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Cada vez mais notamos que tudo o que vi-
venciamos de novo, é ligado a um fator que 
praticamos há muito, é resultado da dedica-
ção e empenho de cientistas que investiram 
precioso tempo em pesquisas, as vezes uma 
vida toda, para nos dar uma explicação sobre 
o que influencia nossas decisões.

Por tempos, imaginamos que o voto pela sua 
racionalidade, influenciaria a escolha de um 
candidato. Sim, até que uma parte dessas 
decisões é tomada de forma racional. Mas a 
cada momento em que avançam os estudos 
da neurociência ligada ao marketing, enten-
demos como decidimos comprar um simples 
objeto, supérfluo talvez, nos remetendo mi-
nutos depois a avaliar: “precisava mesmo ter 
comprado isso?” Esta é a parte bem parecida, 
como também escolhemos nossos próximos 
representantes, eleito democraticamente 
pelo povo.

Povo este que decidiu de forma emocional. 
Temos muitas provas disso, mesmo quando o 
voto parece até de protesto escolhendo pes-
soas midiaticamente populares que arrastam 
multidões, simplesmente por serem muito 
conhecidos. Mas a emoção no momento da 

PALAVRA DO
PRESIDENTE

A ciência na decisão do voto
decisão nos conduz a entender mais sobre o 
neuromarketing. 

É a ciência provando-nos que as decisões são 
emocionais.  Este é um dos motivos pelo qual 
a grande maioria não se lembra em quem vo-
tou para senador ou outro cargo proporcional 
na eleição de 4 anos atrás. Recordar para que 
se a decisão foi tomada de forma emocional? 
Foram as estratégias de campanha que levam 
o eleitor a decidir pelo jingle, pelas cores, pela 
logomarca, pelo slogan, pelos programas de 
TVs e rádios, pela massa mobilizadora, pelas 
fofocas e, pelo impulso. Por isso, aquele voto 
de 4 anos atrás, não marcou tanto. Por isso, 
políticos com péssima avaliação no mandato, 
ou que nem mesmo apresentaram um proje-
to significativo, são reeleitos.  Sempre será a 
emoção forte que vai imperar na próxima vez 
que o eleitor for a urna. 

Por isso este e-book, vai lhe explicar detalha-
damente, como se decide emocionalmente 
votar nesse ou naquele candidato. E você, 
tendo acesso a este conteúdo, espero que 
seja você, o escolhido. 

Grande abraço e boa leitura!

Ovasco R. A. Rezende
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O PAPEL DAS
EMOÇÕES NAS DISPUTAS

POLÍTICAS ELEITORAIS

1
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Certamente você já se perguntou 
por que o eleitor escolhe o candida-
to B e não escolhe o candidato A? 
Será que essa escolha é baseada 
nas informações que se tem sobre 
a conduta e a carreira? Os eleitores 
fazem suas escolhas e defesas aca-
loradas de candidatos com base 
nas propostas de campanha que 
ele viu e ouviu? O passado do can-
didato, suas ações pregressas têm 
influência?  Há alguma manobra 
que leve o eleitor a acreditar que o 
candidato é, de fato, uma pessoa 
na qual ele enxerga a si mesmo?

O eleitor se move conforme os mo-
vimentos da sociedade e das inte-
rações políticas cotidianas. Fato é 
que uma visão diferente, da mente 
e do cérebro, influenciam na forma 
de lidar com os eleitores. 

Com a ampliação da comunicação 
pelas redes sociais e grupos de men-
sagem de celulares, as emoções em 
época de eleição ganharam outros 
ares e uma repercussão muito mais 
abrangente do que fazia no passa-
do, no conhecido “boca a boca”. 
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NEUROCIÊNCIA: CONCEITO

A neurociência busca explicação para comportamentos so-
ciais por meio do estudo do cérebro e do sistema nervoso. No cam-
po social, segundo Camargo (2016), o estudo busca entender como os 
sistemas biológicos se relacionam aos comportamentos sociais, mos-
trando que o social é fundamentalmente biológico e está atrelado à 
sobrevivência e à reprodução.

NEUROMARKETING: CONCEITO

Cláudio Hoffmann Sampaio, professor da PUC-RS, define neuromarke-
ting como o campo de estudo onde se aplicam métodos neurocientí-
ficos para analisar e entender o comportamento do consumidor, bem 
como seus desejos, impulsos, motivações de compra e as reações 
neurológicas.
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NEUROPOLÍTICA: CONCEITO

É o estudo dos impactos da neurociência, da ciência política, da 
psicologia e do comportamento humano no campo político. A neu-
ropolítica compreende, a partir de padrões emocionais, as reações 
e os estímulos das pessoas em relação à tomada de decisões, a 
avaliação de candidatos, em que se baseiam suas atitudes, desde 
a interação com as coalizões políticas a atitudes ideológicas e par-
tidárias. 

