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Resumo 
 

 

 

A pesquisa analisa a dinâmica sócio-espacial da base eleitoral de Lula e a 

composição de territórios eleitorais nas eleições presidenciais brasileiras, no período de 

1989 a 2006. Fundamenta-se na teoria que considera o contexto geográfico como 

determinante de padrões de voto. Utiliza métodos de análise espacial de dados e de 

regressão estatística espacial.  

A análise explora com mapas, estatísticas espaciais, gráficos, tipologia de 

municípios e outros recursos, as votações de Lula, nos 5.564 municípios, e as compara 

às votações dos candidatos que receberam mais de 10% dos votos válidos. A pesquisa 

mostra que há padrões geográficos significativos no período, intelegíveis segundo duas 

linhas de evolução espaço-temporal: a da base eleitoral de Lula, e a dos padrões da 

disputa presidencial.  

 As duas têm ponto de inflexão bem marcados. A grande mudança na base 

eleitoral de Lula ocorre em 2006, quando o padrão passa de local para regional; mas na 

disputa presidencial a ruptura acontece em 2002. O padrão local se instala entre o ciclo 

de territórios regionais de 1989 a 1998, e a nova composição regional de 2006.   

A semelhança dos territórios eleitorais de Collor e de Fernando Henrique, a 

“conquista” do Nordeste pelo PT e do Rio Grande do Sul, pelo PSDB; a expansão 

territorial da desigualdade social;  a relação entre padrões regionais, políticas públicas e 

reeleição, são outras descobertas analisadas.  A influência do programa Bolsa Família 

na mudança na base eleitoral de Lula é revista à luz das novas evidências, e se confirma 

como o fator de maior peso.    

 

Palavras-Chave:  

Comportamento político, geografia eleitoral, eleição presidencial, voto, análise espacial  

  



 

 

Abstract 

 
 

 

The research analyzes the socio-spatial dynamics of Lula's electoral base and the 

composition of electoral territories in the Brazilian presidential elections, from 1989 to 

2006. It is based in the theory that considers the geographical context as determinant of 

vote patterns. Methods of spatial data analysis and spatial statistical regression are 

applied.  

The analysis explores Lula's voting on the 5.564 municipal districts on maps, 

spatial statistics, graphs, municipal typologies and other resources. They are compared 

to candidates' voting over 10% of valid votes. The research brought up significant 

geographical patterns in the period, according to two evolution lines: the one of Lula's 

electoral base, and the one of presidential dispute. 

Both have inflection point well marked. The greatest change in Lula's electoral 

base happens in 2006, when pattern passes from local to regional. According to the 

presidential competition, however, a rupture happens in 2002. This election settles a 

local pattern among the cycle of regional territories established from 1989 to 1998, and 

the new regional composition of 2006.    

The similarity of Collor's electoral territories and of Fernando Henrique’s; the 

conquest of the northeast by PT and Rio Grande do Sul, by PSDB; the territorial 

expansion of the social inequality; the synchronicity of regional patterns, public politics 

and reelection, are also analyzed. The influence of the Bolsa Família cash transfer 

program on the change in Lula's electoral base was reviewed under the new evidences. 

Its condition as the factor of larger weight was confirmed. 
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Introdução 
 

A última coisa que descobrimos ao escrever 

um livro é o que devemos pôr em seu início.  

Pascal (1662) 

 

Condicionantes políticos, econômicos e sociais interagem em diversas escalas 

geográficas e podem determinar diferenças significativas no comportamento eleitoral, 

que se manifestam em padrões espaciais do voto. O estudo desses padrões e 

determinantes integra a agenda da ciência política e da geografia política desde suas 

origens. A composição de territórios eleitorais nas eleições presidenciais brasileiras, e a 

dinâmica sócio-espacial da base eleitoral de Lula, no período de 1989 a 2006, são os 

objetos desta pesquisa.  

O estudo investiga a existência e a possibilidade de classificação e comparação 

de padrões geosociais, na busca de novas evidências sobre o comportamento político-

eleitoral nestas duas décadas marcadas pelo o retorno ao regime democrático e  por 

profundas mudanças políticas, sociais e econômicas. Espera-se contribuir com novas  

perspectivas para a análise das bases eleitorais, em especial de candidatos em eleições 

majoritárias, ao testar uma metodologia que possibilita ir além da representação 

cartográfica do voto, e incorporar o espaço geográfico como um dos determinantes do  

comportamento eleitoral.   

A tese explora, em primeiro plano, a base eleitoral do presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) que, em trajetória singular, disputou as 

cinco eleições presidenciais.  Lula foi eleito na quarta tentativa, em 2002,  e conseguiu 

um segundo mandato em 2006. Focalizamos as principais mudanças e as comparamos 

às ocorridas na base eleitoral dos outros presidentes eleitos, Fernando Collor de Mello, 

eleito pelo Partido da Reconstrução Nacional (PRN) em 1989, e Fernando Henrique 

Cardoso, eleito em 1994 e re-eleito em 1998, pelo Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB).  

O desempenho dos candidatos é comparado ao nível municipal para que seja 

possível identificar padrões regionais e nacionais de comportamento político-eleitoral. 

Além da análise exploratória procuramos investigar determinantes associados às 

mudanças mais significativas ocorridas no período, e rever algumas constatações e 

hipóteses que surgiram da análise das mudanças 2002- 2006, tais como a tendência de 
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interiorização do voto de candidatos concorrendo à re-eleição, a semelhança do padrão 

da base de Lula em 2006 e a de Collor em 1989, e outras.   

Consideramos oportuno a proposição deste estudo, em primeiro lugar, pela  

relevância do período para a história da democracia no país,  pelo papel de destaque das 

eleições presidenciais neste contexto, e pelo fato de que a série histórica com as cinco 

eleições ainda não foi analisada. A eleição presidencial é condicionada, mas também é, 

simultaneamente, condicionante da política social e da política econômica.  É a única na 

qual os eleitores avaliam e comparam os mesmos partidos, candidatos e propostas, 

independente do Estado ou município onde vivem e votam. Neste sentido é provável 

que seja a mais capaz de refletir, em padrões geosociais de voto, as grandes mudanças 

de comportamento dos partidos políticos e eleitores no Brasil. É também uma das fontes 

mais robustas de informações para estudos ecológicos, tipo de análise realizada com 

base em resultados eleitorais agregados por unidade espacial como estados, municípios, 

zonas eleitorais ou outras.   

Uma característica da pesquisa baseada em métodos espaciais é a capacidade de 

revelar processos subjacentes que permanecem “invisíveis”,  a não que se considere a 

dimensão espacial do voto.  No período em estudo houve muitas mudanças cuja 

influência sobre o comportamento político-eleitoral pode não ter sido detectada.   Há um 

novo contingente de eleitores, os analfabetos e os jovens de 16 e 17 anos, que foram 

incorporados à categoria dos que têm direito à escolha dos representantes políticos. Os 

meios de comunicação, os modelos de campanha e a sociedade mudaram. O modus 

operandis e a orientação ideológica e programática dos partidos também mostram sinais 

de mudanças claros. A responsabilidade quanto à escolha dos representantes políticos 

tem sido cada vez mais enfatizada. Como o período ainda não foi analisado 

integralmente, é possível que encontremos processos que operaram ou que continuam 

operando, sem que nos tenhamos dado conta.   

O Partido dos Trabalhadores se organizou durante o Regime Militar no núcleo 

das organizações sindicais e dos movimentos sociais urbanos e rurais. Ganhou força na 

década de 90, mesmo com a queda dos regimes socialistas, a desarticulação da 

esquerda, e a expansão do modelo econômico neoliberal.  A participação de Lula e do 

Partido dos Trabalhadores em todas as eleições presidenciais, desde 1989, viabiliza a 

percepção da dinâmica do voto a partir de um mesmo referencial. Uma série de cinco 

eleições na qual um partido, representado pelo mesmo candidato, concorre ao maior 
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cargo político do país em todas elas, até ser eleito, e depois reeleito, é uma oportunidade 

única para a pesquisa sobre o comportamento eleitoral no Brasil.   

Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito por ampla maioria no 2º turno de 2002, mas 

causou surpresa o favoritismo do Presidente durante a campanha eleitoral de 2006, que 

culminou com uma reeleição relativamente tranquila. Cerca de 47 milhões de eleitores 

(48,6%) votaram nele no 1º turno, e aproximadamente 58 milhões de brasileiros 

(60,8%) lhe garantiram o segundo mandato no 2º turno, ainda que escândalos ligados à 

corrupção viessem atingindo seu governo e o Partido dos Trabalhadores desde 2005. 

Alguns fatores como a estabilidade financeira alcançada com a continuidade das 

políticas macroeconômicas do governo anterior, e a implementação de políticas sociais 

compensatórias como o Programa Família, têm sido associados ao bom desempenho do 

Presidente nas urnas.
 
 

A comparação dos resultados eleitorais de Lula em 2006 e 2002 mostrou que 

houve uma alteração significativa na concentração geográfica e no padrão sócio-

econômico de sua base eleitoral.  Em 2002 Lula ganhou mais apoio dos eleitores dos 

grandes centros urbanos e das regiões do centro-sul do país, enquanto em 2006 obteve 

seus melhores resultados nas regiões Norte e Nordeste, e nos estados e municípios 

menos desenvolvidos.  Essa mudança geográfica e sociológica do eleitorado foi 

analisada por Nicolau e Peixoto (2007a; 2007b),  Zucco (2006; 2008), Power e Hunter 

(2007),  Carraro et al. (2007), Soares e Terron (2008), Lício, Rennó e Castro (2009),  a 

partir de bases de dados, métodos e técnicas diferentes.  

Os analistas testaram hipóteses que confirmaram, na maioria,  a forte associação 

entre o resultado das urnas em 2006, e as políticas públicas implementadas no primeiro 

mandato de Lula, em especial o Programa Bolsa Família (BF).  Carraro et al (2007), 

apesar de reconhecerem a influência do Programa, concluíram que o sucesso do 

Presidente em 2006 deve-se mais ao bom desempenho econômico do governo no 

primeiro mandato.  A tendência de interiorização do voto de presidentes em exercício ao 

se candidatar à reeleição foi uma outra hipótese sugerida pelos pesquisadores  (Hunter 

& Power 2007; Zucco 2008).  

Além dos artigos mais recentes, que focalizaram a mudança na base eleitoral de 

Lula de 2002 para 2006, há trabalhos que cobrem mais de duas eleições presidenciais. 

Consultamos o estudo de Carreirão (2002), que analisou pesquisas de opinião nas 

campanhas para as eleições presidenciais de 1989, 1994 e 1998, para avaliar o impacto 

de um conjunto de variáveis no voto; e os trabalhos de Jacob et al.  (1997; 2000; 2003; 
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2004; 2002), sobre a distribuição espacial do voto ao nível de microregiões geográficas. 

Entretanto, diferenças quanto a cobertura (número de eleições), desenho de pesquisa e 

métodos não permitiram a sua utilização como referência para este estudo.  

O comportamento eleitoral tem sido analisado e explicado por vários modelos 

teóricos. De modo geral, há relação entre preferências do eleitorado, mudanças na 

conjuntura político-econômica e a emergência dessas teorias. Nos anos dourados da 

economia capitalista que se seguiram à segunda Guerra Mundial, os argumentos sobre 

as clivagens de classe de Lipset e Rokkan (1967) explicavam a criação de laços de 

identidade relativamente estáveis com partidos políticos de acordo com interesses de 

classe do eleitor. Nas décadas de 70 a 90, a crise econômica favoreceu o retorno de 

políticas liberais, e a queda dos regimes socialista favoreceu a moderação dos partidos 

de esquerda. Interesses de classe passaram a disputar espaço com interesses particulares, 

e o eleitorado começou a mostrar tendência a votar de acordo com a avaliação do 

desempenho do governo, o voto retrospectivo, ou especificamente com os resultados 

das políticas econômicas, o voto econômico.  

Johnston e Pattie (2006, pp.40-62) referem-se à perspectiva adotada pelos 

modelos sociológicos e  retrospectivos como uma abordagem composicional, na qual a 

escolha do eleitor por um partido ou candidato é predominantemente influenciada  pela 

sua posição na sociedade ou pelas suas avaliações pessoais da situação política-

econômica. Argumentam que esses modelos podem explicar melhor o comportamento 

político-eleitoral, se levarem em conta a influência dos elementos do meio no qual o 

eleitor se insere. Na opinião dos autores, é possível explicar, pela análise do contexto 

geográfico, porque grupos sociais semelhantes, cuja tendência seria apoiar um mesmo 

partido (pressuposto do modelo sociológico), votam mais nesse partido em algumas 

áreas do que em outras. A resposta estaria na influência de contextos geográficos 

diferentes sobre os grupos. Essa abordagem contextual propõe que a dimensão espacial 

se torne parte integrante dos modelos de voto que dominam as análises do 

comportamento eleitoral, como o sociológico ou o retrospectivo.  

No campo teórico-conceitual a tese considera a espacialidade intrínseca dos 

fenômenos políticos, mais especificamente daqueles relacionados à ação dos partidos e 

de seus representantes formais na competição eleitoral. Os argumentos de Agnew 

(1996a) sobre o Contexto-como-Lugar, e de Johnston e Pattie (2006, p.62) sobre os 

Efeitos Contextuais, serão tomados como base conceitual de sustentação desta pesquisa 
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empírica. Os métodos de análise espacial de dados e de regressão estatística espacial 

serão empregados na análise exploratória e na investigação de determinantes.  

As seções seguintes apresentam o desenho da pesquisa, informações sobre as 

estatísticas e bases de dados utilizadas, e a estrutura de capítulos.   

 

DESENHO DA PESQUISA 

 

A tabela 1 resume o desenho da pesquisa.  O período de abrangência é de 1989 a 

2006, que inclui cinco eleições presidenciais. A ocorrência de mudança na base eleitoral 

de Lula entre 2002 e 2006 é a evidência que levou à proposição do estudo, fará uma 

análise em duas dimensões: espacial e temporal.  A análise espacial visa a identificação 

dos territórios eleitorais, e será realizada para cada candidato, em cada pleito. Consiste 

na análise (univariada) da autocorrelação espacial do percentual de votos que o 

candidato recebeu nos municípios, no pleito em questão. Cada análise espacial leva em 

conta a votação recebida pelo candidato em todos os municípios vigentes naquela 

eleição, ou seja, abrange o universo em estudo.  A análise temporal tem por objetivo a 

identificação das mudanças nos territórios eleitorais de Lula entre pleitos, eleições e em 

relação aos outros candidatos. A unidade de observação é o território eleitoral a ser 

comparado. 

 

Tabela 1  Síntese do Desenho da Pesquisa 
 

Desenho da Pesquisa Análise Espacial e Temporal 

Evidência Mudança na Base Eleitoral de Lula de 2002 para 2006 

Unidade de Análise 
Município e Território Eleitoral (Espacial)  
Pleito e Eleição Presidencial (Temporal) 

Alcance Temporal 
1989 - 2006 (5 eleições presidenciais: 1989, 1992, 1998, 2002 e 2006, 

sendo 8 pleitos devido aos 2 turnos de 1989, 2002 e 2006) 

População 44.512 municípios (8 pleitos x  5.564 municípios*)  

Amostra  -----------  

Caso  Base Eleitoral  Território Eleitoral de Lula na eleição (5 eleições) 

Observação 
Percentual de votação de Lula e dos demais candidatos  

que alcançaram mais de 10% dos votos válidos  
(por município - pleito) 

Casos não estudados ------------- 

 
 

Fonte: IBGE, TSE, Planejamento da pesquisa. 
Elaboração da autora.   

* Número de municípios vigentes em 2006   
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Os candidatos incluidos na pesquisa estão relacionados na tabela 2, que 

apresenta também o percentual de votos válidos que cada um deles recebeu nos pleitos 

em que participou.  

 
Tabela 2  Candidatos que receberam mais de 10% de votos válidos nas 

Eleições Presidenciais (1989 - 2006)     

 
 
Turno 

1989 1994 1998 2002 2006 

Candidato % Candidato % Candidato % Candidato % Candidato % 

          

1º 
 

F Collor 30.5 F Henrique  54.3 F Henrique 53.1 L I Lula 46.4 L I Lula 48.6 

L I Lula 17.2 L I Lula 27.0 L I Lula 31.7 J Serra 23.2 G Alckmin 41.6 

L Brizola 16.5   C Gomes 11.0 Garotinho 17.9   

M Covas 11.5     C Gomes 12.0   

  75.7  81.3  95.8  99.5  90.2 

           

2º 
 

          

F Collor  53.0     L I Lula 61.3 L I Lula 60.8 

L I Lula 47.0     J Serra 38.7 G Alckmin 39.2 

 100      100  100 

 
Fonte: TSE 

 
 

A polarização da disputa entre o PT e o PSDB, ocorrida a partir de 1994, criou 

dois ciclos de eleição-reeleição. Essa sincronia facilitou a organização de comparações 

segundo enfoques diferenciados: os territórios eleitorais de Lula e os territórios 

eleitorais dos candidatos do PSDB, os territórios de eleição e reeleição (Fernando 

Henrique e Lula), além das mudanças de uma eleição para outra.  No caso da eleição de 

1989, os territórios eleitorais de Lula são comparados aos territórios eleitorais de Collor 

(PRN) e de Brizola (PDT).   

Segundo Gerring (2001, p.20) a pesquisa em ciência social se divide em três 

tarefas interdependentes, cada qual com um conjunto de critérios e objetivos 

específicos: formação do conceito, formação da proposição e desenho da pesquisa.  

Estas definições acabam por determinar vantagens e desvantagens, potencial e 

limitações da pesquisa, bem como facilidades e dificuldades operacionais. Algumas 

vantagens e limitações desta pesquisa provêm de escolhas como a estratégia 

exploratória, a multidisciplinaridade, o método, as escalas geográficas, e a unidade 

espacial de observação e agregação de dados.  

A pesquisa envolve mais de um campo de conhecimento. Transita 

principalmente nos campos da ciência política e da geografia política, no que concerne 
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ao tema, e no campo da estatística e da análise geoespacial, no que se refere ao método. 

A aproximação entre os campos de conhecimento é uma vantagem, entretanto, 

enfrentamos várias limitações decorrentes da capacidade da autora nesse trânsito 

multidisciplinar.  

A Análise Geoespacial é um método apropriado para grandes bases de dados 

espaciais.  Ainda assim, há limitações impostas pela escolha das unidades espaciais de 

observação e das escalas geográficas.  Para análises em escala nacional ou regional, o 

município é uma unidade espacial de observação e agregação de dados capaz de 

capturar a contento a dinâmica eleitoral, objeto dessa investigação. A análise, 

entretanto, só poderá ser feita em níveis mais agregados, superiores ao município.    

A analogia a seguir procura exemplificar as limitações impostas pela escala 

geográfica.  A fotografia de um grupo de pessoas permite fazer inferências sobre quem 

são, o que fazem e onde estão, mesmo sem saber nada sobre elas.  Entretanto, não 

permite identificar as feições de cada um.  Para isto seria preciso aproximar mais a lente 

e fotografar cada rosto individualmente. Nesse caso, a capacidade de inferir sobre o 

grupo se perde. Esta pesquisa limita-se à “foto do grupo”, e não foi projetada para 

análise de locais específicos ou do comportamento individual de eleitores.   

Outra limitação imposta pelo desenho da pesquisa decorre da necessidade de 

operacionalização do conceito de base eleitoral para fins da análise geoquantitativa.  

Esse conceito requer um trabalho de formulação e parametrização para que se torne 

viável aplicá-lo à base de dados empírica, de modo que permita identificar, localizar, 

mensurar e comparar bases eleitorais. O termo é freqüentemente empregado como 

referência a grupos de eleitores que apóiam sistematicamente determinado partido ou 

candidato, e que são identificados pelo local onde vivem, por características sócio-

econômicas semelhantes, ou por ambos.  

Quando os eleitores depositam seus votos nas urnas estão agindo 

individualmente, entretanto, a análise dos resultados eleitorais revela as preferências em 

comum na escolha dos representantes. Como tais preferências seriam suficientes para 

caracterizar uma base eleitoral? Conceituar e operacionalizar o conceito de base 

eleitoral  está além dos objetivos dessa pesquisa.  A localização, o dimensionamento, e a 

comparação entre bases eleitorais é feita com base em territórios eleitorais, estruturas 

constituídas pelo(s) grupamento(s) de municípios onde o candidato recebe percentuais 

altos de voto e a dependência espacial é significativamente forte entre eles.   
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ESTATÍSTICAS E BASES DE DADOS 

 

 

As estatísticas sócio-econômicas e eleitorais são disponibilizadas para  recortes 

territoriais criados para fins político-administrativo, de planejamento ou gestão. Estes 

recortes, apesar de seu significado histórico ou institucional, nem sempre são adequados 

para a análise sócio-espacial. Deste modo as pesquisas quantitativas em ciências sociais 

tem que ser conduzida de acordo com os recortes espaciais para os quais as estatísticas 

são disponibilizadas. Essa pesquisa utiliza as estatísticas eleitorais e sócio-econômicas 

agregados por município, o recorte territorial considerado adequado, dentre o conjunto 

de recortes territoriais para os quais as estatísticas são disponibilizadas. Ainda assim, os 

dados primários passaram por uma série de tratamentos e compatibilizações para 

viabilizar a relação de análises espaço-temporal.  

As estatísticas eleitorais são divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

para os seguintes níveis territoriais: país, estados, municípios, zonas eleitorais e, por 

solicitação especial, seções eleitorais. Utilizamos as estatísticas eleitorais dos 

municípios nas eleições presidenciais de 1989 a  2006. Os percentuais de votação 

municipal foram calculados em relação ao total de eleitores que compareceram para 

votar naquela eleição, ou seja, em relação ao total de votos nominais, brancos e nulos. 

Essa regra foi aplicada no cálculo de todos os percentuais de votação. Apenas na 

seleção de candidatos para o estudo é que se adotou como critério o percentual de votos 

em relação ao total de votos válidos (exclusive brancos e nulos). Foram incluídos na 

análise os candidatos que superaram 10% de votos válidos. 

A análise geosocial foi realizada com variáveis sócio-econômicas dos Censos 

1991 e 2000, referentes ao nível municipal. As análises de 1989 e 1994 foram realizadas 

com variáveis do Censo 1991. As variáveis do Censo 2000 foram utilizadas para 

analisar os resultados das eleições de 1998, de 2002 e de 2006.  As estatísticas estaduais 

de rendimento médio da população da Pesquisa Nacional de Amostras Domiciliares de 

2007 (IBGE) foram utilizadas para estimar os valores de rendimento médio para 2006.   

A base de dados municipais das pesquisas de  Nicolau e Peixoto (2007b; 2007a), 

que inclui o montante de recursos transferidos anualmente pelo Bolsa Família, para cada 

município, de 2003 a 2006, cuja fonte é a Secretaria Nacional de Desenvolvimento 
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Social, e a base de dados da Classificação (Tipologia) das Cidades Brasileiras (PPGEO-

UFPE & FASE 2005), foram cedidas na íntegra para utilização neste trabalho.
1
   

Ao longo do período analisado foram instalados novos municípios, de modo que  

a cada eleição presidencial corresponde um quantitativo de municípios diferente da 

outra, conforme mostra a tabela 3. 

 
Tabela 3  Número de municípios informados pelo TSE e IBGE em 

anos de Censo e/ou Eleição Nacional, e as respectivas diferenças 

 

 
   
 
 
 
 
 

Fontes: IBGE, TSE 

 

Há divergências entre o número de municípios informados pelo IBGE (os 

municípios instalados) e pelo TSE (os municípios que tiveram eleição) para o mesmo 

ano. O IBGE só divulga estatísticas para municípios instalados, e o TSE eventualmente 

realiza eleições nacionais em municípios que foram criados, mas ainda não estão 

instalados.
2
  A codificação dos municípios nas bases de dados do TSE também é 

diferente da utilizada pelo IBGE. A adequação dos dados foi feita com base na divisão 

municipal vigente em 2006, com 5.564 municípios.  Para esse quadro municipal há mais 

municípios do que em todas as eleições, exceto a de 2006, que tinha um município a 

mais.
3
   

Para evitar o grande número de municípios sem dados eleitorais as percentagens 

da votação foram imputadas com base nos percentuais nos municípios de origem. Por 

exemplo, o município de Mesquita, no Rio de Janeiro, foi criado com território de Nova 

Iguaçu e instalado em 2001. O município de Mesquita consta da malha municipal, e tem 

resultados eleitorais em 2006 e 2002, mas não teve eleições em 1989, 1994 e 1998.  O 

                                                 
1
  A autora agradece aos professores Jairo Nicolau (IUPERJ) e Jean Bitoun (PPGEO/UFPE) pela sessão 

das bases. 
2
 A criação e a instalação dos municípios são regulamentadas pela Constituição Federal de 88 e pelas 

respectivas Constituições Estaduais.  O município é instalado após a realização de sua primeira eleição 

municipal, com a posse dos representantes eleitos. 
3
 Esse município é Nazária, no Piauí, criado com parte do território do município de Teresina, mas que 

não havia sido instalado ainda na época da eleição 2006. Nazária teve sua primeira eleição municipal em 

2008, e foi instalado em janeiro de 2009.  Os dados eleitorais de 2006 de Nazária foram somados aos 

resultados de Teresina, e a tabela de dados eleitorais de 2006 ficou completa com 5.564 municípios. 

