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tário efetivo subitamente impelem os habituais abstencionistas
normalmente desafetos, para a área política, é que o sistem~
fica ameaçado. Por conseguinte, os índices altos ou baixos de
participação e votação não são, em si mesmos, nem bons nem
maus para a democracia; a extensão e natureza da participação
refletem outros fatôres que determinam de um modo bastante
mais decisivo a possibilidade do sistema desenvolver-se Ou
sobreviver. Mas a amplitude da apatia e os vários níveis de
participação dos diferentes setores da população esclarecem,
de fato, o consenso e conflito subjacentes no processo político.
No próximo capítulo, dedicamo-nos a um exame mais direto
das causas de diversidade que sublinham o contínuo conflito
eleitoral - que é a seiva de todo o sistema democrático.

CAPÍTULO

VII

ELEIÇOES: A EXPRESSÃO DA LUTA DE
CLASSES DEMOCRATICA!

EM TÔDAS AS democracias modernas, o conflito entre diferentes
grupos é expresso através dos partidos políticos que representam bàsicamente "uma tradução democrática da luta de classes".
Ainda que muitos partidos renunciem ao princípio de conflito
ou lealdade de classes, uma análise dos seus atrativos e do seu
apoio sugere, em última instância, que êles representam os
ínterêsses de diferentes classes. Em escala mundial, a principal
generalização que pode ser feita é que os partidos se baseiam,
primordialmente, nas classes inferiores ou nas classes médias e
superiores. Esta generalização é válida mesmo para os partidos
norte-americanos, que têm sido tradicionalmente considerados
uma exceção ao padrão de classes clivadas da Europa. Desde
o princípio da sua história, os democratas atraíram maior apoio
das camadas inferiores da sociedade, ao passo que.os partidos
Federalista, Whig e Republicano mantiveram a lealdade dos
grupos mais prívílegíados."
Têm ocorrido importantes exceções a essa regra geral, evidentemente, e a classe é apenas uma das divisões estruturais
1 Esta esclarecedora
frase foi tomada do título do livro por Dewey
Anderson e Percy Davidson, Ballots and the Democratic Class Stmggle
(Stanford: Stanford University Press, 1943). Esse livro e um anterior, da
autoria do sociólogo Stuart A. Rice, Quantitative Methode in Politics
(~ova York: Alfred A. Knopf, 1928), merecem situar-se como os primeiros
c.lassicos americanos no domínio do comportamento
político. Rice realízou o primeiro estudo de painel (entrevistas repetidas) em 1924, fêz
os primeiros estudos estatísticos das fontes do comportamento eleitoral
~r legisladores e correlacionou as transformações no apoio partidário,
urante certos períodos de tempo, com as alterações no ciclo econômico.
~nderson e Davidson também analisaram o caso dos eleitores que muaram de partido nos primeiros anos da década de 1930.
t.
2 Ver o capítulo IX para uma análise mais pormenorizada
da poliica norte-americana.

232

o

HOMEM POLITICO

da sociedade que se relaciona com o apoio partidário. Em todos
os países que têm mais de uma religião importante,
ou onde
existe uma diferença nítida entre adeptos religiosos e secula,
ristas, as diferenças religiosas contribuíram
para o apoio a um
ou outro partido. Nalguns países, a crença religiosa serviu de
base para a formação de partidos político-religiosos,
dedicados
a atender às necessidades
de Igrejas específicas. Do mesmo
modo, as divisões étnicas ou de nacionalidade,
dentro dos países, têm-se refletido na identificação
grupal com determinados
partidos ou na formação de partidos étnicos ou de nacionalidades. Contudo, as diferenças religiosas e étnicas foram correlacionadas com as divisões sócio-econômicas,
pelo que se tem
verificado uma mistura de apoio étnico e de classe. Nos Estados
Unidos, Canadá, Grã-Bretanha
e Austrália, os partidos conservadores têm sido apoiados pelas camadas mais ricas, pelos
membros das religiões históricas privilegiadas,
como a Igreja
anglicano-episcopal
e a congregacionalista,
e pelo grupo étnico
de posição social mais elevada (também desproporcionalmente
composto de indivíduos mais abastados).
As lealdades regionais constituem outro importante
fator
que tem influenciado o apoio partidário. Em muitos países, certas regiões desenvolveram
uma fidelidade histórica a um ou
outro partido político, a qual foi mantida muito depois do acontecimento específico que deu origem a essa lealdade ter perdido tôda a sua relevância.
Em pràtícamente
todos os países sôbre os quais dispomos
de elementos (com exceção, talvez, dos Estados Unidos), as
mulheres tendem mais a apoiar os partidos conservadores
do
que os homens. Mas essa correlação é algo diferente das quatro
precedentes, visto os partidos que são apoiados pelas mulheres
não poderem considerar-se representantes
dos interêsses femininos contra os masculinos. As diferenças são provàvelmente
devidas ao distinto papel social das mulheres e à maneira como
êle as leva a aceitarem valôres identificados com os partidos
conservadores.
Um sexto fator que afeta as opiniões e lealdades políticas
é a idade, examinado em maior detalhe no capítulo anterior.
Ao invés dos outros fatôres, porém, não existe uma correlação
regular e nítida entre a idade e o apoio partidário.
Em alguns
países e períodos históricos, os jovens eleitores (e· os idosos)
serão mais provàvelmente
encontrados
na esquerda;
noutros
países, êles são mais conservadores. Diferentes grupos de idades
reagem ao respectivo meio político de acôrdo com as experiências significativas da sua geração. Uma análise do apoio par-
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tidário deve levar em conta a idade como causa relevante de
diferenciação política, mas o conflito partidário não pode ser
interpretado
como um conflito de idades.
As diferenças entre populações rurais e urbanas constituíram uma base adicional de divisão em muitos países. Nalguns,
a população rural formou a espinha dorsal de um partido agrário independente,
ao passo que noutros os agricultores se identificaram com os grandes partidos existentes.
O conceito de
um grupo rural e suas necessidades em oposição ao resto do país
esconde, com freqüência, o fato de que as sociedades mais rurais são internamente tão diferenciadas quanto as áreas urbanas
_ entre ricos e pobres, e entre componentes dos vários grupos
étnicos, religiosos e regionais.
As diferenças entre áreas de
plantação também têm constituído
uma importante
causa de
clivagem.
Por exemplo, em muitos países, os produtores
de
trigo são muito mais radicais, com freqüência, do que os agricultores de culturas mistas.
O fato de que tantos interêsses e grupos que não são classes
sociais participam na luta partidária não desvirtua a tese de que
"a lógica do sistema partidário depende do alinhamento de opiniões da direita para a esquerda", como salientou o sociólogo e
filósofo político Robert MacIver.
"A direita é sempre o setor
partidário associado com os interêsses das classes superiores ou
dominantes, a esquerda é o setor expressivo das classes sociais
ou econômicas inferiores, e o centro é o das classes médias. Historicamente, êste critério parece aceitável.
A direita conservadora tem defendido as prerrogativas,
p~vilégios e podêres estabelecidos; a esquerda ataca-os.
A direita tem sido favorável
à posição aristocrática, à hierarquia do nascimento e fortuna; a
esquerda luta pela igualdade de vantagens e oportunidades,
pelas reivindicações dos menos favorecidos.
Defesa e ataque encontram-se, em condições democráticas,
não em nome de uma
classe, mas em nome de um princípio; mas os princípios em
oposição têm amplamente
correspondído
aos interêsses das diferentes classes"."
3 Robert M. Maclver, The Web oi Gavernment (Nova York: Macmi!lan, 1947), págs. 216, 315. É interessante notar que Talcott Parsons,
cuja Sociologia tem sido freqüentem ente criticada por menosprezar os
problemas de conflito e dar excessivo destaque ao grau de coesão na
SOCiedade, sublinhou a necessidade de analisar a hist6ria política e as
lutas eleitorais norte-americanas em têrmos de um conflito permanente
entre a esquerda e a direita: entre os que estão orientados no sentido
dos estratos inferiores e das mudanças, e os que estão mais preocupados
Com a estabilidade e as necessidades dos setores mais abastados. Ver
o seu ensaio "Voting and the Equilibrium of the American Political
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Expressões tais como "esquerda", "liberal" e "progressista",
e seus opostos "direita", "conservador" e "reacionário", foram definidos na base de muitas e diferentes questões: democracia política contra monarquia, sistema de mercado livre contra as
tradicionais restrições econômicas, secularismo contra clericalismo, reforma agrária contra o latifúndio e a exploração urbana
do campo, reforma social contra laissez-iaire, socialismo contra
capitalismo. Os partidos e grupos sociais que se situaram na "esquerda", numa dessas questões acima, de maneira alguma foram
sempre "esquerdistas" nas demais, e o "centro" surgiu para oporse tanto aos partidos da esquerda como da direita. Todavia,
em qualquer período e lugar determinado, é usualmente possível identificar os partidos numa seqüência contínua da esquerda
para a direita."
A questão da igualdade e da mudança social tem sido preponderante na maioria dos países, nas últimas duas ou três gerações, e sobrepõe-se aos antigos problemas de esquerda-direita,
como democracia contra monarquia e clericalismo contra secularismo. A questão mais significativa que atravessa tôda a
dimensão esquerda-direita, hoje em dia, é a democracia política
contra o totalitarismo, a qual já examinamos anteríormente.P
Em alguns países, como já documentei, a grande maioria do
sufrágio esquerdista tradicional vai para os partidos comunistas
totalitários, ao passo que noutros o voto tradicional centrista e
direitista vai para as diversas formas de "fascismo". Mas, mesmo em tais casos, as questões econômicas e de estratificação
esquerda-direita estão bastante presentes, provàvelmente, no
espírito dos eleitores comuns. A luta de partidos é, sobretudo,
um conflito de classes, e o fato em si mais impressionante sôbre
o apoio a um partido político é que, virtualmente, em todos os
System", na ed. de E. Burdick e A. Brodbeck, American Voting Behavíor
(Glencoe: The Free Press, 1959), pág. 88.
4 M. Duverger,
Polítical Parties (Londres: Methuen & Co., 1954),
págs. 215-16, 228-39; M. Duverger, "Publíc Opínion and Political Parties in France", Amerícan Political Science Review, 46 (1952), págs.
1069-78. Evidentemente,
isto reúne os partidos que têm critérios bastante diferentes em relação às transformações sociais e que, na prática,
podem ser abertamente hostis uns aos outros. Ignora o problema de
graus mais sutis de "esquerda" e "direita" e marginaliza outras questões
que, por vêzes, atravessam completamente
a dimensão esquerda-direita
aqui definida, como sejam a autonomia regional contra o centralismo, a
autodeterminação
nacional contra o imperialismo e, mais recentemente,
a democracia política contra o totalitarismo.
5 Ver também
Edward Shils, "Authoritarianism:
Right and Left",
na ed. de R. Christie e M. Jahoda, Studies in the Scope and Method
of the Authoritarian Personality (Glencoe: The Free Press, 1954), págs.
24-49.
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países econômicamente desenvolvidos, os grupos d~ baixa renda
econômica votam principalmente nos partidos da esquerda, enquanto os grupos de rendas mais elevadas votam principalmente
nos partidos da direita.
As diferenças de preferência política entre grupos de renda
inferior e superior, que são típicas de muitos países, estão ilustradas nas Tabelas I e II, que reproduzem o apoio aos partidos
franceses e italianos. Em ambos os países, os trabalhadores industriais e agrícolas dão forte apoio aos comunistas e, na Itália,
também aos socialistas da esquerda (Nenni), ao passo que as
classes média e superior sustentam os partidos do centro e da
direita.
Embora êste padrão genérico não sofra alterações, verifica-se uma boa dose de variações dentro dos grupos econômicos.
Nos grupos de renda média, os empregados de "gravata" e os
professôres apóiam fortemente os socialistas moderados na
França e os socialistas de Saragat (ala direita) na Itália. A
considerável variação dentro dos grupos de baixa renda também
se revela nessas tabelas. Quanto mais baixo é o nível econômico do trabalhador, tanto mais provável é que vote nos comunistas. Os trabalhadores de renda superior preferem os partidos
socialistas moderados ou os do centro.
O mesmo padrão é válido em países com sistemas bípartidários estáveis. Como se mostra, na Tabela III, na Grã-Bretanha, quanto mais se sobe na estrutura social, tanto menor é o
apoio ao Partido Trabalhista, até chegarmos aos grandes homens de negócios e profissionais de nível superior, onde aquêle
partido é apoiado por menos de 10%da classe. Padrões quase
idênticos diferenciam o apoio dos democratas e republicanos nos
Estados Unidos, um ponto q).le será documentado em detalhe
no capítulo IX.
Outra prova impressionante da penetrabílídade do efeito
da posição de classe nas atitudes políticas chega-nos de um
país em que não existe uma verdadeira concorrência de partidos: a Polônia comunista. Em 1957, o sociólogo polonês, Andrzej Malewski, realizou uma pesquisa de opinião pública sôbre
as atitudes relativas ao nível apropriado de diferenças de renda
para diferentes profissões - uma questão que, nos países capitalistas, está fortemente associada às idéias esquerdistas ou conservadoras. Tal como nos países capitalistas, Malewski apurou
"haver uma forte correlação entre as rendas das pessoas e suas
idéias sôbre uma escala máxima de diferenças de renda. .. A
pesquisa revela que os trabalhadores industriais, os técnicos e
certos grupos intelectuais com baixos salários (professôres, fun-
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cionários de correios e dos serviços sociais, etc.) são favoráveis
ao igualitarismo. Por outro lado, uma atitude desfavorável predomina entre as pessoas que têm muitas possibilidades de rendas elevadas". Nos extremos, 54% dos trabalhadores poloneses
entrevistados mostraram-se favoráveis a "rendas relativamente
iguais", em contraste com 20%do funcionalismo executivo. Cinqüenta e cinco por cento dêste último setor manifestaram-se
abertamente contra uma diminuição substancial da diferença de
rendas, em comparação com apenas 8% dos trabalhadores manuais. Assim, também num país comunista a luta entre os menos e os mais privilegiados está refletida em atitudes comparáveis às expressas por camadas similarmente colocadas no Ocidente. A única diferença importante é que, num país comunista,
"tanto os que favorecem a limitação da amplitude da escala de
renda, como os que se lhe opõem, usam freqüentemente os
slogans tradicionais da esquerda"."
A mais simples explicação para êsse padrão generalizado
é o próprio ínterêsse econômico. Os partidos esquerdistas apresentam-se como instrumentos da mudança social, no rumo da
igualdade; os grupos de renda inferior dão-lhes apoio a fim de
passarem a desfrutar melhores condições econômicas, ao passo
que os grupos de rendas superiores se opõem no intuito de manterem suas vantagens econômicas. Os fatos estatísticos podem
ser tomados, assim, como provas da importância dos fatôres de
classe no comportamento político.
Essa relação entre a posição de classe (tal como é medida
pela educação, renda, posição, poder, profissão ou propriedade)
e as opiniões políticas ou escolha partidária está muito longe
de ser constante. Muita gente pobre vota nos conservadores e
alguns ricos votam nós socialistas ou comunistas. Uma explicação parcial dêsses desvios já foi assinalada: outras características
e filiações grupais, tais como a crença religiosa, são mais salientes em determinadas situações do que a posição social e
6 As citações e estatísticas
são de um relatório, aparentemente ainda
inédito, por Andrzej Malewski, que está traduzido em parte por Leopold Lebedz, Sociology and Communism
1957-1958 (Londres: Soviet
Survey, 1959), pág. 10. Um relato mais extenso sôbre êsse estudo de
Malewski encontra-se em Zeigniew Socha, "Postawy wobee egalitaryzmu",
(Atitudes ante o igualitarismo),
Przeglad Kulturalnu, n.? 3 (333), Varsóvia, 15 de janeiro de 1959. Na Dinamarca, "o Partido Social-Democrático aumenta monàtonamente
em popularidade
relativa com o decrescente status social, ao passo que exatamente o oposto acontece, com
regularidade,
aos conservadores".
K. Svalastoga, Prestige, Class and
Mobility
(Copenhague:
Scandinavian
Universities Press, 1959), págs.
264-65.
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Socialista
...........
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3%
19%
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4%
2%

