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12. SENTIMENTOS PARTIDÁRIOS: 
TEMAS, CONTROVÉRSIAS E 
SUA RECEPÇÃO RECENTE NO 
BRASIL

Mário Fuks1

Julian Borba2

Introdução

Entre os temas mais clássicos na área do comportamento po-
lítico, destaca-se o do partidarismo. Desde a década de 1940, os es-
tudos sobre a decisão do voto consideram o vínculo dos eleitores 
ou de grupos sociais com os partidos como elemento-chave na ex-
plicação do voto. Além disso, como uma espécie de eixo de gravi-
dade do campo comportamento político, a identificação partidária 
está presente nas mais diversas áreas, tais como estudos sobre so-
cialização política (SEARS; VALENTINO, 1997), sobre participa-
ção política (ROSENSTONE; HANSEN, 1993; OPP; FINKEL, 
1991; HEIDAR, 2006) e sobre persuasão política (MUTZ, 2006; 
HUCKFELDT; SPRAGUE, 1995). 

1  Mario Fuks é professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde atua como diretor 
do Centro de Estudos do Comportamento Político (Cecomp). Atualmente, ele desenvolve pesquisas 
sobre antipartidarismo, tolerância política, polarização política e voto. Ele coordena, junto com o 
professor Ednaldo Ribeiro, a Área Temática de Comportamento Político da Associação Brasileira 
de Ciência Política (ABCP). 

2  Julian Borba é Professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Pesquisador do CNPq. Tem desenvolvido pesquisas na área de comportamento 
político e opinião pública, através de estudos empíricos sobre participação política, decisão do voto, 
identificação partidária, entre outros temas. 
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Para ficar apenas na subárea “nativa”, a identificação partidária 
organiza grande parte dos debates sobre comportamento eleitoral, 
desde aqueles sobre determinantes do voto até os que abordam a com-
petência política do eleitor. Tudo começa com o livro The American 
Voter, ao propor algo que hoje parece mais como o “ovo de colom-
bo”, ao menos na realidade estadunidense: os eleitores têm vínculos 
afetivos estáveis com os partidos políticos e isso tem influência sobre 
a escolha eleitoral. Apesar das críticas que essa obra clássica sofreu ao 
longo dos anos, a identificação partidária permanece no centro das 
atenções dos estudiosos do comportamento eleitoral. 

Desenvolvimentos mais recentes no estudo sobre o vínculo afeti-
vo entre o eleitor e os partidos políticos promoveram uma substantiva 
expansão do tema, abrigando investigações sobre os mais variados 
sentimentos partidários, desde a indiferença ao sentimento negativo. 

O objetivo desse capítulo é oferecer uma visão geral dessas teo-
rias e suas aplicações recentes ao caso brasileiro. Embora a teoria 
psicossociológica em que se ancora a abordagem original do partida-
rismo não tenha sido explorada de forma sistemática pela literatura 
brasileira (possivelmente porque o fenômeno não é, historicamente, 
muito visível por aqui), a variável que o retrata (identificação parti-
dária) é usada com frequência e tem provado ser importante para ex-
plicar o voto. Por outro lado, não se extraiu todas as consequências 
analíticas do modelo de Michigan, especialmente, aquele relaciona-
do à uma concepção “forte” de identificação, como um fenômeno 
identitário. Além disso, nos estudos mais recentes, o debate sobre 
informação e sofisticação política parece ter recebido uma atenção 
muito particular na literatura nacional, que tomou como parâmetro 
um modelo de eleitor partidário idealizado (informado), mas que 
não está presente nos estudos de Michigan.
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A literatura internacional

O debate sobre partidarismo 

Dalton e Kingleman, organizadores do Oxford Handbook 
of  Political Behavior, dedicam o livro a Angus Campbell, Philip E. 
Converse, Warren Miller e Donald Stokes, “os fundadores do cam-
po” (DALTON; KLINGEMANN 2007). Há aqui uma certa injusti-
ça em relação à escola de Columbia e à da escolha racional. Ambas as 
escolas elaboraram modelos consistentes e influentes para explicar 
o comportamento político. Antes da escola de Michigan, modelos 
baseados na influência interpessoal e na racionalidade instrumental 
já marcavam presença nos estudos sobre comportamento eleitoral 
(LAZERSFELD et al., 1948; DOWNS, 1957).  