Ano Ocorrência 
Municípios 

TSE 
Municípios 

IBGE 
Diferença 
TSE  IBGE 

1989 Eleição 4475 4425 50 

1991 Censo -- 4491 -- 

1994 Eleição  5019 4974 45 

1998 Eleição  5513 5507 6 

2000 Censo -- 5507 -- 

2002 Eleição  5563 5561 2 

2006 Eleição  5565 5564 1 
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critério adotado considera o fato de que o território de Mesquita era território de Nova 

Iguaçu, e que os votos da área onde hoje é Mesquita estão computados em Nova Iguaçu 

nos pleitos anteriores. Nesse caso, foi atribuído ao registro de Mesquita, em 1989, 1994 

e 1998, os mesmos percentuais de votação de Nova Iguaçu, nas respectivas eleições. No 

caso do município ter sido criado com área de mais de um município, o percentual 

imputado equivale à média do percentual de votos nos municípios de origem. Para os 57 

municípios que foram instalados após o Censo 2000 os indicadores sócio-econômicos 

utilizados na pesquisa foram imputados pelo mesmo critério descrito acima, ou seja, o 

do município de origem ou, no caso de ter sido criado com território de mais de um 

município, pela média dos respectivos valores nos municípios de origem.
4
  

 

ESTRUTURA DE CAPÍTULOS 

 

A tese está organizada em cinco capítulos, além da seção de conclusões e 

considerações, e de dois apêndices e um anexo.  O capítulo 1 trata do arcabouço teórico-

conceitual tomado como referência para este trabalho. Apresenta  um breve histórico do 

campo que ficou conhecido como Geografia Eleitoral, e a sua evolução no que se refere 

às formulações teóricas sobre o efeito de vizinhança, redes sociais e contexto geográfico 

no comportamento eleitoral. Trata, particularmente, das linhas de pesquisa americana e 

inglesa, desenvolvidas com métodos estatísticos e, posteriormente, estatísticos espaciais. 

Apresenta os principais argumentos de Agnew (1996a) e de Johnston e Pattie (2006, 

p.62), que são adotados como base para a pesquisa empírica da tese. A última seção faz 

uma síntese das principais conclusões e argumentos defendidos na literatura recente 

sobre as mudanças na base eleitoral de Lula, ocorridas de 2002 para 2006,  e  de 

pesquisas sobre  mudanças na base eleitoral de grandes partidos do Reino Unido, da 

França e dos Estados Unidos. 

O capítulo 2 apresenta a metodologia da pesquisa. O estudo depende da 

identificação dos territórios, que são chave para a análise, exploração e comparação das 

mudanças. O capítulo traz uma breve discussão acerca desta identificação, e apresenta 

os conceitos e métodos de análise estatística espacial que são empregados, 

especificamente a proximidade espacial, as estatísticas de autocorrelação e o método de 

regressão espacial. 

                                                 
4
 A análise geoespacial utiliza a Malha Municipal Digital 2005 (IBGE), com 5.564 municípios, em 

projeção geográfica, adequação cartográfica para escala 1:2.500.000, e  formato shape (shp), que é o 

padrão dos softwares utilizados, ArcView e GeoDa.       
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O capítulo 3 analisa a composição de territórios eleitorais e a existência de 

padrões geográficos. As votações de Lula (PT) são analisadas detalhadamente. As  

demais votações, dos presidentes eleitos Fernando Collor de Mello (PRN -1989) e 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB  1994 e 1998), e dos demais candidatos que 

alcançaram mais de 10% dos votos válidos - José Serra (PSDB  2002), Geraldo 

Alckmin (PSDB  2006), Leonel Brizola (PDT-1989), Ciro Gomes (PPS  1998 e 2002) e 

Anthony Garotinho (PSB  2002) - são analisadas como referência para comparação 

posterior. Os territórios eleitorais de todos os candidatos são mapeados e dimensionados 

quanto ao número de eleitores, votos, municípios e à extensão territorial (área).  

O capítulo 4 busca detectar mudanças significativas nos territórios eleitorais no 

período, e semelhanças e diferenças entre os padrões geográficos das votações de Lula 

em relação aos padrões das votações dos candidatos do PRN e do PSDB.  A análise foi 

dividida em três seções: comparação dos territórios eleitorais do PT versus os do PRN e 

PSDB;  tipo de municípios que compõem os territórios, com base na  tipologia das 

cidades brasileiras (PPGEO-UFPE & FASE 2005); e dinâmica de expansão e retração 

dos territórios. Uma seção final faz o balanço das principais descobertas da análise 

exploratória dos capítulos 3 e 4.  

O capítulo 5 traz uma discussão sobre a relação entre políticas publicas, 

candidaturas a reeleição, e padrões do tipo regional. A primeira seção é dedicada aos 

padrões regionais de 1989 a 1998,  e discute a interiorização da base eleitoral do 

Presidente Fernando Henrique em 1998 e uma possível relação como as políticas de 

desenvolvimento agrário.  Na segunda seção analisamos o padrão regional de Lula em 

2006, e a relação com o programa Bolsa Família, à luz das novas evidências reveladas 

pela análise exploratória dos capítulos anteriores.   

O Apêndice A1 traz uma revisão de informações factuais sobre as eleições 

presidenciais de 1989 a 2006, que não são objeto de discussão explícita no corpo da 

tese, mas que eventualmente podem ser consultadas para melhor compreensão das 

análises. No Apêndice 2 apresentamos uma regressão espacial com dados da votação 

municipal de Lula no Estado do Rio de Janeiro, em 2002, comentada passo a passo, 

conforme a sequência de operações no sistema GeoDa. O objetivo é disponibilizar um 

exemplo didático com dados eleitorais para auxiliar outros pesquisadores interessados 

neste método de análise e na utilização do sistema computacional. No Anexo 

reproduzimos alguns mapas de outras fontes para facilitar a compreensão de 

comparações feitas durante a análise dos padrões.      
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Capítulo 1 

 Teorias, Conceitos e Pesquisas 

 

 

A ciência política e a sociologia política têm se dedicado à investigação das 

identidades político-eleitorais pela tradição dos modelos sociológicos ou racionais de 

voto, e a geografia política pela via espacial.  A união dessas tradições permite ampliar 

a leitura do eleitorado como um conjunto de atores que se identifica ao nível regional ou 

local através de suas escolhas políticas. O arcabouço conceitual que fundamenta esta 

pesquisa situa-se numa zona de interação entre estes campos do conhecimento. É para 

este campo comum que se pretende trazer a análise das mudanças na base eleitoral de 

Lula e da composição dos territórios eleitorais nas eleições presidenciais.  

Ethington e McDaniel (2007) avaliaram publicações de ciência política e de 

geografia política e constataram pouca ou nenhuma interação. À exceção de uns poucos 

casos, é raro a referência ou a citação de livros ou artigos de um campo no outro, ou 

mesmo a composição de comissões editoriais multidisciplinares. Os autores ressaltam 

que a divisão profissional deixa o espaço comum pouco explorado, e que a interação 

entre as áreas é importante para ultrapassar questões territoriais tradicionais e pensar 

sobre a espacialidade intrínseca a todas as instituições, eventos e ações políticas.   

Este capítulo traz, na primeira seção, um breve histórico do campo que ficou 

conhecido como Geografia Eleitoral, cuja origem pode ser rastreada até a França do 

início do século passado. Na segunda seção apresentamos a evolução do campo no que 

diz respeito às formulações teóricas sobre o efeito de vizinhança, das redes sociais e do 

contexto geográfico no comportamento eleitoral. Tratamos, particularmente, das linhas 

de pesquisa americana e inglesa, desenvolvidas com métodos estatísticos e, 

posteriormente, estatísticos espaciais. Os argumentos de Agnew (1996a) e de Johnston e 

Pattie (2006, p.62) que serão apresentados, fundamentam a pesquisa empírica desta tese. 

A terceira seção destaca pontos relevantes para discussão neste trabalho, 

provenientes de estudos que analisam as mudanças na base eleitoral de Lula ocorridas 

de 2002 para 2006, e de outros que tratam deste tipo de mudança em grandes partidos 

do Reino Unido, dos Estados Unidos (Kim et al. 2003) e da França (Martin 2008).   
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1.1 Geografia Eleitoral 

 

A Geografia como prática intelectual tem uma longa história  que remonta ao 

século XVI, nas universidades inglesas (Cormak 1997, Withers 2002, Withers e 

Mayhew 2002 apud Johnston 2003), e ao começo do século XIX, nas americanas 

(Koelsch 2002 apud Johnston 2003). Mas tanto na Europa quanto na América só foi 

reconhecida formalmente como disciplina acadêmica independente no começo do 

século XX. A Geografia praticada nessa época tinha raízes na geologia, a base da 

Geografia Física, em especial na geomorfologia.  A academia discutia como o ambiente 

afetava a atividade humana: seria uma influência determinística, como acreditavam uns; 

ou um fator relevante, mas não determinante do comportamento humano, como 

preferiam outros? Para qualquer posição, entretanto, o resultado era o mesmo: a 

geografia se ocupava com a descrição de mosaicos de áreas com características 

ambientais e atividades humanas particulares   as regiões fisiográficas
5
.  

A tradição da geografia francesa foi de grande importância para dar as bases da 

Geografia e da Sociologia eleitorais. Em 1913, André Siegfried publicou o Tableau 

politique de la France de l'Ouest sous la IIIe République, com  uma análise inovadora 

que marca a fundação de um campo acadêmico novo. O trabalho foi republicado em 

1995. Usando mapas eleitorais posteriores ao início da IIIª república, Siegfried (1995) 

demonstrou a estabilidade do voto pela direita nos pays de l'Ouest durante amplo 

período. 

Siegfried identificou a influência da estratificação sócio-espacial no voto de 

maneira inusitada: pesquisou e encontrou relação entre o voto de esquerda e direita no 

norte da França de acordo com a formação geológica (tipo de rocha) predominante na 

região. Siegfried seguia a tradição da época, baseada na descrição de regiões pelas suas 

características geomorfológicas e na investigação da possível influência dessas 

características no comportamento humano. O norte da Vendée, por ser granítico, teve 

uma ocupação de caráter rural, a não-concentração dos habitantes, um certo elitismo 

(influência dos notables) e catolicismo. Essa sub-região votava pela direita.  Já o sul, 

calcário, apresentava maior densidade demográfica, e um peso menor da igreja católica, 

                                                 
5
Cf. Johnston (2003) sobre a relação da Geografia com as Ciências Sociais.  

 Cf. Castro, Gomes e Corrêa (2007) sobre os conceitos chave da geografia: paisagem, região, espaço, 

território, e lugar, assim como sua relevância e interpretação nas várias correntes do pensamento 

geográfico que se estruturaram durante a evolução do campo. 



25 
 

votando pela esquerda.  Foi com base nessa constatação que Siegfried concluiu o Le 

granite vote à droite, et le calcaire vote à gauche.   

O pesquisador francês não sugeria uma relação causal direta entre o tipo do solo 

e a orientação do voto. O que explicitava na declaração acima é a correspondência entre 

a formação geológica, uso do solo e distribuição de propriedades (agricultura ou 

indústria, grandes ou pequenas propriedades), estrutura dos arranjos de classes sociais 

locais e, consequentemente, essa influência no voto.  Enquanto os mapas refletiam 

aspectos geológicos locais, os resultados eleitorais significativamente diferenciados 

refletiam relações sociais particulares, e isso, já desvinculado da geomorfologia, 

continua sendo o foco da Geografia eleitoral atual.  

Em 1933, Siegfried se tornou catedrático de géographie économique et politique 

no Collège de France. Sua vinculação com a Geografia Eleitoral continuou, com seus 

estudos sobre a região de Ardèche (Siegfried 1949). Dois anos antes, Siegfried se 

aventurou a escrever sobre o desenvolvimento da América Latina (Siegfried 1947).  

Segundo Johnston (2003), dentre as Ciências Sociais, apenas a Economia e a 

Antropologia estavam firmemente estabelecidas nas universidades na primeira metade 

do século passado. Após a Segunda Guerra Mundial, entretanto, a Economia, a 

Sociologia e a Ciência Política se tornaram o núcleo das Ciências Sociais, com a 

Antropologia perdendo espaço devido ao crescente interesse nas sociedades modernas 

em detrimento das primitivas. Outras disciplinas com as quais as Ciências Sociais 

interagiam também ganharam importância acadêmica nessa época, notadamente a 

Psicologia, devido ao interesse crescente na compreensão do comportamento humano. 

Era a revolução comportamental nas Ciências Sociais. 

Por essa época Goguel já trabalhava na tradição da geografia eleitoral. A 

influência de Siegfried sobre Goguel é clara, a despeito das diferenças entre os dois.  

Siegfried baseava sua geografia política na geologia e tomava a questão religiosa como 

central na sua obra Goguel era mais sociólogo que geógrafo.   

O namoro de Goguel com a geografia eleitoral começou cedo. Em 1947 

publicava um manual (Goguel 1947). Em 1950 já publicava outros estudos de geografia 

eleitoral (1954). Porém, Goguel explodiu na Ciência Política em 1951, quando publicou 

Sociologie électorale: esquisse d'un bilan, guide de recherches, juntamente com 

Georges Dupeux (Goguel & Dupeux 1951). Em outra obra especificamente de geografia 

eleitoral, datada de 1951, Goguel (1951) reforça o uso descritivo e explicativo dos 
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mapas eleitorais. Duas décadas mais tarde, Goguel (1970) usou as mesmas estratégias 

para analisar a Quarta República.  

Uma das obras mais famosas de Goguel se refere a várias eleições, começando 

em 1945, são as Chroniques électorales (Goguel 1981; Goguel 1983b; Goguel 1983a), 

uma série majestosa de estudos eleitorais fazendo amplo uso de estatísticas, inclusive 

através de mapas. Nove anos antes de sua morte, Goguel  (1990), em poucas páginas, 

resume a evolução dos estudos eleitorais na França, com ênfase na geografia eleitoral. 

Goguel fez escola, dirigindo várias teses. Entre elas, destaca-se a de Rudelle (1978)  

sobre a instabilidade constitucional da França republicana que também fez uso de 

recursos cartográficos. 

A tradição cartográfica permaneceu forte na França e nos países de lingua 

francesa. Assumiu uma força multidisciplinar, sendo muito usada na história, na 

sociologia e na política, além da geografia. A tradição combinava mapas e alguma 

análise estatística para compreender os fenômenos políticos. A análise das eleições 

presidenciais na França (Martin 2008), que será apresentada na seção 1.3, é um exemplo 

de como esta tradição ainda  se mantém. 

A metodologia francesa não era, entretanto,  uma análise espacial como a que se 

desenvolveu nos países de língua inglesa, em especial nos Estados Unidos e Inglaterra. 

Nesses países o comportamento eleitoral começou a fazer parte da agenda de cientistas 

políticos e sociólogos na década de 40, prevalecendo os métodos estatísticos ao invés 

dos cartográficos. Simultaneamente, uma nova geração de geógrafos procurava 

desenvolver métodos quantitativos para reorientar a disciplina e inserí-la no rol das 

ciências sociais.  

Em 1937, Herbert Tingsten analisou dados eleitorais e sociais agregados por 

distritos eleitorais de Estocolmo, e descobriu uma forte correlação ecológica positiva 

entre a proporção de eleitores da classe trabalhadora e o apoio aos partidos de esquerda. 

Segundo os resultados da pesquisa, quanto maior a classe trabalhadora com domicílio 

no distrito, maior o apoio ao partido socialista sueco. Tingsten inaugurou a corrente 

metodológica de análise estatística de dados eleitorais e sociais agregados, os estudos 

ecológicos, que se tornou parte integrante da Geografia Eleitoral. (Johnston & Pattie 

2006, p.47).   

V. O. Key (1949) se tornou referência ao explicar o comportamento diferenciado 

dos eleitores dos estados do sul dos Estados Unidos pelos aspectos históricos 

decorrentes da Guerra Civil e do racismo, e por um fenômeno que denominou friends 
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and neighbours (amigos e vizinhos). Esse efeito se caracterizava pela preferência por 

candidatos locais em detrimento daqueles de outras partes do estado ou do país.  

Outra discussão de Key (1955) tratou da dinâmica das eleições. De acordo com 

sua teoria há eleições normais e críticas. As eleições críticas quebram os padrões de 

apoio partidário estabelecidos, e criam subitamente novos padrões, ocasionalmente 

irrevogáveis.  Depois de uma eleição crítica estes novos padrões se fortalecem e 

produzem um novo período de eleições normais até a próxima ruptura. Aos períodos 

tipificados como normais corresponde uma geografia eleitoral relativamente estável, 

caracterizada por determinado grau de regionalização do apoio a determinado partido, 

em detrimento de outro. Numa eleição crítica, entretanto, a estabilidade geográfica 

desmorona.   

Um desses realinhamentos teria ocorrido nos EUA nos anos 70 quando o sul 

democrata começava a mudar em direção aos republicanos.  Key influenciou trabalhos 

como o de Clark Archer e Peter Taylor (1981 apud Johnston 2006), que identificaram 

na geografia regional das eleições presidenciais americanas diferentes “eras” de padrão 

de votação distintos, ocorridas no período de 1828 a 1980. Outros continuaram essa 

linha de trabalho identificando, em diversas escalas, áreas de padrões de votação 

consistentes ao longo do tempo. 

A linha metodológica relacionada à lógica social da política se desenvolveu 

simultaneamente, a partir de 1948, com os sociólogos da Universidade de Columbia, 

liderados por Paul Lazarsfeld e Bernard Berelson.  Ao invés de dados agregados como a 

maioria dos estudos anteriores, inclusive os de Siegfried, Tingsten e Key, o grupo de 

Colúmbia utilizava levantamentos sociais detalhados, em comunidades específicas, e 

recolhia evidências de que os eleitores eram influenciados, e também influenciavam,  as 

visões e opiniões daqueles com quem falavam ou interagiam (Lazarsfeld et al. 1944). 

Um dos efeitos metodológicos de longo prazo dos estudos de Colúmbia foi a 

utilização levantamento estatístico amostral (surveys), pesquisa com entrevistas 

individuais,  como principal fonte de dados para a análise do comportamento eleitoral.  

Na década de 50 os cientistas políticos da Universidade de Michigan lançaram o 

American National Election Studies, um survey nacional que continua até hoje.  Estudos 

subseqüentes ganharam em habilidade para generalizar os resultados para a totalidade 

do eleitorado, embora tenham perdido a capacidade de observação da política local 

(Johnston 2006).   
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No clássico The American Voter, Campbell et al (1960) concluíram que a 

vinculação individual aos partidos era a principal causa do comportamento eleitoral.  A 

partir daí as questões investigadas pela ciência política entraram profundamente no 

campo das atitudes individuais e na psiquê do eleitor.  Os aspectos econômicos 

relevantes, a influência da religião, a decisão racional baseada em especulação 

prospectiva ou análise retrospectiva, o poder de persuasão das campanhas, a influência 

de aspectos pessoais dos candidatos, como o caráter e a personalidade, dentre outras, 

passaram a ser objeto central na investigação sobre a escolha eleitoral.    

As principais correntes teóricas sobre o comportamento eleitoral, como a 

sociológica e a da escolha racional, partiram daí. Nessas teorias a espacialidade do 

comportamento eleitoral, ainda que implícita, não é explorada como um possível 

determinante do voto. A dimensão espacial é explicitada os modelos analíticos, 

eventualmente, para capturar diferenças regionais marcantes.  A partir da década de 80, 

entretanto, com o desenvolvimento de novas técnicas de análise estatística, e a crescente 

disponibilidade de dados eleitorais georeferenciados e de Sistemas de Informações 

Geográficas, a dimensão espacial passou a ser novamente inserida no contexto das 

teorias sobre o comportamento eleitoral.  

 

1.2 Vizinhança,  Redes Sociais e Contexto Geográfico  

 

Johnston e Pattie (2006, pp.40-62) denominam de composicional a abordagem 

da maioria dos modelos de comportamento eleitoral  na qual a escolha do eleitor por um 

partido ou candidato é predominantemente influenciada  pela sua posição na sociedade 

ou pelas suas avaliações pessoais da situação política-econômica:  modelos sociológicos 

ou retrospectivos.  Os autores argumentam em favor de uma abordagem complementar: 

a abordagem contextual, na qual as pessoas se decidem influenciadas pelos elementos 

do meio no qual seu cotidiano se insere.  

Para eles essa abordagem interage de várias formas com as duas outras. Sugerem 

que as pessoas de determinada posição social são mais propensas a escolher um partido 

ou candidato em particular, mas o apoio pode ser maior em algumas áreas do que em 

outras. Isso por conta do impacto do meio no desenvolvimento da consciência local de 

classe, e das respectivas relações com ideologias locais. Desse modo a geografia se 



29 
 

tornaria parte dos modelos centrais, sociológico ou retrospectivo, que dominam as 

análises do comportamento eleitoral. 

A origem deste argumento está no trabalhos de Tingsten (1937 apud Johnston & 

Pattie 2006, p.47), que descobriu que o apoio da classe trabalhadora ao partido socialista 

sueco aumentava nos arredores de Estocolmo, onde os membros dessa classe moravam; 

e no trabalho de Key (1949), que  mostrou que muitos indivíduos ganhavam mais apoio 

em áreas próximas do seu domicílio do que em qualquer outro lugar relevante do 

distrito eleitoral. O efeito de vizinhança (friends-and-neighbours effect) supõe as 

pessoas votam em candidatos locais devido ao conhecimento e convivência que têm 

com esse candidato.   

Estudos subsequentes resgataram a linha de pesquisa de Columbia e do trabalho 

de V. O. Key, e deram continuidade à busca de comprovação da influência de efeitos 

contextuais no comportamento eleitoral.  Kevin Cox (1969 apud Johnston & Pattie 

2006) conceituou os eleitores como nós de uma rede, que recebem, processam e 

transmitem informação política. Para ele a extensão da influência a que o indivíduo 

poderia ser submetido por parte daqueles com quem convive dependeria de uma 

variedade de circusntâncias como: 

 distância geográfica: as pessoas seriam mais influenciadas pelos vizinhos do 

que pelos que vivem mais longe. 

 círculo de convivência:  maior influência da opinião de pessoas do círculo de 

conhecimento do que de pessoas estranhas.  

 campo de força: pressões de indivíduos e grupos politicamente mais 

poderosos.   

 reciprocidade: as pessoas tenderiam a ser mais influenciados por aqueles 

com quem são estruturalmente relacionados como esposos e esposas, 

empregados e empregadores,  filhos e pais, do que por pessoas com as quais 

não têm relações estruturais. 

 ideologia: eleitores com fortes convicções políticas seriam menos abertos à 

influência do que aqueles com opiniões fracas. 

O trabalho de Cox continua a influenciar a Geografia Eleitoral, apesar de que 

alguns de seus pontos de sustentação enfraqueceram.  A pressão que grupos políticos ou 

indivíduos mais poderosos podem fazer sobre a escolha do eleitor, circustância 

identificada como campo de força, por exemplo, enfraqueceu depois da introdução do 
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voto secreto. O argumento da influência do círculo de convivência foi derrubado por 

Granovetter (1973) que mostrou a importância do conhecimento casual como meio de 

confronto de opiniões heterodoxas.  

As descobertas de Tingsten e de V. O. Key podem ser observadas sob dois 

prismas.  Do ponto de vista do candidato, pode-se dizer que o friends-and-neighbours 

effect é o embrião da Base Eleitoral.  Da perspectiva do indivíduo, o friends-and-

neighbours effect é o contexto mais próximo a ele, que age continuamente, 

independente da ação de candidatos ou de representantes dos partido político.   

Por hipótese, o efeito de vizinhança age sobre uma minoria de modo que sejam 

mais favoráveis às opiniões políticas e ao apoio partidário da maioria local, 

independente de classe social, apenas pelo fato de morarem numa mesma vizinhança. O 

resultado esperado é a polarização sócio-espacial: “em qualquer vizinhança com redes 

sociais locais ativas, o apoio ao partido preferido da maioria é, provavelmente, maior 

que aquele que seria previsto pela análise exclusiva da composição sócio-econômica da 

área (Johnston & Pattie 2006, p.49). 

O efeito de vizinhança é um efeito típico de aglomerações urbanas.   Analistas 

como Huckefeldt (apud Ethington & McDaniel 2007) passaram a combinar dados 

agregados e surveys para associar a participação política do indivíduo ao contexto social 

e econômico intra-urbano, em bairros e vizinhanças locais.  Chegaram à conclusão de 

que há uma relação entre participação política e contexto social.   

Os acadêmicos dos efeitos contextuais foram criticados pela sua confiança em 

dados ecológicos agregados para fazer inferências individuais (falácia ecológica).  