.,
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'N"
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~'-1

11%
23%
20%
13%
20%
8%
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--- --Total

............
(N)

100%
(169)

99%
(67)

100% 100% 100%
(61)

(58)

(81)

100% 100%
(180)

(64)

" Computado pelo autor a partir de fichas de uma pesquisa nacional de opinião pública realizada em maio de 1956 pelo Institut national d'études demographiques.
Estou grato a Alain Girard pelo uso
dos elementos.

1954""
Ocupação:
Nível

Econômico:

Agricultores

Operários
B
Acima
da
Média

C
Média

D
Pobres

A
Ricos

B
Acima
da
Média

C
Média

D
Pobres

Escolha Partidária:
Comunista
.
Socialista
.
Radical
.
M.R.P
.
Independente
RP.F. (De Caulle ) ..
Total

45%
22%
5%
10%
18%

4%
12%
9%
12%
60%
3%

9%
28%
12%
12%
30%
8%

27%
14%
24%
10%
23%
1%

43%
10%
10%
10%
26%

100% 101% 100%

100%

99%

99%

99%

18%
41%
4%
17%
18%
2%

40%
27%
7%
7%
15%
5%

.
"" Recomputado pelo autor a partir de J. Stoetzel, "Votíng Behavior
~rance",
British Journal of Sociology, 4 (1955), págs. 118-19.
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o John Bonham, The Middle Class Vote (Londres: Faber & Faber,
1954), págs. 129 e 173. Os números relativos aos trabalhadores manuais
foram compilados de um gráfico na pág. 173. Todos os números foram
calculados com base nos dados de uma pesquisa realizada pelo British
lnstitute of Public Opinion. A diferença entre a percentagem
obtida
pelos dois principais partidos e os 100% explica-se pelo número de abstencionistas e eleitores que votaram num terceiro partido.
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econômica alta ou baixa. Mas os desvios também são uma conseqüência da complexidade do próprio sistema de estratífícação .
Na sociedade moderna, os homens estão sujeitos a uma variedade de experiências e pressões que se revestem de conseqüências políticas conflitantes, pois os homens ocupam posições
díspares na estrutura de classes. Os homens podem exercer o
poder, como alguns funcionários públicos, mas ter um baixo
status ou renda; podem desfrutar elevado prestígio ocupacíonal, como muitos intelectuais, mas receber baixa remuneração;
gozar de rendas relativamente altas, mas ter baixo status social,
Como os membros de algumas minorias étnicas ou os comerciantes novos-ricos, etc. Algumas de suas posições sociais podem
predispô-Ias para uma atitude conservadora, enquanto outras
favorecem uma perspectiva política mais esquerdista. Quando
confrontados por tais pressões sociais conflitantes, alguns ho-
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mens reagem mais a umas do que a outras e, portanto, parecem
desviar-se do padrão eleitoral de classe.
Essas posições sociais conflitantes e sobrepostas lesam provàvelmente mais os partidos esquerdistas baseados nas classes
baixas do que os da direita conservadora. Os homens estão
constantemente lutando para se verem a uma luz favorável e
alguns de seus atributos de status poderão gerar uma auto-avaliação mais favorável, outros uma auto-avaliação negativa.
Parece lógico supor que os homens organizam suas impressões
do meio em que vivem e de si próprios de modo a elevarem
ao máximo os seus sentimentos de superioridade em relação a
outros. Assim, o empregado de gravata sublinhará a identificação do seu trabalho no escritório ou no banco com o status
de classe média (um ponto a ser examinado mais tarde); o
operário branco de baixa renda consíderar-se-á superior ao negro, etc. Uma quantidade de provas compiladas no decurso de
pesquisas sôbre a mobilidade social indica que os ocupacionalmente móveis, no sentido de baixo para cima, desejam ver-se
livres das características que ainda os ligam ao status anterior.
O homem que triunfa transfere-se, de fato, com a maior freqüência, para outro bairro, procura novos horizontes e amigos
de status mais elevado, talvez troque a sua Igreja por outra
cujos membros sejam de status superior e também votará de
uma feição mais conservadora. Os partidos mais conservadores
têm a vantagem de estar identificados com as classes mais prestigiosas da população, um predícado que ajuda a superar o
apêlo da esquerda para os interêsses econômicos dos estratos
inferiores.
Embora nem sempre seja possível prever se uma direção
política de esquerda ou de direita resultará de discrepâncias
específicas de status, o próprio conceito assinala fontes de mudança nos valôres políticos, decorrente de tensões geradas por
posições sociais contraditórias. Uma discrepância no status pode
até levar uma antiga, mas decadente, classe superior a ser mais
liberal em sua orientação política. Por exemplo, a maior parte
dos observadores da política britânica sugeriu que o aparecimento do socialismo Tory, a disposição do conservadorismo britânico do século XIX para promulgar reformas que beneficiassem a classe trabalhadora, foi uma conseqüência da hostilidade
patente da aristocracia rural da velha Inglaterra em face da
ascendente classe dos homens de negócios que estava ameaçando o status e o poder daquela. Algumas das causas do comparável liberalismo das classes superiores norte-americanas serão
examinadas, em maior detalhe, no capítulo IX.

ELEIÇÕES:

LUTA DE CLASSES

DEMOCRÁTICA

241

Mas, embora as variações no comportamento político dos
estratos mais privilegiados constituam um dos mais fascinantes
problemas da análise política, as provas idôneas e existentes que
nos permitem especificar por que as pessoas divergem em suas
lealdades políticas estão, em grande parte, limitadas aos setores
mais vastos da população, especialmente os trabalhadores e agricultores. Os inquéritos de opinião pública e estudos de padrões
de sufrágio de diferentes distritos rurais podem estatisticamente
ocupar-se de diversos tipos de trabalhadores e agricultores de
um modo que não pode ainda ser feito, num nível comparativo
internacional, para a maioria das seções das classes média e superior urbanas. Portanto, o exame das variações na filiação
política dêsses últimos grupos tem estado limitado aos materiais
americanos e é apresentado na próxima seção do presente livro
(ver os capítulos IX e X). Este capítulo focaliza, primordialmente, a política dos estratos inferiores e mais numerosos.
A Tabela IV apresenta um resumo das características sociais
que estão relacionadas com essas variações dentro do grupo de
rendas inferiores, isto é, aquêles indivíduos cujos padrões de
vida variam do pobre ao remediado, segundo os padrões locais
da classe média: a maior parte dos operários, trabalhadores rurais, empregados de gravata de níveis inferiores, etc. Na comparação do comportamento político internacional, é difícil elaborar
uma classificação mais rigorosa.
Essas generalizações estão elaboradas na base do exame
que fizemos de diversos elementos de pesquisas de opinião pública e inquéritos num grande número de países, incluindo os
Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Canadá, Austrália,
Japão, índia, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Áustria, Itália, Grã-Bretanha e
Hungria.7
7 Fazemos
referência à maioria das fontes publicadas em varras
partes do presente livro e não as repetiremos agora. Muitas das afirmações feitas neste capítulo baseiam-se em resultados ainda inéditos de
an~lises realizadas por organizações universitárias ou comerciais de pesquisas que nos entregaram duplicatas de suas fichas IBM ou fizeram
novos cálculos a meu pedido. Espero publicar um relatório mais detalha.do de tais pesquisas e investigações comparativas num futuro próximo.
Ex~ste um bom número de compêndios dêsses dados, relativos a vários
p(aises. Entre êles incluímos: J. J. de J ong, Overheid en Onderdaan
Wageningen: N. V. Gebr. Zomer & Keunings Uitgeversmij, 1956), esp.
págs. 75-121, passim; Michael P. Fogarty, Christian Democracy in Westem Europe (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1957), esp. págs. 352~6! H~dley Cantril, Public Opinion, 1935-1946 (Princeton:
Princeton
Un~defSlty ,Press, 1951), esp. págs. 602, 623, 627 e 630, para os Estados
ni os; pago 197 para a Grã-Bretanha.
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TABELA
Características

Sociais Correlacionadas

Esquerdista

nos Grupos de Renda

Votação Esquerdista
Elevada

o Voto

exceções

na Esquerda:

IV
com as Variações
Inferior

na Votação

de Diferentes

Votação Esquerdista
Baixa

Mais

Países"
Mais

Cidades menores, campo
Fábricas menores
Grupos com baixos índices de
desemprêgo
Grupos étnicos ou religiosos
majoritários
Mulheres
Regiões econômicamente
atrasadas
Empregados de gravata
Ocupações específicas:
Criados e trabalhadores
em
serviços
Camponeses, agricultores em
nível de subsistência

Cidades maiores
Fábricas maiores
Grupos com altos índices de
desemprêgo
Grupos étnicos ou religiosos
minoritários
Homens
Regiões econômicamente
pr6speras
Trabalhadores
manuais
Ocupações específicas:
Mineiros
Pescadores
Agricultores de produtos
comercializados
Marinheiros, portuários
Trabalhadores
florestais
Trabalhadores
menos
qualificados
•• As principais
a seguir.

ELEIÇÕES:

Trabalhadores
a alguns

dêstes

mais qualificados

padrões

são examinadas

Uma Resposta às Necessidades do Grupo

A votação esquerdista é geralmente interrompida como expressão de descontentamento, uma indicação de que as necessidades não estão sendo satisfeitas. Os estudiosos do comportamento eleitoral sugeriram as seguintes necessidades como
centrais:
l. A necessidade de segurança de renda. Está estreitamente
relacionada com o desejo de rendas mais elevadas; contudo, o
efeito do desemprêgo peri6dico ou do colapso nos preços dos produtos, por exemplo, parece ser importante em si mesmo.
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2. A necessidade de trabalho satisfat6rio - trabalho que forneça a oportunidade
de autodomínio
e auto-expressão,
e que
esteja livre de autoridade arbitrária.
3. A necessidade de status, de reconhecimento sopíal do valor
individual e isenção de discriminações degradantes nas relações
sociais.
Em têrmos desta lista, vejamos como votam os vários grupos.

INSEGURANÇA DE RENDA

Certos grupos ocupacionais, na categoria de baixas rendas,
sofrem de uma extrema insegurança em suas rendas _ os agricultores dependentes de um produto, os pescadores, mineiros e
madeireiros - e todos êstes grupos possuem uma longa tradição
de elevados índices de votação na esquerda.
O protótipo de uma economia agrícola de "ou tudo ou nada" é a área de cultura de trigo nos Estados Unidos. A depressão ou a sêca, ou ambas as coisas juntas, têm flagelado o
cinturão do trigo de geração em geração, desde que foi estabelecida. Foram realizados muitos estudos do comportamento
político dessa região e todos concordam que os triticultores são
os mais esquerdistas de todos os agricultores em épocas de crise
econômica. Constituíram sempre o núcleo dos grandes movimentos agrários radicais - os greenbackers, os populístas e a
Liga Não-Partidária, nos Estados Unidos, os progressistas, o
Partido do Crédito Social, e a Federação Cooperativa da Comunidade, no Canadá."
O único Govêrno socialista na América
do Norte, acima do nível local, é o Govêrno provincial de Saskatchewan, uma área de cultura de trigo, o qual está controlado
pela citada F.C.C.
Os estudos dos agricultores de um s6 produto comerciali~ado, em outras partes do mundo, mostram-nos que também
eles tendem a apoiar movimentos periódicos de protesto, que
são freqüentemente de caráter autoritário (como já vimos
.8 S. M. Lipset, Agrarian Socialism
(Berkeley: University of CalífO~la Press, 1950); J. D. Hicks, The Populist Revolt (Minneapolis:
~nlVersity of Minnesota Press, 1931); S. A. Rice, Farmers and Workers
m American Politics (Nova York: Columbia University Press, 1924),
capo II; V. O. Key, Jr., Politics, Parties and Pressure Groups (Nova
York: Crowell, 4.a ed., 1952), capo n, C. B. MacPherson, Democracy
m Albel'ta (Toronto: University of Toronto Press, 1953).

o

244

antes)."

