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Prof. José Alexandre da Silva Júnior

Universidade Federal de Alagoas
Instituto de Ciências Sociais

Ciência Poĺıtica III
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Racionalidade:

• Questão:
• ’Qual forma de comportamento poĺıtico é racional tanto para o

governo quanto para os cidadão de uma democracia?’ (DOWNS:
1999: 42)

• Racional?
1. Escolhe tomar decisão;
2. Classifica as alternativas;
3. Forma um raking transitivo;
4. Escolhe a primeira do raking ;

Inracional?
1. Repetição de erros;
2. Padrão racional;
3. Incerteza;

Ponderações:
• Homo politicus+ incerteza;
• Julgada pelo meio;
• Formação aberta de

preferência;

’A racionalidade assim definida se
refere a processos de ação, não a
seus fins ou até a seus êxitos em

alcançar os fins desejados’.
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Seção 02
Governos Democráticos



Governos Democráticos: 5

Condições:
• Eleição popular de um

partido/coalizão;
• Mandatos pré-fixados;
• Sufrágio universal;
• Um voto por cabeça;

• Quem vence de fato
governa;

• Quem perde espera;
• Liberdades sem restrições;
• Competição (dois ou mais

partidos);

Elementos do Modelo:
1. Objetivo central: selecionar governos;
2. Todo governo busca maximizar apoio;
3. Governantes buscam a reeleição;

’Todo governo é o
locus do poder último
na sua sociedade; isto

é, ele pode coagir
todos os outros

grupos a obedecer
suas decisões (...)’.

(DOWNS: 1999: 44)

5DAHL, R. E LINDBLOM, C. (1953), Politics, Economics and Walfare, New York, Harper Brothers.
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Governos Democráticos: 6

Elementos do Modelo:
• Governantes têm apenas limites

constitucionais;
• O cidadão racional (seleção de

governos eficientes);
• Partidos são peças-chaves,

maximizam: renda, prest́ıgio e
poder;

Partidos:
Equipe de homens que buscam
controlar o aparato de
governo, obtendo cargos numa
eleição devidamente
constitúıda (mesmo que haja
algum dissenso).

’Os partidos formulam poĺıtica para ganhar eleições e não ganham
eleições a fim de formular poĺıticas’ (DOWNS: 1999: 50)

Dinâmica do Modelo:
1. Todos os atores são racionais e egóıstas;
2. A função social do governo resulta da busca pela maoria;

6DAHL, R. E LINDBLOM, C. (1953), Politics, Economics and Walfare, New York, Harper Brothers.
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Seção 03
Lógica do Voto



Lógica do Voto:

Cidadãos:
• Votam no partdido que render

mais benef́ıcios;
• Recebem constantemente

fluxos de benef́ıcios;
• Calculam uma renda de

utilidade;
• Inclui apenas benef́ıcios

reconhecidos;

• Apenas esses influenciam
a decisão do voto;

• Votam apostando na
renda de utilidade futura
(t+1);

• Estima a renda a ser
gerada por cada partido
na disputa;

Equações:

1. E (UA
t+1) − (E (UB

t+1)
2. E (UA

t ) − E (UB
t )

3. U i
t

Ua
t

Onde:
• U = Utilidade hipotética;
• A = Partido no poder;
• B = Partido de oposição;
• Ua = Utilidade recebida;
• U i = > utilidade estimada;
• E = Valor esperado.
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Lógica do Voto:

• Equação 01 = diferencial
partidário esperado;

• Utilidade esperada da
Situação - Utilidade
esperada da oposição ;

• Projeções pouco confiáveis
(promessas inverosśımeis);

Equação 01:
E (UA

t+1) − (E (UB
t+1)

• Inadequado: recebida situação
- esperada oposição;

————————————————————

• Equação 02 = diferencial
partidário atual;

• Utilidade recebida
(Situação) - Utilidade que
receberia (Oposição);

• Aproveita a única utilidade
concreta;

Equação 02:
E (UA

t ) − E (UB
t )

• Cálculo Futuro: modificadores
de orientação;
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Modificadores:

Fator Tendencial:
• Identificação de correção;
• Tendência a melhorar;

Avaliação de Antecessores:
• Situação = oposição;
• Avaliação de anteriores;

Importante:
• ’Se suas rendas de utilidade presentes são muito baixas a seus

próprio olhos, ele podem acreditar que quase qualquer mudança a ser
provavalmente feita aumentará suas rendas.’ (DOWNS: 1999: 63)