Nessa vertente, a neuropolítica pode ser desdobrada em ações de 
neurociência e de neuromarketing para compreender o comporta-
mento do eleitor na análise de pesquisas e na estratégia política. 
Ao investir o conhecimento em neuropolítica é possível traçar es-
tratégias para influenciar pessoas de forma ‘não consciente’. Assim 
como no marketing, onde se trabalha para o consumidor fazer es-
colhas simples, assim pode ser no sistema eleitoral. 
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2
NEUROPOLÍTICA
E A TOMADA DE

DECISÕES
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Além das tomadas de de-
cisão, que sofrem influência 

das nossas emoções, estudos 
apontam que a linguagem cor-

poral, as propagandas, a oratória 
do candidato e os fatores sociais em 

meio ao eleitorado podem influenciar 
na escolha do candidato e de um partido 

político.

Ou seja, as nossas escolhas são feitas por meio 
de referências. Na política, não é diferente. O elei-

tor vai optar por um representante que seja "com-
patível" com as ideias que ele defende. 

Um candidato bem preparado vai investir nessas questões 
para trabalhar sua imagem, convencer o eleitor e, assim, al-

cançar a conversão de votos. 
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3
COMO FUNCIONA O 

CÉREBRO HUMANO NA 
POLÍTICA 
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A título de curiosidade, o livro Há-
bitos De Consumo, de Neale Mar-
tin, diz que cérebro é o “objeto” 
mais complexo do universo com, 
aproximadamente 1,5 kg e cerca 
de 100 bilhões de neurônios que 
fazem, em média, 10 mil conexões 
com outros neurônios, o que resul-
ta em 1 quatrilhão de conexões. 
Ele trabalha em conjunto com três 
mecanismos: razão, emoção e ins-
tinto. 

Além disso, nosso cérebro não lê, 
mas converte as informações à 
visão. Então, fica uma dica: inves-
tir em imagens poderosas e con-
verter ideias complexas em ideias 
simples!

O neurocientista americano, Paul 
MacLean, vai dizer que a mente é 
composta pelo cérebro reptiliano 
(primitivo); que atua em fenôme-
nos relacionados à sobrevivência 
e à proteção da espécie;  o cérebro 
límbico (middle brain);responsável 
pelo processamento das emoções, 
através de percepções sensoriais 
e o cérebro córtex, parte racional 
do pensamento humano e o cen-
tro operacional do corpo. 
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Ainda sobre o cérebro córtex, Klaric 
(2012) explica que a área é responsá-
vel pelo pensamento funcional, analíti-
co e lógico e, Camargo (2013), explica 
que essa área atua na capacidade hu-
mana de planejamento, de resolução 
de problemas, de tomada de decisão, 
de julgamento e autocontrole e que é 
nessa área que ocorre o pensamento 
consciente. Resumindo:

NEOCÓRTEX: funções intelectuais su-
periores. É aqui que se forma o bom 
político, pois está ligado às questões 
racionais.

SISTEMA LÍMBICO: ligado às emo-
ções.

COMPLEXO REPTILIANO: ligado à so-
brevivência.
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Pesquisas realizadas por cientistas europeus e americanos, entre 
2008 e 2011, mostraram que duas regiões do cérebro podem in-
terferir na visão política: a amígdala cerebral e o córtex cingulado 
anterior.

A amígdala cerebral é responsável pelo elo nos estímulos visuais 
e auditivos que desencadeiam as emoções; detecta o perigo, gera 
sensações de medo e ansiedade. Já o córtex cingulado anterior 
reconhece situações em que é necessário o autocontrole.
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Sendo assim, os cientistas concluíram que a amígdala cerebral está re-
lacionada ao estilo conservador (pois nas pessoas politicamente mais 
conservadoras essa estrutura é um pouco maior) e o córtex cingula-
do é mais ativo naqueles que têm posição política mais liberal, pois a 
quantidade de massa cinzenta é maior.

Para comprovar esse resultado, especialistas da Universidade do Ari-
zona fizeram uma pesquisa, com republicanos e democratas, para 
questionar as taxas de desemprego durante o governo do então pre-
sidente Obama, nos Estados Unidos. Para os democratas, o desempre-
go não aumentou, mas para 75% dos republicanos, o quadro piorou.

CORTEX
PRÉ-FRONTAL

AMÍGDALA
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4
PRINCIPAIS EMOÇÕES 

PARA DOMINAR E 
ENTENDER
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Ao gerar uma expectativa, o eleitor tem 
responsabilidade sobre essa esperança e o 
pior que pode acontecer é a decepção. Então, 
cuidado com promessas! Digo sempre que po-
lítico não faz promessas mas sim propostas. 
Trace apenas metas palpáveis.