HOMEM

POLlTICO

Em contraste, os agricultores cujas culturas são diver-

sífícadas, que dependam,mais do mercado local que do mundial,

e até os agricultores muito pobres, em nível de subsistência,
cujo nível de renda é constante e merecedor de confiança, tendem a apoiar os partidos conservadores.
Os pescadores que vendem nos mercados nacional e internacional estão numa posição bastante parecida à dos triticultores,
e os pE-scadorescomerciais votam na esquerda em todo o mundo.
Na Noruega, os primeiros representantes trabalhistas no StortingO foram eleitos num distrito pesqueiro."
Na Islândia, os
pescadorE-s apóiam o segundo Partido Comunista mais poderoso
de tôda a EscandináviaY André Siegfried, em seu estudo pioneiro das estatísticas eleitorais na França ocidental, em 1913,
observou que os pescadores constituíam um forte grupo esquerdísta.P Os pescadores da Colúmbia Britânica são uma poderosa
fonte de apoio aos sindicatos esquerdistas.13 Nos Estados Unidos, os pescadores da costa ocidental são tradicionalmente militantes e organizaram-se num sindicato dominado pelos comunistas, embora a maioria seja proprietária ou participe na propriedade de seus barcos. Os pescadores dos Grandes Lagos têm
sido desproporcionalmente democráticos. E na Grã-Bretanha
14
os distritos pesqueiros são redutos do Partido Trabalhista.
9 A. Siegfried,
Tableau politique de Ia France de Touest sous Ia
troisieme république
(Paris: Librairíe Armand Colin, 1913), capo 44;
R. Heberle, From Democracy to Nazism (Baton Rouge: Louisiana State
University Press, 1943), capo lII; Charles P. Loomis e J. Allen Beagle,
"The Spread of German Nazism in Rural Arcas", Amel'ican Sociological
Review, 2 (1946), págs. 724-34; S. S. Nilson, Histoire et Sciences Politiques (Bergen: Chr. Michelsens Institut, 1950); S. S. Nilson,: "Aspects
de Ia vie politique en Norvege", Revue Française de Science Politique,
3 (1953), págs. 556-79.
" Parlamento norueguês. (N. do T.)
10 E. Bull, Arbeiderklassen
i Norsk Historie (Oslo: Tilden Norsk

Forlag,

1948).
S. S. Nilson, "Le Communisme dans les pays du nord - les élections depuis 1945", Rewe Française de Science Politique, 1 (1951),
págs. 167-80. Rudolf Heberle relata o êxito dos partidos esquerdistas
entre os pescadores, no Schleswig-Holstein,
em From Democracy to
Nazism, op. cit., pág. 104.
12 Ver também
B. Leger, Les opinions politiques des provinces
françaises, 2-,a ed. (Paris: Recuiel Sirey, 1936), págs. 49-50.
13 S. Jamieson e P. Gladstone,
"Unionism in the Fishing Industry
in British Columbía",
Canadian Joul'nal of Economics and political
Science, 16 (1950), págs. 1-11 e 146-71.
14 J. K. Pollock e S. J. Eldersveld,
Michigan Politics in Transition
(Ann Arbor: University of Michigan Press, Michigan Governmental Studíes, n.? 10, 1942), pág. 54. Para o comportamento
dos pescadores
britânicos, ver The Economist (15 de agôsto de 1959), pág. 435.
11
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Os mineiros estão entre os grupos da classe operária mais
expostos ao desemprêgo, e o fato de que são dos mais fortes
grupos esquerdistas em todo o mundo já foi notado. Nas eleições britânicas de 1950, os 37 candidatos do Partido Trabalhista
patrocinados pela União Nacional dos Mineiros foram eleitos
com um sufrágio médio de 73%.15 No Canadá, o único distrito
oriental que elegeu um socialista em diversas ocasiões é uma
área de minas de carvão da Nova Escócia; o único distrito eleitoral de Quebec a eleger alguma vez um socialista para o legislativo provincial foi a região minerometalúrgica. Estudos
realizados nos Estados Unidos mostram que os mineiros das
áreas carboníferas estão entre os mais firmes sustentáculos do
Partido Democrático.l''
Na França, onde os operários nas indústrias nacionalizadas
elegem representantes para os Conselhos de Trabalhadores, os
mineiros que trabalham nas galerias subterrâneas das minas de
carvão dão à C.G.T., controlada pelos comunistas, 80%dos seus
sufrágios - cifra mais alta que para qualquer outro grupo, incluindo ferroviários, rodoviários, trabalhadores em serviços de
utilidade pública, operários de construção naval, aeronáutica e
automobilísticos. Os dados relativos à Alemanha indicam que
nas eleições anteriores a 1933, assim como nas eleições para os
Conselhos de Trabalhadores, na década de 1950, as áreas mineiras deram/substancial apoio aos comunistas.!? Uma análise ecológica do' sufrágio no Chile, em 1947, apurou que o pequeno
Partido Comunista tinha seu maior sustentáculo nas áreas mineiras. Os comunistas receberam de 50 a 80% dos votos nas
regiões das minas de carvão, cobre e outros minérios, em comparação com apenas 10%no total do país.18
Os madeireiros também estão sujeitos a severas flutuações
cíclicas. Na Suécia, as áreas madeireiras dão aos comunistas
15 H. G. Nicholas, The British General Election of 1950 (Londres:
Macmillan, 1951), págs. 42, 61. Ver também J. F. S. Ross, Parliamentary
Representation (New Haven: Yale University Press, 1944), págs. 58-77.
16 H. F. Gosnell, Grass Roots Politícs: National
Voting Behavior
of Typical States (Washington: America Couneil on Public Affairs, 1942),
págs. 31-32; ver também Malcolm Moos, Politics, Presidents and Coattails (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1952), págs. 47-48.
17 O. K. Flechtheim,
me Kommunistische
Partei Deutschlands in
der Weimarer Republik (Offenbach am Main: Bollwerk-Verlag Karl Drott,
1948), pág. 211, para dados anteriores a 1933; para as estatísticas sôbre
as. eleições dos Conselhos de Trabalhadores,
na década de 1950, ver
Mlchael Fogarty, op. cit., pág. 213.
. 18 Ricardo Cruz Coke, Geografia Electoral de Chile (Santiago
de
ChIle: Editorial del Pacifico, S.A., 1952), págs. 53, 81-82.
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uma votação mais alta do que os grandes centros industríaís.P
Uma análise dos resultados de uma eleição provincial austríaca,
em 1952, revelou que 85% dos trabalhadores florestais votaram
com o Partido Socialista.ê?
Os dados relativos à Califórnia e
Michigan indicam que as áreas madeireiras dão mais apoio aos
candidatos esquerdistas do que outras regiões,21 e os madeireiros foram predominantes na antiga confederação dos Trabalhadores Industriais do Mundo (I.W.W.).
Uma ocupação que, em muitos aspectos, se assemelha à dos
madeireiros, na insegurança econômica e no isolamento social,
é a dos tosquiadores de gado, especialmente na Austrália. Este
país possui gigantescas zonas de rebanhos que, usualmente, estão localizadas longe dos centros populacíonais, Os tosquiadores de rebanhos vivem em acampamentos parecidos aos dos
madeireiros e conservam-se nos entrepostos de cada zona, por
algum tempo, procedendo à tosquia da lã dos rebanhos. São
trabalhadores migratórios, mudando-se de entreposto em entreposto para realizarem sua tarefa. Possuem uma forte consciência de grupo e solidariedade. Embora não existam dados eleitorais que separem os votos dos trabalhadores dos entrepostos de
gado, os relatórios a respeito do seu comportamento coletivo
sugerem tratar-se de um grupo militante e radícal.êUma depressão geral torna a insegurança econômica generalizada, e nas eleições de 1932 e 1936 os condados dos Estados
Unidos que foram mais duramente atingidos pela Depressão
foram também os mais fortemente favoráveis a Roosevelt. Os
dados de pesquisas sublinham o fato de que em 1936 e 1940,
de tôdas as pessoas de baixa renda, as que viviam com subsídios de emergência eram as mais acentuadamente democráticas
- mais de 80%.23 Um estudo de atitudes políticas realizado em
1944 apurou que, entre os trabalhadores manuais norte-americanos que nunca tinham estado desempregados, 43% eram "conservadores", em comparação com apenas 14% de conservadores
19 S. S. Nilson, "Le Communisme dans les pays du nord - les élections depuis 1945", op. cit., págs. 167-80.
20 Walter B. Simon, The Political Pariies of Austria (tese de doutoramento em Sociologia, Columbia University, 1957, Microfilme 57-2894,
Microfilmoteca da Universidade, Ann Arbor, Michigan), pág. 263.
21 H. F. Gosnell, op. cit., pág. 77, e J. K. Pollock. e S. J. Eldersveld,
op. cit., pág. 54.
22 Ver T. C. Truman,
The Pressure Groups, Parties and Politics of
the Australian Labor Movement (tese de licenciatura na Universidade
de Queensland, ainda inédita, 1953), capo IV, págs. 70-72.
23 H. F. Gosnell, op. cu; págs. 3, 32, 37 e 90.

ELEIÇÕES:

LUTA DE CLASSES DEMOCRÁTICA

247

entre os que já tinham conhecido mais de um ano de desemprêgo.24
Resultados comparáveis foram obtidos na Grã-Bretanha:
quanto maior fôr o desemprêgo numa área, tanto mais substancial é o voto trabalhista. Além disso, a extensão do desemprêgo
na década de 1930 estava ainda influindo no sufrágio, durante
o ano de 1950, o qual foi de pleno emprêgo: os distritos que
registraram o menor declínio no voto trabalhista, entre 1945 e
1950, foram os mesmos que conheceram o maior desemprêgo
na época de depressão.ê"
De modo semelhante, na Finlândia,
as regiões com maior índice de desemprêgo no período da depressão deram o mais elevado apoio ao Partido Comunista em
1951-54.26 Na Alemanha, a extensão do desemprêgo foi diretamente relacionada com a proporção do voto comunista nas
eleições de 1932. Uma pesquisa de opinião pública francesa,
em 1956, declara que 62%dos membros do movimento sindical
comunista, a C.G.T., informaram ter estado desempregados por
algum tempo, em época transa ta, em comparação com 43% dos
membros da Force Ouoriére socialista e 33% dos membros da
C.F.T.C. católíca.ê?
O conservantismo relativo dos empregados de gravata nos
Estados Unidos pode ser devido à sua maior segurança de trabalho durante a Depressão. Somente 4% dos empregados de
gravata estavam desempregados em 1930, comparados com os
13%dds trabalhadores urbanos não-qualificados. Em 1937, 11%
dos primeiros e 25% dos últimos estavam sem emprêgo.28 Na
Alemanha, êsse grupo da classe média foi muito mais afetado
pela crise econômica do pós-guerra do que nos Estados Unidos.
Os empregados de gravata alemães inclinaram-se de preferência
para o movimento fascista, em vez de aderirem aos partidos da
esquerda com sua ênfase doutrinária sôbre o proletaríado.w
24 R. Centers, The Psychology of Social Classes (Princeton: Prínceton University Press, 1949), págs. 177-79.
25 H. G. Nicholas, op. cit., págs. 297-98; Wilma George, "Social
Conditions and the Labor Vote in the County Boroughs of England and
Wa!es", British [ournal of Sociology, 2 (1951), págs. 255-59.
26 Erik Allardt, Social Struktur
och Politisk Aktivitet (Helsingfors:
Sêiderstrom & Co., 1956), pág. 84.
27 Réalités, n.? 65, abril de 1956.
28 C. W. Mills, White Collar (Nova York: Oxford University Press,
1951), pág. 281.
29 T. Geiger, Die Soziale Schichtung
des Deutschen Volkes (Stutt~art.: Ferdinand Enke, 1932), págs. 109-22; Samuel Pratt, The Social
[. a81S of Nazism
and Communism in Urban Germany (tese inédita de
1cenciatura em Sociologia, Michigan State University, 1948), capo 8.
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INSATISFAÇÃO NO TRABALHO

"STATUS"

Os estudiosos dos movimentos da classe trabalhadora
têm
sugerido com freqüência que a natureza da própria situação de
trabalho, à parte os salários e a segurança deemprêgo,
constitui
um fator importante para criar satisfação ou insatisfação.
O
operário fabril passa os seus dias sob o contrôle de outros, muitas vêzes sujeito a uma disciplina arbitrária.
E os trabalhadores
em indústrias de produção em massa, com tarefas rotineiras e
minuciosamente
estabelecidas,
têm poucas oportunidades
para
interessarem-se
no seu trabalho e exercerem capacidade
criadora.ê" Daí é fácil deduzir que quanto mais arbitrária fôr a
autoridade gerencial e mais monótona a tarefa a executar, tanto
mais descontentes os trabalhadores
estarão e mais propensos a
apoiar movimentos políticos almejando às mudanças sociais. E
há provas de que, quanto maior fôr a unidade industrial
(e,
portanto, mais segmentadas forem, usualmente, as tarefas individuais), tanto mais esquerdistas
são os seus operários.
Um
estudo do sufrágio em grandes cidades alemãs, antes de 1933,
apurou que quanto maior era a proporção de operários nas grandes fábricas, tanto mais elevado era o voto comunista."
Um
estudo da indústria tipográfica americana apurou também uma
relação entre o esquerdismo
político e as dimensões das ofícínas.ê''
De um modo geral, os mais qualificados são quase sempre
e em tôda parte os mais conservadores
entre os trabalhadores
manuais.
Se a satisfação com o trabalho e a criatividade contribuem ou não, independentemente,
para o comportamento
político, acima e para além das diferenças de status e condição
econômica, é um ponto que, contudo, ainda não está demonstrado.

