
MÍDIA E VOTO

A heterogeneidade do eleitorado e o seu alto grau de alienação,
que dificulta a decodificação da mensagem emitida pelos
meios de comunicação, põem em dúvida a capacidade
da mídia de manipular o discurso e influir no voto

-DIALOGO
arena política dos conflitos, das disputas, dos acordos e das traições
chega às sociedades democráticas através dos meios de comunicação
de massa. Impossível seria transmitir às populações a atuação de
partidos, de lideranças, dos governos e, mesmo, estender
territorialmente o debate eleitoral, se não fosse a mídia. Corno as
informações sobre o mundo político freqüentemente vêm ao públi-
co carregadas de ingredientes estratégicos de manipulação, grande
é a polêmica em torno dos possíveis efeitos da mensagem veicu-
lada. Seráque a mídiaé eficienteem forrnaropiniãoeleitoral? Em
outras palavras, os meios de comunicação ganham eleição?

A vitória de Fernando Colior à presidência da República,
em 1989, aguçou a discussão. O sucesso eleitoral do "caçador
de marajás" foi amplamente atribuído à mídia. Há autores

conceituados, como é ocaso
do cientista político e profes-
sor da Universidade de
Brasília Venício A. de Lima,
que conferem a vitória da-
quele candidato—que se lan-
çou pela inexpressiva legen-
da nanica PRN - à estratégia
que teria sido arquitetada pela
televisão, mais especifica-
mente, pela "Rede Globo".
Para Lima, a mídia "produ-
ziu", através de novelas e do
noticiário político, um certo
"cenário de representação po-
lítica" adequado à imagem
do corajoso, impetuoso, im-
placável Indiana Jones, o sal-
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vador da pátria. Em conseqüência, o
povo teria visto ColIor e, "conforma-
do" que estaria por tal cenário diabó-
lico, teria se identificado com ele e nele
votado.

Ninguém duvida de que o materi-
al veiculado ao público de massa seja
carregado de elementos estratégicos
do candidato e, por vezes, da mídia.
Resta saber qual é o alcance desta
mensagem: o eleitorado consome uni-
formemente o conteúdo político das
informações e se posiciona em relação
a ele? Aí está o cerne da questão, que
autores como Venício A. de Lima não
consideram, porque se prendem sim-
plesmente a aspectos relacionados ao
tipo da mensagem transmitida. Obvi-
amente, os resultados das eleições são
conseqüência de fatores agregados, e a imprensa, só, não
ganha eleição: há partidos políticos, candidatos e toda uma
gama de novos fatos que podem interferir na dinâmica
eleitoral.

Neste artigo, minha preocupação é discutir como o
público decodificaa mensagem veiculada: a mídiaéeficien-
teem manipular a opinião eleitoral? O eleitorado não é uma
entidade compacta, uniforme, que se move cm bloco numa
ou noutra direção, segundo a variação dos humores do
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discurso de candidatos ou da mídia.
Trata-se, em verdade, de um público
muito heterogêneo, com diferentes
graus de escolaridade, de renda e de
sofisticação política. O interesse que
a informação política irá despertar e
a forma como esta mensagem será
assimilada pelo público estão relacio-
nados ao grau de sofisticação políti-
ca do eleitor.

Por causa dai mportância deste
conceito, convido o leitora conhecê-
lo. A dimensão da sofisticação polí-
tica pode ser mensurada a partir de
muitas variáveis. Russeil Neuman,
autor norte-americano, constrói o
conceito com base em três compo-
nentes que se correlacionam: 1 - A
saliência política, queéo interessee

a preocupação dos indivíduos com a vida política. A
saliência se reveste da atenção com que as pessoas acompa-
nham pela mídia o noticiário político; 2—O conhecimento
político, que diz respeito ao reconhecimento das principais
questões do debate político, das figuras públicas, dos
eventos políticos importantes, enfim, ao repertóriode infor-
mações políticas de cada uni; 3 - A capacidade de
conceitual ização da política, ou seja, a capacidade do eleitor
de organizar informações políticas, idéias e questões do

"O eleitorado não é uma
entidade compacta,

uniforme, que se move
em bloco numa ou
noutra direção,

segundo a variação
dos humores do

discurso de candidatos
ou da mídia"
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debate por referência a conceitos ideológicos abstratos e a
fatos políticos passados.

A aquisição da sofisticação política é um processo
espiral: a atenção e o interesse (saliência) em relação ao
noticiário político criam conhecimento político, que, por
seu turno, tende a gerar mais interesse. Interesse e conheci-
mento, num processo de intercâmbio contínuo, produzem
maior capacidade de conceitualização política. Quanto
maior é tal capacidade de conceitualização, tanto maior
deverá ser a sofisticação política do indivíduo. Ele terá mais
condições de fazer uso ativo do conhecimento político,
estebelecendo relações entre os novos fatos políticos e seu
contexto. Ele terá instrumental para decodificar a mensa-
gem política veiculada pela mídia tal qual a intenção do
emissor.