Eulau e Rothenberg (1986 apud Ethington & McDaniel 2007), simpatizantes da análise 

contextual, responderam ao desafio teórico e metodológico. Levantaram dados sobre a 

interação social e concluíram que a vizinhança enquanto lugar não tinha impacto sobre 

o comportamento político; mas a vizinhança, definida por redes sociais, mesmo que 

desligada fisicamente do lugar, influenciava o comportamento político e as escolhas 

eleitorais. Fizeram uma distinção teórica entre o contexto social criado por redes 

individuais de interação social, e o ambiente, com a conotação de lugar. Contexto, 

portanto, passou a ser definido como “espaço vivido”, sendo a interação social entre as 

redes pessoais o nexo causal deste espaço.   

Huckefeldt, que anteriormente liderava a linha de pesquisa sobre os efeitos 

contextuais na ciência política, seguiu Eulau e Rothenberg passou a enfocar as 

interações sociais como o único efeito de contexto capaz de influenciar o eleitor.  Essa 
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linha de pesquisa distanciou-se do senso concreto de espaço e lugar, do foco geográfico, 

em direção a um modelo de rede social (Baybeck & Huckfeldt 2002; Huckfeldt et al. 

2005).  Huckefeldt desenvolveu uma variedade de métodos para estudar a interação 

social.  Suas descobertas comprovaram a importância da interação social e do fluxo de 

informação pelas redes sociais na definição do comportamento político.   

A partir de então se estabeleceu uma distinção teórica entre os trabalhos de 

cientistas e geógrafos políticos (Ethington & McDaniel 2007).  A linha dos cientistas 

políticos se mostra mais propensa à idéia de que o contexto que influencia o 

comportamento eleitoral é aquele estabelecido pelas redes de interação social, quer entre 

amigos e vizinhos ou entre ambientes homogêneos ou heterogêneos (Baybeck & 

Huckfeldt 2002; Huckfeldt et al. 2005). A linha de pesquisa mais próxima dos 

geógrafos políticos tende para a idéia de que o contexto geográfico exerce mais 

influência do que a interação social  (Burbank 1995; Cho & Rudolph 2008; Johnston & 

Pattie 2006).  

 

A LÓGICA SOCIAL DA POLÍTICA 
 

Defensor dos argumentos da lógica social da política,  Zuckerman (2005, pp.3-

11) tenta explicar porque essa linha de pesquisa perdeu proeminência por um longo 

período.  Para ele o comportamento político e a opção eleitoral sempre tiveram uma 

complexa relação com a lógica social da política, na qual as circunstâncias sociais 

imediatas da vida das pessoas influenciam o que elas acreditam e fazem sobre política. 

Segundo sua opinião Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, e Donald 

Stokes, Anthony Downs, Heinz Eulau, V. O. Key, Robert Lane, e Sidney Verba, 

visionários que determinaram a agenda de pesquisas por mais de meio século, 

entenderam e aceitaram esses princípios teóricos.  

Entretanto, afirma Zuckerman, se distanciaram deles em suas pesquisas.  

Conduziram surveys que examinavam indivíduos, mas ignoravam os membros dos seus 

círculos sociais, e transformaram grupos sociais em objetos de identificação individual.   

Na análise das decisões eleitorais focalizavam atitudes políticas, percepções dos 

candidatos e preferências políticas. Como o American National Election Survey se 

tornou fonte primária de dados sobre o comportamento eleitoral, as pesquisas eram 

projetadas para investigar identificação partidária e percepções dos candidatos em 

eleições particulares. Esse modelo estruturou a pesquisa eleitoral também em outras 
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democracias. Quando Key e Downs introduziram a teoria da escolha racional, e a 

atenção da academia se voltou ainda mais para o nível individual de análise.  A lógica 

social da política perdia terreno. 

Alguns fatores teriam ajudado, na sua opinião, a explicar este distanciamento e 

mudança de direção. Dentre eles a decisão conjunta de usar surveys de amostragem 

nacional como fonte empírica exclusiva de evidências do comportamento político, e de 

analisar os dados com técnicas estatísticas. Os surveys nacionais eram projetados para 

explicar os resultados das eleições sem considerar os círculos sociais, e a técnicas 

estatísticas disponíveis só se aplicavam a informantes independentes uns dos outros, um 

princípio que seria violado se membros do mesmo círculo social fossem incluídos na 

mesma pesquisa. Como resultado, esses levantamentos não viabilizavam informações 

sobre o contexto social da política.  

Os estudos acadêmicos sobre lógica social da política tem sido conduzidos, em 

grande parte, por cientistas políticos e sociólogos, embora economistas, advogados e 

psicólogos venham trazendo contribuições importantes (Zuckerman 2005).  

 

O CONTEXTO GEOGRÁFICO 
 

 Em contrapartida ao segmento acadêmico da sociologia eleitoral, geógrafos e 

cientistas políticos optaram por mostrar que há mais no contexto do que interação 

social. Deste grupo destacamos os trabalhos de: 

 Books e Prysby (1991) - o contexto como lugar pode influenciar o voto de 

quatro maneiras: (a) entendimento das questões, condições e eventos locais, 

(b) informação política canalizada por condutores geográficos, (c) 

campanhas locais para mobilização e educação quanto ao voto, e (d) 

interação social entre vizinhos e dentro de redes sociais. 

 Burbank (1995) - ao estudar os mecanismos psicológicos do contexto 

encontrou evidências de que a percepção individual do ambiente é um 

importante fator causal. 

 Cho e Rudolph (2007) - encontram evidências de um “contágio espacial” 

que afeta o comportamento eleitoral e sugerem que, somado à interação 

social o contexto espacial, pode agir como um efeito inconsciente ou de 

“baixa intensidade” que atinge o comportamento eleitoral. 
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 Johnston e Pattie (2005) - encontraram fortes evidências da influência do 

contexto espacial nos votos no Partido Trabalhista na Inglaterra. 

Estes estudos têm como elemento comum uma vinculação de contexto ao espaço 

e ao lugar.  Entretanto, a separação teórica de contexto do lugar, proposta pelos 

acadêmicos da linha da interação social, como Huckfeldt (espaço social) e Eulau e 

Rothenberg (espaço vivido),  inviabiliza a captura destes efeitos contextuais baseados 

no espaço em si.   

Neste sentido, o conceito de context-as-place, ou contexto-como-lugar, proposto 

por Agnew (1996a), é uma outra alternativa que surge na geografia política. O conceito, 

segundo o autor, engloba todos os mecanismos causais do contexto e oferece uma base 

teórica que equilibra o individual e o agregado. A teoria contextual desenvolvida por 

Agnew procura oferecer um modelo alternativo para examinar e entender a política em 

toda sua complexidade. A perspectiva do contexto-como-lugar enfatiza a situação 

geográfica dos eleitores, candidatos, questões e informação, ao invés de atribuir causas 

universais ao comportamento político.     

Para John Agnew, que desenvolveu esse argumento durante décadas, a geografia 

deveria ser incorporada dentro dos modelos clássicos e as variações geográficas nas 

decisões de voto deixariam de ser vistas como “o resultado de um processo político ou 

econômico global ou nacional, não incorporado pelas variáveis escolhidas no modelo” 

estatístico  (Agnew apud Johnston & Pattie 2006, p.18).  De acordo com esse 

argumento, se todos os processos de influência fossem reconhecidos no modelo, as 

variações geográficas que se manifestam como influências independentes nos resultados 

eleitorais desapareceriam.  Agnew afirma que o geográfico é intrínseco à explicação: 

  
O apelo chave em favor da teoria social geográfica é que as categorias 

sociais nacionais não são empiricamente apropriadas, nem teoricamente 

coerentes, como causas do comportamento eleitoral. As categorias 

nacionais não podem causar decisões individuais de voto. Causalidade 

somente pode ser descoberta como mecanismos sociais específicos que 

traduzem estrutura social em atos individuais e vice-versa (Agnew 1990 

apud Johnston & Pattie 2006, p.18, tradução nossa).  

 

Agnew desenvolveu esse argumento inicialmente em Place and Politics  

(Agnew 1987 apud Johnston & Pattie 2006), como parte de um projeto mais amplo 

destinado a combater o que ele chamava de “a desvalorização do espaço nas ciências 

sociais”  e a “desvinculação do espaço de qualquer papel constitutivo em política” 

(Agnew 1996a, p.144).   Segundo ele, a adoção do indivíduo como unidade primária de 
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análise na ciência política levou a um individualismo ontológico, cuja teoria e prática se 

desenvolveram associadas à proliferação de dados de levantamentos amostrais e a 

capacitação em modelagem estatística formal (Agnew 1996b). Critica a visão de 

indivíduos situados como o começo e o fim do mundo político que, mesmo agregados, 

comportam-se de forma autônoma em relação aos outros indivíduos e a seu meio 

ambiente, mantendo seu ponto de vista como atores racionais que possuem interesses 

particulares (Ethington & McDaniel 2007, p.10).  No argumento de Agnew, o contexto 

conta na geografia eleitoral, mas vem sendo amplamente ignorado por causa da 

preocupação dominante com “o mapeamento da distribuição espacial que é então 

explicada por fatores não espaciais” (Agnew 1996a, p.129). 

Em  resposta a Agnew, o cientista político americano Gary King (1996) diz que  

os geógrafos políticos não deveriam se preocupar tanto em provar que o contexto conta, 

e que seria mais produtivo procurar demonstrar que não conta.  Para King o contexto 

raramente conta, e a maioria dos trabalhos sobre contexto estão equivocados.  Conclui 

que há considerável  variação espacial no comportamento eleitoral, “mas depois que nós 

controlamos a partir do que temos aprendido sobre os eleitores, não sobrou muito para 

os efeitos contextuais” (King 1996, p.160, grifo do autor). A resposta de Agnew à King 

foi: 

A alternativa de King [à análise contextual] é individualismo ontológico 

(e metodológico). A Geografia [segundo King] se refere a como os 

indivíduos se distribuem espacialmente e são distribuídos em agregados. 

É um monumento a nossa ignorância que dispersão e agregação limitem 

as possibilidades de se fazer inferências sobre escolhas e atos individuais. 

Entretanto, uma vez que descobrimos  o que determina as  escolhas 

individuais, não há mais necessidade de se preocupar com isto [a 

geografia]. Explicação e generalização são o mesmo.  Mas o meu ponto é 

que nós nunca poderemos explicar satisfatoriamente o que move as 

escolhas e ações individuais a menos que situemos os indivíduos no 

contexto sócio-geográfico de suas vidas...  Em outras palavras, as causas 

das crenças e ações políticas dos indivíduos são organizadas 

geosociologicamente. (Agnew 1996b, p.165, tradução nossa) 

 

Agnew refuta o argumento de que o efeito vizinhança é um “desvio do padrão 

nacional que define o comportamento eleitoral normal” (1996b, p.167). Para Agnew 

(apud Johnston & Pattie 2006, p.42) a lógica se inverte: haveria várias “geografias” do 

voto, construídas de baixo para cima. Elas seriam resultantes de uma miríade de 

processos locais, ligados a processos que operam em outros lugares e noutras escalas  

talvez mais fortes em alguns locais que em outros  ao invés de ser resultantes de um 

padrão nacional ou regional, com alguns desvios locais.  Os processos que permanecem 
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ativos por um longo tempo podem ser agregados em padrões nacionais como, por 

exemplo, nas clivagens de classes.   

Agnew enfatiza que se deve observar a soma do grande número de processos 

locais interativos.  Por causa dessa interação, lugares similares tendem a ter resultados 

eleitorais similares, os padrões de voto, mas é a agregação que importa. Segundo ele os 

padrões de voto por classe não são impostos aos lugares por um processo nacional 

constante, mas ao contrário, são impostos pelo somatório de uma variedade de 

processos locais.  Ainda que as interações possam ser potencializadas em grande parte 

pela mobilidade espacial da população e pela penetração da mídia nacional, mesmo 

assim são construídas sobre contextos sociais locais. (Johnston & Pattie 2006, p.42). 

A maior parte do trabalho empírico de Agnew foi sobre a Itália, onde ele 

encontrou suporte para o seu argumento nas consideráveis evidências que “as 

identidades, valores e preferências que inspiram tipos particulares de ação política .... 

estão inseridas nos lugares ou contextos geográficos onde as pessoas vivem suas vidas.” 

(Agnew 2002, 3 apud Johnston & Pattie 2006).   

Agnew afirma que os lugares têm um papel crucial na criação de atitudes 

políticas e conseqüentemente de comportamento eleitoral porque: 

 Os lugares representam a micro-geografia da vida e dão as bases para a 

maioria das interações sociais. Os Lugares são as arenas para a socialização 

política.  

 Esses lugares se inserem dentro de uma ampla divisão social do trabalho, e 

parte de sua característica é derivada das posições que ocupam dentro dessa 

estrutura sócio-econômica maior. 

 As redes de comunicação ligam os lugares e mediam fluxos de informação 

entre pessoas e lugares. 

 Todos os lugares estão inseridos em territórios nacionais, e seus 

representantes políticos junto às instituições nacionais são importantes tanto 

quando representam preocupações locais, como quando interpretam questões 

maiores para a população local. 

 As tensões gerais dentro das sociedades capitalistas  entre classes, gênero, 

grupos étnicos, e outros   são mediadas nos lugares, influenciando o “peso 

relativo e os vários significados associados às divisões sociais... e então, o 

apelo das diferentes ideologias não é o mesmo em toda parte”.  
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 Os movimentos políticos usam a geografia na busca de apoio eleitoral, ou de 

outra natureza, e adotam apelos relacionados a questões locais ou regionais 

para mobilizar esse apoio. 

O que Agnew chama de “perspectiva local” é baseado no argumento teórico da 

importância dos lugares, nas várias escalas, na criação das identidades políticas pessoais 

e na mobilização de apoio para os partidos políticos.  A concepção do contexto é mais 

abrangente, e envolve perspectivas individuais e perspectivas de grupo de acordo com 

as escalas de observação.  

Entretanto, há inúmeras dificuldades para a operacionalização de pesquisas que 

trabalhem em várias escalas, desde a individual até a nacional.  A concepção baseada 

nas redes de interação é, por outro lado, capaz de responder bem sobre o 

comportamento do eleitor, mas não tem capacidade de responder sobre o efeito desse 

comportamento no grupo social (conjunto de indivíduos que moram em determinado 

Lugar). O Quadro 1 apresenta o que consideramos as principais características que 

diferenciam as linhas de pesquisa apresentadas.   

 

Quadro 1  Linhas de Pesquisa sobre o Contexto como Determinante 

do Voto 
 

                Linha 
 

Características 

Perspectiva Individual 
(Espaço Social e Espaço Vivido) 

Perspectiva de Grupo 
(Espaço Vivido) 

Fonte de Dados 

 
Levantamentos Estatísticos Amostrais 

(dados de surveys) 
 

Eleições  

Objeto de 
Investigação 

Processo de Decisão do Eleitor 

 
Tendência do Eleitorado e Ação dos 
Partidos sobre grupos de eleitores 

 

Método 
Estatístico, Cartográfico e Estatístico 

Espacial 

 
Estatístico, Cartográfico e Estatístico 

Espacial 
 

Argumento 

 
Redes de Interação Social influenciam o 

comportamento eleitoral 
 

O contexto geográfico influencia o 
comportamento eleitoral 

Escala Geográfica Local Local a Global 

 
Fonte: elaboração da autora. 

 

Os argumentos de Agnew (1996a) sobre o Contexto-como-Lugar, e de Johnston 

e Pattie (2006, p.62) sobre os Efeitos Contextuais, que se inserem na linha da 



37 
 

perspectiva de grupo (espaço vivido), apresentada no quadro anterior, serão tomados 

como base conceitual de sustentação desta pesquisa empírica. 

 

1.3 Mudanças na Base Eleitoral de grandes Partidos  

 

Nesta seção apresentamos uma síntese do debate acadêmico sobre as mudanças 

na base eleitoral de Lula, que teve início com a sua reeleição, em 2006. O que se 

observou na reeleição, é que o percentual de votos havia diminuido nos municípios das 

regiões centro-sul do país, onde sempre alcançava bons resultados, e aumentado 

significativamente nos municípios das regiões Norte e Nordeste. Algumas hipóteses 

foram testadas para explicar como Lula se reelegeu tão facilmente, apesar do 

envolvimento de seu governo em sucessivos escândalos de corrupção. A maioria delas 

atribuiu grande parte do sucesso nas urnas às políticas sociais implementadas no 

primeiro mandato, em especial ao programa Bolsa Família (BF). Essa e outras 

avaliações sobre a mudança na base eleitoral de Lula em 2006 são apresentadas em  

1.3.1. 

Pesquisamos também se houve ocorrência de mudanças deste tipo na base 

eleitoral de grandes partidos em outros países nas últimas décadas. Selecionamos  

estudos sobre eleições nacionais no Reino Unido, nos Estados Unidos e na França, 

descritos em 1.3.2. Estes estudos analisam e comparam várias eleições e, ainda que 

empreguem cada qual uma metodologia, todas elas são baseadas em análises 

geoespaciais.  Os resultados indicam que mudanças na base eleitoral de grandes partidos 

(eleições nacionais) não têm sido incomuns nas últimas décadas, além de ocorrerem 

com mais frequência a partir de 1980.   

 

1.3.1 Lula e o Partido dos Trabalhadores 

 

Apresenta-se a seguir as constatações de (Nicolau e Peixoto (2007a; 2007b),  

Zucco (2006; 2008), Power e Hunter (2007),  Carraro et al. (2007) etc), considerados 

relevantes para a discussão desta tese, especificamente no que se refere a relação entre 

as mudanças na base eleitoral de Lula e o Bolsa Família, e a tendência de interiorização 

do voto dos candidatos à reeleição. Estas questões retornarão à discussão no Capítulo 5, 

quando investigaremos a relação entre padrões regionais e políticas públicas.   
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BOLSA FAMÍLIA 

 

Nicolau e Peixoto (2007a) analisaram as votações municipais de Lula em 2006 e 

2002 em relação ao tamanho dos municípios, à região geográfica, à necessidade social 

da população e ao montante transferido pelo programa Bolsa Família. Pela comparação 

entre a percentagem dos votos de Lula nas quatro votações e o tamanho da população 

dos municípios, constatam que em 2002 a percentagem aumenta com o tamanho, e em 

2006, as percentagens mais altas ocorrem nos municípios na faixa de 10 a 20 mil 

habitantes. Inferem que o padrão analítico entre urbanização e votos por Lula havia sido 

alterado.  

Em relação à necessidade social e a extensão do Bolsa Família, concluiem que a 

associação é positiva: “Os dados revelam uma forte associação negativa entre os dois 

indicadores (r=.-0,83). Ou seja, quanto mais pobre é o município, mais recursos per 

capita ele recebeu do Bolsa Família” (Nicolau & Peixoto 2007a, p.21).  Em seguida, 

expandem a análise relacionando o Bolsa Família e a votação por Lula: 

A associação entre o percentual de votos obtidos por Lula e os gastos do 

Bolsa Família é expressiva: r = 0,72 no primeiro turno e r = 0,69 no 

segundo turno. Esses números indicam que Lula obteve percentualmente 

mais votos nos municípios que receberam mais recursos per capita do 

Bolsa Família (Nicolau & Peixoto 2007a, p.21).    

 

Num segundo artigo Nicolau e Peixoto (2007b) reforçam as análises e 

conclusões do primeiro. Formulam a provável cadeia de causalidade em três tempos: (1) 

em 2002 Lula tem votação bem distribuída no país, mas alcança melhores resultados nas 

áreas mais desenvolvidas; (2) ao longo do mandato implementa uma série de programas 

dirigidos às cidades menos desenvolvidas com expressivos benefícios distribuídos pelo 

Bolsa Família; (3) em 2006, as áreas que mais se beneficiaram das políticas 

implementadas votam no candidato que as implementou. 

Com quatro modelos de regressão os autores comparam a influência da região 

geográfica, da renda média per capita municipal e do Bolsa Família, sobre as votações 

de Lula e Alckmin nos dois turnos de 2006.  Tomam como variável para dimensionar o 

efeito do Programa a razão entre o total de benefícios recebido pelo município no 

período de 2003 a 2006, e a população municipal estimada em 2006. Confirmam: “o 

grau de desenvolvimento social, os valores do programa Bolsa Família e a Região em 

que o município se situa foram fundamentais para explicar a variação dos votos na 

disputa presidencial” (Nicolau & Peixoto 2007b, p.17).   
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Hunter e Power (2007, p.49) destacam a mudança geográfica e a mudança 

social: Lula passou a receber mais votos de eleitores com menor educação formal, 

perdendo voto entre os mais ricos e mais instruídos. Usam os estados como unidade de 

análise, dados de surveys e de boca-de-urna para chegar a essas conclusões. Os autores 

creditam a mudança às políticas sociais do governo Lula, especialmente ao Bolsa 

Família, por trazer benefícios imediatos, concretos e visíveis. Essas mudanças se 

refletiram geograficamente, com Lula ganhando folgadamente no Nordeste e no Norte.  

Os autores entram no campo das percepções e avaliações ao discutirem os 

escândalos do governo Lula. Os mais pobres estariam menos informados e, quando 

informados, dariam menos relevância a eles. Citam pesquisa que mostrou que no 

Nordeste 43%  dos  entrevistados  aceitavam estar desinformados  sobre  o tema, em 

contraste com apenas 25% no Sudeste.  

Carraro et al. (2007) analisaram as votações nos municípios. Concordam com a 

tese geral de que Lula foi mais votado naqueles menos desenvolvidos,  pois a votação 

estava negativamente correlacionada com a renda  per  capita  do  município e 

diretamente  correlacionada com  a  taxa  mortalidade  infantil,  analfabetismo e a 

desigualdade.   

Entretanto, avaliam que o Programa Família não foi tão determinante para a 

vitória como afirmam Nicolau e Peixoto (2007b; 2007a) e Hunter e Power (2007). Para 

eles vitória de Lula decorre dos ganhos de bem-estar da população pobre, beneficiada 

pelas mudanças positivas que ocorreram na economia no primeiro mandato do governo 

Lula. Os autores constatam a existência de autocorrelações espaciais nas votações, e 

utilizam a técnica de regressão com controle espacial,  para capturar e modelar esses 

efeitos. Começam com análise do “modelo clássico” , que não controla os efeitos 

espaciais, e concluem que 

Os resultados indicam que a votação  de  Lula  é  sempre  inelástica  nas  

variáveis. A maior delas, em valor absoluto, é a renda per capita (e é a 

única cuja relação é inversa: um aumento de 1% na renda per capita 

diminui a votação do candidato em -0.154%), seguida pelas proxies de 

desigualdade (relação positiva com os votos  recebidos  pelo  candidato), 

Bolsa Família, densidade demográfica, mortalidade infantil, 

analfabetismo e distância da capital do estado. (Carraro et al. 2007) 

 

Argumentam, entretanto, que se deve avaliar também a percentagem de pobres 

no município, e calculam o Bolsa Família a partir dessa sub-população, os pobres.  A 

partir dessa lógica, criam mais duas variáveis, além dos atendidos pelo programa em 

relação à população total: os atendidos pelo programa em relação à população pobre e 
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em relação à população indigente. Comparam os três modelos variando apenas o 

indicador do Bolsa Família em relação a população (total, pobre e indigente).  

O modelo que usa o Bolsa Família sobre o total da população produz melhores 

resultados (considerando o valor de p), sendo que o modelo baseado no Bolsa Família 

sobre a população indigente não produz um resultado significativo para essa variável. 

Concluem que o impacto positivo do Bolsa Família, com o que chamam de devidos 

controles (regressão espacial), não seja tão espetacular e confiável estatisticamente 

quanto poderia parecer numa primeira análise. O trabalho agrega outras considerações 

sobre os reflexos positivos da economia no primeiro mandato, para as classes mais 

pobres: a inflação foi menor no nível de renda da cesta básica do que nos mais altos; a 

desigualdade foi reduzida.  

Zucco (2006) também conclui que a percentagem da votação dada a Lula em 

2002 não se correlaciona com a de 2006. Essa mudança teve, como esperado, 

implicações analíticas. Tomando como unidade de análise os estados, a correlação do 

IDH com a votação em 2002 era moderadamente positiva, mas a de 2006 passou a 

claramente negativa. Usando regressões OLS em sete modelos, conclui que o Bolsa 

Família foi um fator importante para a eleição de Lula.  

Em trabalho posterior  (Zucco 2008, p.40) expandiu a análise utilizando o  

município como unidade de observação e confirmou a conclusão do primeiro em 

relação ao Bolsa Família.  Tomou como variável para mensurar o efeito do Programa a 

estimativa da proporção municipal de famílias incluídas, no mês da eleição. Outras 

variáveis sócio-demográficas (IDH-M, população, raça e religião), econômicas (PIB 

municipal per capita, receita tributária municipal e dimensão do setor público) e 

políticas (municípios com prefeitos do PT, estados com governadores do PT e o 

percentual de votos obtido pelo PT nas eleições para prefeito em 2004) foram incluídas 

nos modelos.   