Os sentimentos de privação e o conseqüente
radicalismo
político, por parte dos que exercem ocupações inferiores, não
são exclusivamente devidos a uma situação econômica objetiva.
Tôdas as sociedades estão estratificadas por status (prestígio),
a par das compensações econômicas, e, embora status e renda
tendam a relacionar-se, estão longe de ser idênticos.
O status
envolve distinções odiosas - homens e grupos definidos como
superiores ou inferiores a outros - e não se deduz daquilo que
conhecemos sôbre o comportamento
humano que os homens
aceitem uma baixa avaliação social com espírito de equanimidade. Sempre que haja possibilidade, portanto, as pessoas tentarão melhorar sua posição de prestígio através de esforços
individuais
(mobilidade
social) ou melhorar a posição do seu
grupo através de uma ação coletiva de determinado
gênero.
E se o interêsse próprio descreve a motivação decorrente
do
desejo de melhorar as condições materiais da existência, o ressentimento descreverá, por sua vez, os sentimentos das pessoas
inferiormente colocadas em relação ao sistema social e às pessoas de elevado prestígío."
A falta de respeito com que os trabalhadores
são tratados
pelo pessoal de escritório, vendedores,
escriturários,
funcionários menofes, etc., e o malôgro geral da sociedade de classe média em li~conhecer as contribuições
econômicas e capacidades
pessoais dos trabalhadores
contribuem indubitàvelmente
para o
descontentamento
com o status quo e para o próprio esquerdísmo político.
Conquanto o baixo prestígio somado à baixa renda, e o alto
prestígio
adicionado
à elevada
renda
se conjuguem
para
reforçar a motivação
política
esquerdista
ou conservadora,
as situações em que um fator coloca um indivíduo muito acima
Ou muito abaixo nas escalas de ordenação relativas ajudam a
explicar, como já observamos,
os padrões de comportamento
aparentemente
desviantes.
Em tôdas as sociedades sôbre que
possuímos dados, os empregados
de "gravata" recebem mais
prestígio do que os trabalhadores
manuais e identificam-se,
em
muitos aspectos (vestuário,
maneira de falar, padrões de família) , com os situados mais acima dêles no sistema, mesmo

30 A diferença, na satisfação com o trabalho, entre tais empregos
e os que permitem maior atividade criadora, está documentada, com
uma análise da literatura a tal respeito, no ensaio de R. Blauner, "Attítudes Toward Work", na ed. de W. Galenson e S. M. Lipset, Readings
in the Economics and Sociology of Trade Unions (Nova York: John
Wiley & Sons, 1960).
31 S. Pratt, loco cito
32 Dados inéditos de um estudo da International
Typographical
Union. Para outros detalhes dêsse estudo, ver S. M. Lipset, M. Trow
e J. Coleman, Union Democracy (Glencoe: The Free Press, 1956), esp.
págs. 150-97, o qual examina as diferenças no ambiente de pequenas e
grandes oficinas.

33 Para um exame mais detalhado das reações à posição ocupada
na estrutura de status, ver S. M. Lipset e Hans Zetterberg, "Social
Mobility in Industrial Societies", na ed. de S. M. Lipset e R. Bendix,
Social Mobility in Industrial Society (Berkeley: University of California
-Press, 1959), págs. 60-64.

250

o

HOMEM

ELEIÇÕES:

POLlTICO

TABELA

quando suas rendas não são superiores às dos operários qualifícados.s! E muitos estudos revelam que os empregados de
"gravata" em diferentes países têm maior probabilidade de votar nos conservadores do que os trabalhadores manuais - assumindo, de um modo geral, uma posição intermédia entre as
pessoas dos estratos superiores do mundo dos negócios e os
trabalhadores manuais, no continuum díreita-esquerda.ê" Esse
maior conservadorismo não é devido, apenas, a rendas mais
altas. Um estudo eleitoral norueguês, em 1949, apurou que os
sufrágios nos partidos esquerdistas (comunista e socialista) foram quase duas vêzes mais elevados entre os trabalhadores manuais que entre os empregados de gravata, em cada nível de
renda (ver a Tabela V). Uma pesquisa de filiação política na
Alemanha deu resultados semelhantes."
As provas diretas da importância da motivação de status
no comportamento político dos empregados de gravata foram
forneci das por um estudo de "identificação de classe" nos Estados Unidos onde 61% dos empregados "de gravata" se designaram a si próprios como "classe média", em contraste com apenas 19% dos trabalhadores manuais. Entre os primeiros, essa
auto classificação faz uma enorme diferença nas atitudes políticas - 65% dos que se consideravam "classe média" tinham
atitudes conservadoras, comparados com 38% dos empregados
de gravata que se consideravam da "classe trabalhadora". Entre
os trabalhadores manuais, a identificação subj-etiva de classe
quase não acarreta qualquer diferença nas atitudes - 37% dos
trabalhadores manuais da "classe média" tinham atitudes conservadoras, comparados com 25% dos trabalhadores da "classe
trabalhadora" .37
O papel político dos empregados de gravata foi estudado
intensamente na Alemanha, mas, infelizmente, antes de existirem os inquéritos por amostragem.ê"
Os estudos que empregaram as estatísticas existentes de votação por áreas sugerem que
34 Para um resumo detalhado das provas relevantes para êste ponto,
em muitos países, ver ibid., págs. 14-17.
35 G. Gallup,
The Gallup Political Almanac for 1948 (Princeton:
American Institute of Public Opinion, 1948), ,r.ág. 9; R. Centers, op. cit.,
pág. 38; E. G. Benson e Evelyn Wicoff,
Voters Pick Their Party",
Publíc Opinion Quartel'ly, 8 (1944), págs. 165-74; L. Harris, Is There
.I Republícan
Maiority? (Nova York: Harper & Bros., 1954); H. Cantril,
op. cito
36 Institut für Marktforschung
und Meinungsforschung,
E.M.N.I.D.,
Zur Resonanz der Pal'teien bei Miinner und Fl'auen in den Soziologischen
Gruppen (Bielefeld: mimeografado, sem data), págs. 5, 7 e 9.
37 R. Centers, op. cit., págs. 130-32.
38 T. Geiger, op. cit., págs. 109-22.
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os Partidos Trabalhista e Comunista,
e Rendas, na Noruega - 1949"
Trabalhadores
Industriais

Menos de 4.000

251

Empregados
Gravata

56

35

4.000-7.000

.

70

28

7.000-12.000

.

69

.

_ ....

24

Mais de 12.000

de

13

•• A. H. Barton, Sociological and Psychological Implícations of Economic Planning in Norway (tese inédita de doutoramento em Sociologia,
Columbia University, 1954), pág. 327.
•••• Cifra negligível.

o voto do empregado de gravata se transferiu dos partidos centristas para o nazista, sob o impacto da Depressão de 1929.39
Existia uma forte correlação entre a proporção de desempregados de "gravata" nas cidades alemãs e o voto nazista.t" A explicação usual oferecida pelos alemães para isso é que os nazistas representaram uma esperança de solução da crise econômica
e, ao mesmo tempo, de manutenção da posição de status dos
empregados de "gravata", ao passo que os partidos marxistas
só lhes ofereciam ganhos econômicos à custa da "proletarízação".41
Algumas das variações na maneira como os trabalhadores
votam em diferentes países talvez possam ser explicadas pelas
diferenças na rigidez da hierarquia de status. Os dados sôbre
as opções político-partidárias dos trabalhadores australianos,
britânicos, americanos, franceses e italianos sugerem que quanto mais baixa fôr a posição sócio-econômica de um trabalhador,
tanto mais provável é que êle vote por um partido da esquerda.
Por outro lado, na Alemanha e na Suécia, o estrato mais baixo

•

39 W. Dittmann,
Das Politische Deutschland. vor Hitler (Zurique:
Europa, 1945); A. Díx, Die Deutschen Reichstagswahlen,
1871-1930,
und die Wandlungen
der Volksgliederung
(Tübingen:
J. B. C. Mohr,
Paul Siebeck, 1930); W. Stephan, "Zur Soziologie der Natíonalsozíalístischen Deutschen Arbeiterpartei", Zeitschriit fül' Politik, 20 (1931), págs.
293-300. Ver também o capo V.
40 S. Pratt, op. cit., Capo 8.
41 T. Geiger, op. cit., pág. 114 .
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dos trabalhadores dará apoio, segundo tôdas as probabilidades,
aos partidos não-orientados para o trabalhismo. Nesses países,
os estratos superiores da classe trabalhadora são os mais propensos a apoiar os partidos da esquerda.v' Para cada nível de
qualificação, numa amostra de trabalhadores alemães, os que
percebiam salários superiores a 250 marcos mensais eram mais
inclinados a apoiar a esquerda (socialistas e comunistas) do
que os trabalhadores ganhando menos do que aquêle montante.
Cêrca de metade dos trabalhadores, em todos os grupos, apoiava êsses partidos, mas o apoio mínimo foi registrado no grupo
dos trabalhadores não-qualificados e de renda baixa (45% a favor dêsses partidos) e o apoio máximo (65%) no grupo qualificado e melhor pago (ver a Tabela VI).
TABELA

VI

Proporção de Votos Masculinos entre os Trabalhadores Apoiando os
Partidos Social-Democrático
e Comunista na Alemanha - 1953"
Nível de Qualificação

e Renda

Todos Operários Qualificados
Mais de 250 marcos por mês
Menos de 250 marcos por mês

.
.
.

65
55

61% (230)
(140)
(94)

Todos Semiqualificados
Mais de 250 marcos por mês
Menos de 250 marcos por mês

.
.
.

65
50

58% (209)
(113)
(96)

Todos Não-Qualificados
Mais de 250 marcos por mês
Menos de 250 marcos por mês

.
.
.

59
45

51%

(97)
(42)
(55)

" Computações realizadas para os fins do presente estudo a partir
de fichas IBM amàvelmente fornecidas pelo Instituto da UNESCO de
Colônia, Alemanha, com base em sua pesquisa da população alemã
em 1953.

