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Resumo:  

O presente estudo tem por objetivo analisar os componentes determinantes do 
comportamento do eleitor na escolha do voto. A busca de respostas a esta 
questão converge para a tentativa de desvendar as motivações que os eleitores 
têm ao participar (ou não) de uma eleição para eleger representantes – 
governantes por  meio do ato de votar em nomes e siglas partidárias.  Diferentes 
autores têm proposto alternativas teórico-metodológicas para explicar a forma 
como os cidadãos se comportam perante os fenômenos do mundo político e, 
especificamente, como decidem seu voto.  Este estudo busca, portanto, evidenciar 
as várias abordagens a respeito da formação do comportamento político e opções 
dos eleitores, segundo postulados econômicos, sociológicos e psicológicos.  Para 
isso, foram desenvolvidos dois modelos que analisaram os influenciadores na 
escolha pelo candidato e partido. A pesquisa foi realizada na Região Metropolitana 
de Belo Horizonte, com 310 eleitores, após a eleição de governador. Os resultados 
demonstraram as particularidades apresentadas pelos eleitores. Foram 
confirmados os fatores de impacto direto e significativo na escolha do candidato, 
tais como: a opinião dos amigos/colegas, da família, os eventos correntes e a 
avaliação do atual governo. Com relação ao Partido, a opinião da família e a 
atitude concernente à política apresentaram uma influencia direta. Esta pesquisa 
contribui para uma melhor compreensão do processo decisório de voto pelo eleitor, 
que é de grande interesse não só para pesquisadores e cientistas políticos , como 
também para os próprios políticos, no estabelecimento de suas estratégicas 
eleitorais. O trabalho também agrega conhecimento sobre os antecedentes do 
comportamento do eleitor o que contribui para o desenvolvimento de modelos 
explicativos deste importante campo de estudo.  
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