Como se estratifica a sofisticação política no eleitorado
norte-americano? Neuman divide o eleitorado em três gran -
des públicos ao longo de um contínuo de sofisticação
política. No estrato superior do contínuo enquadra-se uma
minoria de 5%, que pode ser considerada a "elite da
sofisticação política". Acompanha de perto a vida política.
Tem geralmente interesse profissio-
nal nos fatos. Está exposta a vários
veículos de comunicação. São políti-
cos, empresários, ativistas, cientistas
sociais e jornalistas.

No extremo oposto, no estrato
inferior do contínuo da sofisticação
política, estão cerca de 20% do eleito-
rado, com características
marcadamente diferentes.

São uma porção impassível e
apolítica, marginalizada do processo
político. Não acompanham o noticiá-
rio político. A mensagem não atinge
essas pessoas. Nos Estados Unidos,
em que o voto é facultativo, os dados
estatísticos demonstram que a tendên-
cia é de que membros deste contínuo
sequer votem.

Entre Os estratos superior  infe-
rior da sofisticação política, repousa a grande maioria do
eleitorado norte-americano. E o estrato médio da sofistica-
ção política, no qual estão cerca de 75% dos cidadãos.
Compartilham um padrão homogêneo de comportamento.
Acompanham o noticiário político meio desatentamente e
são um pouco cínicos em relação ao comportamento dos
políticos. Votam regularmente. São capazes de responder a
estímulos políticos para a mobilização, quando acionados
pelo estrato minoritário mais sofisticado do contínuo da
sofisticação.

Se dividirmos o eleitorado brasileiro em três grandes
públicos ao longo de um contínuo de sofisticação política,
iremos perceber diferenças acentuadas em relação ao elei-
torado norte-americano. O que podemos supor - a partir de
dados extraídos de pesquisa recente realizada pelo Depar-
tamento de Ciência Política da UFMG, sob a coordenação
de Fábio Wanderley Reis, denominada "Pacto e Democra-
cia no Brasil" - é que no Brasil o estrato inferior da
sofisticação política, em que está o público marginalizado
da vida política, seja cerca de duas vezes maior - são quase
60% dos eleitores - do que aquele situado no estrato
intermediário da sofisticação política, em que estão cerca de
33% dos eleitores. As conseqüências de um estrato inferior
tão inflado são óbvias: são cerca de três vezes mais brasi-
leiros alienados e excluídos da vida política do que norte-
americanos, público que não é atingido pela mensagem
política e que não responde a estímulos para a mobilização.

O que significa dizer que, no Brasil, um público que
chegaria a cerca de 60% do eleitorado está enquadrado no
estrato inferior da sofisticação política? Quer dizer que está
marginalizado da vida econômica e, em tempos de eleição,
como o voto é obrigatório, é incorporado abruptamente ao

processo político. Pois existe uma
relação empírica forte entre sofisti-
cação política, escolaridade e status
socioeconômjco. A tendência é de
que os membros da elite da sofistica-
ção política tenham alta escolaridade
e alta renda. As estatísticas demons-
tram que, à medida que decai a sofis-
ticação política do eleitorado, decli-
nam também - embora não linear-
mente - os graus de escolaridade e
renda.

Apenas os indivíduos politica-
mente sofisticados têm um repertório
de informações que os capacita a
decodificar a mensagem tal qual a
intenção do emissor, uma mensagem
que é fragmentada, factual, geral-
mente não contextualizada. São jus-

tamente esses indivíduos sofisticados que tendem a estar
expostos a vários meios de comunicação e buscam avida-
mente a informação política. Ao contrário, o eleitorado
popular não procura a informação política.

Há explicação para essa apatia política. Acontece que
processar e elaborar dados e notícias tem custos. Embora
sejam inúmeras as fontes através das quais os cidadãos
podem se informar sobre política, os recursos e o tempo que
podem dedicar à tarefa são limitados. Assim, encontram-se
diante de uma escolha econômica. A equação de custos e
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"Apenas os indivíduos
politicamente

sofisticados têm um
repertório de

informações que os
capacita a decodificar a

mensagem tal qual a
intenção do emissor,

fragmentada e em geral
não contextualizada"
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benefícios lhes dita que o seu voto tem um peso infinitesimal
nos resultados finais da eleição. Como não precisam de
informação política em sua rotina, muitos se abstêm de
adquiri-Ia, acomodando-se sobre os dados que assimilam
acidentalmente pelo noticiário (ou não assimilam, no caso
daqueles que se encontram no extremo inferior do contínuo
da sofisticação política).