Mudança:
• Renda de utilidade muito

baixa;
• Indiferença (abstenção

racional);

Diferencial zero:
• Partidos idênticos;
• R.utilidades iguais;
• Base: mudança em

geral;
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• R.utilidades iguais;
• Base: mudança em

geral;



Modificadores:

Fator Tendencial:
• Identificação de correção;
• Tendência a melhorar;

Avaliação de Antecessores:
• Situação = oposição;
• Avaliação de anteriores;

Importante:
• ’Se suas rendas de utilidade presentes são muito baixas a seus
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Seção 05
Incerteza



Incerteza e Assimetria Informacional:

Desafios do Cálculo:
• Examinar todas as ações

governamentais;
• Identificar as mais distintas

entre os correntes;
• Estimar o efeito na sua renda

de utilidade;

Limites:
• Incerteza e Assimetria;
• Propaganda;
• Informações falsas;
• Ignorância;
• Sociedade Ideal;

Multipartidarismo:
• Avaliação para todos os

concorrentes;
• Voto na renda de utilidade

mais alta;
• Voto no candidato competitivo

(voto útil);

Partido Tóxico:
’O ńıvel exato da probabilidade

no qual essa mudança (voto útil)
se dá dependerá em parte de
quão importante ele considere

impedir a vitória do pior partido’.
(DOWNS: 1999: 69)
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impedir a vitória do pior partido’.
(DOWNS: 1999: 69)



Incerteza e Assimetria Informacional:

Desafios do Cálculo:
• Examinar todas as ações

governamentais;
• Identificar as mais distintas

entre os correntes;
• Estimar o efeito na sua renda

de utilidade;

Limites:
• Incerteza e Assimetria;
• Propaganda;
• Informações falsas;
• Ignorância;
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Incerteza:

Definição:
”Qualquer falta de conhecimento se-
guro sobre o curso de acontecimen-
tos passados, presentes, futuros ou
hipotéticos.”

Variação:
• Eliminação;
• Intensidade;
• Relevância;

Redutores:
• Razão - pensamento lógico e

análise de causalidade;
• Conhecimento - compreensão

da relações entre variáveis;
• Informação - dados sobre o

status das variáveis;

Conhecimento:
’É posśıvel ver que um homem

pode ser culto sem ser
informado, ou ser informado sem

ser culto, mas não consegue
interpretar informação sem
conhecimento contextual’.

(DOWNS: 1999: 99)
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Seção 06
Lógica dos Governos:



Lógica dos Governos:

Implicações:
• Está sempre na disputa pelo

poder;
• Procura sempre fechar com a

maioria;
• Combate a estratégia mimética

da oposição;
• Tenta evitar queda na renda de

utilidade do eleitor;

Prinćıpio Básico:
Governos estão interessados
em ganhar o máximo de voto
posśıvel empregando a menor
soma de recursos.

Estratégias da oposição:
• Torna-se totalmente idêntica ao partido no poder;
• Tentar construir uma maioria a partir da coalizão de minorias;
• Derrotar o governo por impossibilidade de decisões majoritárias;
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Teorema da Impossibilidade:

1. A oposição agregará a
quem a decisão
desagradar;

2. Pode tentar polarizar
em torno da questão;

3. Terá êxito com
informação completa e
sem incerteza;

1. Nenhuma alternativa tem
o apoio majoritário;

Eleitor
Escolha A B C
Primeira Saúde Educação Segurança
Segunda Educação Segurança Saúde
Terceira Segurança Saúde Educação
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Maioria Apaixonada:

Implicações:
• Payoff depende do

envolvimento com a questões;
• As opções não são exatamente

transitivas;

• O desafio é desagradar menos
em questões cruciais;

• O cálculo é feito considerando a
intensidade de preferência;

Portanto:
“A democracia leva a preponderância das opiniões da maioria sempre que
a maioria dos cidadãos concorda entre si mais enfaticamente do que
discorda” (DOWNS, 1999: 88).

Os governos:
• Optam pelas decisões que

geram maior ultilidade de
renda para mais cidadãos;

• Tomam as decisões
separadamente pelo prinćıpio
da maioria;

• Encaixam cada decisão no
padrão inteiro;

• Depende do grau de incerteza;
• Das estratégias adotadas pela

oposição;
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intensidade de preferência;

Portanto:
“A democracia leva a preponderância das opiniões da maioria sempre que
a maioria dos cidadãos concorda entre si mais enfaticamente do que
discorda” (DOWNS, 1999: 88).