Marques et al (2007) analisaram os resultados das eleições usando os municípios 

e os estados como unidades de observação, também para aferir se o Bolsa Família 

influiu ou não sobre a votação de Lula. Concluíram que houve uma clara associação 

positiva, no segundo turno, entre o voto em Lula e o peso do Bolsa Família em relação à 

população do município. Concluíram também que essa associação ocorreu independente 

de características específicas dos municípios, como peso do eleitorado, porte 

populacional, predominância de população rural ou urbana, ser município da capital, 

pertencer a região metropolitana ou ser do interior.   
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Soares e Terron  (2008) analisaram a votação municipal de Lula em 2002 e 

2006, explorando conceitos, métodos e técnicas de análise geoespacial.  Confirmaram 

que Lula ainda recebe o apoio de suas bases anteriores, mas descobriram que os blocos 

regionais de municípios de alta votação em 2002 perderam a coesão em 2006, tornando-

se mais vulneráveis. Segundo os autores, desfez-se a hegemonia de Lula em bases 

geoeleitorais tradicionalmente coesas como os territórios metropolitanos mais populosos 

do Sul e Sudeste, e a região de municípios do sudoeste do Paraná e oeste de Santa 

Catarina.    

As análises espaciais delimitaram  uma nova e extensa coesão regional ao redor 

de municípios menos populosos e mais pobres, cujas dimensões territoriais ultrapassam 

as fronteiras estaduais e regionais. Mostraram, entretanto, que o ganho foi maior em 

extensão territorial do que em tamanho do eleitorado. Confirmaram que a participação 

da Bolsa Família sobre a renda local foi um determinante deste novo contorno das bases 

geoeleitorais, e o fator com mais peso na explicação das diferenças na votação 

municipal de 2002 para 2006.   

As pesquisas citadas utilizaram dados agregados por município, exceto Hunter e 

Power (2007) que tomaram os estados como unidade de análise. Os estudos com base 

em dados agregados têm limitações no que concerne a inferências sobre indivíduos. O 

trabalho de Lício, Rennó e Castro (2009) realizado com base em levantamentos 

amostrais de dados, livre da limitação dos dados agregados, confirmou o peso do Bolsa 

Família na vitória de Lula, ao nível individual. Testaram um modelo estatístico 

multivariado em amostra probabilística nacional utilizando o Barômetro das Américas 

de 2008. Os resultados da pesquisa fortalecem a hipótese de que os beneficiários do 

Programa tendem a votar mais em Lula, além de avaliar o Governo Federal e o trabalho 

do Presidente de uma forma mais positiva do que os não beneficiários.  Ressaltam, 

entretanto, que 

Apurar em que medida o Programa Bolsa Família contribuiu para a 

manutenção do Presidente Lula no poder não é apenas uma questão de 

identificar dividendos eleitorais de um Programa Federal. Passa pela 

análise da cultura política de uma nação tradicionalmente desigual que há 

muito tempo vinha oferecendo poucas possibilidades de mobilidade 

social. O Programa Bolsa Família representou uma nítida inflexão nesta 

tendência e, em que pese o fato de que ele só foi possível por conta da 

estabilidade econômica, de reformas estruturais anteriores e da conjuntura 

internacional favorável, tudo indica que os beneficiários do Programa 

Bolsa Família o vinculam diretamente à figura do Presidente. (Lício et al. 

2009, p.48) 
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 O peso das transferências do programa Bolsa Família como determinante de 

mudanças na base eleitoral de Lula e o componente de maior peso para sua reeleição foi 

constatado pelas várias pesquisas, que utilizaram bases de dados e métodos diferentes. 

Entretanto, somente duas eleições foram analisadas. Estas conclusões serão revistas à 

luz de uma análise mais abrangente, que inclui todas as eleições e a votação de outros 

candidatos.  

 

 

INTERIORIZAÇÃO (TENDÊNCIA PRÓ-GOVERNO NOS GROTÕES) 

 

Zucco (2008) sugere que a formação de uma nova base de apoio a Lula em 2006 

se deve, além da resposta pragmática ao Bolsa Família, a uma tendência pró-governo 

das regiões mais pobres.  Essa tendência não seria uma novidade, pois o PMDB e o 

PSDB começaram nas grandes cidades e expandiram suas bases eleitorais em direção 

aos municípios mais pobres do interior quando assumiram o poder. Nos períodos de 

José Sarney (1985 a 1989) e de Fernando Henrique (1994 a 2001), houve aumento 

significativo nas respectivas bancadas do PMDB e do PSDB no Congresso Nacional. 

Para Zucco, Lula teria se dirigido aos grotões pela mesma lógica, ou seja, a tendência de 

voto pró-governo nos municípios mais carentes do interior.  

A discussão sobre a guinada de Lula em direção aos grotões já havia sido 

mencionada por Soares e por Hunter e Power.  Soares (2006), tomando os estados como 

unidade de análise, associa a sua vitória  onde os partidos tradicionais de antigamente 

dominavam as eleições. Hunter e Power (2007) concordam com Soares que Lula passou 

a dominar os antigos grotões, e comparam sua votação à obtida por Collor em 1989. 

Essa análise “macro” foi feita com dados socioeconômicos agregados e estatísticas 

oficiais das eleições. Os autores comparam a “interiorização” ou “nordestização” das 

bases eleitorais atuais com o modelo típico do Brasil de 50 anos atrás, fazendo 

referência ao clássico Coronelismo, enxada e voto, de Vitor Nunes Leal (1949 apud 

Hunter & Power 2007). Para eles isso ainda se configura como uso da máquina pública 

para práticas de clientelismo. 

Zucco argumenta, entretanto, que o Bolsa Família e os programas que o 

precederam se distanciam das formas tradicionais de clientelismo por uma questão 

fundamental: “a elegibilidade para inclusão no programa é universal, incorporando 

todos aqueles que se enquadram em determinados objetivos e critérios mensuráveis.  
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Isso ´quebra` a relação de troca que é a essência do clientelismo” (Zucco 2008, p.45 

tradução nossa).    

Ainda que os analistas discordem sobre a associação do Bolsa Família a uma 

nova prática de clientelismo, concordam que a interiorização da votação de Lula decorre 

da tendência pró-governo nas regiões mais pobres, ou grotões, como ocorreu com 

Sarney e Fernando Henrique, segundo Zucco (2008);  e com Collor, segundo Hunter e 

Power (2007) que remetem à idéia de padrões do Brasil de 50 anos atrás. Esta hipótese 

será avaliada comparando os padrões de Collor (1989), Fernando Henrique (1998) e 

Lula (2006).  

 

1.3.2 Partidos do Reino Unido, França e EUA 

 

O Quadro 2 apresenta a grade de governantes e partidos que se sucederam no 

governo, nos últimos trinta anos, dos três países analisados (Reino Unido, Estados 

Unidos e França), ao qual acrescentamos o Brasil para comparações. 

  

Quadro 2  Governantes e Partidos Políticos - Reino Unido, EUA, 

França e Brasil (1979 -  2009) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fontes:  (Johnston & Pattie 2006; Martin 2008; Kim et al. 2003).  
 Elaboração da autora.  

(*)UDF   União pela Democracia Francesa (centro-direita), PS   Partido Socialista (centro-esquerda), 
UMP  Partido União por um Movimento Popular (centro-direita)  

Ano 
Reino 
Unido 

EUA França* Brasil 

.... .... .... .... .... 

2009 
G Brown 

P Trabalhista 
B Obama 

P Democrata 
N Sarkozy 

UMP 
 Lula da Silva 

PT 
2007 

G W Bush 
P Republicano 

2005 

T Blair 
P Trabalhista 

J Chirac 
UMP 

 

2003 

2001 

F H Cardoso 
PSDB 

2000 

B Clinton 
P Democrata 

1999 

1997 

1995 

J Mayor 
P Conservador 

1993 

F Miterrand 
PS 

I Franco 

1991 
G H W Bush 

P Republicano 

F Collor 
PRN 1990 

1989 

M Thatcher 
P Conservador 

 
 

 

Regime 
 Militar 

 
.... 

1987 

R Reagan  
P Republicano 

1985 

1983 

1981 

1980 J Carter 
P Democrata 

V G d´Estaing 
UDF 1979 

.... .... .... .... 
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No Reino Unido, o Partido Conservador governou sob a liderança de Margaret 

Thatcher (1979-1990), e de John Major, (1990-1997). O Partido Trabalhista governa 

desde 1997, com Tony Blair (1997-2007), e Gordon Brown, a partir de 2007.  Segundo 

Johnston e Pattie (2006, p.82), as consequências das políticas neoliberais do governo 

Thatcher, como desemprego, instabilidade e insegurança social, favoreceram a ascensão 

do Partido Trabalhista e um realinhamento eleitoral.   

No período do governo Thatcher a divisão nas preferências político-partidárias 

do norte e do sul se acentuou.  As tendências pró-Trabalhistas se fortaleceram no norte, 

enquanto os pró-Conservadores cresciam no sul. Entre 1979 e 1987 a diferenciação nos 

padrões do comportamento eleitoral em cada região aumentou significativamente. 

Pesquisas dos padrões de votos por classe social e das transferências de votos em cada 

distrito eleitoral não só confirmaram a divisão, como revelaram variações de 

comportamento subjacentes a esses padrões regionais. Os membros de qualquer classe 

pesquisada apresentavam-se mais propensos a votar no Partido Trabalhista nas regiões 

do norte do que no sul; e nas áreas urbanas e industriais, em detrimento das áreas 

suburbanas, das pequenas cidades e das áreas rurais. O mesmo fenômeno acontecia com 

os eleitores que mudavam de partido: tendência trabalhista forte no norte, e a 

conservadora, no sul.  Esse fenômeno passou a ser objeto da agenda de pesquisa sobre 

os efeitos que poderiam ter, no comportamento eleitoral, o contexto geográfico (em 

escala regional) e a vizinhança (em escala local).   

A relação entre o comportamento eleitoral e geografia econômica também foi 

estudada. O voto retrospectivo baseado na avaliação de resultados da política econômica 

do governo parecia se confirmar. Segundo essa perspectiva a tendência dos eleitores do 

sul era de recompensar o governo Conservador votando no Partido, independente de 

classe social, devido à prosperidade da região e ao crescimento do setor de serviços. Já 

nas regiões do norte, com sérios problemas econômicos, a tendência dominante em 

todas as classes era a de punição do governo em exercício, negando-lhe o voto. 

As pesquisas mostraram que a fenda aberta foi sendo gradativamente revertida 

nos anos 90 devido a dois motivos principais: as variações inter-regionais no 

desenvolvimento econômico, que alteraram os contextos locais, e a moderação do 

Partido Trabalhista. Os Trabalhistas procuraram moderar a sua imagem diante dos 

eleitores, passando uma idéia de um partido bom para todas as classes, além de capaz e 

forte o suficiente para governar.  Para Johnston e Pattie  (2006, p.87)  a região ainda é 



45 
 

um componente significativo nos padrões de voto no Reino Unido, entretanto, não tão 

substancial quanto nos anos 80,  como mostraram as análises das eleições  de 1992, 

1997, 2001 e 2005.   

Pierre Martin (2008, p.157) analisou as eleições presidenciais na França desde 

1965, observando particularmente os regimes de permanência e de evolução da 

geografia eleitoral segundo as grandes tendências políticas. A análise foi feita a partir 

dos resultados eleitorais e de mapas do percentual de votos dos principais candidatos à 

Presidência, por departamento (unidade político-administrativa primária). O estudo 

segue a tradição francesa, que utiliza mais a cartografia eleitoral do que análises 

estatísticas espaciais.   

Na França, a constituição da 5ª República instituiu, em 1958, um sistema semi-

presidencialista em substituição ao regime parlamentarista anterior. O general Charles 

de Gaulle foi o primeiro presidente da 5ª República, eleito nesse ano e reeleito em 1965. 

De Gaulle renunciou em 1969, e novas eleições foram convocadas.  Elegeu-se o gaulista 

Georges Pompidou. Na seqüência foram eleitos Valérie Giscard d´Estaing em 1974 

(UDF), François Miterrand (PS) em 1981, Jacques Chirac (RPR/UMP) em 1995 e 

Nicolas Sarkozy (UMP), em 2007.
6
  

As eleições de 1974 e 1981 se caracterizaram pelo confronto entre a direita não 

gaulista de Valérie Giscard d´Estaing (centro-direita com tendência democrata-cristã) e 

a união das forças de esquerda liderada por François Miterrand (socialista); com vitória 

do primeiro em 74 e do segundo em 81. Até 1974 vinha se mantendo o padrão 

tradicional de distribuição geográfica das forças políticas, comparável à geografia do 

referendo constitucional de 1946. Esse padrão se resume, grosso modo, a uma divisão 

do tipo norte-sul, com o domínio da direita no centro-norte, e da esquerda no centro-sul 

e no extremo norte. 

Em 1981-84, entretanto, a vitória de Miterrand e da esquerda nas eleições 

legislativas, definiram um realinhamento que mudou significativamente a estrutura 

social e geográfica das bases eleitorais.  Pela primeira vez o conjunto da direita foi 

minoritário num primeiro turno de eleição presidencial.  O padrão norte   sul/extremo 

                                                 
6
 Partidos: UDF – União pela Democracia Francesa (partido de centro-direita não gaulista, fundado por 

iniciativa de Giscard d´Estaing, em 1978); PS – Partido Socialista (partido de posicionamento político de 

centro-esquerda, na linha social-democrata, é um dos principais paridos da França, criado em 1969); RPR  

Reagrupamento para a República (partido que reuniu a esquerda e a direita gaulista, fundado por 

iniciativa de Jacques Chirac, em 1976); UMP  Partido União por um Movimento Popular (partido liberal 

de centro-direita, que incorporou o RPR, criado por iniciativa de Jacques Chirac especificamente para as 

eleições de 2002).  Observação: até 2002 a duração dos mandatos era de 7 anos, passando a quinquenal a 

partir de 2007.  
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norte foi descaracterizado pela predominância da esquerda em todo o país. A partir de 

então, a geografia eleitoral das forças de direita e de esquerda acompanhou, segundo 

Martin (2008, p.180), a evolução das principais transformações sociológicas do 

eleitorado e as mudanças da agenda política, revelando novos fatores de clivagem.   

Um novo padrão foi se estabelecendo gradativamente, com tendências mais 

próximas de uma divisão leste-oeste. Primeiramente observou-se uma migração 

progressiva do voto de esquerda para o Oeste do país, particularmente relacionado com 

o declínio da prática religiosa católica. Em seguida, ao final dos anos 80, a esquerda 

perde o voto dos trabalhadores do extremo Norte e do Leste, abrindo espaço para a 

conquista dos eleitores pela direita e extrema direita. A ordem eleitoral estabelecida pela 

esquerda em 1981 começou a enfraquecer em 1995, com o retorno da direita gaulista de 

Jacques Chirac, até ruir em 2002 e 2007, com a derrota nas duas eleições.  A extrema 

direita, que ganhou força em 2002, enfraquece em 2007.  Esse movimento em favor da 

direita coincide com a entrada da questão da imigração na agenda política, depois de 

1981.   

Nos Estados Unidos o seccionalismo sempre teve um papel central nos debates 

sobre política, devido à cisão entre o norte e o sul do país no período da Guerra Civil 

(1861-1865).  Essa divisão sobreviveu intacta por quase um século. Os dois partidos 

principais, o Partido Republicano e o Partido Democrata, têm alternado a administração 

dos Estados Unidos.  Desde 1981 a seqüência de Partido (Presidente) tem sido: 1981   

1989, Republicano (Ronald Reagan); 1989   1993, Republicano (George H. W. Bush); 

1993  1997 e 1997 a 2001, Democratas (Bill Clinton); 2001  2005 e 2005 a 2009, 

Republicano (George W. Bush); e novamente Democratas (Barack Obama) em 2009. 

Recentemente, a análise de quatro eleições presidenciais sucessivas, realizadas 

no período de 1988 a 2000, revelou mudanças nas bases eleitorais dos dois partidos, 

consideradas significativas. Kim, Elliot e Wang (2003) analisaram os padrões espaciais 

com base nos resultados eleitorais agregados por unidades político-administrativas de 

segunda ordem (counties) e descobriram que a concentração espacial das bases 

aumentou tanto ao nível nacional, quanto regional. Em geral, os counties mostraram 

uma tendência de aumento no agrupamento de votação similar em unidades geográficas 

mais próximas umas das outras.  Quanto às mudanças regionais, os Democratas foram 

gradativamente ganhando mais apoio no Leste dos Estados Unidos e nas áreas urbanas, 

enquanto os candidatos Republicanos conquistavam cada vez mais eleitores do Oeste e 

das áreas rurais.   
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Kim, Elliot e Wang (2003) também examinaram a eficácia de dois modelos de 

voto associados aos efeitos do contexto geográfico. Testaram hipóteses sobre o modelo 

de avaliação de desempenho ou retrospectivo, no qual o eleitor vota de acordo com a 

avaliação que faz da administração do Partido no governo, e sobre o modelo de 

prioridades ou issue-priority, no qual o eleitor se identifica com os partidos políticos de 

acordo com as prioridades e políticas propostas.  Chegaram algumas conclusões sobre o 

modelo de voto nas eleições presidenciais de 1988 a 2000, que são  resumidas a seguir: 

 Alguns aspectos da teoria da escolha com base em temas prioritários ou 

issue-priority foram confirmados: nos Estados Unidos as preocupações com 

o desemprego são mais associadas aos Democratas, e de fato os eleitores 

americanos em áreas com altas taxas de desemprego apresentaram uma 

tendência maior em apoiar os Democratas.   

 Por outro lado, a posição ideológica dos partidos americanos tem se 

aproximado cada vez mais do centro, o que pode ter tornado as diferenças 

entre eles menos perceptíveis aos eleitores; e as baixas taxas de desemprego 

e de inflação da "nova economia" americana dos anos 90 podem ter 

diminuído a relevância das questões econômicas como determinante do voto.   

 A teoria do voto retrospectivo foi confirmada apenas para a eleição de 1996, 

quando Bill Clinton concorreu ao segundo mandato, mas a série histórica 

analisada não é abrangente o suficiente para sustentar essa afirmação.  

 Ainda assim os resultados são consistentes com trabalhos anteriores (de 

Nadeau e Lewis-Beck  (2001 apud Kim et al. 2003, pp.758-759) que 

constataram uma tendência dos eleitores serem mais retrospectivos em 

eleições onde o candidato em exercício concorre a um segundo mandato, do 

que em eleições em que o candidato não concorre.     

Assim como Johnston e Pattie (2006),  Kim, Elliot e Wang (2003) também 

utilizaram a análise espacial econométrica como método de pesquisa, sendo que aqueles  

utilizaram dados dos surveys eleitorais nacionais georeferenciados e dados ecológicos e 

esses, só análise ecológica.  Kim, Elliot e Wang (2003) ressaltam que a literatura 

americana em ciência política tem investigado pouco os resultados das eleições 

presidenciais ao nível de counties, unidades espaciais mais ricas para a exploração de 

padrões espaciais do voto. Concluem: 
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Acreditamos que as tendências espaciais nos votos Democratas e 

Republicanos revelam elementos importantes da política Americana 

contemporânea. Os alinhamentos regionais estão vivos e bem delineados 

nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. O aumento na 

concentração geográfica do apoio aos dois partidos principais e o 

conseqüente fortalecimento dessas coalizões centrais sugere uma 

crescente polarização em termos de partido e ideologia, e ajuda a ilustrar 

a crescente relevância dos Democratas para as minorias étnicas e raciais, 

e a homogeneidade bem marcada dos Republicanos. (Kim et al. 2003, 

p.758). 

 

Acreditamos que haja relação entre essas mudanças de padrões geosociais e as 

transformações do último quarto de século. As rupturas e transições recentes foram 

muito intensas e vêm re-configurando o sistema-mundo em suas dimensões social, 

econômica e geopolítica.
7
 
 
O modelo de organização da economia mundial passou a ser 

baseado em medidas econômicas neoliberais e na globalização financeira.
8
 O período 

testemunhou a crise dos regimes socialistas e o fim da ordem política bipolar, bem 

como a nova configuração territorial do Leste Europeu e da Ásia, dentre várias outras 

mudanças.  

A globalização financeira atingiu os países do sistema-mundo em diferentes 

estágios de desenvolvimento sócio-econômico e político, em especial os países 

periféricos.  A nova ordem econômica desestimulou o investimento produtivo e levou a 

diferentes graus de recessão econômica, empobrecimento da população, aumento das 

desigualdades, crise fiscal e degradação ambiental, segundo autores da linha crítica 

desse modelo, como Boron (2005).  Esse movimento, que teve início nos centros de 

                                                 
7
 A humanidade funcionou pela primeira vez como um sistema único no século XX.  Esse sistema, o 

Sistema-Mundo (SM), é um “metassistema” geográfico que se estabeleceu a partir do momento em que 

todas as terras foram distribuídas entre Estados territoriais e seus prolongamentos coloniais. Segundo 

Dollfus  (1993) o SM que emerge no fim do século XIX se distingue das economias-mundo dos séculos 

anteriores por ser planetário, e se compreende tanto por suas divisões e fechamentos de espaços 

geográficos, quanto pelo fluxo que os vinculam.  A maioria dos Estados nascidos do fim dos Impérios 

europeus nos anos 50, os países pobres batizados como o “Terceiro Mundo”, é palco das lutas de 

influências entre o Oeste capitalista e o Leste socialista.  A fase de grandes tensões impostas pela Guerra 

Fria é também uma fase de crescimentos exponenciais na economia, na demografia, na ciência e 

tecnologia e nas diferenças entre ricos e pobres. Segundo Dollfus  (1993, pp.33-34), na década de 80 os 

poderes centrais mundiais localizados na América do Norte, Europa Ocidental e Japão, com 16% da 

população mundial, intervêm em três quartos na formação do produto mundial, enquanto 5% do mesmo 

produto é partilhado entre 60% da humanidade, nos países periféricos.  Nesses pólos do SM estão as 

maiores empresas financeiras e industriais, os governos e as instituições com poder estratégico sobre o 

Mundo, os membros do G7, 90% dos novos conhecimentos, e assim por diante.  Dollfus (1993, p.39) 

destaca um nível intermediário entre o centro e a periferia, formado por Estados significativos em termos 

demográficos, extensão territorial, recursos ou lugares estratégicos, que exercem influência sobre seus 

vizinhos mais próximos. Cita como potências regionais China, Índia, Brasil, África do Sul, Austrália e 

Arábia Saudita.  
8
 Há posições controversas sobre esses dois itens, a começar pelo que seriam as medidas neoliberais e a 

globalização financeira, e quais as suas conseqüências para a economia mundial e para as economias 

estáveis, emergentes e periféricas. 
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poder do Atlântico Norte, com as medidas neoliberais implantadas na década de 80 

pelos governos de Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e de Margaret Thatcher, no 

Reino Unido, influenciou de maneira diferente o desenvolvimento sócio-econômico dos 

países centrais e periféricos.  

Mas como as mudanças teriam afetado os padrões de voto, ou acelerado 

mudanças mais radicais? A ciência política vêm mostrando que, nesse mesmo período, 

o modelo do voto retrospectivo econômico, com base em avaliações do desempenho da 

política econômica dos governos em exercício, vem ganhando força por explicar melhor 

a escolha eleitoral. Esse modelo de voto econômico é quase sempre geograficamente 

orientado, porque a prosperidade econômica não se distribui de maneira homogênea nas 

sociedades capitalistas, e o processo de desenvolvimento determina tanto desigualdades 

sociais, quanto uma geografia econômica altamente desigual e inconstante.  

Como algumas áreas são mais penalizadas do que outras, a responsabilidade por 

tal situação, assim como a demanda por melhorias, recai sobre o poder público, e se 

reflete no comportamento eleitoral. Assim, é natural que as intensas transformações do 

período tenham acarretado mudanças expressivas na geografia econômica dos países em 

geral. Mas há diferenças substanciais entre o impacto que tiveram em países centrais, 

emergentes e periféricos. A magnitude do impacto, segundo a teoria do contexto, 

dependente do que se encontra em cada local. Nos três casos apresentados a seguir, 

mesmo sendo países desenvolvidos, não só mostraram padrões geograficamente 

orientados de voto, como também inversões (Reino Unido e França) e aumento na 

regionalização (Estados Unidos) destes padrões.   

O Brasil passou por muitas mudanças nesses trinta anos. O retorno ao regime 

democrático, a reorganização das forças políticas nacionais e dos movimentos sociais e 

outras transformações sociais, econômicas e demográficas certamente influenciaram, e 

sofreram influência do contexto geográfico, determinaram e foram determinadas pelas  

escolhas eleitorais. Nesse contexto imaginamos que outros territórios eleitorais a serem 

analisados no período apresentem, tal como na votação de Lula em 2006, padrões 

regionais expressivos, associados ao contexto expresso pela geografia econômica do 

país à época. 
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Capítulo 2  

Metodologia da Análise GeoEspacial 
 

Nas últimas décadas, a Análise Geoespacial vem agregando expertise através  de 

pesquisas interdisciplinares. Essa difusão decorre, em boa parte, da crescente 

disponibilidade de bases de dados georeferenciadas e de sistemas computacionais com 

funções de análise espacial, tanto comerciais como de livre acesso. Muitos destes 

procedimentos são descritivos ou exploratórios, mas os recentes avanços em 

modelagem espacial e procedimentos de estimação, em métodos inferenciais, e em 

instrumentação computacional, permitem modelar conjuntos de dados espaciais 

relativamente grandes e complexos. (Smith et al. 2007) 
9
  

Os conceitos de heterogeneidade espacial e de dependência espacial estão na 

base da análise geoespacial e têm origem, respectivamente, na variedade de paisagens 

da superfície terrestre e nas similaridades regionais que estas paisagens podem 

apresentar. A dependência espacial foi enunciada por Tobler e ficou conhecida como a 

Primeira Lei da Geografia.  Tobler afirma que todas as coisas são relacionadas, mas as 

mais próximas interagem mais do que as mais distantes. A magnitude dessa relação 

pode ser medida usando estatísticas de autocorrelação espacial (Cliff e Ord 1981 apud 

Smith et al. 2007, p.44). 