42 Conclusões alemãs semelhantes
são também relatadas em Institut
für Marktforschung und Meinungsforschung,
E.M.N.I.D., op. cit., e em
Divo Institut, Umfragen 1957 (Frankfurt:
Europaiische Verlaganstalt,
1958), pág. 53. Assim, três diferentes institutos de pesquisas relatam
que os mais qualificados são também mais radicais que os menos qualificados. O Divo Institut apurou êsses resultados em· ambos os seus
inquéritos eleitorais de 1953 e 1957. No último dêstes anos, 62% dos
trabalhadores qualificados que votaram foram favoráveis aos sociais-democratas, em contraste com 43% entre os semiqualificados e não-qualificados,
pág. 5. Para a Suécia, ver Elis Hastad e outros, "Callup" och den
Svenska VaZjarkaren (Upsala: Hugo Gebers Forlag, 1950), págs. 157-70.
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Na ausência de investigações mais detalhadas sôbre as
diversas situações dos trabalhadores nesses dois países, em comparação com outros, seria precipitado tentarmos explicar essas
diferenças flagrantes. A única hipótese que algumas pessoas
mais familiarizadas do que eu com a vida em diferentes partes
da Europa sugeriram é haver mais frustração entre os níveis
superiores da classe trabalhadora na Alemanha e talvez na Suécia, precisamente pelo fato dessas duas nações conservarem-se
entre os países do mundo ocidental onde existe maior diferenciação em têrmos de status. A nobreza reteve poder e influência nos dois países até o século XX e as relações interpessoais
ainda refletem uma ênfase explícita considerável no status. Inversamente, a Austrália, Grã-Bretanha, Estados Unidos e França são nações em que as diferenças de status decaíram de
importância, dado o declínio ou ausência de aristocracia. E
uma ênfase na diferenciação de status afetaria, pois, os trabalhadores mais qualificados e melhor pagos de um modo mais incisivo do que os seus irmãos de classe menos privilegiados. Conquanto os mais qualificados -estejam econômicamente melhores
do que os demais trabalhadores, o próprio êxito econômico torna-os mais sensíveis à sua rejeição pelas classes médias. Num
certo sentido, são como os negros ou judeus bem sucedidos numa
sociedade em que se faz a discriminação social contra os membros dêsses grupos. Os melhor sucedidos entre êles são os que
mais depressa se darão conta de sua inferioridade em têrmos
de stàtus e, por conseqüência, os que mais se ressentirão. O
grupo inferior de trabalhadores, negros ou judeus é menos suscetível de sentir-se privado de status.
Assim, pode-se aventar a hipótese preliminar de que, quanto mais abertas forem as relações sociais ligadas ao status, numa
determinada sociedade, tanto mais probabilidades há de que
os trabalhadores bem pagos se tornem politicamente conservadores. Numa sociedade "aberta", a relativa privação econômica
diferenciará entre os trabalhadores, como tem tradicionalmente
acontecido nos Estados Unidos e na Austrália. Numa sociedade
mais "fechada", o nível superior dos trabalhadores sentir-se-á
privado e, por isso, apoiará os partidos da esquerda. Se esta
hipótese corresponde aos fatos concretos, é ainda uma questão
a debater. É um fato, porém, que essas diferenças existem no
comportamento político. Necessitamos de maiores investigações para explicar suas causas.
Uma segunda hierarquia de prestígio baseia-se nas diferenças religiosas ou étnicas. As religiões, nacionalidades e raças
minoritárias estão usualmente sujeitas a várias formas de discriminação social, e o membro de baixa renda de um grupo
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minoritário enfrenta, por conseqüência, obstáculos adicionais
para a sua realização econômica e social. O membro pobre
de um grupo majoritário, por outro lado, poderá encontrar gratificações substitutivas na sua "superioridade" étnica ou religiosa. Os membros de elevada renda de um grupo étnico ou
religioso de baixo status estão, portanto, como já observamos,
numa situação comparável à do nível superior da classe trabalhadora, naqueles países com sistemas de status "fechados".
Nos países de língua inglês a, os estudos feitos revelam que,
entre as várias denominações cristãs, quanto mais abastado fôr
o status sócio-econômico médio dos membros de uma Igreja,
tanto maiores são as probabilidades de que os membros de
status inferior votem pelo partido mais conservador. Na GrãBretanha, Austrália, Canadá e Estados Unidos, os trabalhadores
que pertencem às Igrejas mais abastadas, como a anglicana
(episcopal, nos Estados Unidos), são mais propensos a apoiar
o partido mais conservador do que os trabalhadores adeptos das
Igrejas mais pobres.
Do mesmo modo, os eleitores da classe média que pertencem a uma Igreja relativamente menos abastada, como a católica ou batista, são mais propensos a votar com os trabalhistas
ou os democráticos do que os seus pares em outras denominações religiosas. Um estudo britânico relata que, entre os trabalhadores fabris que votaram nas eleições de 1951, a percentagem
que apoiou o Partido Trabalhista foi de 73% entre os católicos,
64% entre os não-conformistas e 43% entre os anglicanos.
"A
proporção de anglicanos que votou nos conservadores foi quase
exatamente o dôbro da dos sufrágios não-anglicanos; e três
quintos de todos os trabalhadores industriais que votaram nos
conservadores eram anglicanos".43
43 A. H. Birch, Small-Town Politics (Londres: Oxford University
Press, 1959), pág. 112; para dados nacionais sôbre a votação britânica,
ver H. J. Eysenck, The Psychology of Polítics (Londres: Routledge &
Kegan Paul, 1954), pág. 21, e M. Benney, A. P. Gray e R. H. Pear,
How People Vote: A Study of Electoral Behavior in Greenwich (Londres: Routledge & Kegan Paul, 1956), pág. 111; para os dados relativos
à Grã-Bretanha e Estados Unidos, ver Michael Argyle, Religious Behavior
(Glencoe: The Free Press, 1959), págs. 81-83; para um exame mais
detalhado da religião e política nos Estados Unidos, além de mais referências bibliográficas, ver o capo IX do presente livro; para os dados
publicados sôbre a Austrália, ver Louise Overacker, The Australian Party
System (New Haven: Yale University Press, 1952), págs. 166-70, 298,
305-6, e Leicester Webb, Communism
and Democracy in Australia
(Melbourne: F. W. Cheshire, 1954), págs. 91-100. O Instituto Gallup
australiano tornou acessíveis consideráveis quantidades de elementos que
revelam a relação existente entre a filiação política e a religião. As refe-
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Na Austrália, em 1951 e 1955, os dados do Instituto Gallup
indicam que aproximadamente 50% dos católicos em empregos
urbanos não-manuais apoiaram o Partido Trabalhista, em contraste com menos de 30% dos anglicanos em posições comparáveis. Do mesmo modo, entre os trabalhadores manuais, os católicos australianos foram mais substancialmente trabalhistas do
que qualquer outra denomínação.w
Em todos os países acima indicados, os judeus, embora
relativamente ricos, são politicamente os menos conservadores,
um padrão que também é válido para muitas nações ocidentais
fora das áreas anglo-saxônicas. Os dados eleitorais na Áustria
mostram-nos que os distritos judeus de Viena, embora da classe
média, foram desproporcionadamente socialistas em muitas eleições anteriores a 1933.45 Um estudo do sufrágio em Amesterdã
também indicou que o bairro predominantemente judaico daquela cidade da Holanda foi um sólido centro socíal-democráticO.46 Os padrões esquerdistas de voto dos judeus foram
explicados como decorrentes de sua posição de status inferior
(discriminação social) e não por causa de elementos inerentes
ao seu credo religíoso.t?
O impacto diferencial da filíação religiosa nas obediências
políticas não promana, exclusivamente, da posição de status
corrente das diferentes denominações. Num certo número de
paíse\ as Igrejas estabelecidas e protegidas pelo Estado, e ligadas à aristocracia da terra, fornecem freqüentem ente a base
para um partido político-religioso que procura defender ou restaurar os direitos religiosos, bem como exercer influência contra
os ataques dos movimentos políticos mais esquerdistas e anticlericais. Assim, na Europa católica, os católicos da classe trabalhadora têm desproporcionalmente votado nos partidos conservadores e católicos, ao passo que os protestantes, judeus e
rências ao Canadá baseiam-se numa análise de dados inéditos
compilados pelo Instituto Gallup canadense.

que foram

44 Todos os Partidos Trabalhistas
australianos são considerados como
trabalhismo para os fins da presente análise, embora a ala direita dissidente dos Partidos Trabalhistas se baseie amplamente nos católicos.
• 45 Walter B. Simon, op. cit., págs. 335, 338-4l.

46

J.

Noordhoff,

P. Kruijt, De Onkerkelikheid
in Nederland
N. V., 1933), págs. 265, 267.

(Groningen:

P.

Ver Robert Michels, Polítical Parties (Glencoe: The Free Press,
págs. 216-62, para uma análise das fontes de radicalismo ju~lCO na Alemanha
do período dos Guilhermes, que ainda parece aplicavei a outros países.
47

à9~9),
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livres-pensadores das classes médias são mais esquerdistas, mesmo ao ponto de apoiarem partidos marxistas.t"
A estreita ligação entre padrões de comportamento político
e prática religiosa em dois países europeus - França e Holanda
- pode ser observada na Tabela VII. As profundas diferenças
de escolha partidária entre os que freqüentam e não freqüentam a igreja são evidentes na leitura da referida tabela. Na
França, por exemplo, 68% dos católicos praticantes apoiaram o
M.R.P. ou o partido independente, ambos conservadores, mas
56%dos não-praticantes e 63%dos católicos "indiferentes" apoiaram os comunistas ou socialistas. Não havia suficiente número
de protestantes na amostra, para distinguir entre os graus de
prática religiosa, mas, entre êsses membros de uma minoria
anteriormente perseguida, 39% apoiaram os partidos esquerdistas e 34%o partido radical, que é o partido liberal anticlericalista. Entre os eleitores sem religião, 79% apoiaram os partidos
marxistas.
Na Holanda, existem informações sôbre a freqüência à igreja para os três principais grupos religiosos e, uma vez mais,
observam-se impressionantes diferenças nas opções de voto das
várias denominações." Dos católicos praticantes, 94% apoiaram
o Partido Católico, mas só 52% dos não-praticantes o fizeram,
com 30%dos seus votos indo para os socialistas. Dos calvinistas
praticantes, 90%apoiaram o Partido Calvinista Anti-Revolucionário, comparados com 63%dos que não freqüentam a igreja. A diferença é muito menos significativa entre os membros praticantes do protestantismo moderado, cujos padrões religiosos estão
mais próximos dos protestantes americanos e se encontram, portanto, sujeitos a menor pressão social para votarem pelo respec48 Ver Stuart R. Schram, Protestantism and Politics in France (Alençon, França: Corbiere & [ugaín, 1954), págs. 183-86. Por exemplo,
55,5% dos eleitores registrados nas comunas protestantes (no Gard) votaram em 1951 nos comunistas ou socialistas, contra apenas 35,1% nas
comunas católicas. No total, as comunas protestantes são mais abastadas
do que as católicas. Para um melhor estudo das características do partido
católico e outros partidos político-religiosos,
na Europa, ver Michael
Fogarty, op. cit., capo 22.
49 A exata amplitude
da unidade da cisão política e religiosa na
Holanda é esclarecida pelo número de pessoas que não praticam a respectiva religião. Enquanto na França o número de católicos não-praticantes foi sempre tão grande quanto o de praticantes, na Holanda êles
constituem apenas um décimo do total de católicos, e os calvinistas nãopraticantes somente um sexto do total de calvinistas. O número de protestantes moderados não-praticantes
foi quase o dôbro dos praticantes,
mas as diferenças no comportamento eleitoral foram igualmente óbvias.
Êstes levantamentos foram efetuados na base de amostragens aleatórias
de tôda a população, pelo que é legítimo inferir que a proporção dos
que praticam a sua religião é realmente representativa.
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VII

à Igreja

por Freqüência
1956"

Católicos
Partido

Prtiti:

NãoPraticantes

cantes

Comunista
..
Socialista
...
Radical .....
M.R.P.
Independente .
R.P.F.
.....
Poujade
o

2%
9%
10%
34%
34%
6%
5%

••••

o

•••

....

Total
(N)

---

---

100%

99%

(507)

(168)

Católica

o

••••

Protestante
Moderada

Não

Sim

94%
3%

52%
30%

2%

6%

9%

3%

••••••••••

99%
(329)

Calvinista

Sem
Religião

à Igreja

Não

Sim

Não

Não

-

-

-

-

22%

51%

2%

27%

1%
75%

17%

6%

90%

63%

45%
7%

19%
18%

-

-5%
4%

--- --- -_.o

99%
(144)

1956 ••••

Sim

-

---

(41)

Freqüência

Católico
..........
Socialista
.........
Anti -Revolucionário
( Calvinista )
Cristão Histórico (Protestante Moderado)
Liberal ...........
Comunista
Calvinista Dissidente
Outros
...........

--

49%
30%
8%
1%
4%
1%
6%

100%

-,

(N)

5%
34%
34%
7%
10%
2%
7%

---

Partido:

Total

18%
45%
17%
2%
12%
2%
4%

100%

Partidária

•••••••

Sem
Religião

-(609)

o

Protestante8

17%
39%
17%
4%
14%
3%
6%

Holanda Escolha

lndi!erentes

3%
3%

---

100%

100%

(33)

(134) (236)

3%

1%
4%

-

5%
5%

11%
7%
6%

-- --- ---

100% 100% 100%
(101)

(22)

100%
(218)

. " Computado pelo autor, a partir de fichas IBM de um inquérito
d~clonal de opinião, realizado em maio de 1956 pelo Institut National
Etudes Demographiques.
. "" Computado pelo autor, a partir de fichas IBM de um inquérito
~ado
pelo Instituto de Opinião Pública da Holanda, em maio de 1956.
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tivo partido. O partido histórico cristão comandou 45% dos fiéis
membros praticantes da igreja e 19% entre os não-praticantes.
Na Alemanha Ocidental, católicos e protestantes estão ligados à ação política direta através de um partido religioso, o
Democrata-Cristão.
E também aí, quanto mais um homem se
encontra envolvido na atividade da igreja, tanto mais provável
é que êle apóie um partido relígíoso."
Embora tenhamos ignorado outros fatôres ao registrarmos
o impacto da religião nesses países, é importante observar que
os fatôres de classe continuaram atuando dentro de cada denominação. Entre os católicos franceses, como entre os protestantes e católicos holandeses e alemães, os que votaram pelos partidos esquerdistas eram, predominantemente, trabalhadores manuais. As provas existentes sugerem que os trabalhadores nesses
países estão muito mais sujeitos às tensões decorrentes do conflito entre suas posições religiosas e de classe do que os membros
dos estratos intermédios. Enquanto a maioria dos trabalhadores
religiosos resolve essa tensão, pelo menos no que diz respeito
ao sufrágio, apoiando o partido religioso, uma significativa minoria, particularmente entre os menos fiéis freqüentadores da
igreja, vota nos socialistas. Talvez essa tensão leve alguns trabalhadores para as fileiras dos livres-pensadores.
Sempre que o conflito entre grupos religiosos e partidos
anticlericais constitui um elemento de importância na vida política, como sucede em vários Estados europeus, verifica-se
também uma importante diferença na composição por sexo dos
adeptos dos vários partidos, visto que em todo o mundo ocidental as mulheres são muito mais fiéis adeptos reli~iosos do que os
homens.sNa França, Alemanha, Holanda, Belgica, Áustria e
outros países, os partidos anticlericais, quer sejam marxistas ou
liberais, obtêm um segmento muito maior do eleitorado masculino do que do feminino. Na Alemanha, de acôrdo com um inquérito de 1953, 60%de todos os eleitores socialistas eram homens, ao
50 Na Alemanha,
60% dos católicos praticantes, do sexo masculino,
apóiam o C.D.U. ou o Zentrum, enquanto apenas 33% dos não-praticanteS
dão seu apoio a êsses partidos.
Ver Juan Linz, The Social Bases ?f
German Politics (tese inédita de doutoramento em Sociologia, Columbla
University, 1958), pág. 700. Ver J. J. de Jong, op. cit., págs. 179-81,
para mais dados sôbre a Holanda. O citado livro também apresenta um
inquérito de padrões eleitorais em diferentes países europeus por ocu~ições profissionais, grupos de idade e outros aspectos da estrutura soCla.
51 Por exemplo, estudos realizados na França, em 1952, e na diocese
de Mântua, Itália, em 1948, revelam que o número de mulheres católicas
assistindo regularmente à Missa de Domingo era quase o dôbro do de
homens. Ver M. Fogarty, op. cit., págs. 352-53.
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passo que 58% dos democratas-cristãos eram mulheres.ss
Nos
Estados Unidos, por outro lado, onde não existe conflito entre
religião e irreligião como tal, verifica-se também a inexistência
de qualquer diferença no apoio dado aos dois partidos por homens e mulheres.sê
Muitas minorias étnicos e religiosas que sofrem a discriminação social ou econômica apóiam os partidos mais esquerdistas em diversos países, embora êsse padrão seja mais correntemente encontrado entre os judeus. Nos Estados Unidos, a
minoria negra tende a ser mais democrática do que os brancos
do mesmo nível de renda; com efeito, dentro do grupo negro,
o status econômico faz muito pouca diferença na votação. 54
Outros exemplos podem ser observados na Ásia. Na índia, os
Andhras, vasta minoria lingüística, situam-se entre os mais fortes
adeptos do Partido Comunista,55 ao passo que em Ceilão os
comunistas são desproporcionalmente fortes entre a minoria indiana. No Japão, a minoria coreana dá considerável apoio aos
comunistas.>" Em Israel, a minoria árabe, e na Síria, a minoria
cristã, têm-se evidenciado relativamente pró-comunistas.57
Condições Sociais Que Influem no Voto na Esquerda
Admitindo-se que um grupo de pessoas está sofrendo de
algumas privações, sob o sistema sócio-econômico existente, não
Juan Linz, op. cit., pág. 324.
A. Campbell, G. Gurin e W. E. Miller, The Voter Decides (Evanston, Illinois: Row, Peterson & Co., 1954), pág. 70; B. Berelson, P. F.
Lazarsfeld e W. M. McPhee, Voting (Chicago: University of Chicago
Press, 1954), págs. 73, 75. Convém notar, porém, que quando problemas de moralidade
tais como a corrupçân ou a proibição foram
salientes nas eleições americanas, as mulheres votaram desproporcionalmente pelo candidato mais "moral". Ver Stuart A. Rice, Quantitative
Methods in Politics, op. cit., págs. 177-79, para o estudo do sufrágio
feminino, em tôrno de 1917-20, quando as diferenças de sexo se mantêm.
O melhor estudo e os mais abundantes dados comparativos sôbre o su~rágio feminino estão no ensaio de Mattei Dogan, "Il voto delle donne
m. Italia e i altre democraaie", Tempi Moderni, n.? 11-12 (janeiro-feve_
reIro de 1959), págs. 621-44.
. 54 J. A. Morsell, The Political Behavior of Negroes in New York
C1lty
951).(tese de doutoramento em Sociologia, Universidade de Columbia,
52