Mas, ao considerar os autores do The American Voter os fun-
dadores do campo, Dalton e Kingleman não somente atestam, em 
retrospectiva, o impacto único da obra (2007) como também o viés 
psicossociológico que tem prevalecido no campo, expresso na “des-
coberta” do vínculo afetivo do eleitor com um dos dois partidos 
políticos estadunidenses. Se a “colonização” da área do comporta-
mento político pela psicologia (originalmente pela psicologia social 
e, posteriormente, pela cognitiva) já estava presente em outro estudo 
clássico sobre o comportamento eleitoral, o livro The People’s Choice 
(1948), é com o American Voter que se cristaliza o tom atitudinal que 
vai predominar nesse campo de investigação. 

Basicamente, a ideia é que, assim como no caso da religião ou 
do clube esportivo, a criança cresce num ambiente familiar que fo-
menta a sua identificação com um partido. Segundo essa concepção, 
a identificação partidária é, literalmente, constitutiva da identidade 
do indivíduo. Assim como ele é católico ou protestante, ele é, no 
contexto da sociedade estadunidense, democrata ou republicano 
(GREEN et al, 2002).  

Isso está expresso na própria pergunta que, no American National 
Election Studies serve de medida para a identificação partidária: per-
gunta-se ao entrevistado se ele é democrata, republicano ou inde-
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pendente3. Tradicionalmente, a pergunta, nos surveys brasileiros 
(“qual partido você simpatiza ou prefere?”), não capta a natureza 
identitária do vínculo entre eleitores e partidos, o que expressa a di-
ferença dos dois contextos e, associado a isso, das duas literaturas4.

Embora a identificação partidária possa servir como atalho in-
formacional para diminuir os custos da informação no momento da 
escolha eleitoral (DOWNS, 1957, CAMPBELL et al., 1960), a sua 
natureza afetiva tem sido constantemente reiterada na literatura in-
ternacional sobre o tema. Assim, como na sua origem, essa literatura 
vai se apoiar nos avanços da psicologia social, tendo hoje como re-
ferência a teoria da identidade social (MASON, 2018; IYENGAR et 
al., 2012; KINDER; KALMOE, 2017; GREEN et al., 2002; LUPU, 
2016; SAMUELS; ZUCCO, 2018; FREIRE et al. 2017). 

Uma questão crucial da teoria do partidarismo é a estabilida-
de do fenômeno (CAMPBELL et al., 1960; GREEN et al., 2002; 
KINDER; KALMOE, 2017). Um dos principais e mais influentes 
achados do The American Voter foi exatamente a estabilidade da iden-
tificação partidária. Enquanto outras atitudes se revelaram voláteis, 
no extremo se constituindo como “nonatitudes”, a identificação 
partidária revelou ser duradoura. Não por acaso, em um dos trechos 
mais citados do livro, Campbell e seu colaboradores afirmam que:

Few factors are of  greater importance for our national 
elections than the lasting attachment of  tens of  millions 
of  Americans to one of  the parties. These loyalties esta-
blish a basic division of  electoral strength within which 
the completion of  particular campaigns takes place … 
Most Americans have this sense of  attachment with one 
party or the other. And for the individual who does, the 
strength and direction of  party identification are facts of  
central importance in accounting for attitude and behavior 
(CAMPBELL et al., 1960, p. 121).

3  First question: “Generally speaking, do you usually think of  yourself  as a Republican, a Democrat, an Independent, 
or what?”. Measuring Party Identification: Second Question NES: “Would you call yourself  a strong (Republican/
Democrat) or a not very strong (Republican/Democrat)?”. Third question NES: “Do you think of  yourself  as 
closer to the Republican party or to the Democratic party?” (NES - National Election Studies).

4   Os efeitos do tipo de pergunta sobre os resultados das medidas de identificação partidária foram 
objeto de dois estudos recentes de Baker e Rennó (2019) e Cornejo (2019).
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O que essa passagem deixa claro é que a identificação partidá-
ria tem consequências atitudinais e comportamentais. Isso significa 
que, se eu sei qual é o partido de um eleitor, eu posso prever, além 
do seu voto, outras atitudes, como, por exemplo, suas posições em 
relação a certas políticas públicas.

Um dos problemas apontados pela obra é que, como o vínculo 
afetivo com o partido precede, na vida do indivíduo, a formação 
das posições em relações aos assuntos públicos, ele tende a ajus-
tar, a posterior, as suas posições àquelas defendidas por seu partido. 
Assim, uma das conclusões dramáticas, do ponto de vista normativo, 
do The American Voter é que os eleitores não escolhem os seus parti-
dos por pensarem como eles, mas adaptam as suas posições àquelas 
defendidas pelos seus partidos. Conforme veremos mais adiante, 
parte considerável do debate brasileiro sobre comportamento elei-
toral tem como foco os fundamentos cognitivos (ou, mais especifi-
camente, a sua ausência) das atitudes dos eleitores.  Curiosamente, 
esse debate não estabelece parâmetros comparativos e, assim, atri-
bui singularidade ao déficit cognitivo do eleitor brasileiro. 

