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As eleições presidenciais francesas reconfirmaram as imensas dificuldades de se interpretar 
intenções de voto e resultados com o velho e simples eixo horizontal, entre esquerda, centro 
e direita.  
 
Mesmo quando combinado a outro eixo, vertical, que desce dos mais autoritários aos mais 
libertários, esbarra-se em forte heterogeneidade interna aos quadrantes, como demonstram 
os já 21 anos de experiência do The Political Compass (https://www.politicalcompass.org/). 
 
O que esperar, então, da proposta do recentíssimo laboratório francês de estudos de opinião 
Cluster17 (https://cluster17.com/), que procura observar as evoluções de dezesseis fatias 
do eleitorado, consideradas “grupos homogêneos” e chamadas de “clusters”? Será que 
permite entender quais deles teriam sido os mais decisivos na triagem dos dois finalistas e na 
reeleição de Emmanuel Macron por 58,5% dos votos válidos? 
 
A homogeneidade relativa de cada cluster saiu de muitas pesquisas em que eleitores 
responderam a trinta perguntas. Os resultados indicaram a existência de dezesseis “sistemas 
de opinião”, que rimam com perfis sociológicos. Nada que permita, contudo, estimar a 
propensão a repelir votos efetivos, por abstenções, brancos e nulos.  
 
No entanto, tal repulsa se mostrou básica no intervalo, de duas semanas, entre os dois turnos. 
Basta dizer que rejeitaram qualquer escolha entre “peste e cólera”, 54% dos eleitores do 
principal candidato de esquerda, Jean-Luc Mélenchon, e 31% dos do verde Yannick Jadot. 

FRANÇA 2022 – ELEITORADO EM 16 FATIAS 

 
Pesos relativos em porcentagens 

 

4 mais à esquerda % 6 no centro % 6 mais à direita % 

      

Multiculturalistas 8 Ecléticos 5 Antiassistencialistas 6 

Solidários 6 Revoltados 5 Refratários 6 

Social-Democratas 5 Social-Republicanos 5 Eurocéticos 6 

Progressistas 5 Apolíticos 5 Conservadores 7 

  Centristas 6 Social-Patriotas 8 

  Liberais 7 Identitários 10 

      
Total 24 Total 33 Total 43 

 
Fonte:  Cluster17 (https://cluster17.com/) 
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Abster-se, ou votar branco e nulo numa final, em que o grande desafio era barrar a extrema 
direita, até seria bem previsível entre Revoltados, Ecléticos ou Apolíticos. Porém, ela foi 
superior - ultrapassando os 50% - em dois clusters da esquerda: Multiculturalistas e Solidários. 
Dois segmentos que integraram o movimento “Coletes Amarelos” e que, em grande parte, 
mantiveram tal simpatia até as eleições: 62% e 59%, respectivamente.   
 
Em quatro, dos dezesseis segmentos, os votos válidos deram integrais vitórias a Macron: 
Centristas (99%), Social-Democratas (99%), Progressistas (99%) e Multiculturalistas (96%).  
 
Ele também venceu em outros quatro: Ecléticos (75%), Apolíticos (74%), Social-Republicanos 
(70%) e Liberais (68%).  
 
Mas empatou, ou quase, entre os Revoltados (52%), Solidários (50%) e Conservadores (49%).  
 
E foi derrotado entre Social-Patriotas (6%), Eurocéticos (11%), Identitários (12%), Refratários 
(26%) e Antiassistencialistas (33%). 
 
Considerando-se os pesos relativos dos clusters no eleitorado - em destaque no quadro - fica 
patente que foi uma vitória da centro-esquerda. Mas, atenção: o laboratório Cluster17 sequer 
admite tal interpretação, pois pressupõe que não faça mais nenhum sentido a clivagem 
direita/esquerda, desprezando, também, a tese, bem em voga, de que ela teria sido 
substituída pela divisão “patriotas x globalistas”.   
 
Porém, tanta ânsia em anunciar o fim da oposição direita/esquerda ignora seus substratos 
culturais e ideológicos, muito anteriores à dimensão política adquirida na modernidade, a 
partir de 1789. Avanços científicos vêm demostrando que estas duas predisposições básicas 
sempre ocorrem, mesmo que uma preponderância da moderação possa frequentemente 
obscurecer a significância dos extremos. 
 
São contrastes emocionais, psicológicos e até hereditários, que se manifestam, em gradiente 
contínuo, entre duas extremidades, em geral minoritárias. Só que o centro, resultante de 
fraca predisposição por um dos lados, tende a ser persuadido por um deles, em vez de 
ziguezaguear ou de ficar à deriva. 
 
Tais evidências mostram que a contradição direita/esquerda permanece tão intensa quanto 
sempre foi. É bem provável, aliás, que só desapareça com a extinção da espécie humana.  
 
A principal implicação prática desta ideia aponta para a necessidade objetiva de que a 
coexistência entre os dois polos traga o máximo de benefícios para a sociedade, em vez de 
prejudicá-la. O que só pode ocorrer se as pessoas de esquerda e de direita perceberem que 
jamais se verão livres de quem consideram seus principais adversários, quando não inimigos. 
Este foi o principal recado do ensaio publicado pelo caderno EU&, no Valor de 11/3/2016 
(https://valor.globo.com/eu-e/coluna/esquerda-versus-direita.ghtml). 
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