53

p

.?5

S. S. Harrison, "Casto and the Andhra Comunista", American
olztlcal Science Review, 50 (1956), págs. 378-404.
C 56 R. Swearingen e P. Langer, Red Flag in Japan: International
P ommunism in Action, 1919-1951
(Cambridge:
Harvard
University
ress, 1952), págs. 181-84.
r'
57 Bureau of Applied Social Research, Syrian Attitudes
Toward AmeICa and Russia (Nova
York: Columbia University, 1952) mimeografado.
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segue daí, automàticamente, que elas apóiem partidos políticos
cujo intuito é a mudança social. Há três condições que facilitam
tal reação: canais de comunicação eficazes, reduzida crença na
possibilidade de mobilidade social individual e ausência de laços
tradicionais com um partido conservador.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Talvez a condição da maior importância seja a presença de
boas comunicações entre pessoas que têm um problema comum.
Estreitos contatos pessoais entre elas melhora o conhecimento
consciente de uma comunidade de ínterêsses e das possibilidades de ação coletiva, incluindo a ação política, para solucionar
problemas comuns. Quando os contatos informais são reforçados pela organização formal em sindicatos, grupos rurais ou
movimentos políticos de classe, com todo o seu aparato de organizadores, oradores, jornais, etc., a consciência política será
ainda mais intensificada.
Por exemplo, Paul Lazarsfeld demonstrou que a filiação em
organizações sociais ou outras reforça a tendência para votar
nos republicanos, entre as pessoas das classes média e superior.
Do mesmo modo, entre os grupos sócio-econômicos inferiores,
"apenas 31% dos que eram membros de sindicatos, contra 53%
dos que o não eram, votaram nos republicanos".58 O maior
interêsse político e o sufrágio mais esquerdista dos membros de
sindicatos foram documentados por estudos feitos numa série
de países.t"
58 P. F. Lazarsfeld,
B. Berelson e H. Gaudet, The People's Choice
(Nova York: Duell, Sloan & Pearce, 1944), págs. 146-47.
59 Indicamos
outros estudos nos Estados Unidos: A. Campbell, G.
Gurin e W. E. Míller, op. cit., pág. 73. B. Berelson, P. F. Lazarsfeld
e W. M. McPhee mostram-nos que quanto mais envolvidos estiverem os
membros de um sindicato nas atividades dêste, tanto mais provável é
que votem nos democráticos, op. cit., págs. 49-52. O mesmo estudo
também demonstra o efeito consolidante da filiação numa organização
sôbre os votos republicanos, entre as classes média e superior. Rut?
Kornhauser demonstrou que a relação entre sufrágio democrático e Fíliação sindical é válida para comunidades de tôdas as dimensões, embora seja mais forte nas maiores cidades. "Some Determinants of Uniou
Membershíp" (mimeografado,
Institute of Industrial Relations, Berkeley,

1959).
Na Grã-Bretanha,
66% dos membros dos sindicatos em Droylsdeu,
Inglaterra, votaram em 1951 nos trabalhistas, contra 53% de outros e~pregados, P. Campbell, D. Donnison e A. Potter, "Voting Behavior in
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Já examinamos vários grupos ocupacionais que sofrem de
grave insegurança de renda e que votam em massa na esquerda,
em diferentes países: agricultores de monocultura, pescadores,
mineiros, tosquiadores de rebanhos e madeireiros. Em cada um
dêsses grupos, havia não só uma forte razão de descontentamento social, mas também, como já foi sublinhado em pormenor,
uma estrutura social favorável às comunicações intragrupais,
mas desfavorável às comunicações entre classes, ou seja, uma
"comunidade ocupacional".
Em contraste com tais grupos, as indústrias de prestação
de serviços compõem-se, geralmente, de pequenas unidades disseminadas entre as populações mais abastadas a quem servem,
e seus trabalhadores tendem a ser não só politicamente menos
ativos, mas também mais conservadores. A bem conhecida falta
de organização e de consciência de classe dos empregados "de
gravata" poderá também ser devida, em parte, às pequenas unidades onde trabalham e à sua dispersão no pessoal de gerência
de mais elevado nivel."?
Dois fatôres sociais, de ordem geral, que se correlacionam
com a votação esquerdista, são a envergadura das unidades industriais e o tamanho da cidade. Já observamos a existência
de uma correlação entre as dimensões da fábrica e a votação
esquerdista nas eleições alemãs, antes de 1933, uma conclusão
que foi reiterada num inquérito alemão de 1953 (ver a Tabela
VIII). Entre os operários, o voto combinado de socialistas e
comunistas aumentou com a envergadura das unidades fabris
onde aquêles trabalham. Vinte e oito por cento dos trabalhadores em fábricas com menos de 10 operários votaram na esquerda,
em contraste com 57% dos trabalhadores nos estabelecimentos
com mais de mil operários. Do mesmo modo, o voto para os
Droylsden in October 1951", [ournal of the Manchester School of Economics and Social Studies, 20 (1952), pág. 63. R. S. Milne e H. C.
Mackenzie apuraram uma relação ainda mais forte entre filiação sindical e voto trabalhista. Straight Fight; A Study of Voting in the Constituency of Bristol North-East at the General Election of 1951 (Londres:
The Hansard Society, 1954), págs. 62-64; ver também M. Benney, A. P.
Gray e R. H. Pear, op. cit., pág. 112. Os elementos fornecidos pelo
~anadian Institute of Public Opinion Research indicam que os membros
sllldicali~ados dão maior apoio ao C.C.F. (socialistas) e aos comunistas
d? que os operários não-sindicalizados.
Na Alemanha, o apoio dos síndICalizados ao Partido Socialista é o dôbro do daqueles trabalhadores
q1fe não pertencem a qualquer associação voluntária. Juan Linz, op. cit.,
pags. 215, 828-30.
d
60 C. Dreyfuss, "Prestige Grading: A Mechanism of Control", na ed.
pe R. K. Merton e outros, Reader in Bureaucracq (Glencoe: The Free
ress, 1952), págs. 258-64.
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democratas-cristãos e partidos conservadores foi para cada uma
das maiores categorias de fábricas, do ponto de vista de suas
dimensões. Fato bastante interessante, a percentagem de trabalhadores sem preferência partidária também decresce quanto
maior fôr a fábrica, indicando assim uma pressão social para
votar na esquerda e, ao mesmo tempo, a simples pressão para
votar. O estudo mais antigo apurou ainda uma relação entre o
tamanho geral da cidade e a votação esquerdísta."
Um estudo alemão mais recente (1955) mostrou-nos que,
entre os homens, o voto esquerdista aumenta com as dimensões
da cidade em todos os grupos profissionais, exceto o de pessoas
com meios independentes. Mas o incremento foi máximo entre
os trabalhadores manuais (ver a Tabela VIU). 62 Resultados
semelhantes são anotados por uma análise dos resultados eleitorais para os Conselhos de Trabalhadores, na Itália, em 1954
e 1955. Quanto maiores forem a cidade e a fábrica, tanto mais
os votos recebidos pela C. G. L L. (Confederação Geral Italiana
do Trabalho), sob contrôle comunista, nas eleições para os referidos Conselhos. A federação sindical comunista obteve 60%
dos votos nas cidades com menos de 40.000 habitantes e 75%
nas cidades de mais de um milhão de pessoas. O mesmo padrão
manteve-se quando se compara a fôrça da federação sindical
com o tamanho da fábrica, para todo o país, e mesmo dentro
de indústrias mais específicas. Por exemplo, na indústria têxtil,
o sindicato sob contrôle comunista obteve 29% dos votos em fábricas que empregam 50-100 pessoas (as dimensões mínimas
conhecidas nessa indústria) e 79% nas fábricas que empregam
mais de 2.000.63
S. Pratt, op. cit., capo 3.
Ver também Juan Línz, op. cit., págs. 47 e segs. Tanto os
homens como as mulheres e os trabalhadores masculinos em cada nível
de qualificação foram mais esquerdistas nas cidades maiores.
63 Para a discriminação
estatística detalhada de cidades e fábricas,
ver L'Avanzata della C.I.S.L. nolle commissioni interne (Roma: Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, 1955), págs. 46-95. Êste relatório foi elaborado por uma federação trabalhista
anticomunista.
As
categorias dentro das quais se fornecem dados sôbre as dimensões das
fábricas, para cada indústria, variam de indústria para indústria, pelo
que se torna impossível somar todos os dados para obter uma estatística
global. Contudo, as diferenças são constantes, e o relatório, em qualquer caso, não fornece os resultados para todo o país. Uma série de
estudos sôbre fábricas britânicas, pela Acton Society Trust, relatou "uma
nítida relação ... entre as dimensões da fábrica e as licenças por doença;
entre as dimensões e o número de acidentes .. ." e vários outros índices
de moral operária. Ver Acton Society Trust, Size and Morale (Londres:
1953); The WOl'ker's Point of View (Londres: 1953), e Size and Morale,
II (Londres: 1957). Conclusões americanas algo comparáveis são rela61
62
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VIII

Percentagem de Trabalhadores
do Sexo Masculino Votando
em Diferentes Partidos, por Dimensões de Cidade e Fábrica
(Alemanha

-

População da Cidade
Menos de 2.000 hab.
2.000-10.000 hab.
.
10.000-100.000 hab.
Mais de 100.000 hab.

1955)"

Percentagem de Votos
Socialistas e Comunistas

(N)

43%
46%
51%
54%

(453)
(587)
(526)
( 862)

.
. .....

(Alemanha

-

1953)""

--

Dimensão

Escolha

Partidária

Socialistas e Comunistas"""
..........
Democratas-Cristãos
..
Partidos Burgueses ...
Sem Partido
........
Total
(N)

...........

Mimos de
100perârio«

10-49

Operário8

28%
22%
21%
26%

40%
20%
16%
22%

---

---

97%

98%

(134)

( 116)

das

50 a 299
Ope.rári08

45%
18%
13%
23%

-99%
(163)

Fábricas,
900 a
9990pe_
rârioe

Mais de
1.000
Operários

45%
22%
7%
22%

57%
15%
5%
15%

---

---

96%

92%

( 124)

(130)

" E.M.N.I.D., Zur Resonanz der Partien hei Miinner
in den Soziologischen Gruppen (Bielefeld: mimeografado,
pág. 4.

und Frauen
sem data),

"" Computado pelo autor, com base em fichas fornecidas
tituto da UNESCO em Colônia, Alemanha.
""" Menos de 2% comunistas.

pelo Ins-

A mesma relação entre as dimensões da comunidade e a
opção partidária foi apurada na França, Austrália e Estados
Unidos.~4 O Instituto Gallup australiano isola as respostas dos
tadas por Sherrill Cleland, The Influence of Plant Size on Industrial
Relations (Princeton: Princeton University Press ), 1955.
64 R. Centers, op. cit., págs. 58, 185-90; P. Ennis, "Contextual
Factors in Voting Decísíons", na ed. de W. N. McPhee, Progress Report of
the 1950 Congressional Voting Study (Nova York: Bureau of Applied
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que vivem em comunidades mineiras dos que habitam em outras comunidades menores e conclui, como seria de prever, que
os mineiros "isolados" são menos propensos a apoiar partidos
com base na classe média do que os trabalhadores
manuais das
grandes cidades (ver Tabela IX).
Esses dados australianos
também revelam que, embora os operários qualificados votem
TABELA

IX

Dimensões da Comunidade e Preferências Partidárias
Trabalhadores na Austrália - 1955"
Tamanho
Grande. Cidade.