Desalinhamento partidário5

Desde a década de 70 do século XX, começou a ser explorada a tese 
de que os laços entre eleitores e partidos não eram tão robustos como 
caracterizado nos estudos de Michigan. Esta avaliação tomava como 
parâmetro empírico o declínio do comparecimento eleitoral e nas taxas 
de identificação e militância partidária em várias democracias no mundo. 
Este fenômeno foi denominado de desalinhamento partidário. 

As causas do desalinhamento são múltiplas, segundo a litera-
tura. Alguns apontam para as mudanças nas próprias organizações 
partidárias e na sua relação com a sociedade civil. Nessa linha, os 
partidos de massa teriam se reestruturado nas últimas décadas, 
assumindo cada vez mais uma feição meramente “procedimen-
tal” e menos “representativa” (KATZ; MAIR, 1995; MAIR, 2003; 
WHITELEY, 2011). Outros autores relacionam o desalinhamento 

5  Retomamos aqui alguns argumentos desenvolvidos em Borba (2018).
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partidário ao processo de modernização, particularmente ao aumen-
to dos níveis de escolarização e ao concomitante desenvolvimento 
dos meios de comunicação (INGLEHART; WELZEL, 2009). Por 
essa ótica, os cidadãos estariam cada vez mais “equipados” cogniti-
vamente para estabelecer suas preferências e os meios de alcançá-las 
e, consequentemente, menos dependentes dos partidos para essa 
função (DALTON et al., 2003; DALTON, 2013).

Se há pouca divergência quanto ao diagnóstico do desalinhamen-
to e sendo suas causas relativamente bem conhecidas, o mesmo não 
pode ser dito em relação às suas consequências para a democracia, ob-
jeto de intenso debate na literatura. Existem, pelo menos, duas gran-
des interpretações nesse sentido. Uma visão “pessimista” defende que 
o desalinhamento partidário estaria na raiz da diminuição das taxas de 
comparecimento eleitoral, na sua maior volatilidade e na emergência 
de políticos “outsiders”, isto é, de políticos sem lastros partidários 
sólidos e, por isso mesmo, mais imprevisíveis e nocivos à estabilida-
de democrática (PUTNAM, 2002; MAIR, 2003). Em contrapartida, 
a visão “positiva” entende que a queda no comparecimento eleitoral 
é compensada pelo aumento da participação política não convencio-
nal e que o crescimento das atitudes de desconfiança em relação às 
instituições políticas teriam como motivação e consequência o seu 
aperfeiçoamento e não uma ameaça à democracia (NORRIS, 1999; 
INGLEHART; WELZEL, 2009; DALTON, 2013).

Esse debate motivou uma série de pesquisas mais recentes que 
tiveram como foco a elaboração de “perfis” ou “tipos” de eleito-
res, capazes de refletir empiricamente as condições propostas pe-
los teóricos do desalinhamento (ROSE e MCALLISTER, 1986; 
DALTON, 2013). Em geral, tais classificações diferenciam os eleito-
res entre aqueles com identificação partidária, e aqueles sem. Entre 
os últimos, haveria uma distinção entre, de um lado, aqueles que 
adotam uma postura de independência em relação aos partidos, mas 
são informados sobre política e participam dela (os independentes), 
e, de outro, aqueles que expressam atitudes de ceticismo, distancia-
mento e desprezo pelos partidos. Tal eleitor teria um conjunto de 
atitudes e comportamentos de alheamento da política, numa espécie 
de síndrome de desafeição democrática. 
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A pesquisa de Dassonneville e Hooghe (2016) buscou refinar 
esses conceitos e medidas por meio da distinção entre eleitores 
“indiferentes” e “eleitores alienados”. O primeiro, sem manifestar 
preferência partidária, age como um “eleitor racional” que busca 
no “mercado partidário” as melhores opções para suas preferências 
naquele contexto. O eleitor alienado, por sua vez, afasta-se da are-
na política, não enxergando nela qualquer utilidade, desprezando os 
partidos políticos ou até mesmo o sistema político como um todo.  

Os resultados empíricos do estudo de Dassonneville e Hooghe 
(2016) indicam que o fenômeno do desalinhamento partidário es-
taria relacionado com ambos os fenômenos, a indiferenciação e a 
alienação, sendo que entre os países da Europa Ocidental os efeitos 
da alienação seriam ainda mais expressivos do que os da indiferença, 
e confirmam parcialmente a tese mais pessimista a respeito do de-
salinhamento partidário. O declínio dos laços partidários é acompa-
nhado não só pela indiferença aos partidos políticos, mas também, 
e sobretudo, pela maior alienação política, isto é, pela atitude de 
indiferença a todos os partidos e, no limite, ao sistema represen-
tativo como um todo. Uma vez que os alienados, ao contrário dos 
indiferentes, não apresentam atitudes de engajamento e adesão à de-
mocracia, o desalinhamento partidário seria um potencial problema 
para as democracias ocidentais.