Os governos:
• Optam pelas decisões que

geram maior ultilidade de
renda para mais cidadãos;

• Tomam as decisões
separadamente pelo prinćıpio
da maioria;

• Encaixam cada decisão no
padrão inteiro;

• Depende do grau de incerteza;
• Das estratégias adotadas pela

oposição;



Seção 07
Ideologia e Partidos:



Ideologia:

Definição:

”Imagem verbal da boa sociedade e
dos principais meios de construir tal

sociedade”(DOWNS, 1999: 117).

”Meio para obter poder poĺıtico
empregado pelas classes sociais e
outros grupos, em vez de meras

representações de metas
reais”(DOWNS, 1999: 117).

Considerações:
• Variáveis por conta da incerteza

(mesmo as semelhantes);
• Eleitores racionais podem votar

ideologicamente (atalho
informacional);

• A competição motiva a
coerência ideológica;

• Cálculos racionais podem se
descolar ideologia móveis;



Como mudam as ideologias ?

Bipartidarismo - Cenário 01:
• Maioria no centro;
• Todos caminham nessa direção;
• Freio: perda de eleitores extremistas;



Como mudam as ideologias ?

Bipartidarismo - Cenário 02:
• Distribuição bimodal;
• Tendência a buscar o centro;
• Freio: abstenção para impedir esse movimento;
• Tendência a geração do caos;



Como mudam as ideologias ?

Mutipartidaŕısmo:
• Tendência a inércia (integridade e responsabilidade);
• Tendência a diferenciação (distinção ideológica);
• Freio: possibilidade de sobreposição;
• Eleitores mais ideologicamente orientados;
• Pouco espaço para novos partidos;



Como mudam as ideologias ?

Sistemas:
”O Partido tem que obter apoio de um certo número ḿınimo de eleitores.
O tamanho desse ḿınimo depende do tipo de sistema” (DOWNS, 1999:
144).

Winner Takes All:
• Exigem do vencedor maior

fração de votos;
• Encoraja a fusão de

partidos perdedores;
• Tende a estreitar o campo

a dois partidos;

Representação Proporcional:
• Necessita de frações

menores;
• Busca um número ḿınimo

para compor uma coalizões;
• Um eleitorado suporta um

número limitado de partidos;

Causalidade:
• Comportamento Eleitoral - - - - - - N. de Partidos;
• Instituições (Sistemas) - - - - - - - N. de Partidos;
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para compor uma coalizões;
• Um eleitorado suporta um
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número limitado de partidos;

Causalidade:
• Comportamento Eleitoral - - - - - - N. de Partidos;
• Instituições (Sistemas) - - - - - - - N. de Partidos;



Como mudam as ideologias ?

Sistemas:
”O Partido tem que obter apoio de um certo número ḿınimo de eleitores.
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Novos Partidos:

Tipos:
1. Competitivos;
2. Influenciadores;

Funções:
1. Vencer eleições;
2. Influenciar outros;

Localização - Causas:

• Alteração do Sufrágio;
• Enfraquecimento de tradição;

• Revolução social;
• Importa a distribuição;
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Coerência e Integração:

Dilema:
Os partidos ’por um lado, querem
agradar tantos eleitores posśıvel;
por outro lado, quer ter um forte
apelo para cada eleitor individual-
mente’(DOWNS, 1999: 153).

Elementos:
• Plataformas multivariadas

(várias questões);
• Cidadão multivariado

(diferentes pesos);
• Posição ĺıquida do partido (?);

Sistemas:
• Bipartidário 01: < coesão e integração;
• Bipartidário 01: > moderada e ampla;
• Multipartidário: > coesão e integração;

Paradoxo:
• A irracionalidade facilita a

vida dos partidos;
• Poĺıticas amb́ıguas e

ideologias semelhantes;

”O único fim comum a ambos os
conjuntos de agentes (poĺıtico e

eleitores) é a continuidade do
sistema.” (DOWNS, 1999: 158).
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• Poĺıticas amb́ıguas e

ideologias semelhantes;

”O único fim comum a ambos os
conjuntos de agentes (poĺıtico e

eleitores) é a continuidade do
sistema.” (DOWNS, 1999: 158).



Racionalidade:



Racionalidade:



Racionalidade:



Racionalidade:



Esquemas e Concepções:

Schumpeter vs. Downs:

Elementos:
• Competidores (G.

Poĺıticos);
• Eleitor Mediano;

Concepções:
• Governo;
• Oposição;
• Partidos;
• Eleitor;
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