.•" .•
•..e

~'tl

Escolha Partidária

e ~

Liberal
....
Trabalhista
Total
(N)

....

--~ ,
~~I~~

~d

ti

G"~

""N

:S

"'''
e "
~'"

"'~<>"

tj:';-

35%
64%
--99%
(333)

ti·~

o:I~

ti ~~
~O"Jtl~

t;,

..,

19%
81%
--100%
(241)

da

Pequena.

õ::!

.•

" e

!;~
'tl"
" ..,
""N

'<1:2

"'''
~G

44%
56%
--100%
(96)

dos

Comunidade
Cidade.

Comunidades
Mineiras··

.• , ,

.,
"!;~
.,

~~l~~

.g ~ ~~
~ .... ~~

e ~]..,'"
t;,
.o~Ot:3

õ::!

29%
71%
-100%
(107)

'tl"

e c

::l ,ó ••
~~'~~
t:3~

õ::! ~.~
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menos nos trabalhistas
do que os semíqualifícados
e os nãoqualificados, ambos os grupos votam nos trabalhistas mais maciçamente nas grandes cidades do que nas pequenas.
Em todos êsses casos, o fator de comunicações pode estar
envolvido.
Uma grande fábrica favorece um grau mais elevado
de comunicação intraclasse e menos contato pessoal com as pessoas de níveis econômicos superiores.
Nas grandes cidades, a
interação também é mais provável que se circunscreva a cada
classe econômica.
Em certos casos, os distritos operários das
grandes cidades foram tão completamente
organizados
pelos
movimentos políticos da classe trabalhadora
que os operários
vivem virtualmente dentro das fronteiras de um mundo próprio,
e é nesses centros que os operários se colocam mais solidamente
atrás dos candidatos
esquerdistas,
por isso votando, como já
vimos, em escalas mais maciças.

g

",'N

~

d~
",'<I

~.;:
rn~
"'~<>"