Antipartidarismo

Já em 1960, o livro The American Voter (CAMPBELL et al., 1960) 
observava que, além da identificação partidária, existe também no 
eleitorado um partidarismo negativo. Além disso, um dos funda-
mentos dessa obra inaugural dos estudos sobre comportamento 
político (DALTON; KLINGEMANN, 2007) reside na teoria dos 
grupos de referência da psicologia social, a qual já acolhia a ideia de 
grupo de referência negativo, melhor desenvolvida, posteriormente, 
nos estudos baseados na teoria da identidade social (MAYER, 2017; 
IYENGAR et al., 2012; McGREGOR et al., 2015; MEDEIROS; 
NOËL, 2014; SAMUELS; ZUCCO, 2018; FREIRE et al., 2017). 
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No entanto, a repercussão dos resultados apresentados por 
Campbell e seus colaboradores (CAMPBELL et al., 1960), em espe-
cial, aqueles que apontam a identificação partidária como a atitude 
mais estável e de maior influência sobre comportamento eleitoral, 
acabou inibindo uma agenda de estudos voltada para o partidaris-
mo negativo. Quando a literatura abordava sentimentos partidários 
negativos era para explicar diferentes padrões de comportamento 
entre os partidários em relação ao partido adversário (ALMOND; 
VERBA, 1989), se aproximando mais do tema da polarização entre 
eleitores partidários do que do antipartidarismo. 

A universalidade da tese de que “a maioria dos norte-america-
nos têm vínculo afetivo com um partido” (CAMPBELL et al., 1960, 
p. 121) e que a identificação partidária é um dos fatos mais relevan-
tes para a eleição só veio a sofrer abalo na década de 1980, quando 
se constatou o declínio dos partidos políticos junto ao eleitorado 
(WATTENBERG, 1984). Se, nos estudos sobre o declínio dos par-
tidos, a questão central era o aumento da indiferença do eleitor, o 
subsequente debate sobre antipartidarismo colocou em foco a for-
mação de atitudes negativas em relação a tais instituições. 

Ao menos desde os meados da década de 1990, o conceito 
de antipartidarismo passou a ser estudado como fenômeno cons-
titutivo da dinâmica política (POGUNTKE, 1996; POGUNTKE; 
SCARROW, 1996). Como resultado, nos últimos vinte anos, se con-
solidou, nos estudos sobre comportamento eleitoral, a visão de que 
os partidos não são apenas o eixo de atração dos eleitores, mas igual-
mente objeto de sua rejeição. 

O debate sobre antipartidarismo se consolidou quando os seus 
efeitos ficaram mais salientes com a ascensão, na década de 1990, da 
“nova direita” na Europa (POGUNTKE, 1996).  Os estudos dividem-
-se entre, de um lado, a abordagem culturalista, com foco em atitu-
des antissistema, suas causas e consequências (POGUNTKE, 1996; 
POGUNTKE; SCARROW, 1996; TORCAL et al., 2002) e, de outro, 
um desdobramento do estudo sobre partidarismo, mais especificamen-
te o partidarismo negativo (MAYER, 2017; McGREGOR et al., 2015; 
MEDEIROS; NOËL, 2014; ABRAMOWITZ; WEBSTER, 2018).
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A primeira abordagem considera o alvo do antipartidarismo 
o conjunto dos partidos, seja ele constituído apenas pelos par-
tidos existentes ou pelos partidos em geral. Como consequência, 
o antipartidarismo, especialmente aquele que rejeita os partidos 
em qualquer circunstância, pode contribuir para a emergência do 
neopopulismo, para o declínio do apoio ao regime democrático e 
para padrões de comportamento antissistema (SCHEDLER, 1996; 
MUDDE, 1996), especialmente em contextos caracterizados pela 
fragilidade histórica dos partidos políticos, como é o caso dos países 
latino-americanos (YERBA, 1998).

Mas, quais são os atributos individuais associados ao antipartida-
rismo? Torcal e seus colaboradores (2002) mostram que, ao menos 
nos países do sul da Europa, as gerações mais novas, os menos esco-
larizados e os indivíduos com traços de desafeição política (TORCAL 
et al., 2002) têm atitudes mais negativas em relação a partidos, naqui-
lo que denominam de antipartidarismo cultural. O argumento cen-
tral dos autores é que o antipartidarismo cultural faz parte de uma 
síndrome mais ampla de apatia e desafeição política, conduzindo ao 
afastamento de amplos segmentos sociais da política. 