Há teorias e pesquisas, como as discutidas no capítulo anterior, que sustentam 

que o comportamento eleitoral apresenta, em muitas circunstâncias, uma dependência 

espacial. Nessa tese empregamos o conceito de dependência espacial como base da 

análise empírica. Este capítulo trata dos  métodos de estatística espacial que são 

                                                 
9
 Análise Geoespacial, ver  (Luc Anselin 1999; Anselin et al. 2004; Bailey & Gatrell 1995; G. Câmara & 

M.S. Carvalho 2002; G. Câmara et al. 2002; Gilberto Câmara et al. 2002; Câmara et al. 2001; Camargo et 

al. 2002; Fotheringham et al. 2000; Fucks et al. 2002; Smith et al. 2007).  Observações sobre a diferença 

entre Análise Geoespacial como ciência e método, e entre método estatístico e método estatístico 

espacial: Os métodos de análise de dados estatísticos são chamados Métodos Estatísticos, apesar de que a 

expressão é empregada também num sentido mais amplo, para designar a Estatística como um todo. A 

teoria matemática que serve de base a esses métodos é a Teoria Estatística ou Estatística Matemática.  

Assim como a Estatística, a Análise Geoespacial é também ciência e método.  Há referências na literatura 

sobre essa ciência como Ciência Espacial, Geomática ou Geografia Quantitativa, guardadas algumas 

diferenças de abordagem que dependem da corrente de pensamento do autor. O método, ou seja, o 

conjunto de técnicas de análise de dados espaciais, pode ser encontrado na literatura como Análise 

Geoespacial, Análise Espacial ou Análise de Dados Espaciais, indistintamente.  A teoria matemática que 

sustenta tanto a ciência como o método é a Estatística Espacial ou Econometria Espacial.  A diferença 

entre estatística espacial e econometria espacial segue a divisão clássica, sendo que os métodos 

econométricos espaciais tratam da incorporação da interação espacial e da estrutura espacial nas análises 

de regressão  (Luc Anselin 1999). 
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empregados para medida e modelagem desta dependência: as estatísticas de 

autocorrelação espacial global e local, para delimitação dos territórios eleitorais e 

comparação de bases eleitorais, e as regressões espaciais, para inferências sobre a 

relação entre votações e indicadores sócio-econômicos.  

A primeira seção trata das dificuldades operacionais para a aplicação do conceito 

de Base Eleitoral, e da proposição do Território Eleitoral, cluster de municípios de alta 

votação percentual, como a componente espacial destas Bases. O estudo depende da 

identificação dos territórios, que são chave para a análise, exploração e comparação das 

mudanças ocorridas entre pleitos de uma mesma eleição, entre eleições, e entre 

candidatos.   

A segunda seção trata do conceito de proximidade espacial, e das definições 

operacionais que possibilitam a medida da dependência espacial. Apresenta as 

estatísticas de autocorrelação espacial com base no método de Moran Global e Local, 

utilizadas nesta pesquisa. A terceira seção explica como os territorios eleitorais serão 

interpretados com base nas estatísticas de Moran Local. Regressão espacial é o tema da 

quarta seção, que trata apenas dos modelos utilizados. Informações adicionais sobre 

regressão espacial podem ser conferidas no Apêndice A2, que traz uma aplicação do 

método utilizando o sistema GeoDa.    

 

2.1 Base Eleitoral e Território Eleitoral 

 

O termo base eleitoral é freqüentemente empregado como referência a grupos de 

eleitores que apóiam, sistematicamente, determinado partido ou candidato, e que são 

identificados pelo local onde vivem, por características sócio-econômicas semelhantes, 

ou por ambos. Tomamos como referência a discussão de Johnston e Pattie sobre os 

processos de aprendizado político para explorar o conceito de base eleitoral e sua 

associação ao lugar.   

Johnston e Pattie (2006, p.62) partilham da corrente teórica que argumenta que 

as atitudes políticas e suas conseqüências, o comportamento político, refletem o 

contexto dentro dos quais foram aprendidos. Se os processos de aprendizado político 

são associados aos lugares, ocorrem numa ampla gama de contextos diferentes, e em 

várias escalas espaciais, então eles se consolidam como padrões geográficos de voto, ou 
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seja, diferenças espaciais na natureza e no grau de apoio a partidos e candidatos 

políticos que não podem ser explicadas somente pelas características dos indivíduos.  

Mas como essas influências operam? Haveria dois conjuntos de processos. O 

primeiro é baseado nos contatos entre os indivíduos que não agem formalmente como 

representante de qualquer partido. Trata-se das várias formas de interação social que 

ocorrem nos domicílios, na vizinhança, nos locais de trabalho ou noutras redes sociais, 

discutidas no capítulo anterior. O segundo conjunto de processos se refere à ação dos 

partidos políticos, e associamos sua descrição aos processos que seriam responsáveis  

pela composição das bases eleitorais. 

Os autores distinguem dois processos independentes mas interrelacionados. O 

primeiro, que opera ao longo prazo, é o processo pelo qual os partidos procuram ganhar 

a confiança e a identificação do eleitorado para que tenham apoio consistente nas 

eleições.  O segundo processo é o de mobilização ao curto prazo, e tem por objetivo o 

voto do maior número de eleitores possível nos pleitos.  Ambos podem ser associados a 

efeitos composicionais (sociológicos), na medida em que os partidos procuram 

sensibilizar determinados segmentos da sociedade, em detrimento de outros; mas 

mesmo assim o efeito será fortemente baseado em contatos locais, que por sua vez 

produzem efeitos contextuais (Johnston & Pattie 2006, p.54).   

Destacam três tipos de ação dos partidos que podem ser espacialmente 

diferenciadas, e ao nosso ver determinantes para a constituição de bases eleitorais: a 

mobilização de ativistas ou militantes, a promoção de interesses setoriais e as 

campanhas eleitorais. Os membros do partido têm que mobilizar eleitores que atuem 

como militantes ou ativistas. Esses representantes, ativamente envolvido nas redes 

sociais de determinada área, trabalham em favor da causa ao longo prazo, e para 

convencer os eleitores do valor do voto no partido, ao curto prazo.  Quanto mais 

ativistas um partido tem numa área, em relação aos seus oponentes, melhor capacitado 

ele estará para ganhar comprometimento e apoio, e a criar bases eleitorais fortes (Seyd e 

Whiteley 1992, Whiteley, Seid e Richardson 1994 apud Johnston & Pattie 2005). A 

geografia da organização ativista pode determinar diferenças no padrão de apoio ao 

partido.  

Alguns lugares se tornam favoráveis a determinados partidos políticos por causa 

da intensidade do trabalho de seus ativistas ou militantes. Enquanto essa força de 

mobilização permanece ativa, o Partido é capaz de estabelecer e ampliar bases 

eleitorais, conquistar governos locais e construir as fundações para o sucesso em 
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eleições gerais. Mas apesar da presença de ativistas ser condição necessária para a 

mobilização do apoio ao partido em determinada área, pode ser insuficiente.  

Quanto à promoção de interesses setoriais Johnston e Pattie (2005, p.57) 

ponderam que o eleitor pode, independente da atuação de ativistas, querer evidências de 

que o partido vai promover seus interesses. Um partido irá, provavelmente, se sair 

melhor numa área se estiver afinado com os assuntos mais imediatos e relevantes para a 

maioria de seus residentes, e se puder proclamar que já foi bem sucedido na promoção 

de suas causas.  Por outro lado, variações locais nos padrões de voto podem emergir por 

causa de diferentes padrões de campanha feita pelos partido.  No Brasil, por exemplo, 

além do Horário de Propaganda Eleitoral Gratuita (HPEG) e das mensagens pela mídia, 

cujo apelo é nacional, os partidos e candidatos fazem campanha eleitoral focalizada em 

áreas onde têm a maior chance de conseguir apoio.  

Cada partido tem um apelo diferente junto ao eleitorado, com certos grupos mais 

propensos que outros em dar apoio: um partido que apela para os trabalhadores nas 

indústrias de manufatura tem mais chances de construir uma ampla base eleitoral nas 

cidades do que outros, por exemplo, e certamente mais do que nas áreas rurais. Em 

algumas áreas, onde os seus apoiadores formam uma ampla maioria do eleitorado, deve 

ser possível contar com a vitória sem muita atividade apenas garantindo que eles 

compareçam para votar. Em outras áreas, o seu apoio, de acordo com a composição 

social do eleitorado, pode ser tão pequeno em relação ao eleitorado local que o partido 

não tem chance de vitória.  

Numa terceira categoria de lugar, é possível que mais de um partido tenha 

chances de ganhar. Como os recursos de campanha têm que ser espacialmente 

racionalizados, são alocados naqueles lugares onde o potencial de retorno em termos de 

votos tende a ser maior. Na medida em que as campanhas são eficazes, então a 

geografia da campanha também se refletirá na geografia dos resultados eleitorais. 

Ainda que referências como esta de Johnston e Pattie, a respeito de processos 

que atuam para obtenção e consolidação do apoio aos partidos políticos, sejam 

recorrentes na literatura sobre comportamento eleitoral,  não se encontrou referência a  

parâmetros para operacionalização do conceito de base eleitoral em pesquisas 

empíricas. Para fins desta pesquisa foi estabelecido o território eleitoral como 

componente espacial da base eleitoral. Através deste construto é possível a localização, 

caracterização, dimensionamento e comparação das regiões ou locais de maior apoio ao 

candidato em cada eleição.  
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A adoção do conceito de território levou em conta uma concepção mais recente, 

proposta pela geografia, associada à idéia de territórios construídos e desconstruídos 

continuamente pela ação de indivíduos ou grupos que exercem algum tipo de domínio 

ou poder em determinada área. Nesta linha são discutidas territorialidades como a da 

prostituição, do tráfico, dos trabalhadores sem terra, e outras formas de domínio 

territorial não estatal.  A seção seguinte trata da escolha do município como unidade 

espacial de análise, e unidade para composição dos territórios eleitorais  

 

2.2 Escala Geográfica e Unidade Espacial de Análise 

 

A escala geográfica e o lugar são conceitos tradicionais da geografia, assim 

como espaço geográfico, território, região e outros mobilizados nesse estudo. A escala 

geográfica não é uma escala matemática, expressa por uma fração que indica a relação 

entre as medidas reais observadas e as respectivas medidas no mapa, tal como 

empregada na cartografia. Agnew, na definição do contexto-como-lugar, emprega a 

escala no sentido proposto por Boudon   (1991 apud I. E. Castro 2006, p.127), ou seja, 

como “estratégia de apreensão da realidade pela impossibilidade de apreendê-la in 

totum”.    

Assim, escala urbana, escala regional, escala nacional, escala local são tentativas 

de apreensão do mundo empírico, e a definição das escalas apropriadas para um estudo 

é um problema metodológico corrente na geografia. Trata-se da escolha dos recortes 

espaciais que permitem observar os fenômenos que lhes dão sentido, ou posto de outra 

forma, a definição de quantas e quais escalas são necessárias para revelar ou explicar o 

fenômeno que se pesquisa. No caso de uma pesquisa como esta, de abrangência 

nacional, se a análise for restrita a grandes recortes territoriais como os regionais, 

estaduais e até mesmo sub-regionais (meso e microregiões geográficas), o mundo 

empírico percebido pode ocultar ações e interações, fundamentais para explicar, o 

comportamento eleitoral que são mediadas em escalas maiores.  Por outro lado, se o 

detalhamento for excessivo, a diversidade de comportamentos locais pode obscurecer a 

percepção geral.  

 O problema que Agnew coloca é: quantas ampliações ou zoom devem ser 

suficiente para a compreensão de determinado fenômeno, com o maior detalhamento 

possível, sem que se perca a visão do todo? A escolha da escala geográfica de 

observação e da unidade espacial de análise faz parte de um conjunto de decisões 
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teórico-conceituais que integra metodologia da pesquisa. Bailey e Gatrell  (1995) 

observam que, do ponto de vista do método,  essas são questões de ordem prática, que 

estão na base de qualquer análise geoespacial e que nunca serão resolvidas por técnicas 

isoladas.  A decisão da escala depende, claramente, do fenômeno em estudo, dos 

objetivos da análise e da escala na qual os dados foram coletados.   Para os autores a 

decisão é, na maioria das vezes, dependente do julgamento e da experiência do analista.  

Nessa pesquisa propõe-se a detecção e a modelagem dos padrões espaciais a partir do 

recorte que está na base territorial da ação político-eleitoral: o município.    

O município é um recorte federativo com importante grau de autonomia que, 

como observa Castro (2006, p.134),  ganhou novas atribuições na Constituição de 1988, 

o que significa, consequentemente, recursos próprios e exigências crescentes de 

organizações da sociedade em torno de direitos da cidadania.  Na institucionalidade da 

política, e na escalas por ela privilegiada, coexistem duas aproximações de espaço 

político que nos interessam para a leitura dos territórios eleitorais: o espaço do político e 

as espacialidades dos cidadãos. O espaço do político necessita de recortes territoriais 

institucionalizados, fechados e estáveis, para implementação das alianças e ações da 

campanha eleitoral.   

Como ressalta Castro (2006, p.134),  a escala municipal é significativa do fazer 

político no espaço, e constitui um distrito eleitoral formal para prefeitos e vereadores, e 

informal para todas as outras eleições. Nesse sentido, o município praticamente se 

institucionaliza como espaço do político, o que justifica a sua proposição como unidade 

de análise dessa pesquisa. No que diz respeito as espacialidades dos cidadãos, 

entretanto, deve-se levar em conta, como observa Castro, que: 

 

Os atores sociais, mesmo atuando como cidadãos, inventam 

espacialidades singulares, podendo pertencer a espaços diferentes. Para 

Lévy, as relações práticas e mentais aos lugares e às áreas não se deixam 

facilmente fechar nos limites do político [no sentido de política e não de 

ator político], por mais democrático que seja. Nossos espaços 

transbordam ou se incham, eles opõem a fluidez à nitidez, o efêmero ao 

permanente, a rede ao território. (Lévy, 1991 apud I. E. Castro 2006, 

p.91). 

 

Como todo estudo baseado em unidades espaciais de análise, esse é um estudo 

ecológico. Desde o início do século passado já se tinha evidência de que as conclusões 

oriundas de dados agregados normalmente apresentam diferenças significativas em 

relação às conclusões derivadas da análise de dados individuais.  Falácia ecológica foi o 
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termo que passou a designar, desde os anos 50, a inferência de comportamento 

individual a partir de dados agregados.  

Nesse estudo a preocupação central não está na inferência do comportamento 

individual do eleitor.  O objeto em questão é o conjunto de eleitores que têm apoiado 

Lula, e as mudanças espaço-temporal ocorridas desde 1989. Nesse contexto, base 

eleitoral e território eleitoral já são definições que remetem a um conjunto de eleitores e 

não ao idivíduo. As inferências estatísticas e as conclusões da pesquisa devem ser 

interpretadas à luz dessa imposição metodológica. A seção seguinte trata da  

delimitação dos territórios eleitorais. 

 

2.3 Territórios Eleitorais com base em Mapas ou Estatísticas? 

 

Os mapas coropléticos são úteis para a análise visual de padrões espaciais. Nesse 

tipo de mapa, as áreas são classificadas por cores ou símbolos de acordo com  uma 

escala discreta baseada no valor do atributo de interesse em cada área.  As cores são 

atribuídas considerando-se a intensidade do fenômeno de modo que se perceba uma 

hierarquia nos dados. A definição dos intervalos de classe é feita com base em métodos 

estatísticos disponíveis na maioria dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG), mas 

os intervalos também podem ser estabelecidos a critério do analista.  Os números de 

classe, os intervalos de classe e as cores são selecionados para realçar o fenômeno em 

estudo. 

Os mapas da figura 1, por exemplo, mostram os padrões espaciais da votação de 

Lula em 2002 e 2006 (2º turno).  A variável observada (percentual de votos de Lula), é 

um atributo da unidade espacial município, e foi classificada em 4 categorias pelo 

método de quebras naturais. No exemplo foi empregado o método de quebra natural, no 

qual as classes são determinadas através do histograma, procurando os pontos de quebra 

na frequência ou mudanças na declividade do gráfico. Outros métodos de classificação 

são disponibilizados na maioria dos SIG, como os de intervalos de classes, desvio-

padrão ou quantis.    

As quatro categorias de Lula em 2002 e em 2006 não são comparáveis, pois 

foram classificadas pelos pontos de inflexão dos respectivos histogramas. Uma injunção 

inserida manualmente nos dois mapas, forçando a quebra entre a segunda e a terceira 

classe em 50% dos votos válidos, permite diferenciar os municípios em que Lula 
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recebeu a maioria absoluta dos votos, daqueles que ficaram abaixo desse patamar.  

Nesse sentido os dois mapas são comparáveis. 

As cores foram hierarquizadas de acordo com a intensidade da votação.  Os dois 

tons mais escuros identificam os municípios onde a votação de Lula superou 50% dos 

votos válidos. Surgem nitidamente dois padrões espaciais. O padrão de 2002, com áreas 

em tons mais escuros distribuídas por todo o país, representando os municípios em que 

Lula conseguiu os percentuais mais altos de voto.  Nessa escala cartográfica é difícil 

perceber se há algum tipo de regime espacial de concentração de votos que se diferencie 

da distribuição geral. O mapa de 2006, entretanto, mostra mesmo nessa escala um 

padrão bem mais concentrado e regional.  

 

Figura 1  Padrões espaciais da votação (%) de Lula em 2002 e 2006 

 

 

Os mapas coropléticos podem, por uma série de razões, levar a conclusões 

equivocadas, e por isso são instrumentos excepcionais para análises exploratórias 

iniciais, mas devem ser utilizados com cuidado. Um dos equívocos de leitura mais 

comuns ocorre pelo fato de que unidades muito grandes em área dominam a 

representação, como no caso dos municípios das regiões Norte e Centro-Oeste (figura 
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1).  Esses municípios são maiores em extensão territorial, mas são menos populosos e 

densos do que nas demais regiões do país. 
10

 

Nessa pesquisa os mapas foram utilizados para visualização e comparação  geral 

de padrões,  mas todas as análises foram feitas com base em métodos estatísticos 

espaciais. As estatísticas de autocorrelação espacial global e local, calculadas pelo 

método de Moran, foram empregadas na identificação, mensuração e comparação dos 

territórios eleitorais. Nesta seção apresenta-se um exemplo de interpretação dos 

territórios eleitorais de Lula em 2002 e 2006 com base em  Moran Global e Local.  A 

apresentação do método em detalhes técnicos está na seção seguinte.   

Os testes estatísticos I de Moran, ou Moran Global, para as duas votações (%) de 

Lula, fornecem estimativas que nos permitem comparar a concentração, ou dependência 

espacial, em 2002 e 2006, como pode ser observado na tabela 4. A diferença de padrão 

apresentada nos dois mapas anteriores foi traduzida em Índice: a autocorrelação espacial 

em 2006  (I= 0.81) é bem maior que em 2002 (I=0.54). 11    

 

Tabela 4    Teste  I de Moran ou Moran Global para os percentuais 

de voto de Lula * 

 

 

 
      * todos os valores significativos a  0.0001, com média  -0.0002 e desvio padrão 0.0080 

 

A interpretação é similar a da correlação estatística, sendo que os valores 

situam-se no intervalo entre 1, autocorrelação espacial positiva máxima, e -1,  

autocorrelação espacial negativa máxima;  e  0 equivale à ausência de autocorrelação 

espacial   (Smith et al. 2007).  Assim, quanto mais próximo de 1, maior é a 

autocorrelação espacial da votação. Mas como interpretar esta autocorrelação em termos 

de padrão em eleições presidenciais? Fazemos uma analogia com o jogo de xadrez. 

Os candidatos e partidos que concorrem às eleições presidenciais organizam 

estratégias territoriais de campanha em bases municipais. Na analogia proposta, os 

                                                 
10

 As pesquisas sobre o comportamento eleitoral podem se beneficiar muito de Atlas eleitorais nas etapas 

exploratórias.  Esses estudos, baseados na produção e análise de mapas, facilitam a identificação de 

padrões que ajudam na formulação de hipóteses para investigação.  Infelizmente a produção de Atlas 

eleitorais não faz parte da tradição brasileira, conforme visto no capítulo 1 
11 A significância dos testes de Moran é estimada por randomização, quando são processadas n 

permutações das observações e dos locais e calculadas a probabilidade da ocorrência do atual I dentre as n 

amostras.  O número de permutações pode ser estabelecido a critério do analista. Na randomização  foram 

processadas  9.999  permutações das observações e  dos locais e calculada a probabilidade da ocorrência 

do atual I das 10.000 amostras (as 9.999 permutações mais o I atual). 

  2002  2º T 2006  2º T 

LULA 0.53 0.81 
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municípios equivalem às casas do tabuleiro. As casas se diferenciam pelo tipo de peça 

que as ocupa, e rei, rainha, bispos, cavalos, torres e peões têm funções hierarquicamente 

diferenciadas. No jogo eleitoral as unidades político-administrativas municipais são 

territórios a conquistar,  que se diferenciam em importância estratégica pelo contingente 

de eleitores, perfil e interesses específicos do eleitorado.  

Tal como a disposição final das peças no tabuleiro mostra padrões de ação tática 

dos jogadores, a distribuição espacial dos resultados eleitorais pode revelar padrões de 

comportamento político-eleitoral.  Na analogia com o tabuleiro, quanto mais índice de 

Moran Global (autocorrelação espacial da votação) se aproxima de 1, mais a 

configuração da concentração de votos do candidato se parece com a da posição das 

peças no início do jogo (figura 2 b).  Nesse caso cada conjunto de peças se agrupa em 

lados opostos do tabuleiro. Essa disposição reflete um padrão regionalizado de voto, no 

qual se formam extensas zonas de coesão eleitoral de alta votação, ou territórios 

eleitorais fortes (nas regiões onde o candidato é bem votado) e grandes zonas de coesão 

eleitoral de baixa votação, ou territórios eleitorais fraco, onde o desempenho regional do 

candidato é baixo. A zona de transição entre as duas, onde o desempenho do candidato 

varia aleatoriamente nos municípios, entre alto e baixo, interpretamos como zona de 

vulnerabilidade eleitoral.  

Quanto mais próximo de zero for o I de Moran (ausência de correlação espacial), 

menos regionalizados serão os padrões espaciais. Uma disposição similar a da figura 2 a 

reflete um padrão onde há mais agrupamentos menores do que os anteriores, 

distribuídos pela área observada. Os padrões das figuras 2 (a) e 2 (b) serão chamados de 

padrão local e padrão regional,  respectivamente. O tabuleiro mostra nitidamente os 

padrões que não puderam ser observados claramente nos dois mapas coropléticos 

apresentados.  A representação como a do tabuleiro é possível através do indicador de 

Moran Local, cuja explicação encontra-se na seção seguinte.
12

  

 
 

                                                 
12

 A autocorrelação espacial global informada pelo I de Moran é uma análise univariada. Uma mesma 

variável como, por exemplo, o percentual de votos de um candidato, é analisada para todo conjunto de 

municípios, para dimensionar a correlação entre a votação do candidato e a distância entre municípios. 

Por isso na analogia com o xadrez, os grupos de peças pretas e brancas representam municípios que se 

destacam do conjunto por apresentarem uma votação mais alta ou mais baixa do mesmo candidato.  No 

caso do segundo turno, entretanto, como só dois candidatos disputam a eleição, é possível dizer que onde 

votação de um candidato é alta, a do outro é baixa.  Há os casos de externalidades espaciais, quando o 

índice varia entre 0 e -1.  Essas externalidades são municípios com votação acima da média regional 

circundados por municípios onde o candidato recebeu votação abaixo da média regional, ou vice-versa, 

tal como no exemplo do peão da casa 4b (figura 4.1b).  Esses municípios “ilhados” foram computados 

como parte dos respectivos territórios eleitorais (forte ou fraco), nas análises quantitativas. 
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Figura 2  Disposição das peças no tabuleiro de xadrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  http://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez 

 

O teste de Moran Local classifica o município em quatro categorias, de acordo 

com o intervalo de confiança especificado, sendo uma quinta categoria a dos municípios 

não significativos para o teste.  Os mapas de Moran Local da votação percentual do 2º 

turno de Lula em 2002 e 2006 (figura 3) mostram como os municípios foram 

classificados nas cinco categorias do teste.  Nestes mapas é possível observar os padrões 

espaciais nitidamente.  

Segundo a metodologia proposta os territórios eleitorais são constituídos pelos 

municípios representados em verde escuro, da categoria alto-alto, ou seja, aqueles com 

votação acima da média, localizado numa vizinhança onde a média da votação também 

é alta. Os municípios da categoria alto-baixo, representada em verde claro, também são 

considerados territórios eleitorais, e são aqueles em que a votação está acima da média 

geral do candidato, e acima da média de sua vizinhança, ou seja, representam outliers na 

região em que se localizam.   

