148345 0.12995865 

97.5% 0.41116321 0.48464923 0.42636821 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.30471492 0.2976020 0.28444422 

sd    0.02139179 0.0250423 0.02442033 

2.5%  0.25825582 0.2378927 0.22278762 

97.5% 0.33863281 0.3319676 0.31454010 
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2º TURNO – 2002 

Cluster 1 

Observation PT  

             PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.283059772 0.56684055 0.39433319 

sd    0.008174775 0.01043513 0.02969296 

2.5%  0.270262699 0.54172717 0.32867445 

97.5% 0.299180115 0.57907308 0.43503728 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB        DEST 

mean  0.42276994 0.19612291 0.317263602 

sd    0.03784813 0.01504732 0.004860032 

2.5%  0.34011272 0.16335531 0.304733470 

97.5% 0.47555570 0.21725396 0.321884489 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.29417029 0.23703654 0.28840321 

sd    0.02972855 0.02543305 0.03445095 

2.5%  0.25418160 0.20367296 0.24307823 

97.5% 0.36070716 0.29491753 0.36659208 
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Cluster 2 

Observation PT  

            PRIV        TRAB       DEST 

mean  0.35900580 0.447945875 0.32027486 

sd    0.04226655 0.002157794 0.03124297 

2.5%  0.28517523 0.442375395 0.26456805 

97.5% 0.43197105 0.449682306 0.37300875 

 

Observation OUTROS_CAND  

             PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.330682874 0.26447740 0.35833462 

sd    0.009668675 0.02776247 0.01096586 

2.5%  0.311849729 0.21605211 0.33613974 

97.5% 0.345331681 0.31260125 0.37357606 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.31031133 0.28757672 0.32139052 

sd    0.03267842 0.02945413 0.04213464 

2.5%  0.25617922 0.23942683 0.25341519 

97.5% 0.36949309 0.34157249 0.39929221 
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Cluster 3 

Observation PT  

           PRIV        TRAB       DEST 

mean  0.3452354 0.431794078 0.32542772 

sd    0.0372774 0.005119102 0.04039977 

2.5%  0.2835597 0.419777044 0.25911544 

97.5% 0.4168566 0.437905989 0.40355685 

 

Observation OUTROS_CAND  

             PRIV       TRAB        DEST 

mean  0.346922810 0.27892636 0.350254678 

sd    0.002765774 0.02983794 0.002088096 

2.5%  0.339252531 0.23022452 0.344079163 

97.5% 0.349193277 0.33709612 0.352097177 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30784176 0.28927957 0.32431760 

sd    0.03488909 0.02483622 0.03923505 

2.5%  0.24389091 0.24312683 0.25234293 

97.5% 0.36834523 0.33186949 0.39223182 
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Cluster 4 

Observation PT  

            PRIV        TRAB       DEST 

mean  0.37010752 0.423101521 0.32111139 

sd    0.04960274 0.000639408 0.03203912 

2.5%  0.29359554 0.421137316 0.27162690 

97.5% 0.47881325 0.423533107 0.39151944 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.31946567 0.28381778 0.37023877 

sd    0.01938078 0.01562861 0.01655468 

2.5%  0.27542424 0.25919260 0.33368473 

97.5% 0.34791265 0.31765166 0.39565452 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.31042681 0.2930807 0.30864984 

sd    0.03024523 0.0151359 0.01548484 

2.5%  0.24576251 0.2612110 0.27479583 

97.5% 0.35849181 0.3176761 0.33271858 
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2º TURNO – 2006 

Cluster 1 

Observation PT  

            PRIV      TRAB      DEST 

mean  0.20705658 0.5157784 0.4298811 

sd    0.04394186 0.0403863 0.0671695 

2.5%  0.14968575 0.4546462 0.3343051 

97.5% 0.30647068 0.5983652 0.5732064 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.52800185 0.24306434 0.29636860 

sd    0.08154702 0.05383616 0.07447321 

2.5%  0.34872540 0.13468638 0.14654781 

97.5% 0.63897961 0.32596725 0.41010143 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB        DEST 

mean  0.26494157 0.24115731 0.273750316 

sd    0.03765771 0.01346854 0.008426687 

2.5%  0.21133465 0.21938657 0.255593515 

97.5% 0.34480392 0.26694838 0.284023583 
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Cluster 2 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.24395266 0.43784362 0.45940353 

sd    0.03100945 0.02213884 0.08751801 

2.5%  0.19127133 0.39555393 0.30286070 

97.5% 0.29847663 0.47241332 0.60396167 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB      DEST 

mean  0.46646208 0.27914251 0.2672760 

sd    0.06914066 0.05182645 0.1045482 

2.5%  0.34452169 0.19216334 0.1081322 

97.5% 0.58354580 0.37226181 0.4681260 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.28958526 0.28301387 0.27332048 