Já a segunda abordagem presente no estudo sobre antipartidaris-
mo se situa dentro do próprio âmbito dos estudos sobre partidarismo, 
colocando em foco a aversão ao partido que se opõe àquele que o 
individuo se identifica. O fundamento teórico aqui é a teoria da iden-
tidade social, segundo a qual a atitude negativa em relação ao grupo 
adversário é elemento constitutivo da própria identidade de grupo 
(McGREGOR et al., 2015).  Ou seja, a identificação com um partido 
é complementada pela rejeição a partidos contra o qual ele compete. 

Mais preocupados com o papel dos partidos na explicação do 
comportamento eleitoral do que com atitudes mais amplas em relação 
ao sistema político e suas consequências para o regime democrático, o 
conceito-chave desses estudos é o “partidarismo negativo”. Não por 
acaso, estudos que seguem essa linha entendem que o alvo do partida-
rismo negativo é o partido em que o indivíduo nunca votaria (ROSE; 
MISHLER, 1998; MEDEIROS; NOËL, 2014; GARRY, 2007). 
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Quanto aos tipos de antipartidarismo, a literatura é escassa. São 
poucos os trabalhos que elaboram teorias e tipologias capazes de 
explicar a variedade do fenômeno. Como já observado, os estudos 
que seguem uma linha mais culturalista dividem os antipartidários 
entre os que rejeitam os partidos “realmente existentes” e aqueles 
que adotam uma atitude geral anti-partidos, de acordo com o qual 
os partidos são um mal em si.

Já na tradição de estudos sobre identificação partidária, o padrão 
é apenas opor dois tipos de partidarismo: o positivo e o negativo. 
Ou seja, não há, nesse campo, um esforço no sentido de distinguir 
tipos de antipartidarismo. Mesmo modelos que pretendem ultrapas-
sar a tipologia binária, não fogem a essa dualidade. Rose e Mishler 
(1998), por exemplo, apresentam uma tipologia mais geral de par-
tidarismo, segundo a qual o partidário negativo é o eleitor que não 
tem identidade partidária, mas que não votaria, em hipótese alguma, 
em um determinado partido. A diferença entre o partidário negativo 
e os eleitores partidários é que esses se identificam com um partido, 
podendo ou não ter identificação negativa com outro partido.

Até aqui, apresentamos uma síntese do debate internacional so-
bre partidarismo, onde vimos, num primeiro momento, as origens 
de tal teoria, especialmente os elementos identitários (e sua relação 
com padrões estáveis de comportamento político) presentes nela. 
Vimos ainda, que pelo menos desde a década de 1970, estudos apon-
tam para a emergência do fenômeno do desalinhamento, ou seja, 
aqueles vínculos identificados no The American Voter estariam de al-
gum modo sendo quebrados no contexto das democracias consoli-
dadas. Instalou-se, então, um debate sobre as consequências de tal 
fenômeno para as democracias. Por fim, junto com a discussão sobre 
o desalinhamento e suas consequências, o fenômeno do antipartida-
rismo (e suas causas e consequências) tem sido uma nova frente nos 
estudos sobre o tema. Veremos na próxima seção, como tais discus-
sões estão presentes (ou ausentes) no debate atual sobre partidarismo 
no Brasil. Ali, queremos explorar, sobretudo, as seguintes questões: 
quais são os principais temas debatidos na literatura sobre sentimen-
tos partidários no Brasil, incluindo o partidarismo, o antipartida-
rismo e a polarização política? Quais são as posições dominantes 
nesses debates? E como elas se associam à literatura internacional? 
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O debate sobre partidarismo e 
antipartidarismo no Brasil

A grande narrativa que acompanha o debate sobre partidaris-
mo no Brasil pós-democratização refere-se à natureza problemática 
do nosso sistema partidário e, consequentemente, do vínculo do 
eleitor com os partidos políticos. Seja devido à fragilidade dos parti-
dos (CARREIRÃO; KINZO, 2004), ao grande número (RENNÓ, 
2006) ou à tradição personalista (SAMUELS, 2006), a conclusão é a 
mesma: os partidos são pouco relevantes para os eleitores no Brasil. 