 

 

 

 

 

 

 

            
(a)                                                          (b) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Xadrez
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Figura 3   Mapas de Moran Local da votação (%) de Lula em 2002 e 

2006 

 

 

 

Analogamente, nas categorias baixo-baixo e baixo-alto estão os municípios do 

outro extremo da votação do candidato, ou seja, o território eleitoral mais fraco, 

dominado pelo candidato adversário, especificamente quando se trata da disputa de dois 

candidatos no segundo turno. Nas zonas de municípios sem significância para o teste, 

representada em branco nos mapas, a votação pode ter sido alta ou baixa, mas não 

houve coesão suficiente entre os municípios e sua vizinhança para determinar um 

cluster. Não havendo dependência espacial significativa interpretamos esses territórios 

como zonas de vulnerabilidade eleitoral, ou seja, não houve supremacia expressiva de 

votos nessa vizinhança por parte de nenhum dos candidatos. Se analisados à luz da 

teoria do contexto geográfico, e só considerado este efeito, pode-se dizer que estes são 

os municípios mais suscetíveis à conquista na eleição ou pleito seguinte, indiferente de 

partido ou candidato, uma vez que não apresentarão a mesma resistência dos territórios 

eleitorais já formados.    

 

Norte

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste
Norte

Sul

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Eleições 2006  
(2º Turno)
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(2º Turno)

Indicador Local de Autocorrelação Espacial:

% Votos  Válidos  de LULA  por Município

Fontes:  IB GE  (M alhas).  
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2.4 Autocorrelação Espacial 

 

 

As estatísticas de autocorrelação espacial dependem de uma definição de 

proximidade para que possam ser calculadas. Esta proximidade não precisa ser 

necessariamente condicionada pelo espaço euclidiano. É possível explorar distâncias 

sociais, econômicas ou culturais como critério de dependência espacial. Geógrafos 

políticos e cientistas políticos argumentam que tanto as redes sociais, quanto o contexto 

geográfico, influenciam o comportamento eleitoral. No caso do contexto geográfico, a 

proximidade física é um pré-requisito, no caso das redes, pode não ser.   

A tradução entre o conceito de proximidade e a definição da proximidade para o 

cálcula da autocorrelação é intermediada por uma matriz, como no exemplo da figura 4. 

Na representação esquemática de municípios adjacentes um candidato conseguiu 

percentuais mais altos de voto em três municípios adjacentes, A, B e D, que formam um 

agrupamento (cluster), e no município H, que é cercado por municípios com percentuais 

mais baixos. Supondo que se deseje mensurar o grau de autocorrelação espacial da 

votação. Se o critério proposto para a vizinhança foi o de contiguidade, então a matriz 

de vizinhança ou de ponderação espacial (W) tomaria a forma do esquema a seguir: 

 

 

Figura 4  Matriz de Ponderação Espacial definida pelo critério de 

contiguidade (esquemática) 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

   A B C D E F G H 

A  0 1 0 1 0 0 0 0 

B  1 0 1 1 1 0 0 0 

C  0 1 0 0 1 1 0 0 

D  1 1 0 0 1 0 1 0 

E  0 1 1 1 0 1 1 1 

F  0 0 1 0 1 0 0 1 

G  0 0 0 1 1 0 0 1 

H  0 0 0 0 1 1 1 0 

AA  
BB  

CC  

EE  

1155  
6655  

5555  
7700  

DD  
FF  

GG  
HH  

2200  

4400  

3355  

7755  

Municípios e Votos (%) de um Candidato Matriz de Ponderação Espacial (W) 

Critério de contigüidade: 1 (municípios contíguos), 

0 (municípios sem limite em comum). 
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A matriz de ponderação espacial é uma matriz quadrada, com dimensão (linhas e 

colunas) igual ao número de unidades espaciais de observação.  A vizinhança entre um 

município e outro, no critério de contigüidade, é determinada pela existência de um 

limite em comum, e nesses casos se atribui o valor 1 aos respectivos elementos wij, 

enquanto que os demais elementos da matriz (não vizinhança) são iguais a zero. A 

diagonal (elementos wii) é igual a zero por convenção, segundo qualquer critério de 

vizinhança escolhido.  Os testes estatísticos de autocorrelação e os modelos de regressão 

espacial incorporam essas matrizes, que são denominadas indistintamente na literatura 

como matriz de proximidade espacial, matriz de vizinhança, matriz de ponderação 

espacial ou matriz de ponderação geográfica. 

A matriz de ponderação espacial W dessa pesquisa foi gerada com base no 

parâmetro de contigüidade de primeira ordem. É uma matriz quadrada, com 5.564 

municípios nas linhas e nas colunas. Essa matriz de contiguidade foi utilizada nas 

análises de autocorrelação e nas regressões espaciais da pesquisa. O critério de 

vizinhança adotado foi o de compartilhamento de um limite em comum entre os 

municípios.   

Há vários critérios que podem ser usados para definir a vizinhança.  O critério 

mais simples é o de contiguidade de primeira ordem.  Há três possibilidades de 

definição de vizinhança nesse modelo de contiguidade: torre (rook), bispo (bishop) e 

rainha (queen). Os nomes fazem alusão a direção dos movimentos permitidos às 

respectivas peças no jogo de xadrez.   No tipo torre, as unidades contíguas são aquelas 

que compartilham um lado em comum. No tipo bispo as unidades são contíguas se 

compartilham um vértice em comum. O tipo rainha incorpora os dois critérios, torre e 

bispo, sendo que qualquer objeto que compartilhe uma borda ou um vértice em comum 

é definido como vizinho. A contiguidade também pode ser determinada por círculos 

concêntricos de proximidade.  A primeira ordem abrange os vizinhos, a segunda, os 

vizinhos dos vizinhos, e assim sucessivamente.     

Na concepção baseada em distância euclidiana, a autocorrelação espacial entre 

observações decresce na proporção em que a distância entre elas aumenta. Esse caso é 

consistente com a primeira lei da geografia, enunciada por Tobler,  ou seja, observações 

mais próximas têm mais relação do que observações mais distantes. Este critério não é 

eficiente para a análise de um país como o Brasil, a não ser que seja possível especificar 

mais de uma distância dependendo da região, por causa da enorme variação no tamanho 

dos municípios (extensão territorial).  Ao se especificar um único valor de distância é 
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provável que nos municípios das regiões Sul e Sudeste a autocorrelação seja 

superdimensionada, porque são menores e serão muitos os classificados como vizinhos, 

enquanto que nos do Norte e Centro-oeste a autocorrelação será subestimada.   

Há outros critérios concebidos para o espaço Euclidiano, baseados em 

distâncias, como o critério k-nearest.  Nesse caso considera-se  como vizinhas apenas as 

k unidades mais próximas, segundo a distância euclidiana entre as unidades. A definição 

do número k deve provir de algum tipo de embasamento teórico ou evidência empírica. 

O critério de distância euclidiana entre as observações, é uma outra possibilidade. Supõe 

que todas as observações dentro de um raio de atuação no entorno de uma determinada 

unidade i exibem a mesma dependência em relação a essa unidade; e que fora dessa 

barreira a dependência não existe. Da mesma forma que no caso anterior, a 

especificação da distância deve ter base em conhecimento empírico ou teórico.  

Kim, Elliot, e Wang  (2003) utilizaram duas matrizes de ponderação espacial na 

pesquisa sobre os padrões espaciais nas eleições presidenciais norte-americanas. Uma 

das matrizes foi construída pelo critério de proximidade física dos condados (counties) 

do tipo contiguidade queen; e a outra incorporou as relações econômicas entre os 

condados como critério de proximidade. Essas relações foram capturadas através da 

freqüência dos deslocamentos pendulares de ida ao trabalho, realizados pelos moradores 

que trabalhavam fora de seu condado de origem, em condados vizinhos ou próximos.   

As relações espaciais são incluídas no cálculo autocorrelação espacial através da 

matriz de ponderação espacial.  Há vários testes estatísticos para a autocorrelação 

global, como o Geary C e o I de Moran, ou Moran Global. Esse último será empregado 

nessa pesquisa. Segundo Smith, Goodchild, e Longley  (2007, p.15), autocorrelação 

espacial é o grau das relações que existem entre duas ou mais variáveis espaciais, de 

modo que quando uma varia, a(s) outra(s) também varia(m). Essa mudança pode ser na 

mesma direção, o que significa uma autocorrelação positiva, ou em direções opostas, 

que reflete uma autocorrelação negativa. O termo autocorrelação espacial e 

normalmente aplicado a conjuntos de dados ordenados, como nas séries temporais, ou 

nos dados espaciais ordenados por algum critério de proximidade. A existência de tal 

relação sugere, mas não estabelece definitivamente, uma relação causal. 

O índice I de Moran é similar ao coeficiente de correlação de Pearson, e também 

varia no intervalo entre 1 e -1.  Os valores positivos indicam autocorrelação espacial 

positiva (clusters), que ocorre quando valores altos ou baixos de determinado local 

estão associados a valores altos ou baixos, respectivamente, em locais próximos ou 
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vizinhos.  Os valores negativos sugerem externalidades espaciais (outliers), ou seja, a 

ocorrência de valores altos cercados por valores baixos nas proximidades, e vice-versa. 

O valor 0 equivale à hipótese nula do teste , ou seja, a independência espacial.   O índice 

I é dado por: 

 

 

 

 

 

onde: 

n é o número de unidades territoriais (por exemplo, municípios),  

yi é o valor do atributo da unidade territorial i (por exemplo, percentual de votos 

de um candidato ou partido no município) 

y   é o valor médio do atributo na área em estudo, e  

wij são os pesos atribuídos conforme o critério de contigüidade entre i e j. 

O cálculo utiliza valores normalizados de y pela média e desvio-padrão N[  =0, 

2
=1], dados por z: 

 

 

 

 

 

Geralmente as matrizes W são padronizadas pelas linhas de modo que a soma 

dos pesos para cada observação seja sempre 1 (Darmofal 2006, p.8), como no esquema 

da figura 5. Como resultado, a influência espacial da vizinhança passa a ser uma média 

ponderada dessa influência sobre os j vizinhos, e por isso as matrizes são chamadas de 

matrizes de ponderação espacial. 

 

 



66 
 

Figura 5  Padronização da Matriz W 

 

   A  B  C  D                           

A  0  1  1  0 

B  1  0  1  1 

C  1  1  0  1 

D  0  1  1  0 

 

 

Aplicando a normalização e a padronização acima, as estatísticas de Moran 

Global (I), para todo o conjunto de unidades territoriais, e Local (Ii), de cada unidade 

territorial do conjunto, são calculadas pelas expressões:  

 

 

          

 

  

Há sistemas que disponibilizam o teste estatístico I de Moran e também funções 

gráficas importantes para a análise das estatísticas, como os diagramas de espalhamento 

de Moran, e  os mapas de significância e de clusters  de Moran Local.
13

 Estes dois tipos 

de mapas são sincronizados. No mapa de significância os municípios são coloridos de 

acordo com o nível de significância alcançado no teste. No mapa de clusters os 

municípios para os quais o teste foi significativo são representados em cores diferentes, 

segundo quatro classes de agrupamento (alto-alto, baixo-baixo, alto-baixo e baixo-alto), 

que correspondem aos quatro quadrantes do diagrama de espalhamento.   

Os mapas apresentados nos capítulos seguintes são todos mapas de clusters e 

não de significância estatística. Os testes empíricos mostraram que o nível de 

significância de 95% (p< 0,05) do teste de Moran Local é apropriado para leitura dos 

territórios eleitorais, de modo que será mantido em todos os testes.  

 

                                                 
13

 Cf (Anselin et al, 2004; Bailey e Gatrell, 1995; Câmara et al, 2002a; Câmara et al, 2002b; O'Loughlin, 

2003; Smith et al, 2007). 

   A   B   C   D 

A  0  1/2 1/2  0 

B 1/3  0  1/3 1/3 

C 1/3 1/3  0  1/3 

D  0  1/2 1/2  0 
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O diagrama de espalhamento de Moran (Moran scatter plot), esquematizado na 

figura 6, mostra a correlação entre os valores (normalizados) de uma variável (Z) numa 

determinada unidade espacial de análise, e a média ponderada dessa mesma variável nas 

unidades vizinhas (WZ).  O gráfico bidimensional se divide em quatro quadrantes 

(Câmara et al, 2002a). Cada quadrante corresponde a um tipo de autocorrelação 

espacial: 

.   

Figura 6   Diagrama de Espalhamento de Moran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 Nos quadrantes Q1 (valores positivos e médias positivas) e Q2 (valores 

negativos e médias negativas) ficam as unidades espaciais cujo valor da 

variável é da média na vizinhança são maiores ou menores que zero (média 

normalizada), respectivamente   

 Nos quadrantes Q3 (valores positivos e médias negativas) e Q4 (valores 

negativos e médias positivas) ficam as unidades espaciais cujo valor da 

variável é superior à média normalizada, e o valor médio na vizinhança é 

inferior,  e vice-versa.   

 Os municípios em Q3 e Q4 representam as externalidades espaciais, pois não 

seguem o mesmo processo de dependência espacial daqueles situados nos 

outros dois quadrantes. Indicam a transição entre regimes espaciais distintos. 

 

I é equivalente a tg  
00  

00  ZZ    ((vvaalloorr  ddoo  aattrriibbuuttoo))  

Reta de regressão  

de WZ em Z 

WWZZ  
((mmééddiiaa  nnaa  

vviizziinnhhaannççaa))  

QQ44    

  zz  bbaaiixxoo  ––  wwzz    aallttoo  
QQ11    

  zz  aallttoo  ––  wwzz    aallttoo  

QQ33    

  zz  aallttoo  ––  wwzz    bbaaiixxoo  
QQ22    

zz  bbaaiixxoo––  wwzz  bbaaiixxoo    
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O diagrama de espalhamento de Moran das votações de Lula em 2002 e 2006 

(figura 7) mostra a concentração dos municípios em cada quadrante e como esta 

concentração mudou de uma eleição para a outra.  

 

 

Figura 7   Diagramas de espalhamento de Moran da votação 

percentual de Lula no segundo turno de 2002 (esquerda) e de 2006 

(direita) 

 

              

 
Eixos X (horizontal)   Votação percentual de Lula 2º Turno no município (normalizada) 

Eixos Y (vertical)   Média da votação perc. de Lula 2ºTurno nos munic. vizinhos (normalizada) 

 

 Fontes: TSE, IBGE. Processamento da autora. 

 

 

Pelos diagramas observa-se que em 2006, mais do que em 2002, os municípios 

se situam nos quadrantes Q1 e Q3, ou seja, dos clusters de votação alta ou de votação 

baixa, que significa mais concentração espacial em 2006 do que em 2002, conforme já 

havíamos visto na seção anterior.  
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2.5 Regressão Espacial  

 

A regressão espacial é o método empregado nessa pesquisa para análise de  

determinantes geosociais e de fatores possam estar associados às mudanças ocorridas. 

Análise de regressão é o termo usado para descrever a família de métodos que procura 

modelar a relação entre uma ou mais variáveis dependentes, ou responsivas,  e um 

número de variáveis independentes ou preditoras (Smith et al. 2007, p.231).  Os 

princípios da modelagem e da análise de regressão descritos nos textos de estatística 

básica também se aplicam aos conjuntos de dados espaciais. A diferença é que os 

modelos econométricos espaciais modelam explicitamente a autocorrelação espacial 

(O'Loughlin 2003, p.231).   

Porque e quando utilizar a regressão espacial?  Bailey e Gatrell (1995) abrem a 

introdução do clássico Análise Interativa de Dados Espaciais com um exemplo bastante 

oportuno: um cientista político quer  analisar  a relação entre o apoio a determinado 

partido e os níveis de renda da população,  com base em dados de um survey realizado 

em alguns distritos eleitorais. Supondo que seja familiarizado com os métodos 

estatísticos, provavelmente irá calcular o coeficiente de correlação entre as duas 

variáveis e testar a sua significância estatística.  É provável ainda que procure uma 

regressão linear para obter a modelagem mais precisa da natureza quantitativa da 

relação, e assim por diante. 

Entretanto, pode ser que não perceba que a configuração espacial das suas 

unidades de observação é relevante para a análise.  É bem provável  que haja uma 

relação entre o apoio ao partido,  a renda  e a disposição espacial dos distritos.  Assim, 

mesmo que o cientista não esteja interessado na questão espacial, os resultados podem 

ficar comprometidos caso ela não seja modelada. Havendo autocorrelação espacial, o 

pressuposto da independência das unidades de observação é violado, o que pode alterar 

o poder explicativo do modelo.  Neste caso, a autocorrelação espacial presente nos 

dados se manifesta nos resíduos, criando neles um padrão de dependência espacial.  

Até bem pouco tempo, a capacidade de incorporar a dimensão espacial nos 

modelos de regressão era bastante limitada, restrita praticamente a variáveis dummies 

para capturar diferenças no comportamento das unidades geográficas. Entretanto, num 

modelo com variáveis dummies, além de ser limitado pelo número de dummies passíveis 

de interpretação cognitiva, não se distingue o tipo de processo subjacente.   Segundo 

Darmofal  (2006, pp.1-2), as variáveis dummies servem apenas como proxie para a 
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nossa ignorância sobre as origens da dependência espacial, e os parâmetros com 

significância estatística somente revelam que há comportamento diferenciado entre as 

unidades geográficas dessas áreas, em relação à unidade de referência.  

Os trabalhos pioneiros de Cliff e Ord (1973) e Anselin (1988) comprovaram que 

a metodologia estatística clássica é quase sempre inapropriada para dados geográficos 

devido à dependência espacial.  A partir de então os modelos de regressão passaram a 

tratar explicitamente a autocorrelação espacial. (Bailey & Gatrell 1995; Luc Anselin 

1999; Darmofal 2006). Há vários modelos regressão que incorporam os efeitos 

espaciais.   

A regressão espacial deve ser utilizada quando a autocorrelação espacial também 

se manifeste nos resíduos. Essa dependência espacial pode alterar o poder explicativo 

do modelo: “A significância dos parâmetros é usualmente superestimada, e a existência 

de variações em larga escala pode até mesmo induzir a presença de associações 

espúrias” (Gilberto Câmara et al. 2002, p.29).  Nesses casos, a hipótese padrão de 

observações não correlacionadas pode estar sendo violada.  

Há testes para a dependência espacial que podem mostrar se o modelo clássico 

não é capaz de assimilar diferenças regionais sistemáticas nas relações ou tendências 

espaciais contínuas, e indicar o melhor modelo de regressão espacial a ser empregado.  

A partir do diagnóstico de que os resíduos apresentam autocorrelação espacial 

significativa, Smith, Goodchild, e Longley  (2007, p.238)  aponta  três opções para 

continuar a análise usando métodos de regressão:  

 manter o resultado da regressão MQO, desconsiderar  a autocorrelação 

observada (especialmente se for pequena),  e aceitar que os intervalos de 

confiança e os níveis de significância das estimativas podem estar equivocados, 

 desconsiderar os pressupostos de que os parâmetros ( ) são constantes globais e 

permitir que variem com a localização  (solução conhecida como regressão com 

ponderação geográfica ou geographically  weighted regression  GWR), ou 

 incluir elementos adicionais no modelo de regressão para dar conta dos padrões 

espaciais de autocorrelação observados (atualmente há várias opções para 

modelar os efeitos espaciais
14

).  

                                                 
14

 Uma discussão detalhada destes métodos e da teoria subjacente pode ser encontrada em (Bailey & 

Gatrell 1995; Smith et al. 2007).  Os procedimentos  têm sido implementados em inúmeros softwares 

como SpaceStat, S-Plus, MATLab Spatial Statistics Toolbox, Win BUGS e GeoDa.   Nesta pesquisa  as 

regressões espaciais foram feitas no GeoDa, que disponibiliza dois modelos espaciais autoregressivos: o 

modelo de deslocamento espacial e o modelo de erro espacial.   



71 
 

Nesta pesquisa tratamos dos modelos com efeitos espaciais  que se enquadram 

na última opção descrita acima, e serão descritos aqui com base em Bailey e Gatrell 

(1995) e  Smith, Goodchild, e Longley  (2007).  Essa classe de modelos,  os modelos 

espaciais autoregressivos ou spatial autoregressive model   SAR, considera que os 

efeitos espaciais são globais, e que é possível capturar a estrutura de correlação espacial 

num único parâmetro. Os modelos são estimados pelo método da máxima 

verossimilhança, e podem capturar a autocorrelação espacial associada à variável 

dependente, ou considerar que os efeitos espaciais são um “ruído” associado ao termo 

de erro.  O modelo espacial autoregressivo puro, derivado das séries temporais, consiste 

simplesmente de uma versão da variável dependente Y deslocada espacialmente: 

Y = WY +  
 

onde W é a matriz de proximidade espacial, o produto WY expressa a 

dependência espacial em Y, e  é o parâmetro de autoregressão espacial ou coeficiente 

espacial autoregressivo, a ser estimado.  A matriz W é quase sempre padronizada de 

modo que o somatório das linhas seja 1.  

 A adição de variáveis preditoras ao modelo SAR puro leva a um modelo 

espacial autoregressivo misto  o modelo de deslocamento espacial  ou spatial lag model, 

expresso pela seguinte equação: 

Y = WY + X  +  

 
Esse modelo é similar ao de regressão linear clássico, com o acréscimo do 

componente SAR.  A hipótese nula para a não existência de autocorrelação espacial é 

que  = 0.   Segundo Darmofal (2006),  na leitura do comportamento político, esse 

modelo seria mais apropriado para modelar a dependência espacial decorrente de algum 

nível de interação social capaz de gerar, por um processo de difusão, comportamento 

semelhante em unidades próximas ou vizinhas.  Nesse caso o padrão espacial é uma 

função das observações de vizinhança (Cho & Rudolph 2008, p.13). 

Por outro lado, pode ser que o comportamento semelhante em unidades 

geográficas próximas não seja fruto de um processo de difusão, mas ocorra de modo 

independente, devido ao agrupamento espacial de fatores que o originaram (Darmofal 

2006, p.1).  Nesse tipo dependência espacial, ou dependência por atributos, a 

semelhança no comportamento político em unidades vizinhas pode ter sido determinada 
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pela similaridade de atributos como classe social, renda, força da campanha eleitoral, ou 

quaisquer outros que atuaram em conjunto ou isolados. 

O modelo autoregressivo de erro espacial ou spatial error model  é o mais 

apropriado para tratar de efeitos desta natureza: comportamento similar de origem 

independente que gera covariatas não mensuradas (Cho & Rudolph 2008; Darmofal 

2006). Esse modelo é expresso da seguinte maneira: 

Y =  X  + ,    = W +  , 

Onde  W é a componente do erro com efeitos espaciais,   é o coeficiente auto-

repressivo e   é a componente do erro com variância constante e não correlacionada.  A 

hipótese nula para a não existência de autocorrelação é  = 0, ou seja, o termo de erro 

não é espacialmente correlacionado. 

 Darmofal alerta para as implicações da inferência com base em modelos 

empíricos quando se ignora a dependência espacial:   

 

...estimar um modelo OLS que ignora o efeito de difusão no processo de 

geração dos dados produz estimativas enviesadas e inconsistentes dos 

parâmetros e, estimar um modelo OLS que ignora o agrupamento 

espacial das fontes (variáveis independentes), produz estimativas 

ineficientes dos parâmetros, estimativas de erro-padrão enviesadas para 

baixo e erros do tipo I. (Darmofal 2006, p.2 tradução nossa)
15

  

 

DIAGNÓSTICOS PARA DEPENDÊNCIA ESPACIAL EM MODELOS LINEARES MQO 

 

O primeiro passo é especificar e estimar um modelo linear (MQO), e aplicar a 

esse modelo os diagnósticos para dependência espacial.  Eles podem indicar se a 

dependência espacial foi modelada, ou se há evidências consistentes de que ela ainda 

persiste na presença das covariatas do modelo. Os diagnósticos clássicos recomendados 

(Luc Anselin 1999; Bailey & Gatrell 1995; Darmofal 2006; Luc Anselin 2005) estão 

disponíveis no GeoDa, e são realizados quando se executa a regressão clássica MQO 

associada a uma matriz de proximidade espacial, conforme a seguir:  

 

DIAGNÓSTICO DE I DE MORAN PARA DEPENDÊNCIA ESPACIAL DE ERRO 

 

O Índice de Moran,  que mensura a  autocorrelação espacial univariada,  pode 

ser aplicado aos resíduos da regressão MQO.  Darmofal (2006, p.21) recomenda, 

entretanto, que se tenha um certo cuidado com este teste, pois o I de Moran se mostra 

                                                 
15

 O erro do tipo I ocorre quando a hipótese é verdadeira e o teste a rejeita. 
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pouco eficiente quando a distribuição dos erros não é Normal, resultando em 

significativa sub-rejeição da hipótese nula e, por outro lado, acontece o oposto na 

presença de heterosquedasticidade.  O teste é um instrumento poderoso para detectar 

equívocos na especificação do modelo, mas tem a desvantagem de não sugerir que 

alternativa de especificação deveria ser empregada.  Os diagnósticos do Multiplicador 

de Lagrange servem para tal fim. 

