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Introdução 
O interesse fundamental do projeto em questão reside na importância do voto ideológico 
nas eleições presidenciais de 2010. O trabalho foi articulado, simultaneamente, em dois 
parâmetros. Primeiro, baseado nos dados disponíveis do survey realizado em 2010 pelo 
ESEB – Estudo Eleitoral Brasileiro, cedido pelo CESOP – Unicamp. Em seguida, pela 
literatura especializada. Em resumo, a intenção da pesquisa é verificar a importância da 
variável ideologia na estruturação do voto da população brasileira. Essa é a indagação 
fundamental do trabalho. A hipótese inicial era que a ideologia foi um aspecto 
importante na decisão do voto. 
 
Metodologia 
As atividades da presente pesquisa dividiram-se em dois eixos, que se estruturavam 
simultaneamente.  Primeiro, o aprofundamento da bibliografia inicial, que ocorreu, 
sobretudo, no primeiro semestre do trabalho. De fato, a fundamentação teórica advinda 
das obras de André Singer e André Freire foram de grande valia para o substrato 
argumentativo oriundo da análise dos dados. 
  
Simultaneamente, a análise aprofundada dos dados, através do SPSS - Statistical Package 
for the Social Sciences, disponíveis do survey realizado em 2010 pelo ESEB – Estudo 
Eleitoral Brasileiro, cedido pelo CESOP – Unicamp, revelou ser um aspecto altamente 
relevante do trabalho. Em grande medida, a referida análise deslocou a hipótese 
inicialmente arguida, revelando um eixo argumentativo bastante importante. 
  
Resultados 
Os resultados obtidos revelaram a insuficiência da hipótese arguida inicialmente sobre a 
centralidade da ideologia na decisão do voto, isto porque a compreensão e 
aprofundamento dos dados revelaram que nas eleições de 2010 o sistema de crenças 
(opiniões a respeito de diversos temas, tais como economia, intervenção estatal e 
políticas de desenvolvimento social) não aparece completamente sistematizado no 
imaginário do eleitor, ensejando fundamentação para o possível enfraquecimento da 
tese defendida inicialmente, nos termos do trabalho de Andre Singer. 
 
Contrariando a hipótese inicial, verificou-se que um possível enfraquecimento da 
ideologia como elemento norteador do voto, na medida em que outras variáveis se 
mostraram consideravelmente mais consolidadas, como a escolaridade. Conforme será 
demonstrado por meio de tabelas, a relação entre escolaridade, partidos e tendências 
políticas mostraram mais consistência do que a relação entre o “sentimento ideológico” 
dos eleitores e suas respectivas opções eleitorais. 
 
Conclusões 
Os argumentos apresentados indicam para o enfraquecimento da tese do voto 
puramente ideológico, já que a relação entre escolaridade e “sentimento ideológico” 
revelou ser o elemento importante do eixo argumentativo proposto nessa pesquisa. De 
fato, a auto-localização ideológica não conseguiu explicar na totalidade a fundamentação 
do voto presidencial nas eleições de 2010, sendo necessária a análise conjunta com a 
escolaridade. Isto porque o entendimento do enfraquecimento da tese da estruturação 
ideológica do voto só é inteligível a partir da condição imposta pela escolaridade de cada 
eleitor.  
   
Conclui-se que a importância do elemento “sofisticação política” dos eleitores,  que é 
composto por diversas fontes de informação que corroboram para intensificar/construir 
a cognição política de cada eleitor. Notadamente, aliada às variáveis informativas, 
observamos o papel significativo da escolaridade como conceito balizador de um voto 
norteado pela ideologia. Portanto, a delicada relação entre cognição política e cognição 
ideológica se revela como fundamental para compreender um possível “voto ideológico” 
nas eleições presidenciais de 2010. 
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Gráfico 1: Autoposicionamento ideológico dos eleitores entrevistados. Nota-se a 
grande parcela dos eleitores entrevistados que não sabem diferenciar direita e 
esquerda do espectro ideológico (36%). 

Gráfico 2: Relação entre o autoposicionamento ideológico e a opinião em relação 
a intervenção estatal para a diminuição das desigualdades sociais. Independente 
do posicionamento ideológico, os eleitores entrevistados tendem a concordar  
com um Estado socialmente interventor, promovendo políticas para a diminuição 
das desigualdades sociais.  

Gráfico 3: O posicionamento ideológico dos eleitores entrevistados variam 
significativamente na medida em que aumentam seus respectivos graus de 
escolaridade.  
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