As análises do primeiro período pós-democratização (SINGER, 
2000; LAMOUNIE; MENEGUELO, 1996; KINZO, 1993) apre-
sentavam uma visão pessimista quando à estruturação da identifica-
ção partidária no Brasil. A visão predominante era a do personalismo 
derivado da falta de confiança nos partidos e da ausência de um qua-
dro partidário simplificador (bipartidário).  Segundo essa direção, 
alguns autores (CASTRO, 1994) vão argumentar que a IP é circuns-
tancial, forjada no processo eleitoral, posição, em parte, retomada 
por Batista (2017). Carreião e Kinzo (2004) testam essa hipótese e 
concluem que, “ainda que não se registrem altas taxas de preferência 
partidária, há um grau razoável de estabilidade dessas preferências, 
com variações que não são bruscas”.

Um dos trabalhos centrais para a definição deste diagnóstico 
pessimista sobre o partidarismo no Brasil foi feito por Mainwaring 
(2001). Seus resultados empíricos (que incluíam dados até 1996) 
indicam um sistema partidário fracamente institucionalizado, mar-
cado por uma histórica instabilidade, com elevada personalização, 
baixo enraizamento dos partidos no eleitorado e baixa legitimida-
de das instituições partidárias. Nessa mesma direção, Kinzo (2004), 
analisando dados até 2002, conclui:

O cenário partidário aqui delineado – marcado por intensa 
fragmentação, fragilidade partidária, baixa inteligibilidade 
da disputa eleitoral e elevada volatilidade eleitoral – são 
evidências de que, ao longo desses dezoito anos de demo-
cracia, os avanços em direção à consolidação do sistema 
partidário foram bastante modestos (KINZO, 2004, p. 35). 
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Especialmente a partir dos anos 2000, porém, passou a predo-
minar um diagnóstico bem mais positivo (PERES, 2005; BRAGA, 
2006, 2010; FERREIRA, BATISTA; STABILE, 2008; TAROUCO, 
2010; LIMONGI; CORTEZ, 2010; MELO e CÂMARA, 2012; 
CORTEZ, 2012; BRAGA; RIBEIRO; AMARAL, 2016). Alguns 
desses trabalhos sugerem que o sistema partidário brasileiro estava 
se institucionalizando cada vez mais, tendo como eixo a estrutura da 
competição partidária, a partir de 1994, em torno da disputa entre 
PT e PSDB nas eleições presidenciais.  Esta literatura, porém, pouca 
ou nenhuma atenção deu à relação entre partidos e eleitores no país, 
especialmente nas dimensões destacadas por Mainwaring (2001), re-
lativas ao seu enraizamento e legitimidade social.

Nas linhas que seguem, buscaremos explorar algumas das prin-
cipais linhas do debate sobre partidarismo no Brasil, ocorridos da 
década de noventa até os dias atuais. Buscaremos, sobretudo, fazer a 
conexão com o debate internacional apresentado na primeira parte 
deste trabalho, explorando alguns trabalhos que consideramos cen-
trais neste debate.

As bases sociais dos partidos 

Um aspecto importante do debate sobre os partidos no elei-
torado tem sido aquele relacionado às bases sociais dos partidos 
brasileiros e aos eleitores partidários no Brasil. 

Carreirão e Kinzo (2004) identificam, até 2002, um maior nú-
mero de eleitores com identificação partidária entre os grupos de 
escolaridade mais altas, especialmente entre os que se identificam 
com o PT. Já os trabalhos de Veiga (2011) e Gimenes et al. (2016) 
estudaram as mudanças de perfil do eleitor partidário no Brasil entre 
2002 a 2010. Ambos constatam que em um curto período o perfil 
desses eleitores sofreu consideráveis alterações. 

Veiga (2011) identificou que o eleitor partidário no ano de 2010 
encontra-se mais escolarizado que em 2006, mais localizado no 
Norte, Centro Oeste e Nordeste e, em termos de posicionamento 
ideológico, mais próximo do centro-esquerda e centro-direita. Já o 
trabalho de Gimenes et al. (2016) apontou um processo de indife-
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renciação entre eleitores partidários e não partidários no país, ao 
longo dos anos 2000. Escolaridade, por exemplo, se mostrou um 
preditor de partidarismo apenas em 2002. Entre as variáveis analisa-
das pelos autores, a única que se mostrou relevante durante todo o 
período foi gênero, permanecendo uma sobrerrepresentação mas-
culina entre os eleitores partidários ao longo do período.

Ao longo de toda a década de 2000 até os dias atuais (2019), os 
petistas constituem, praticamente, metade dos eleitores partidários 
brasileiros. Nesse sentido, vários estudos se dedicaram a analisar as 
mudanças no perfil do eleitorado petista. 