 

 

DIAGNÓSTICO DO MULTIPLICADOR DE LAGRANGE (ML) PARA DEPENDÊNCIA 

ESPACIAL DE DESLOCAMENTO E DE ERRO 

 

Há dois testes do Multiplicador de Lagrange, cada qual especifico para um tipo 

de dependência espacial: de deslocamento (ML-D) ou de erro espacial (ML-E).
16

  Para 

cada diagnóstico a hipótese nula é a ausência daquela forma particular de dependência 

espacial. Quando a hipótese nula não pode ser rejeitada por nenhum dos testes, significa 

que  a especificação  do MQ é suficiente para modelar a dependência espacial existente.  

Se o nulo é rejeitado para ML-D e não é rejeitado para o ML-E, significa que se deve 

aplicar um modelo de regressão de deslocamento espacial.  O mesmo é válido para o 

caso da hipótese nula ser rejeitada apenas para o ML-E, quando se deve aplicar uma 

regressão de erro espacial para modelar a dependência espacial.  

Anselin e Rey (1991 apud Darmofal 2006) fizeram uma série de testes e 

comprovaram que o diagnóstico ML-D é robusto tanto para heterosquedasticidade 

quanto para desvios da normalidade. O ML-E, entretanto,  rejeita menos o nulo na 

presença de distribuição de erros fora da Normal e rejeita mais no caso de 

heterosquedasticidade.  Outra limitação do ML ocorre na presença de formas 

alternativas de dependência espacial local.  Recomendam então analisar também a 

forma robusta do Multiplicador de Lagrange para cada tipo de dependência. 

 

DIAGNÓSTICO DO MULTIPLICADOR DE LAGRANGE ROBUSTO (MLR) PARA 

DEPENDÊNCIA ESPACIAL DE DESLOCAMENTO E DE ERRO 

 

Anselin, Bera, Florax e Yoon  (1996 apud Darmofal 2006) desenvolveram o 

MLR  a partir do teste do ML de Bera e Yoon.  Os testes mostraram que os diagnósticos 

                                                 
16

 O GeoDa apresenta um outro diagnóstico de Multiplicador de Lagrange, o LM-SARMA,  que  se 

reporta à possibilidade de ocorrência simultânea de dependência espacial de deslocamento e de erro, mas 

Anselin (2005, p.197) diz que foi incluído apenas para efeito de completude uma vez que tem pouca 

utilidade prática. Este diagnóstico,  além de ser  significante para os dois tipos de dependência simultânea,  

é também significante tanto para o deslocamento, quanto para o erro espacial.  



74 
 

MLR são menos sujeitos aos erros de Tipo I, do que as formas não robustas, quando 

expostos a algum tipo de dependência espacial alternativa.  Entretanto, os MLR-D e 

MLR-E perdem em capacidade para diagnosticar a dependência espacial de 

deslocamento ou de erro, respectivamente. Anselin (2005, p.197)  destaca que só se 

deve considerar as versões robustas do ML quando as versões não robustas  foram 

significantes.  Quando isto não acontece, as propriedades das versões robustas não são 

válidas.   

 

ESCOLHA DO MODELO 

 

A recomendação (Luc Anselin 2005, pp.197-199) é que se inicie a decisão 

considerando as estatísticas do teste padrão do multiplicador de Lagrange (ML) de cada 

modelo: ML-Erro (LM-Error) e ML-Deslocamento (LM-Lag). Caso nenhum dos dois 

rejeite a hipótese nula deve-se permanecer com os resultados da regressão MQ clássica.  

Se um dos testes rejeita e outro não, então se deve adotar o modelo que rejeita a 

hipótese nula. Quando ambos caem nessa condição, deve-se avaliar as duas formas 

robustas do ML, o MLR-D e o MLR-E. Normalmente, somente uma delas será 

significativa, ou uma será muito mais significativa que a outra em ordem de magnitude, 

como por exemplo, p< 0.00001 comparado a p < 0.03.  Neste caso a decisão é simples: 

estima-se o modelo de regressão definido pelo MLR mais significativo.   Anselin (2005, 

pp.197-199) resume a sequência de decisões no fluxo reproduzido na figura 8.  

Em circunstâncias raras, quando ambos são altamente significativos, recomenda-

se escolher o modelo referente ao MLR de maior valor.  Entretanto, Anselin (2005) 

recomenda cuidado nestas circunstâncias, pois pode haver outro tipo de equívoco na 

especificação do modelo. Uma das alternativas pode ser considerar matrizes diferentes 

de proximidade espacial ou mudar a especificação de variáveis do modelo.  O autor 

refere-se também a casos mais raros, quando nenhuma das formas de MLR se mostra 

significativo.  Neste caso sugere uma reavaliação mais detalhada, pois haveria 

problemas mais sérios de especificação.
17

 

 
 

 

                                                 
17

 Há uma crescente disponibilidade de estimativas de econometria espacial em pacotes como R, GeoDa, 

Stata, entre outros.  O GeoDa, utilizado nesta pesquisa,   gera diagnósticos de dependência espacial  em 

modelos OLS. Faz o diagnóstico de Moran I e do multiplicador de Lagrange (simples e robusto) para 

dependência espacial do tipo deslocamento ou  do tipo erro espacial,  com base na matriz de vizinhança 

especificada.  
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Figura 8  Fluxo para decisão do modelo de regressão espacial 

proposto por Anselin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

O Apêndice A2 apresenta um modelo de regressão espacial da votação 

municipal de Lula no Estado do Rio de Janeiro, em 2002, utilizando o sistema GeoDa. 

O objetivo é disponibilizar um exemplo didático com dados eleitorais para auxiliar 

outros pesquisadores interessados neste método de análise e na utilização do sistema 

computacional. 
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COMPARAÇÃO DA PERFORMANCE DOS MODELOS 

 

Uma estatística frequentemente usada como guia para seleção de modelos, 

quando envolvem regressão espacial, é o critério de informação de Akaike (AIC).  Os 

estimadores e os diagnósticos tradicionais da regressão não consideram os efeitos 

espaciais.  Assim, os modelos de análise deixam de ser comparáveis pelas  medidas 

tradicionais como as que se baseiam no R
2
.  Câmara et al seguem a literatura sobre 

comparação dos resultados e sugerem o critério de informação de Akaike, segundo o 

qual o melhor modelo é o que possui o menor valor de AIC.  (Gilberto Câmara et al. 

2002, p.35).
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Capítulo 3 

Composição dos Territórios Eleitorais  
  

 

Neste capítulo avaliamos a ocorrência de padrões geográficos nas votações de 

Lula (PT). A análise inclui também as votações dos presidentes eleitos Fernando Collor 

de Mello (PRN -1989) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB  1994 e 1998), e dos 

demais candidatos que alcançaram mais de 10% dos votos válidos: José Serra (PSDB  

2002), Geraldo Alckmin (PSDB  2006), Leonel Brizola (PDT-1989), Ciro Gomes (PPS  

1998 e 2002) e Anthony Garotinho (PSB  2002). Os padrões geográficos são 

classificados de acordo com a dependência espacial da votação.  

Os territórios eleitorais de todos os candidatos são mapeados e dimensionados 

quanto ao número de eleitores, votos, municípios e à extensão territorial (área). Os 

territórios de Lula (PT) são objeto de análise detalhada, eleição a eleição, e as mudanças 

na territorialidade entre pleitos, e entre eleições, são comparadas com base no Índice de 

Correlação espacial (bivariado) de Moran, que indica dependência espacial entre duas 

votações. A mesma análise exploratória, ainda que menos detalhada, é feita para os 

territórios  dos candidatos do PRN e do PSDB.  

Os territórios de Brizola (1989), Ciro Gomes (1998 e 2002) e Garotinho (2002), 

que disputaram o 1º turno e não obtiveram votos suficientes para disputar o 2º, são 

analisados quanto à correlação espacial com a votação de Lula no 2º turno das 

respectivas eleições.   

A primeira seção apresenta a análise geral das cinco eleições e a classificação 

dos padrões encontrados. Os territórios eleitorais de Lula, sua dinâmica espaço temporal 

e a relação com os territórios dos candidatos de esquerda são objeto da segunda seção. 

A terceira explora os territórios do  PRN (1989) e do PSDB (1989   2006).  

 
 

3.1 Há Padrões Geográficos? 

 

A tabela 5 apresenta os partidos e respectivos percentuais de votos dos 

candidatos cujos territórios eleitorais serão analisados.  
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Tabela 5  Votos (%) dos candidatos / partidos que alcançaram mais de 

10% dos votos válidos nas eleições presidenciais de 1989 a 2006 
 

 

Eleições Presidenciais Brasileiras 

Partido 
1989  1994  1998  2002  2006  

1º T 2º T 1º T 1º T 1º T 2º T 1º T 2º T 

PRN 30.5 53.0 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

PSDB 11.5 ------ 54.3 53.1 23.2 38.7 41.6 39.2 

PT 17.2 47.0 27.0 31.7 46.4 61.3 48.6 60.8 

PDT 16.5 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

PSB ------ ------ ------ ------ 17.9 ------ ------ ------ 

PPS ------ ------ ------ 11.0 12.0 ------ ------ ------ 

Tot (%) 75.7 100.0 81.3 95.8 99.5 100.0 90.2 100.0 

 
Fonte: TSE.  

Nota: Apuração da autora.  

 

À exceção do 1º turno de 1989 e da eleição de 1994, a seleção de 

candidatos/partidos ultrapassa 90% dos votos em candidatos. Os índices de Moran 

Global foram calculados para a votação municipal (%) dos candidatos desses partidos, 

conforme apresentado na tabela 6. Variam num intervalo grande, entre 0.54 e 0.93, com 

média 0.72 e desvio-padrão de 0.10.   

 
  Tabela 6  Índice de Moran Global da votação municipal (%) dos 

candidatos /partidos selecionados para análise* 
 

 

Eleições Presidenciais Brasileiras 

Partido 
1989  1994  1998  2002  2006  

1º T 2º T 1º T 1º T 1º T 2º T 1º T 2º T 

PRN 0.79 0.78 ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

PSDB 0.64 ------ 0.78 0.69 0.59 0.54 0.82 0.82 

PT 0.61 0.77 0.60 0.73 0.60 0.54 0.80 0.81 

PDT 0.93 ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

PSB ------ ------ ------ ------ 0.75 ------ ------ ------ 

PPS ------ ------ ------ 0.73 0.73 ------ ------ ------ 

 
Fonte: TSE.  

Notas: Processamento da autora.  
  * Todos os valores significativos a 0.0001, significância estimada por randomização 

 (9.999 permutações das observações e dos locais, calculada a probabilidade da ocorrência do atual I 
em 10.000 amostras). 

 

Os valores altos de I de Moran, todos acima de 0.5, indicam que há padrões 

geográficos significativos. Propomos a classificação em três tipos de padrão, local (L), 

de transição (T) e regional (R), com base na média e desvio-padrão dos índices de 

Moran. Considerou-se padrão de transição os índices situados num intervalo definido 

pela soma de meia unidade de desvio-padrão (±0.05) à média (0.72).  Com base neste 
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critério os índices I, entre 0.67 e 0.77, inclusive, foram classificados como padrão de 

transição (T). Os índices acima de 0.77 foram classificados como padrão regional (R);  e 

os menores que 0.67, como padrão local (L). A tabela 7 apresenta a classificação. 

 

Tabela 7   Classificação de padrões geográficos com base no Índice de 

Moran Global da votação (%) nos municípios, dos candidatos 

selecionados para análise
 

 

Eleições Presidenciais Brasileiras 

Partido 
1989  1994  1998  2002  2006  

1º T 2º T 1º T 1º T 1º T 2º T 1º T 2º T 

PRN R R ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

PSDB L ------ R T  L L R R 

PT L T L T L L R R 

PDT R ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

PSB ------ ------ ------ ------ T ------ ------ ------ 

PPS ------ ------ ------ T T ------ ------ ------ 

 
Nota: Classificação proposta pela autora. 

 

Algumas constatações com base nas tabelas 6 e 7: 

 O padrão regional só ocorre nas duas primeiras eleições (1989 e 1994) e na 

última (2006).  O meio do período, em 1998, mostra algum tipo de transição 

entre os padrões, de acordo com a classificação proposta. 

 PT E PSDB: Em 2002 a votação dos candidatos, Lula e Serra, apresentou 

padrão local, com os menores índices de Moran da série, nos dois turnos.   

Em 2006 a votação dos candidatos, Lula e Alckmin, apresentou padrão do 

tipo regional, com os maiores índices de Moran das respectivas séries, nos 

dois turnos. A partir de 1998 os dois partidos finalistas, PT e o PSDB, foram 

classificados no mesmo padrão.  

 PT: A seqüência de padrões locais do PT, de 1989 a 2002, é interrompida 

por duas situações de transição: no 2º turno de 1989 e na eleição de 1998.   

 PSDB: Os padrões do PSDB mudam quando o candidato muda (Mário 

Covas 1989, Fernando Henrique 1994-1998, José Serra 2002, Geraldo 

Alckmin 2006). Os índices do PSDB, a partir de Fernando Henrique (1994) 

decrescem gradativamente até José Serra (2002), e sobem abruptamente com 

Geraldo Alckmin (2006). 

 Outros: O índice de Brizola (PDT) no 1º turno de 1989 é o mais alto da série, 

e se aproxima da autocorrelação espacial total, quando I de Moran é igual a 
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1. Ciro Gomes (PPS), 1998 e 2002, e Anthony Garotinho (PSB), 2002, 

apresentam padrões de transição com índices de Moran variando entre 0.71 a 

0.75. 

Os indicadores de autocorrelação espacial local por município, ou Moran Local, 

foram calculados para todos os partidos/candidatos. Os mapas de Moran Local  (figura 

9) mostram os territórios eleitorais fortes, fracos e as zonas de vulnerabilidade da 

votação de cada candidato.
18

  Os mapas confirmam as observações feitas com base nos 

índices. O PT mostrou, realmente, um padrão do tipo local até 2002. Entretanto, nesse 

período ocorreram mudanças visíveis até mesmo nessa escala de representação.   

Entre o 1º e o 2º turno de 89 os territórios eleitorais de Lula nas regiões Norte e 

Nordeste, e nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, se retraíram.  No 2º turno se 

formou dois outros territórios eleitorais de grande extensão, nos Estados do Rio de 

Janeiro e do Rio Grande do Sul. São semelhantes aos territórios eleitorais de Brizola 

(PDT)  no 1º turno (figura 10), e decorrentes, provavelmente, da transferência de votos 

de Brizola para Lula no 2º turno. O território do Rio Grande do Sul ultrapassou as 

fronteiras estaduais, e estendendo-se pelo oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. 

Esse território eleitoral de Lula nos três estados do Sul passou por retrações e expansões 

até 2002.   

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.  Apenas Lula havia conseguido isso, no 

1º turno de 1989, mas em menor escala, abrangendo algumas regiões metropolitanas e o 

interior dos estados nordestinos (boa parte do sertão e do vale do São Francisco).   

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Os indicadores locais são calculados para cada município, e podem ser empregados em diversos tipos 

de análise espacial, que prescindem do mapa. Um mapa em escala pequena, como os reproduzidos nessa 

tese, têm finalidade meramente ilustrativa, uma vez que as análises foram realizadas na base de dados 

(quantitativa), e em mapas reproduzidos em escalas cartográficas mais apropriadas para tal fim.  
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Figura 9  Mapas dos Territórios Eleitorais do PT, do PRN e do PSDB 

nas Eleições Presidenciais Brasileiras (1989-2006) 

 
 

1º Turno 1º Turno2º Turno

TERRITÓRIOS ELEITORAIS
Fenando Collor de Mello - PRN (1989)  

Luis Inácio Lula da Silva - PT (1989 a 2006)
Fernando Henrique Cardoso - PSDB (1994 e 1998)

José Serra - PSDB (2002) 

Geraldo Alckmin - PSDB (2006) 

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS -1989 A 2006
Candidatos e Partidos Finalistas (1ª e 2ª colocação)
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FONTES: TSE, IBGE. Processamento e elaboração da autora.

 P T
PRN

PSDB

N

EW

S

LL R

T

Tipologia de Padrão Geográfico

R - Regional
L - Local

T - Transição

R

R

R
R

R

R

LL

LL

LL
LL

LL

R

T

T

Territórios Eleitorais (Moran Local)

PT Forte

PRN Forte

PSDB Forte

TE Fraco

TE Vulnerável



82 
 

 

 

Fernando Collor de Mello (PRN) conseguiu seus melhores resultados numa 

vasta zona de coesão eleitoral que se estendeu por vários estados das regiões Norte e 

Centro-oeste.  Seu território eleitoral inclui também todo o estado de Alagoas, o Norte 

do Paraná e o leste de Minas Gerais, além de pequenos grupamentos de municípios no 

Nordeste.   

O PSDB mostrou padrões diferentes a cada eleição, com exceção da eleição de 

1998, cujo padrão se assemelhou ao de 1994.  Os territórios de Fernando Henrique têm 

um padrão visivelmente regional e se parecem com os de Fernando Collor no 1º e 2º 

turno de 1989. São territórios bem diferentes dos territórios de seu antecessor, Mário 

Covas. Na eleição de 1989, o PSDB ficou em quarto lugar. O mapa de Mário Covas 

(figura 10) mostra um padrão local com duas zonas de coesão eleitoral fortes, uma 

abrangendo quase todo o estado de São Paulo e a outra, o estado do Ceará, além de 

vários territórios bem menos extensos dispersos em outros Estados.   

O padrão do PSDB passou para local na votação de José Serra.  A eleição de 

2002 apresentou os menores índices de autocorrelação espacial, o que pode indicar um 

eleitorado bem dividido na maioria dos municípios. Como conseqüência as zonas de 

vulnerabilidade são extensas, como se observa no mapa. Em 2006 o padrão de Alckmin 

mudou novamente. A votação apresentou uma ruptura ou inversão geográfica em 

relação ao padrão de Serra, não muito diferente da ocorrida com Lula, entre 2002 e 

2006. Com Alckmin houve a criação de novos territóriso eleitorais no centro-sul do 

país, e a retração e extinção dos territórios de Serra no Nordeste. Uma parte do território 

de Fernando Henrique, no Centro-oeste e no Norte, que havia sido perdida por Serra, foi 

recuperada por Alckimin.    

Ciro Gomes (PPS) e Anthony Garotinho (PSB), classificados no padrão de 

transição, têm em comum o fato de que seus territórios eleitorais fortes não são muitos, 

mas são concentrados em alguns estados, e em outros pontos menores e mais 

distribuídos pelo país, conforme se observa nos mapas da figura 10.   
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Figura 10   Mapas dos Territórios Eleitorais do PDT(1989), PSDB 

(1989), PPS (1998 e 2002) e PSB (2002)  
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3.2 Territórios Eleitorais de Lula 

 

 Nas seção os territórios eleitorais do PT (Lula) são analisados quanto à sua 

contribuição em votos para o desempenho do candidato,  o número de municípios que 

os constituem e sua extensão territorial.  São comparados quanto à dinâmica espaço-

temporal.  

Os territórios eleitorais fortes de Lula (PT) apresentam algumas mudanças 

sistemáticas quanto ao percentual de votos com que esses territórios contribuem para a 

votação total do candidato, bem como quanto ao número de municípios que os 

compõem e quanto à sua extensão territorial (tabela 8).    

 

Tabela 8  Votos, Número de Municípios e Área dos Territórios 

Eleitorais do PT nas Eleições Presidenciais de 1989 a 2006 

 
Fonte: TSE.   

Nota: Processamento da autora.   
 **Percentuais sobre o total de municípios  (5.564) e de área (8.5 milhões de km

2
). 

 

 

 

Há duas tendências evidentes quanto ao percentual de votos.  A contribuição dos 

territórios em termos de voto sempre aumenta do primeiro para o segundo turno.  Em 

1994 e 1998 não houve 2º turno, mas houve um aumento do percentual de votos de uma 

eleição para outra.  Em 2002 a diferença alcançou 7 pontos percentuais, a maior da 

série, e em 2006 houve a menor diferença, 2 pontos percentuais. A outra tendência da 

série é de queda gradativa no percentual de votos, que começou com 50 e 56% em 1989 

e terminou com 33 e 35% em 2006. Se os pleitos de 1º turno e a eleição de 1994 forem 

observados como uma série, e os pleitos de 2º turno e a eleição de 1988, outra, há um 

decréscimo constante nas duas (figura 11).  

Eleições Presidenciais Brasileiras  Territórios Eleitorais Fortes 

Ano   Votos no Municípios** no Área** do 

e Partido Votos Território Eleitoral Território Eleitoral  Território Eleitoral 

Turno  Milhões Milhões % Nº % Milhões de km
2
 % 

1989 1T PT 11.6 5.8 50 919 16 1.1 13 

1989 2T PT 31.1 17.4 56 1107 20 0.7 8 

1994 1T PT 17.2 7.7 45 895 16 1.0 12 

1998 1T PT 21.5 10.7 50 932 17 0.9 11 

2002 1T PT 39.5 14.1 36 896 16 1.0 12 

2002 2T PT 52.8 22.6 43 925 17 1.2 14 

2006 1T PT 46.7 15.4 33 1417 25 2.8 33 

2006 2T PT 58.3 20.2 35 1583 28 2.8 33 
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Figura 11   Gráfico do percentual de votos de Lula (PT) nos 

Territórios Eleitorais (1989-2006) 

 
Fonte: dados da tabela 8. 

 

Em todas as eleições esses territórios contribuíram com um percentual de votos 

significativo, mas nas quatro primeiras o percentual ultrapassou 40% dos votos totais 

recebidos por Lula, exceto no 1º turno de 2002, quando foi de 36%.  Em número de 

municípios e extensão territorial as dimensões são bem parecidas desde a eleição de 

1989 até a de 2002, exceto no segundo turno de 1989, que se destaca com mais de 

municípios e menos área. Em geral esses territórios envolvem entre 16 a 20% dos 

municípios e sua extensão não passa dos 15% da área do território nacional.  Em 2006 

há um aumento para 25% no número de municípios, que chega a 28% no 2º turno, e um 

significativo aumento em área, que passa a cobrir 33% do território nacional. Os 

gráficos da figura 12 (a e b) mostram como o 2º turno de 1989 e os dois turnos de 2006, 

se destacam em número de municípios e área, dos demais pleitos.  

 

Figura 12  Gráficos do percentual de municípios  (a) e de área (b) nos 

Territórios Eleitorais fortes de Lula (1989-2006) 

 
Fonte: dados da tabela 8. 
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3.2.1 Eleição 1989: 1ª Inversão Geográfica 

 

Os primeiros territórios eleitorais de Lula, no 1° turno de 1989, eram 

concentrados em poucos municípios e em áreas não muito extensas, que representam 

bem a base eleitoral de Lula, pois cinqüenta por cento de seus votos foram obtidos 

nesses 919 municípios. Os territórios eleitorais somados abrangem cerca de 13% do 

território nacional.  No 2º turno o percentual de votos aumentou para 60%, mas os 

territórios têm muito pouca relação espacial com os anteriores. Houve uma retração no 

Norte e no Nordeste, e surgiram duas zonas de coesão eleitoral fortes, uma no Sul, e 

outra no estado do Rio de Janeiro, onde Lula havia conseguido escores regionais baixos 

no 1º turno. Os mapas 13 (a) e 13 (b) mostram essa inversão geográfica.  O número de 

municípios aumentou e a área diminuiu por conta desta inversão.   

 

Figura 13    Mapas dos Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições 

Presidenciais de 1989, no 1º Turno (a) e no 2º Turno (b) 

 

  
 

 

A configuração espacial de Lula no 2º turno é muito parecida com a de Brizola 

(PDT) no 1º turno.  Nesse turno, Fernando Collor (PRN) obteve cerca de 30% dos 

votos, enquanto Lula (PT) e Brizola (PDT) praticamente empataram com 17.2% (11.6 

milhões) de votos para Lula e 16.5% (11.2 milhões) de votos para Brizola (tabela 9). 

Brizola, entretanto, obteve uma votação extremamente regionalizada, praticamente 

restrita ao Rio Grande do Sul e adjacências, no oeste de Santa Catarina e sudoeste do 

Paraná; ao Rio de Janeiro; e a pequenos grupos de municípios no Mato Grosso.  
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Tabela 9   Votos em candidatos e percentual de votos nas Eleições 

Presidenciais de 1989 (PRN, PT, PDT e outros) 

 
Eleição Presidencial de 1989 

Partido 1º Turno 2º Turno 

 
Votos* 

(milhões) 
% 

Votos* 
(milhões) 

% 

PRN 20.6 30.5 35.1 53.0 

PT 11.6 17.2 31.1 47.0 

PDT 11.2 16.6 ------ ------ 

Outros 24.2 35.8 ------ ------ 

 67.6 100.0 66.2 100.0 

 
Fonte: TSE.   

Notas: Processamento da autora. Percentuais sobre o total de votos em candidatos. 