Com um frágil repertório de conhecimentos políticos,
o eleitorado popularé incapaz de decodificar adequadamen-
te as mensagens veiculadas. O seu universo político é tão
desestruturado que idéias aparentemente desconexas são
postasjuntas. O sociólogo norte-americano Philip Conver-
se explica como faltam elos de informação vitais no reper-
tório do eleitorado popular, muitas
vezes determinantes na compreen-
são da mensagem. Esses elos perdi-
dos de informação contribuem para
que a notícia, não raro, seja inter-
pretada de forma perversa, se con-
siderada a intenção do emissor.

Converse conta que, em 1968.
Eugene McCarthy disputou, em
New Hampshire (EUA), a primeira
primária presidencial contra o pre-
sidente democrata Lyndon Johnson.
Nos meses anteriores, McCarthy
havia se tomado um dos líderes do
movimento pela paz no Vietnãeera
sempre visto atacando a adminis-
tração Johnson. McCarthy obteve
42% dos votos, contra 48% de
Johnson, excedendo as expectati-
vas dos observadores bem-infor-
mados. O movimento pacifista teria
alcançado grande ressonância em New Hampshire?

As pesquisas de opinião realizadas na ocasião aponta-
ram algumas das intenções subjacentes ao voto. A maioria
dos eleitores de McCarthy eram democratas que discorda-
vam da forma como a administração Johnson conduzia
várias questões, em especial a questão do Vietnã. Eles
queriam que a guerra fosse prosseguida com mais
belicosidade. Assim, o elo perdido de informação que a
pesquisa deixou claro, revela Converse, foi o de que os
democratas de New Hampshire não sabiam que a posição de
McCarthy era contrária à sua e que sua briga com a
administração era diferente da briga deles.

O eleitorado popular vota com muito pouca informa-
ção sobre candidatos, partidos políticos e as posições em
relação ao debate. A lógica eleitoral não se encontra no
conteúdo das informações veiculadas pela mídia e pelos
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candidatos no horário eleitoral gratuito. Fábio Wanderley
Reis assinala que a decisão do voto passa por um complexo
processo de identificação da população com candidatos e
partidos, revestido da percepção daquele que seja o "candi-
dato popular". Processo de identificação tal que, segundo
Fábio Wanderley, no caso brasileiro, parece destituído de
qualquer conteúdo de questões específicas: escolhido o
candidato que a simpatia dita, o eleitor tende a lhe atribuir
as próprias posições em relação às questões do debate
político. Ao contrário, junto aos estratos politicamente
sofisticados do eleitorado, a decisão do voto tende a ocorrer
a partir de correlações congruentes entre posições pessoais
em relação às questões do debate e posições de partidos e

candidatos.
- Assim, seria de se supor, apenas

os estratos politicamente sofisticados,
que consomem muita informação polí-
ticade vários meios de comunicação e
têm repertório que lhes permite
decodificar a mensagem tal qual a in-
tenção do emissor, são manipulados
pela mídia? Esses estratos assimilam
adequadamente a mensagem. Mas
como estão expostos a vários veículos
de comunicação e têm muita informa-
ção e conhecimento político, tendem a
perceber a parcialidade da imprensa.
Este estrato já tem opinião política
estruturada.

Se podemos falar em níveis de
sofisticação política em que está
estratificado oeleitorado, podemos tam-
bém afirmar que, a esses diferentes
graus de sofisticação, correspondem

diferentes níveis de opinião. A medida que decaia sofistica-
ção política, cresce o hiato entre a base da informação e a
opinião que se forma, que deve ser uma opinião menos
estruturada, menos consistente. Ao ponto da consideração:
o termo opinião pública é mesmo cativo da elite de sofisti-
cação política.

Se os meios de comunicação, a exemplo do que fazem
candidatos, dispõem-se a manipular o discurso, devem
enfrentar a perversidade das deficiências cognitivas do
eleitorado popular. É como gritar para surdos ouvirem: a
mensagem não chega ao público receptor. A baixa sofisti-
cação política do eleitorado popular, e sua ignorância, ao
mesmo tempo que o protegem da manipulação do discurso,
tornam-no alvo dele, transformando cada rodada eleitoral
numa sucessão de promessas e exortações à miséria dos
destituídos.

"Se os meios de
comunicação dispõem-

se a manipular o
discurso, devem

enfrentar a perversidade
das deficiências

cognitivas do eleitorado
popular. É como gritar
para surdos ouvirem: a
mensagem não chega"