Um dos diferenciais do PT seria sua capacidade de penetração 
de informações junto ao eleitorado, o que teria contribuído para a 
condução do partido à Presidência, especialmente em 2002, quan-
do a base petista era composta por indivíduos mais escolarizados 
(KINZO, 2004; VEIGA, 2011; SINGER, 2010, 2012; VENTURI, 
2010; SAMUELS, 2008). Nesse sentido, no que se refere ao período 
entre 2002 e 2006, Veiga (2007, 2011), Samuels (2008), Singer (2012) 
e Venturi (2010) identificaram uma importante alteração na base do 
eleitorado petista por conta de sua escolaridade no ano de reeleição 
de Lula (RIBEIRO, 2003; SINGER, 2010; VENTURI, 2010). No 
entanto, Singer (2012) destaca que tal processo se iniciou antes mes-
mo das eleições de 2002, de modo que nos períodos subsequentes 
se deu uma expansão de sua popularização, em virtude das políti-
cas sociais implementadas pelo Governo Federal no período, assim 
como da perda de simpatia da classe média pelo partido.

Teria isso ocorrido, como sugere Carreirão (2014), devido à di-
luição da “marca partidária”? Se, posteriormente, essa diluição foi 
acompanhada de condições favoráveis ao colapso partidário, (con-
texto de acentuada crise econômica e política), por que não ocorreu 
o esperado declínio abrupto do voto no PT (LUPU, 2017)? Essa 
questão merece ser explorada e aponta os limites de uma abordagem 
sobre o partidarismo que tenha como foco apenas aspectos econô-
micos e institucionais.

Por outro lado, já é hora de se perguntar se há uma consolidação 
da identificação partidária no Brasil, especificamente, do petismo. 
Converse (1969), no seu modelo de aprendizado social, estabeleceu 
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que a estabilidade da identificação partidária, no nível individual, 
ocorreria após duas gerações e meia de experiência eleitoral, tempo 
necessário para que a consolidação democrática se traduzisse em 
transmissão intergeracional efetiva do vínculo dos eleitores com os 
partidos. Será que, passados 30 anos de disputas eleitorais, tal fenô-
meno pode ser observado no Brasil? Certamente, já temos tempo 
o suficiente de experiência eleitoral, para que o petismo de alguns 
eleitores se explique pelo fato de o seu pai e/ou mãe serem petistas. 
Nesse sentido, podemos esperar que o mecanismo que explica o 
partidarismo no Brasil tenha se aproximado, em alguma medida, do 
modelo elaborado pelo The American Voter. 

Apesar da “resiliência” do petismo, a eleição de 2018 também 
coloca, de forma mais saliente, na agenda da Ciência Política o tema 
do desalinhamento e, ainda mais, do realinhamento da relação dos 
eleitores com os partidos políticos. O flagrante fracasso eleitoral do 
PSDB e o sucesso, em todos os níveis, de partidos até então, de 
pouca tradição e expressão eleitoral anunciaria uma mudança signi-
ficativa dos laços partidários dos eleitores? 

Sistemas de crenças e ideologia

Um outro ponto a ser explorado na análise da literatura nacio-
nal é aquele sobre a relação entre sentimentos partidários, sistemas 
de crenças e ideologia.  Nosso ponto de partida é que não são ape-
nas os traços culturais e sociológicos que colocam em questão a 
aplicação, sem ajustes, do modelo de Michigan ao caso brasileiro. 
Temos de nos perguntar – e isso ainda não foi realizado de forma 
sistemática – até que ponto o modelo elaborado por Campbell e 
seus colaboradores é, como afirma o título, restrito à realidade esta-
dunidense? A intensidade do afeto que os norte-americanos nutrem 
por um ou outro partido não seria um fenômeno típico de países 
com um sistema bipartidário? Como pensar esse modelo num país 
em que vige o multipartidarismo extremante fragmentado (BAKER 
et al., 2016), comprometendo a própria inteligibilidade da política e 
das disputas eleitorais (RENNÓ, 2016)?  
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No Brasil, um dos temas que mais que tem sido investigado e 
debatido no campo dos estudos sobre comportamento eleitoral é 
o da consistência ideológica dos eleitores. Diferentemente da litera-
tura internacional, especialmente a dos EUA, aqui a pesquisa sobre 
ideologia não se desenvolve como subtema do partidarismo. Como 
já observado, o pano de fundo normativo do The American Voter é a 
crença de que o voto teria como fundamento um entendimento mais 
substantivo da política (KUKLINSKI; QUIRK, 2001), que, de for-
ma resumida, é a competição entre partidos com programas políticos 
articulados por ideologias distintas. A má notícia divulgada pelo livro 
é que, apesar de existir, nos EUA, um sólido e durável vínculo entre 
eleitores e partidos políticos, essa ligação não tem base ideológica. 