~G

~~~~

ti ~~
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CRENÇA

EM

OPORTUNIDADES

PARA

A MOBILIDADE

INDIVIDUAL

õ::!

15%
17%
77%
83%
--92%"0<> 100%
(13)
(6)

" Computado pelas fichas IBM de um inquérito eleitoral de 1955,
realizado pelo Instituto Gallup australiano e amàvelmente cedido ao autor
para mais completa análise.
"" O número de casos é, evidentemente, reduzido demais para justificar quaisquer inferências de uma só amostragem, mas os inquéritos
anteriores revelam resultados comparáveis. Por exemplo, um inquérito
do eleitorado de 1951 indica que 12 em cada 13 trabalhadores manuais
vivendo em cidades mineiras eram eleitores trabalhistas.
""" Um depoente preferiu um dos partidos secundários.

Social Research, Columbia University, 1952), mimeografado.
Leon
Epstein demonstra que, nas eleições para governador do Estado de Wisconsin, a votação democrática aumentou em concordância com as dimensões da cidade, "Síze of Place and the Division of the Two-Party
Vote in Wisconsin", Westem Political Quarterly, 9 (1956), pág. 141.
N. A. Masters e D. S. Wright demonstram que, embora os operários estejam nitidamente menos inclinados para votar nos democráticos nas pequenas cidades do que nas grandes, as pessoas do grupo dos gerentes
tendem a votar nos republicanos, sem variação de grau, seja qual fôr o
tamanho da cidade onde vivem. "Trends and Variations in the TwoParty Vote: The Case of Michigan", American Polítical Science Beoiew,
52 (1958), pág. 1088.

Em vez de aceitarem a ação política, alguns descontentes
procuram melhorar sua própria sorte dentro do sistema econômico vigente, lutando para ascender na escala do êxito individual. Se, ao que parece, tal possibilidade
existe, veríficar-se-á
uma correspondente
redução nos esforços coletivos para a mudança social, representados
pelo apoio aos sindicatos e partidos
esquerdistas.
Essa tem sido, desde há muito tempo, a principal explicação proposta para o fato dos trabalhadores
americanos propenderem para votar em partidos moderadamente
reformistas, ao
passo que os trabalhadores
europeus votam normalmente
nos
socialistas e comunistas.
Supostamente vivendo numa sociedade
de classes abertas, com uma economia em permanente desenvolvimento que constantemente
cria novos empregos acima do nível manual, o trabalhador
americano
está, presuml.velmente,
mais inclinado a crer na oportunidade
individual.
A sua réplica
européia, aceitando a imagem de uma sociedade de classes fechadas, que nem sequer finge oferecer ao trabalhador uma possibilidade de subir, é impelida a agir coletivamente para conseguir a mudança social. Se bem que êsses estereótipos do grau
relativo de mobilidade social na Europa e nos Estados Unidos
não correspondam
à realidade, sua aceitação pode perfeitamente influir no voto."
65 Um recente inquérito da literatura e pesquisas relacionadas com
a mobilidade em diferentes países apurou que a mobilidade vertical total
(movimento das ocupações inferiores ou da classe trabalhadora para as
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Infelizmente, não é fácil dar uma validade estatística rigorosa a esta explicação, visto existirem muitíssimas outras maneiras em que as sociedades européia e americana diferem. Na
América, a classe trabalhadora subiu, como um todo, através
de um amplo aumento a longo prazo dos salários reais, para
uma posição que em outros países seria classificada de "classe
média". Há boas provas de que os trabalhadores americanos
crêem na oportunidade individual; vários inquéritos mostramnos que cêrca de metade dos trabalhadores declara ter "uma
boa possibilidade de progresso pessoal nos anos vindouros't.ê"
Um estudo realizado em Chicago em 1937, durante a Grande
Depressão, apurou que nada menos de 85 a 90% de todos os
grupos econômicos acreditavam que seus filhos tinham uma
boa possibilidade de melhorar econômicamente.ê" Dados recentíssimos indicam que a mobilidade social real na Europa é
tão elevada quanto nos Estados Unidos, mas a crença nessa mobilidade social real parece constituir uma característica de tôdas as sociedades industriais.
Dois fatôres estão envolvidos na crença diferencial na mobilidade: as diferenças entre os Estados Unidos e a Europa ocidental na renda nacional e sua distribuição; e, segundo, o diferente sistema de valôres das classes superiores americanas e
européias. Como já escrevi algures: "A renda, em tôdas as
classes, é de tal modo mais elevada na América, e a diferença
entre os estilos de vida das diferentes classes sociais está de tal
maneira mais reduzida que, com efeito, a sociedade igualitária
preconizada pelos proponentes da alta mobilidade social está
muito mais próxima da realidade aqui que na Europa. Embora
os europeus ascendam na escala ocupacional tão freqüentem ente
quanto os americanos, o acentuado contraste entre os modos de
vida das diferentes classes continua a existir. Assim, nos Estanão-manuais ou de prestígio mais elevado) nos Estados Unidos não era
substancialmente
diferente (30% da população)
da maioria dos outros
países relativamente
desenvolvidos.
Outras percentagens
foram: Alemanha, 31%; Suécia, 29%; Japão, 27%; França, 27%; Dinamarca, 31%;
Grã-Bretanha,
29%. A Suíça situou-se ligeiramente abaixo, 23%, e o
mais baixo país da Europa ocidental foi a Itália, com 16%. Tais estudos
são completamente
descritos por S. M. Lípset e R. Bendix, op. cit.,
capo 11.
66 E. Roper, "Fortune Survey: A Self-Portraít of the American
People", Fortune, 35 (1947), págs. 5-16.
67 A. W. Kornhauser,
"Analysis of Class Structure of Contemporary
American Socíety", na ed. de G. W. Hartmann e T. M. Newcomb, Industrial C onflict (Nova York: The Cordon Co., 1939), págs. 199-264.
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dos Unidos, operários e gente da classe média têm carros ao
passo que na Europa somente a classe média pode possuir' um
automóvel".68
Mas os sistemas divergentes de valôres também desempenham aqui um papel, uma vez que as classes superiores americana e européia diferem profundamente em suas concepções de
igualitarismo. O mito da ascensão "do engraxate a milionário"
é orgulhosamente propagado pelos triunfantes homens de negócios americanos. As diferenças reais em posição e autoridade
são justifica das como recompensas pela capacidade e talento
demonstrados. Na Europa, valôres e padrões aristocráticos de
privilégios e posições herdadas ainda são mantidos por muitos
indivíduos das classes superiores e, portanto, os conservadores
europeus desejam minimizar a extensão da mobilidade social.
Dada a muito mais ampla discrepância nos estilos de consumo entre as classes média e trabalhadora da Europa e da
América, seria de esperar que o europeu em mobilidade ascendente, oriundo da classe trabalhadora, encontrasse dificuldades
algo maiores para ajustar-se a seu status mais elevado e se sentisse mais adversamente discriminado do que o seu equivalente
americano, à semelhança do negro que consegue triunfar em sua
mobilidade ascendente ou qualquer outro membro de uma minoria étnica dos Estados Unidos, ao comparar-se com um protestante branco, nascido e criado no país. Os materiais comparativos que pesam no efeito da mobilidade sôbre a escolha partidária são, de fato, coerentes com a hipótese de que os europeus
se conservam mais descontentes ou retêm mais laços com o seu
status anterior. Assim, inquéritos levados a cabo em cinco nações européias - Suécia, Finlândia, Alemanha, Noruega e GrãBretanha - verificaram que os europeus com mobilidade ascendente são mais propensos a votar nos partidos esquerdistas
do que os seus concidadãos da classe média, ao passo que. n~s
Estados Unidos três inquéritos diferentes relatam que os indívíduos com mobilidade ascendente são mais conservadores (republicanos) do que os criados no seio de famílias de classe média.6o Certas indicações de que a propensão para adaptar-se ao
68 S. 'M. Lipset e Natalie Rogoff, "Class and Opportunity in Europe
and the United States", Commentary, 18 (1954), págs. 562-68.
60 Ver S. M. Lipset e Hans Zetterberg,
op. cit., págs. 64-72, para
u:l1 detalhado relato sôbre as conseqüências políticas da mobilidade social. Os dados que indicam ser a relação entre a mobilidade ascendente
e a escolha eleitoral na Inglaterra semelhante à de outros países europeus, e não à dos Estados Unidos, encontram-se na obra de R. S. Milne
e H. C. Mackenzie, op. cit., pág. 58.
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estilo cultural da classe para onde o indivíduo se transfere está
associada às opiniões e idéias políticas são sugeri das pelos dados
suecos, os quais indicam que os homens em ocupações não-manuais, oriundos da classe trabalhadora, continuarão a votar no
partido da esquerda, a menos que alterem seus estilos de consumo (simbolizados na Tabela X pelo automóvel).
Inversamente, entre os que se conservam ainda na classe onde cresceram, as variações no estilo de consumo parece não terem qualquer relação com a escolha eleitoral.
A versão americana dessa diferença nos "estilos de consumo" pode ser a mudança para o subúrbio; e inúmeros estudos
mostraram as diferenças no comportamento político de pessoas
de status inferior que fizeram tal mudança. Uma reanálise do
X

TABELA

Relação entre Origem Social, Padrões de Consumo e Comportamento
Eleitoral entre os Homens na Suécia"
Manuais, de:
Origem Manual
Com
Carro

Sem
Carro

Niio-Mtinuci«, de
Origem Manual
Com
Carro

Sem
Carro

Com
Carro

Sem
Carro

74%
26%

79%
21%

83%
17%

15%
85%

14%
86%

38%
63%

Total

100%

100%

100%

100%

(N)

(221)

(72)

(78)

(55)

Não-Socialistas
Socialistas

Não-Manuais,
de
Origem Não-Manual

100%
(170)

100%
(145)

"H.
L. Zetterberg,
"Overages
Erlander",
Vecko-Journalen,
48
( 1957), págs. 18, 36. Reproduzido em S. M. Lipset e Reinhard Bendix,
Social Mobility in Industrial Society, pág. 68.

inquérito de 1952 orientado pelo Survey Research Center de
Michigan (e analisado genericamente em The Voter Decides)
segundo as linhas evolutivas das diferenças entre subúrbio e
urbe, apurou que se verificaram, com efeito, alterações nas lealdades partidárias que não podiam ser simplesmente explica das
pelo movimento para os subúrbios de pessoas já de formação
conservadora. Ambas as hipóteses ventiladas pelos autores dêsse estudo são coerentes com a tese aqui sugerida, relativa ao
impacto da mobilidade social sôbre as pessoas de classes inferiores. Se a auto-seleção constitui o fator crucial (implicando
que os novos moradores de subúrbios são ascendentemente móveis e estão ansiosos por tornarem-se socializados num ambiente
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superior, o que significa votar nos republicanos), ou se os efeitos de ficar exposto a um meio mais republicano - amigos e
vizinhos - explicam a maior votação conservadora, o certo é
que os dados demonstram que a mobilidade dessa espécie produz mais elevada votação republicana por parte dos eleitores
anteriormente democráticos."?
Quando a ocupação se manteve
constante, nas ocupações de status "médio" e "elevado", verificou-se haver consideràvelmente mais republicanos votando nos
subúrbios.71
Conquanto a maioria dos estudos sôbre o impacto da mobilidade nos sistemas políticos e sociais destaque as supostas
conseqüências dos diferentes índices de mobilidade ascendente,
provas consideráveis indicam que existe um grau substancial de
:movimento descensional de uma geração para outra em tôdas as
modernas sociedades industriais - a elevada posição de um pai
não é garantia de uma posição análoga para os filhos. E. os
mais recentes dados americanos indicam, de fato, que cêrca de
um têrço dos filhos de profissionais liberais e semiliberais, proprietários, gerentes e funcionários - as ocupações mais privilegiadas - está exercendo empregos manuaís.P Do mesmo modo, verifica-se um amplo movimento das áreas rurais para as
urbanas, na maioria das sociedades, a maior parte do qual ajuda
a preencher as fileiras dos trabalhadores manuais.
Esses movimentos bastante extensos de afluxo ao proletariado industrial constituem uma das principais causas de polítí70 Ver Fred I. Greenstein
e Raymond E. Wolfinger, "The Suburbs
and Shifting Party Loyaltíes", Public Opinion Quarterly, 22 (1958), págs.
473-83. Outro estudo que trata de uma cidade, em vez do país todo,
encontrou diminuta transformação política no subúrbio de Kalamazoo,
Michigan, e seus autores concluíram que o efeito do subúrbio foi superestimado. Contudo, como os seus dados mostram, o subúrbio donde
êles extraíram sua interpretação
estava longe de constituir o tipo de
loteamento de baixo preço que atrai o comprador de pequena renda,
com aspirações a melhorar o seu futuro e da família. A maior parte
das residências era de elevado custo, 83% dos depoentes votaram em
Eisenhower nas eleições de 1956 e 85% eram protestantes.
Não surpreende que numa área como essa, onde quase todos já eram republicanos, os efeitos da mobilidade sôbre a opção política não fôssem
visíveis. Para uma exposição sôbre êsse estudo, ver Jerome G. Manis
e Leo C. Stine, "Suburban Residence and Polítical Behavior", Public
Opinion Quarterly, 22 (1958), págs. 483-90.
71 Samuel Lubell, The Revolt of the Moderates (Nova York: Harper
&: Bros., 1956) e William H. Whyte, The Organization Man (Nova
Y?rk: Simon & Schuster, 1956), examinam o impacto político dos suburbios. Lubell também registra uma crescente tendência republicana
f.as cidades como parte de uma tendência social generalizada, não conmada aos subúrbios.
72 S. M. Lipset e R. Bendix, op. cit., págs. 87-91.
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ca conservadora, dentro da classe. Em todos os países sôbre os
quais dispomos de dados - Alemanha, Finlândia, Grã-Bretanha,
Suécia, Noruega e Estados Unidos - os trabalhadores
cujos pais
são da classe média têm muito maior propensão para votar nos
partidos conservadores do que os trabalhadores
cujos pais são
da mesma classe. Os de origem rural também são relativamente
mais conservadores.
A diferença é ainda mais acentuada quando se comparam as variações de antecedentes
em três gerações.
Na Alemanha, um inquérito de 1953 apurou que 75% dos trabalhadores cujos avós eram também trabalhadores
votaram nos
socialistas ou comunistas, mas só 24% dos trabalhadores
cujos
pais eram da classe média sufragaram aquêles partidos." Na
Finlândia, um estudo semelhante,
em 1948, revelou que 82%
dos trabalhadores
cujos pais e avós paternos eram trabalhadores
votaram nos partidos esquerdistas, comparados com 67% dos que
tinham origens rurais e 42% cujos pais eram da classe média.
Aceito o fato de uma extensa mobilidade social em tôdas
as sociedades industriais,
talvez o efeito mais importante
da
mobilidade
na política que convenha notar seja o de que a
grande maioria dos socialmente móveis, quer a sua direção seja
para cima ou para baixo, vota nos partidos mais conservadores.
Na Alemanha, onde mais de três quartos dos trabalhadores
manuais com parentela da classe média votou em 1953 nos partidos
não-socialistas, quase 70% dos eleitores em posições não-manuais,
mas de origem familiar na classe trabalhadora,
também optaram pelos partidos da "classe média".
Do mesmo modo, na
Finlândia,
dois terços dos trabalhadores
originários da classe
média conservam-se
fiéis aos partidos
não-esquerdistas,
enquanto menos de um quarto dos que tinham ascendido a ocupações da classe média, mas de origens familiares proletárias, votou nos socialistas ou comunistas.I!
Estas conclusões ilustram a
influência penetrante do contato com um status superior sôbre
as atitudes e o comportamento.
Os indivíduos sujeitos a uma
pressão cruzada entre os valôres congruentes com um status superior e um inferior, em resultado de terem estado em ambas
as posições, é mais provável que resolvam o conflito em favor
da primeira.
73 Dados computados com base nos materiais fornecidos pelo Instituto da UNESCO em Colônia, Alemanha.
74 Dados fornecidos pelo Dr. Erik Allardt, da Universidade de Helsinque, e baseados em duas pesquisas efetuadas pelo Instituto Gan~p
da Finlândia. Os estudos alemão e finlandês são descritos em malÜ!
detalhe por Lípset e Bendix, op. cit., págs. 69-71.
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TRADICIONALISMO

Um dos mais impressionantes
casos de desvio de voto esquerdista, dentro do grupo de baixas rendas, é o apresentado por
algumas regiões relativamente
pobres e econômicamente
menos
desenvolvidas
que votam, com regularidade,
pelos candidatos
conservadores.
Tais áreas encontram-se nos estados sulistas dos
Estados Unidos da América, no Sul da Itália;" em Quebec, no
Canadá, nos altiplanos escoceses da Grã-Bretanha
e no Oeste
da Noruega.
O padrão político de tais regiões foi resumido na
seguinte afirmação:
"Todo país tem o seu Sul". Tôdas essas
áreas têm um sabor regionalista
especial, que as separa das
principais linhas de divisão política dentro do respectivo país
e, por vêzes, produz partidos regionais ou separatístas.?"
Uma explicação óbvia, que por nós já foi analisada, é que a
pobreza pode ser de tal modo extrema que impede uma organização efetiva e destrói tôda a esperança de progresso material.
Ignorância e analfabetismo
extremos tomam a comunicação
e
compreensão de qualquer programa político muito difíceis.
A
gente completamente
ocupada na tarefa cotidiana de sobreviver
não tem reservas de tempo e energia para investir em iniciativas
a longo prazo para uma melhoria através da ação política.?"
Podem também ser impotentes demais para enfrentar a pressão
econômica ou violência usada contra êles pelas classes privilegiadas locais. Assim, o rendeiro e o trabalhador
agrícola, nos
Estados Unidos, jamais conseguiram edificar organizações econômicas e políticas eficazes, mesmo quando dispuseram da ajuda compreensiva
de agências governamentais,
como a Farm
Security Administration, sob o N ew Deal.
O mais poderoso dissuasor da ação política esquerdista pelos trabalhadores
e camponeses empobrecidos
das áreas atrasadas continua sendo, porém, a profundidade
em que suas mentalidades estão imbuídas e dominadas pelos valôres "tradicionalistas" - a resignação a um padrão de vida tradicional
e a
lealdade aos "podêres estabelecidos".
Nessas áreas, a estrutura
75 G. Schepis, "Sociologia elettorale
della Sicílía", Revista Italiana
E9onomia, Demografia a Statistica, 4 (1950) n.? 3-4, págs. 491-98.
16 R. V. Burks, "Catholíc
Parties in Latin Europe", lournal of
Medem History, 24 (1952), págs. 269-86. Mesmo na Suécia, onde não
e~lstem partidos regionais, persistiram diferenças regionais durante muitas
deca~as: com os "partidos da esquerda ... mais fortes no Norte e os
da dueIta mais fortes no Sul", Dankwart A. Rustow, The Politics of
Compromise (Princeton: Princeton University Press, 1955), págs. 136-37.
M 77 Pa~a uma análise da Itália meridional, ver Edward Banfiel~, The
oral Basls of a Backward Society (Glencoe: The Free Press, 1908).
•
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social conserva-se, até certo ponto, idêntica à que existia antes
da era do capitalismo e da economia de mercado livre. As posições de rico e pobre são definidas como a ordem natural das
coisas e são sustentadas por lealdades pessoais, familiares e locais, em vez de serem encaradas como produto de fôrças sociais
e econômicas impessoais, sujeitas a mudança através da ação
política. Ao mesmo tempo, o camponês ou trabalhador pobre
desempenha um papel que se reveste de um significado e valor
óbvios, e êle deriva a sua gratificação das estáveis relações pessoais e atividades cerimoniais que envolvem tôda a comunidade.
A crença religiosa tende a ser mais forte e apoiar o status quO.78
Em contraste, a posição de um agricultor de produto comercial ou trabalhador urbano, numa economia racionalizada de
mercado, não oferece essa estrutura estável de relações. As
instituições locais e relações pessoais que recompensam a lealdade e punem o desvio das crenças tradicionais foram varridas,
e encorajam-se as aspirações de melhoria econômica. A grande
emprêsa ferroviária ou a organização de elevadores e silos de
cereais não estão protegidas pela antiga legitimidade que coloca
um halo no poder de uma grande família latifundiária. O agricultor de produto comercial está livre para reagir à frustração
com o apoio militante aos partidos que favoreçam a mudança
social.
As áreas retrógradas e agrárias, contudo, explodem em labaredas de revolta e, uma vez sacudidas e emancipadas da aceitação dos valôres tradicionais, podem cair nos extremismos mais
radicais. Mesmo no Sul dos Estados Unidos, a década de 1890
assistiu a um crescimento explosivo do populismo radical, mobilizando alguns dos agricultores mais pobres do país, tanto brancos como negros. Essa rebelião eleitoral fracassou a acabou por
desaparecer, mal deixando vestígios. No empobrecido Sul italiano, os comunistas e os neofascistas têm sido desproporcionalmente fortes." As duas transformações políticas mais drásticas
do nosso tempo, as revoluções comunistas russa e chinesa, ocorreram em países com uma estrutura social, nas áreas rurais,
quase totalmente retrógrada e tradicionalista.
Pouco se sabe, realmente, sôbre as condições em que uma
área retrógrada pode ser subitamente transformada e passar de
um extremo ao outro do espectro político. Estudos de atitudes
78 A. Siegfried, Tableau politique
de Ia Erance de l'ouest sous Ia
troisieme république, op. cito
79 Department of State, United States Division of Research for Europe, A Statistical Analysis of the ltalian Election Results (Washington,
1948). Ver o exame do problema no capo V de Itália.

ELEIÇÕES:

LUTA DE CLASSES DEMOCRATICA

273

políticas no Oriente Próximo sugerem que as comunicações do
exterior podem desempenhar um importante papel na criação do
descontentamento, acenando com o exemplo de uma utopia americana Ou russa, onde os trabalhadores e camponeses comuns
vivem bem.ê? Mas o problema do comportamento político em
áreas atrasadas é um dos mais importantes e surpreendentes no
mundo atual, do ponto de vista dos defensores da democracia
política e social. Uma grande parte do chamado "mundo livre"
e, em particular, dos países fronteiriços da esfera de influência
soviética é justamente formada por tais áreas.
O tradicionalismo pode ajudar a explicar o maior conservantismo das mulheres, particularmente na Europa, o que já
foi anteriormente sublinhado. As mulheres são, em geral, mais
influenciadas pelas crenças religiosas tradicionais que sustentam a ordem social vigente.81 Uma prova concreta disso foi
apurada em inquéritos de opinião levados a efeito na França:
47% das mulheres disseram que prestam "muita" ou "pouca"
atenção à posição da Igreja quando decidem como votar, em
contraste com apenas 33%dos homens.s" O maior conservantísmo dos trabalhadores em pequenas cidades também pode refletir os remanescentes de atitudes e relações tradicionalistas.
O esfôrço para explicar as variações no comportamento
eleitoral de diferentes grupos, apontando para os diferentes aspectos da estrutura de classes em diversas sociedades, envolveu
o exame de inúmeros fatôres, muitos dos quais atuam símultâneamente. É evidente que uma explicação do comportamento
de um qualquer grupo envolve o exame de todo um padrão e,
ao examinar cada fator separadamente, é talvez difícil perceber
tôdas as variáveis em ação nesse determinado grupo, como sucede com os mineiros cujo comportamento foi citado repetidas
vêzes para exemplificar a ação de diversos fatôres. A Tabela
XI indica alguns dos processos pelos quais diferentes conjuntos
de variáveis se combinam para formar um padrão nos grupos
escolhidos.
80 Daniel Lerner,
The Passing of Traditional Society (Glencoe:
The Free Press, 1958).
81 H. Tingsten, Political Behavior:
Studies in Election Statistics,
Stokholm Economic Studies, n.? 7 (Londres: P. S. King, 1937), págs.
42-45; para um sumário das provas sôbre sexo e religiosidade, ver Míchael Argyle, op. cii., págs. 71-79.
82 Instituto Francês de Opinião Pública, "La verité sur Ia pratique
et les sentiments religieux des Français", Réalités, 32 (1952), págs.
36-44. Ver também "La France, est-elle encore Catholique?", Sondages,
14 (1952), n.? 4.

O HOMEM

274

ELEIÇÕES:

POLlTICO

TABELA

XI

Fatôres Explicativos Relacionados com Regularidades Estatísticas
Originais na Votação Dentro dos Grupos de Rendas Inferiores
Tipos
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Embora pareça evidente que a maioria dos fatôres estruturais que determinam a escolha partidária, numa sociedade moderna, possa ser encarada como aspectos de um sistema de estratificação, existem claramente muitas outras variáveis sociais
que interatuam com a classe e a política. O próximo capítulo
continua o exame das condições da ordem democrática, analisando um dêsses principais fatôres de terminantes do comportamento eleitoral - as variações nas experiências de diferentes
gerações - e tratando a questão relacionada das mudanças históricas nos padrões de sufrágio .