 

 

 

 

De todos os territórios pesquisados, o território eleitoral de Brizola (mapa 4.5b) 

foi o que apresentou o maior índice de autocorrelação espacial (I=0.93). O candidato do 

PDT obteve, nos 815 municípios (15% do total do Brasil), mapeados em amarelo forte, 

cerca de 70% de seus votos, ou seja, aproximadamente 7.8 milhões.  O mapa 4.5 (a) 

mostra onde houve expansão e retração significativa nos territórios de Lula de um turno 

para o outro. Lula ganhou mais votos, em pontos percentuais, nos municípios dos 

territórios de Brizola.   

Os territórios eleitorais fortes de Lula no 2º turno, além de não terem 

configuração semelhante a do 1º turno, mostraram padrão e configuração espacial 

associados ao da base de Brizola.  A semelhança é ainda maior se comparados o mapa 

dos territórios onde Lula ganhou e perdeu mais votos percentuais de um turno para 

outro, mapa 14 (a), e o mapa dos territórios fortes e fracos de Brizola, mapa 14 (b).    
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Figura 14   Dinâmica Territorial de Lula (a) entre o 1º Turno e o 2º 

Turno e Territórios Eleitorais de Brizola (b) nas Eleições Presidenciais 

de 1989  

 

  
 

 

Em síntese, a Base Eleitoral do PDT apoiou Lula integralmente no 2º turno, mas 

esses territórios eleitorais ainda não são de eleitores de Lula, e sim majoritariamente de 

eleitores de Brizola. 

 

 

 

3.2.2 Eleições 1994 e 1998: Coalizões de Esquerda 

 

Em 1994 Lula foi o candidato de uma ampla coligação de esquerda, com os 

partidos PSB,  PCdoB,  PPS, PV e PSTU, e conseguiu 27.2% dos votos em candidatos 

(tabela 10). Leonel Brizola (PDT) foi candidato novamente, mas dessa vez obteve 

apenas 3.2% dos votos. Em 1998 o PT montou outro arranjo de esquerda, dessa vez com 

o PDT e sem o PV e o PSTU. Nessa eleição aumentou em cerca de 4.6 pontos 

percentuais sua votação, em relação ao percentual obtido em 1994.  Ciro Gomes, 

candidato pelo PPS, obteve 10.9% dos votos.  
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Tabela 10   Votos em candidatos e percentual de votos nas Eleições 

Presidenciais de 1994 e 1998 (PSDB, PT, PPS e outros) 

 

 

 

 

 

Fonte: TSE.   
Notas: Processamento da autora. Percentuais sobre o total de votos em candidatos. 

 

Os mapas da figura 15 mostram a configuração dos territórios eleitorais de Lula 

em 1994 e 1998. O PT conseguiu um bom avanço territorial convertendo territórios 

eleitorais fracos de 1989 para zonas de vulnerabilidade em 1994 (áreas em branco no 

mapa), ou seja, subiu um degrau nessa escala de fraco-vulnerável-forte.  O núcleo da 

base eleitoral petista nos três estados do Sul foi estabelecido pela primeira vez nessa 

eleição. Isso ocorreu mesmo com as preferências do eleitor do centro-sul divididas com 

outros candidatos ainda fortes na região, como Brizola (PDT), Enéas Carneiro 

(PRONA), Orestes Quércia (PMDB/PSD) e Espiridião Amim (PPR).  Em 1998 o PDT 

passou a fazer parte da coligação de Lula, e isso fortaleceu a expansão da base do PT no 

Sul e no Rio de Janeiro. Em contra-partida, Ciro Gomes, candidato do PPS, pode ter 

enfraquecido os territórios de Lula no Nordeste, mas a votação de Ciro se concentrou no 

Ceará, e provavelmente não se refletiu nos territórios de Lula como um todo.   

 

Figura 15   Territórios Eleitorais de Lula nas Eleições Presidenciais de 

1994 e 1998 
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Partido 

1994 1998 

Votos* 
(milhões) 

% 
Votos* 

(milhões) 
% 

PSDB 34.3 54.2 35.9 53.0 

PT 17.2 27.2 21.5 31.8 

PPS ------ ------ 7.4 10.9 

Outros 11.8 18.6 2.9 4.3 

 63.3 100.0 67.7 100.0 
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3.2.3 Eleição 2002: rumo ao Centro Político e Geográfico 

 

A eleição presidencial de 2002 foi marcada por uma nova estrutura de alianças 

políticas, com a movimentação dos partidos em torno das candidaturas dos quatro 

candidatos que dominaram o 1º turno (tabela 11): Lula (PT, PC do B e PL), José Serra 

(PSDB, PMDB), Anthony Garotinho (PSB) e Ciro Gomes (PPS, PDT e PTB).  O PT 

fez, pela primeira vez, uma aliança com um partido de direita, o PL. No segundo turno 

PSB, PPS, PDT, PTB e PV apoiaram Lula.  O PT havia passado por mudanças internas, 

conquistado governos locais e moderado seu discurso nos últimos anos.   

 

Tabela 11  Votos em candidatos, e percentual de votos nas Eleições 

Presidenciais de 2002 (PSDB, PT, PSB, PPS e outros) 
 

Eleição Presidencial de 2002 

Partido 
  

1º Turno 2º Turno 

Votos* 
(milhões) % 

Votos* 
(milhões) % 

PT 39.5 46.5 52.8 61.3 

PSDB 19.7 23.2 33.4 39.7 

PSB 15.2 17.9 ------ ------ 

PPS 10.2 12.0 ------ ------ 

Outros 0.3 0.4 ------ ------ 

  84.9 100.0 86.2 100.0 
Fonte: TSE.   

Notas: Processamento da autora. Percentuais sobre o total de votos em candidatos. 

 

Os territórios eleitorais vinham sofrendo sucessivas alterações nas eleições 

anteriores. O percentual de votos de Lula em territórios eleitorais fortes decresceu 

gradativamente, mas em número de municípios e em área permaneceram praticamente 

constantes.  Até 1998 Lula continua bem votado num padrão Local de territórios 

pequenos distribuídos pelo país. Há núcleos fortes em todas as regiões geográficas, e em 

quase todos os estados. O maior núcleo é o do Sul, embora tenha passado por 

movimentos de expansão e retração sucessivos.  

Os mapas da figura 16 mostram os territórios eleitorais de Lula em 2002, no 1º 

turno (16a) e no 2º turno (16b).  Houve uma nova alteração nos territórios do Sul, que se 

expandiram em Santa Catarina e no Paraná, e chegaram à completa extinção no Rio 

Grande do Sul. O número de municípios e a área permanecem próximos ao das eleições 

anteriores.  As perdas no Rio Grande do Sul foram compensadas por ganhos em outros 

estados, como Minas Gerais, por exemplo.  
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Figura 16   Territórios Eleitorais de Lula na Eleição Presidencial de 

2002, 1º turno(a) e 2º turno(b) 

 

  
 

 

 

A diferença no percentual de votos por município, entre o 1º turno de 2002 e 

1998, mostra que a votação de Lula aumentou muito na região central do país, em 

especial no Espírito Santo, em Minas Gerais, em Goiás e no Mato Grosso. Um 

crescimento significativo também foi registrado em Rondônia, Acre e Roraima, 

conforme pode ser observado no mapa 17 (a).  Já entre o 2º turno e o 1º, a votação de 

Lula cresceu significativamente no Ceará e estados adjacentes, no Rio de Janeiro e em 

outros pontos distribuídos pelo país, conforme mostra o mapa 17 (b).  É provável que os 

ganhos do 2º turno estejam associados ao apoio dos eleitores que votaram em Ciro 

(PPS) ou em Garotinho (PSB) no 1º turno, suposição baseada na coincidência dos 

territórios do mapa 17 com os territórios desses candidatos (figura 18).   
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Figura 17   Dinâmica Territorial de Lula entre o 1º turno de 2002 e a 

eleição de 1998 (a) e entre o 2º e o 1º turno de 2002 (b) 

 

  
 

 
 

Figura 18   Territórios Eleitorais de Ciro Gomes  PPS (a) e de 

Anthony Garotinho  PSB (b) na Eleição Presidencial de 2002 

 

  
 

 

 

3.2.4 Eleição 2006: 2ª Inversão Geográfica 
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territorialmente, os maiores em número de municípios e contribuíram com o menor 

percentual de votos na votação total de Lula, se comparados todos os pleitos. Os 

territórios anteriores sempre se estenderam por uma área de aproximadamente 1milhão 

de km
2
, e em 2006 passaram para 2.8 milhões de km

2
; desde 1989 variavam no entorno 

de 900 municípios, e passaram para 1417 no 1º turno de 2006 e 1583 no 2º turno.  A 

configuração espacial era de territórios pequenos e distribuídos pelo país, enquanto em 

2006 há grandes regiões de coesão eleitoral, como mostram os mapas (figura 19).   

 

Tabela 12   Votos em candidatos e percentual de votos nas Eleições 

Presidenciais de 2006 (PSDB, PT e outros) 

Eleição Presidencial de 2006 

Partido 1º Turno 2º Turno 

  
Votos* 

(milhões) % 
Votos* 

(milhões) % 

PT 46.7 48.6 58.3 60.8 

PSDB 40.0 43.0 37.6 39.0 

Outros 9.3 9.7  ------  ------ 

  96.0 100.0 95.9 100.0 
 

Fonte: TSE.   
Notas: Processamento da autora. Percentuais sobre o total de votos em candidatos. 

 

Figura 19   Territórios Eleitorais de Lula na Eleição Presidencial de 

2006 (a) 1º turno e (b) 2º turno  
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territórios eleitorais fortes, mas também de extensos territórios eleitorais fracos.  Mesmo 

os territórios de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais, 

fortes e coesos em 2002, passaram para uma zona de vulnerabilidade, ou seja, desceram 

um ponto na escala forte-vulnerável-fraco. Essa foi a segunda grande inversão 

geográfica ocorrida desde 1989. A primeira foi a que ocorreu em sentido inverso, entre 

o 1º e o 2º de 1989, quando os territórios eleitorais fortes se deslocaram do Norte e 

Nordeste para o centro-sul, redutos mais favoráveis à Brizola.   

Os mapas da figura 20 apresentam as regiões onde houve o maior e o menor 

crescimento nos percentuais de votos. Entre 2006 e 2002 (figura 20a) os grandes ganhos 

em percentual ocorreram no Norte e Nordeste; e as grandes perdas em todo o centro-sul. 

O mapa 20b mostra que a votação de  Lula aumentou no centro-sul e Minas Gerais e no 

Rio de Janeiro, no 2º turno, mas o Sul continuou desmobilizado. 

 

Figura 20   Dinâmica Territorial de Lula entre o 2º turno de 2006 e o 

2º de 2002 (a) e entre o 2º e o 1º turno de 2006 (b) 
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3.2.5 Dinâmica Espaço-Temporal  

 

Os territórios eleitorais (TE) fortes do tipo Local ou de Transição (1989 a 2002) 

contribuíram mais em percentual de votos, para o desempenho de Lula, do que os 

territórios de padrão Regional que surgiram em 2006.  Nessa eleição foram registrados 

os menores percentuais desde 1989, tanto no 1º como no 2º turno. Os TE fortes de Lula 

foram responsáveis por apenas 33% e 35% dos votos que ele recebeu em cada turno, 

respectivamente, sendo o percentual restante proveniente de cerca de 4000 municípios 

situados nos territórios eleitorais fracos ou vulneráveis. Na eleição de 1989, os 

municípios dos TE fortes contribuíram com 50% dos votos de Lula no 1º turno, e com 

56% no 2º turno.  Esses percentuais vieram decrescendo gradativamente, e mostram que 

a base eleitoral Lula, no decorrer desse período, 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. 

A análise exploratória dos territórios eleitorais viabilizou a identificação de 

padrões, o dimensionamento e a comparação desses padrões em termos de votos, 

municípios e área territorial.  Duas inversões geográficas significativas ocorreram no 

início e no fim do período analisado, 1989 e 2006 respectivamente; e várias alterações 

envolveram a criação, expansão, retração e extinção de territórios menores ao longo do 

período.  O mapeamento dos territórios eleitorais mostrou que as alterações nos 

territórios de Lula no 2º turno de 1989 e em 1998 coincidem com o apoio que recebe de 

Brizola (PDT).  Esta e outras semelhanças ou diferenças entre territórios eleitorais 

podem ser quantitativamente estimadas pelo ìndice de autocorrelação muiltivariado, ou 

Moran Global multivariado.  

O Quadro 3 apresenta as correlações espaciais entre as votações percentuais, por 

município, de Lula (PT) em todas as eleições, de Leonel Brizola (PDT), em 1989, de 

Ciro Gomes (PPS), em 1994 e 1998, e de Anthony Garotinho (PSB), em 2002.
19

   

 

 

 

 

                                                 
19

 Cf. Luc Anselin  (2005): O Índice de Moran Global multivariado opera da mesma forma que o 

univariado, mas é estimado para duas variáveis.   Ao invés de estimar a autocorrelação espacial de cada 

votação em separado, com base numa determinada matriz de vizinhança, a estatística de Moran 

multivariada correlaciona uma distribuição espacial levando em conta a vizinhança da outra variável. 

Funciona como uma covariata, mas ao invés da correlação linear entre as duas distribuições, a correlação 

espacial identifica semelhanças ou diferenças na configuração espacial dos territórios, no caso desta 

pesquisa.     
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Quadro 3   Correlação Espacial, estimada por Moran Global 

multivariado, para os percentuais de votos por município recebidos 

pelos candidatos do PT (1989 a 2006), PDT (1989), PPS (1994-98) e 

PSB (2002) em Eleições Presidenciais* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A leitura desta tabela pode ser feita da seguinte maneira: quanto mais próximo 

de 1 for o índice, mais semelhantes os territórios; quanto mais próximo de 0, menos 

semelhantes; e quanto mais próximos de -1, são semelhantes em configuração espacial,  

mas opostos em localização (como na formação inicial das peças no jogo de xadrez). 

Destacamos os principais pontos observados no quadro das correlações espaciais: 

A primeira inversão geográfica de Lula (destaque em amarelo), ocorrida em 

1989, do 1º para o segundo turno, foi confirmada pelo I=0.2, que mostra territórios 

muito diferentes. 

Os índices de correlação entre os territórios de 1989 (2º turno) a 2002 variam 

gradativamente entre 0.3 e 0.6 (destaque em vermelho), o que indica pequenas variações 

territoriais, mas nenhuma inversão ou mudança brusca de padrão. 

A segunda inversão geográfica (destaque em verde), ocorrida de 2002 para 2006 

foi confirmada, pelos índices I=-0.2 ou I=0, que indicam territórios completamente 

diferentes de uma eleição para outra. Cabe ressaltar que os territórios de 2006  são 

Eleições 
Presidenciais 

1989 1994 1998 2002 2006 1989 1998 2002 

PT PT PT PT PT PDT PPS PPS PSB 

1T 2T 1T 1T 1T 2T 1T 2T 1T 1T 1T 1T 

1989 PT 
1T 1.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 -0.2 0 -0.1 0 

2T 0.2 1.0 0.5 0.6 0.3 0.3 0 0 0.7 0 -0.1 0.1 

1994 PT 1T 0.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.3 0 0 0.4 -0.1 -0.1 0 

1998 PT 1T 0.1 0.6 0.6 1.0 0.4 0.4 -0.1 0.2 0.6 0 -0.1 0 

2002 PT 
1T 0.1 0.3 0.4 0.4 1.0 0.4 -0.2 -0.2 0.2 -0.1 -0.3 -0.1 

2T 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.0 0 0 0.1 0.1 0 0.1 

2006 PT 
1T 0.4 0 0 -0.1 -0.2 0 1.0 0.8 -0.2 0.2 0.3 0 

2T 0.4 0 0 0.2 -0.2 0 0.8 1.0 -0.3 0.2 0.3 0 

1989 PDT 1T -0.2 0.7 0.4 0.6 0.2 0.1 -0.2 -0.3 1.0 -0.1 -0.1 0.1 

1998 PPS 1T 0 0 -0.1 0 -0.1 0.1 0.2 0.2 -0.1 1.0 0.5 -0.1 

2002 
PPS 1T -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.3 0 0.3 0.3 -0.1 0.5 1.0 -0.1 

PSB 2T 0 0.1 0 0 -0.1 0.1 0 0 0.1 -0.1 -0.1 1.0 

Fontes: TSE.  
Notas: Processamento da autora.   

 * Todos os valores significativos a 0.0001, com significância estimada por randomização 
(9.999 permutações das observações e dos locais, calculada a probabilidade da ocorrência 

do atual I em 10.000 amostras). 
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diferentes de todos os outros de Lula (índices de -0.2 a +0.2) à exceção do 1º turno de 

1989, quando fora bem votado no Nordeste.   

A variação no território de Lula entre o 1º e o 2º turno de 2006 é a menor de toda 

a série (I=0.8), ou seja, os territórios de Lula são muito semelhantes nos dois turnos. 

O apoio de Brizola (destaque em azul) é importante na formação dos territórios 

de Lula em 1989, 2º turno, como mostra a correlação do território de Lula (2º turno) e 

Brizola (1º turno) com I=0.7. Ainda em 1998 a correlação do território de Lula com o de 

Brizola (1989) é forte, I=0.6.  A relevância dos territórios de Ciro Gomes (PPS) e de 

Garotinho (PSB) não foi confirmada pela correlação entre estes territórios e o de Lula, 

nos respectivos 2º turno.  Em suma, a grande mudança na territorialidade de Lula 

ocorreu em 2006, sendo as variações territoriais do período entre 1989 (2º turno) a 2002 

muito menos expressiva.   

 

3.3 Territórios Eleitorais do PRN e do PSDB 
 

Em 1989 a distribuição espacial dos percentuais de voto por município de 

Fernando Collor de Mello revelou, nos dois turnos, padrões regionais de coesão eleitoral 

em grandes extensões territoriais (figuras 21a e 21b). As votações do PSDB 

apresentaram padrões diferentes a cada mudança de candidato (figura 22).   

 

Figura 21   Territórios Eleitorais de Fernando Collor de Mello (PRN)  

na Eleição Presidencial de 1989, (a) 1º turno e (b) 2º turno  
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Figura 22   Territórios Eleitorais do PSDB nas Eleições Presidenciais 

de 1989 a 2006   

 

 
 

 

Fontes : TSE, IBGE. 
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Na eleição de 1989, a votação de Mário Covas mostrou um padrão local com 

duas zonas de coesão eleitoral fortes, uma abrangendo quase todo o estado de São Paulo 

e a outra, o estado do Ceará, além de vários territórios bem menos extensos dispersos 

em outros estados.  Os territórios de Fernando Henrique em 1994 e 1998 apresentaram 

um padrão bem diferente, do tipo regional, parecido com o padrão dos territórios de 

Fernando Collor no 1º e 2º turno de 1989.  O padrão da votação mudou novamente em 

2002, com a votação de José Serra.  Passou de Regional para Local. Em 2006 o padrão 

da votação de Geraldo Alckmin voltou para o tipo Regional.  

Na sequência apresenta-se a análise quantitativa dos territórios eleitorais no que 

se refere a votos, municípios e área.  Os territórios eleitorais (TE) de Fernando Collor 

(PRN) e de Fernando Henrique, José Serra e Geraldo Alckmin (PSDB) apresentaram 

variações quanto ao percentual de votos com que contribuíram para a votação total do 

candidato, quanto ao número de municípios e quanto à extensão territorial (tabela 13).   

 

Tabela 13  Votos, Número de Municípios e Área dos Territórios 

Eleitorais do PRN e do PSDB nas Eleições Presidenciais de 1989 a 

2006 

 

Eleições Presidenciais Brasileiras  Territórios Eleitorais Fortes 

Ano 
e 

Turno 

 
Votos 

Votos no 
 Território Eleitoral 

Municípios* no 
 Território Eleitoral 

Área** do  
Território Eleitoral Partido 

 Milhões Milhões % Nº % Milhões de km
2
 % 

1989 1T PRN 20.6 5.1 25 1219 21 4.5 53 

1989 2T PRN 35.1 7.3 20 1369 25 4.3 51 

1994 1T PSDB 34.3 6.9 20 1283 23 3.1 36 

1998 1T PSDB 35.9 6.8 19 1245 22 4.1 48 

2002 1T PSDB 19.7 5.0 25 960 17 1.5 18 

2002 2T PSDB 33.4 3.9 12 814 15 1.8 21 

2006 1T PSDB 40.0 13.3 33 1565 28 2.4 28 

2006 2T PSDB 37.6 16.7 44 1504 27 2.4 28 

 
Fontes: IBGE, TSE.   

Notas: Processamento da autora.  
*Percentuais sobre o total de municípios  (5.564) e de área (8.5 milhões de km

2
). 

. 
 

Nas três dimensões (votos, municípios e área) os territórios eleitorais de Collor e 

Fernando Henrique são semelhantes, o que corrobora as conclusões anteriores. Ambos 

conseguem as coesões eleitorais de maior extensão territorial. Os percentuais de votos e 

de municípios são superiores aos de José Serra e inferiores aos de Geraldo Alckmin. Os 

territórios eleitorais de José Serra (2002) foram os menores nas três dimensões:  

percentuais de votos, municípios e área. Os territórios eleitorais de Geraldo Alckmin 
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(2006) foram os maiores em percentuais de votos e municípios, mas em extensão 

territorial, ficaram entre o padrão de Serra (menor) e o de Fernando Henrique e Collor 

(maior).  Os gráficos (figura 23) mostram essas semelhanças e diferenças.   

 

Figura 23    Gráficos de percentual de votos dos candidatos do PRN e 

do PSDB nos seus Territórios Eleitorais Fortes (a), percentual de 

Municípios (b) e percentual de área (c)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As correlações espaciais do PRN e do PSDB foram estimadas pelo índice de 

Moran Global bivariado (quadro 4). As correlações mais altas ocorreram entre o 1º e o 

2º turno do PRN em 1989 (I=0.7) e do PSDB em 2006 (0.8), o que mostra a estabilidade 

desses territórios eleitorais nas respectivas eleições em curso. Os índices confirmam as 

suposições feitas com base nos mapas, de que não há correlação espacial entre as 

votações de Fernando Henrique em 1994 e de Mário Covas em 1989: houve uma 

inversão geográfica e uma mudança de padrão nos territórios eleitorais.  Confirmam 

também que os territórios de Collor e de Fernando Henrique são semelhantes. Entre as 

respectivas votações os índices de Moran foram altos: 0.6 (1994-1989), 0.4 (1998-

1989/1ºT) e 0.5 (1998-1989/ 2º turno). A correlação entre Serra (2002) e Collor caiu 
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para 0.3, e chegou a ser nula/negativa entre as votações de Geraldo Alckmin (2006) e 

Collor, como pode ser observado no quadro 4. 

 

Quadro 4   Correlação Espacial, estimada por Moran Global bivariado, 

para os percentuais de votos dos candidatos do PSDB, PDT, PPS 

(1994-98) e PSB (2002) em Eleições Presidenciais* 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: TSE.  
Notas: Processamento da autora (apresentados somente os índices que interessam à análise)   

 * Todos os valores significativos a 0.0001, com significância estimada por randomização (9.999 
permutações das observações e dos locais, calculada a probabilidade da ocorrência do atual I em 

10.000 amostras). 

 

Os territórios eleitorais de Serra mostraram baixa correlação (de  0.1 a 0.3) com 

todos os demais e alguma semelhança com os de Fernando Henrique em 1998 (I=0.4).  

O mesmo ocorreu com a votação de Geraldo Alckmin (2006) que apresentou índices de 

correlação espacial com os demais variando entre  0.2 e 0.3, sendo I=0.3 referente a 

Fernando Henrique em 1998.   

Os índices confirmam o que havia sido identificado nos mapas: Fernando 

Henrique manteve boa parte dos territórios de Collor em 1994, e fez um deslocamento 

em direção ao Centro-oeste e ao Norte, de 1994 para 1998. Seus sucessores em 2002 

(Serra) e 2006 (Alckmin) mantiveram apenas uma pequena porção desses novos 

territórios de 1998, especialmente no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.    

Em síntese, os destaques na análise dos territórios eleitorais do PRN e PSDB 

são: o ciclo de 1989 a 1998, no qual predominou os territórios eleitorais de grande 

extensão territorial e menos populosos; a semelhança entre os territórios eleitorais de 

Fernando Henrique (PSDB) e Collor (PRN); a mudança brusca para o padrão Local em 

2002, e um novo padrão Regional em 2006, completamente diferente dos anteriores.    

 Eleições 
Presidenciais 

1989 1994 1998 2002 2006 

PRN PSDB PSDB PSDB PSDB PSDB 

1T 2T 1T 1T 1T 1T 2T 1T 2T 

1989 PRN 
1T 1.00 0.7  0.6 0.4  0.3  -0.1 

2T 0.7 1.00  0.6 0.5  0.3  0 

1989 PSDB 1T   1.00    -0.1   

1994 PSDB 1T 0.6 0.6  1.00 0.5 0.1 0.2  -0.1 

1998 PSDB 1T 0.4 0.5  0.5 1.00 0.3 0.4  0.3 

2002 
 

PSDB 
 

1T    0.1 0.3 1.00 0.4  0.3 

2T 0.3 0.3 -0.1 0.2 0.4 0.4 1.00  0.1 

2006 PSDB 
1T        1.00 0.8 

2T -0.2 0  -0.1 0.3 0.3 0.1 0.8 1.00 
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