sd    0.03813142 0.02975145 0.01814316 

2.5%  0.22518287 0.23218426 0.22901333 

97.5% 0.35700168 0.33542334 0.29070237 
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Cluster 3 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.22927743 0.44874524 0.51479149 

sd    0.03518383 0.02206339 0.07224628 

2.5%  0.16294573 0.40241551 0.36293871 

97.5% 0.28764996 0.48142688 0.62054008 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.48777979 0.26469438 0.21752252 

sd    0.08110225 0.04784677 0.09194885 

2.5%  0.35230254 0.18955285 0.09138879 

97.5% 0.63974758 0.36087376 0.41947684 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.28294278 0.28656038 0.26768598 

sd    0.04591928 0.02581857 0.02002314 

2.5%  0.19730668 0.23671073 0.21758445 

97.5% 0.36004750 0.32902027 0.28803402 
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Cluster 4 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.27826242 0.39151842 0.57763276 

sd    0.04236361 0.04247499 0.04219384 

2.5%  0.18816136 0.29900159 0.47919475 

97.5% 0.34521851 0.45734914 0.63770381 

 

  Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.42065902 0.31424268 0.17329322 

sd    0.07973966 0.06071576 0.05049101 

2.5%  0.29765716 0.22374382 0.10456324 

97.5% 0.59357820 0.45051660 0.29448902 

 

  Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB        DEST 

mean  0.30107857 0.29423891 0.249074018 

sd    0.03739335 0.01830734 0.008426733 

2.5%  0.21826043 0.25048181 0.226316230 

97.5% 0.35712433 0.31890704 0.257710028 
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2º TURNO – 2010 

Cluster 1 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.25000359 0.45480074 0.35362771 

sd    0.01576647 0.02935921 0.08384822 

2.5%  0.22775179 0.41144229 0.24132493 

97.5% 0.28412987 0.51614247 0.53908019 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV      TRAB       DEST 

mean  0.46424459 0.2869720 0.36297136 

sd    0.03896498 0.0457793 0.09156592 

2.5%  0.37890806 0.1913899 0.17476939 

97.5% 0.51836407 0.3546362 0.49806216 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.28575183 0.25822729 0.28340094 

sd    0.02320078 0.01642011 0.01029311 

2.5%  0.25388413 0.23392154 0.26056043 

97.5% 0.33696207 0.29246766 0.29582982 
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Cluster 2 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30894325 0.39309745 0.42470558 

sd    0.04864947 0.01368828 0.08907005 

2.5%  0.22593478 0.36508474 0.26855831 

97.5% 0.39494869 0.41217154 0.57417375 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB      DEST 

mean  0.39088300 0.32128329 0.2953520 

sd    0.01836759 0.05226807 0.1111944 

2.5%  0.35627556 0.23174853 0.1231289 

97.5% 0.42004932 0.41317190 0.5048834 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30017374 0.28561926 0.27994246 

sd    0.03033253 0.03879475 0.02305411 

2.5%  0.24877575 0.22174336 0.22655827 

97.5% 0.35401590 0.35607993 0.30380018 
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Cluster 3 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.28251485 0.38779004 0.48600438 

sd    0.02964011 0.01242371 0.06350964 

2.5%  0.23347556 0.35936802 0.35202239 

97.5% 0.33952049 0.40341221 0.57841616 

 

Observation OUTROS_CAND  

             PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.420930601 0.31478932 0.23309146 

sd    0.005918823 0.05024403 0.09081097 

2.5%  0.408104645 0.23400058 0.10567065 

97.5% 0.428145031 0.41358285 0.42941652 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.29655455 0.29742064 0.28090416 

sd    0.03536575 0.03802233 0.02736424 

2.5%  0.23230145 0.22704913 0.21856110 

97.5% 0.35841979 0.36258721 0.31591319 
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Cluster 4 

Observation PT  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.31251360 0.36743066 0.53101965 

sd    0.02750566 0.02089495 0.04351895 

2.5%  0.26920287 0.31961805 0.42689022 

97.5% 0.37198536 0.39784300 0.59024894 

 

Observation OUTROS_CAND  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.38185200 0.32913948 0.19845331 

sd    0.00309052 0.04801599 0.06375584 

2.5%  0.37500725 0.25606905 0.11257195 

97.5% 0.38542724 0.43557185 0.35191955 

 

Observation N_VOTO  

            PRIV       TRAB       DEST 

mean  0.30563440 0.30342986 0.27052704 

sd    0.03034613 0.02714228 0.02024024 

2.5%  0.24289965 0.24481010 0.22119023 

97.5% 0.35578988 0.34608794 0.29717910 

 