Outra emoção que deve ser compreendida é o medo e o entusiasmo. 
Ted Brader (2006) fez um estudo para identificar como as campanhas 
políticas na TV influenciam na escolha dos eleitores. Conforme prevê 
a Teoria da Inteligência Afetiva, Brader concluiu que campanhas com 
apelos de entusiasmo polariza os eleitores em optar entre governo e 
oposição e as campanhas de medo incentiva eleitores na busca por 
novas escolhas e até comparação de candidatos. Ainda de acordo com 
ele, os mais suscetíveis à manipulação neuropolítica são os eleitores 
mais informados que sentem desejo de ir em busca de novas informa-
ções, principalmente quando a campanha gera ansiedade. 

Empatia também é uma das características mais importantes! Portan-
to, seja um bom político empático e intuitivo!
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5
O QUE INDUZ O 

VOTO DO ELEITOR
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Personalidade, faixa etária, 
classe social, religião, con-
ceitos sobre família, podem 
alterar a percepção do elei-
tor em relação ao candida-
to. 

A emoção sentida nas elei-
ções vai além de uma vitória 
em uma modalidade de es-
porte. O eleitor vota e defen-
de seu voto acreditando que 
a pessoa que será eleita irá levantar todas as suas bandeiras ou a maior 
parte delas. A ideologia política virou apenas uma bússola, um indicador 
de direção. Mas é a afinidade estabelecida pelas emoções que norteia com 
precisão a escolha “emotiva” do candidato.

Eleições são batalhas onde o confronto ocorre sem armas de guerra habi-
tuais. As estratégias são parecidas no papel, mas tanto os efeitos de uma 
vitória quanto de uma derrota em uma eleição causam outros tipos de feri-
da e de comemoração. Mas, é no campo de batalha que ocorre o maior dos 
detalhes em uma guerra eleitoral. Os fiéis soldados (não os robôs, frise-se!) 
se digladiam nas redes sociais e até em grupos de mensagens familiares. 

É nesse momento que temos a compreensão da importância da neurociên-
cia na política, principalmente na campanha eleitoral. As pessoas escolhem 
os seus candidatos com base nas emoções que despertam nelas e acabam 
aplicando, muitas das vezes, aquele conceito antigo da guerra fria, também 
difundido pelo conhecido personagem Odorico Paraguassu:

“Meus amigos não têm defeito. Se tiver, a gente tira. Inimigo meu, se não 
tiver defeitos, eu boto!”.
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6
O VALOR DA NARRATIVA E 

O IMPACTO NO ELEITOR
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Sob essa ótica, a narrativa tem um 
valor fundamental e deve ser bem 
aplicada no discurso do candidato, 
do eleitor, do gestor e da institui-
ção partidária.

A narrativa que gera simpatia é 
aquela que compartilha experiên-
cias. Construa uma história que va-
lorize algumas questões, por exem-
plo: Quem é você? De onde veio? 
Por que resolveu fazer política? O 
que tem a oferecer de “diferente” 
ao eleitor?

O objetivo é chamar a atenção 
para despertar a emoção. Uma 
história bem contada provoca isso. 
Ainda segundo Ash, as memórias 
estão extremamente ligadas às 
emoções e que o ser humano lem-
bra de coisas que consideram úni-
cas e que provocam emoções e re-
ações fortes. 

Em seu livro Unleash Your Primal Brain: Demystifying How We Think and Why 
We ACT (Liberte seu cérebro primordial: desmistificando como pensamos e 
por que agimos), o professor russo Tim Ash fala sobre a narração de histó-
rias. Ele defende que:

-  é uma leitura de mente;
-  é necessário haver uma formação cultural comum para que haja a inter-
pretação;
-  é preciso conhecer o público a se narrar;
-  histórias permitem simular a realidade.
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7
NEUROPOLÍTICA:

NA PRÁTICA
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O bom político deve:

Fontes consultadas: 
Neuropolítica: o papel das emoções em www.revistas.usp.br

PUC-RS
www.brainlatam.com

- reagir rapidamente, porém com serenidade;
-  exercer o autocontrole para não pode deixar o cérebro agir no impul-
so ao eclodir uma crise;
-  fugir de discurso enfadonho;
- encontrar uma forma de comunicar de forma simples;
-  atrair a atenção em um período, máximo, de 15 minutos;
-  investir em empatia;
- ser sincero, pois sinceridade atrai a empatia do eleitor;
-  sorrir.  O sorriso oxigena o cérebro e faz com que o ser humano apren-
da melhor. Invista no sorriso do seu eleitor.
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