Verdade é que uma das questões de fundo da primeira geração 
de estudos eleitorais, no Brasil, é a congruência entre a identificação 
partidária e cognição, as quais assumem a forma de ideias vagas, tais 
como “situação x oposição” e “partidos dos pobres x partidos dos 
ricos” (REIS, 1978).  Essa visão da competência política do demos 
se aproxima do estrato cognitivo intermediário na classificação da 
escola de Michigan, rotulada de ideology by proxy. 

Essa seria a origem de uma tradição (REIS, 1978; CASTRO, 
1994; BAQUERO, 2000) que vai elaborar a visão pessimista da con-
sistência ideológica do eleitor brasileiro, sendo ele incapaz de pensar 
a política a partir da distinção entre direita e esquerda. O ponto de 
vista de Singer marca a posição contrária, a qual, embora isolada, 
será responsável por organizar o debate em torno da ideologia na 
literatura brasileira mais recente. Segundo o autor, embora a autolo-
calização no contínuo ideológico não esteja relacionada com o seu 
posicionamento em relação a issues específicos, ela é um importante 
atalho informacional para a tomada de decisão eleitoral.  Sua con-
tribuição para o debate é singular, desempenhando aqui o mesmo 
papel que a escola da escolha racional, mediante o conceito de heu-
rística, havia ocupado no debate norte-americano, apresentando 
uma visão alternativa ao do elitismo de Michigan (LUPIA, 2006).  

Mas, o desenvolvimento da pesquisa sobre a ideologia, no 
Brasil, seguiu rumos próprios, independente do partidarismo. Isso, 
por um lado, mostra uma certa independência intelectual dos es-
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tudiosos sobre comportamento eleitoral no Brasil, mas, por outro, 
indica também um certo isolamento. Certamente, como introdutor 
do debate mais recente sobre ideologia no Brasil, Singer (2000) fez 
um esforço para situar e ancorar a sua teoria na tradição de estudos 
sobre ideologia. De saída, o autor identificou a presença de uma 
visão mais exigente, segundo a qual o sistema de crenças do público 
não é ideologicamente estruturado em lugar nenhum do mundo, e 
uma visão menos exigente, que atribuiu alguma competência políti-
ca ao eleitor médio. 

Vários estudos criticaram o uso da autolocalização ideológi-
ca como medida de ideologia de Singer (REIS, 2000; OLIVEIRA; 
TURGEON, 2015), pois ela não estaria associada às posições pre-
vistas em relação a issues, ou no melhor dos casos, isso só ocorreria 
numa parcela muito pequena do eleitorado (CARREIRÃO, 2002). 
O que os autores não consideram é a possibilidade de que o pro-
blema não esteja na medida, mas no eleitorado brasileiro, que não 
se alinha ideologicamente de acordo com os critérios clássicos de 
esquerda e direita. É isso que mostrou Singer quando observou que 
o eleitorado brasileiro não se divide em relação à questão da igual-
dade ou mesmo do papel do Estado na economia.  Por outro lado, a 
desvantagem do modelo de Singer é que, ao tentar resgatar a racio-
nalidade do eleitor, mostrando que ele não se comporta de forma 
errática, o autor acaba nivelando, cognitivamente, todos os eleitores, 
o que empobrece o modelo e a sua capacidade explicativa.

Os resultados das pesquisas sobre a ideologia no eleitorado 
brasileiro não só reiteram a relativa homogeneidade em geral das 
posições daqueles que se situam em pontos distintos da escala ideo-
lógica (diversos) como também não encontra diferença significati-
va entre as posições dos petistas e antipetistas (PAIVA et al., 2016; 
RIBEIRO et al., 2016). 

Um caminho interessante de pesquisa seria a análise do impacto 
da recente polarização política do país sobre as clivagens ideológi-
cas no eleitorado. Aparentemente, como já observava Singer (2000), 
mais do que a igualdade e o papel do Estado, a “ordem” é um valor 
que divide a esquerda e a direita no Brasil. O tipo de pesquisa inicia-
do por Thiago Moreira da Silva (2019), propondo novas medidas e 
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um conceito multidimensional de ideologia, a partir das tendências 
recentes na literatura internacional, é promissor.  

Trazer o debate internacional sobre polarização partidária, com 
sua dimensão afetiva e ideológica, pode ser útil para, além de tes-
tarmos se há um aumento da coesão ideológica do brasileiro, avan-
çarmos no entendimento dos fenômenos atuais e sua expressão na 
opinião pública. 

Para retomar o elo com a literatura norte-americana, seria inte-
ressante analisar a consistência ideológica dos eleitores partidários. 
Como a maioria dos norte-americanos são partidários, a descoberta 
do The American Voter foi a de que os eleitores têm partidos, mas 
não um sistema de crenças coeso. Será que isso também vale para 
a minoria dos eleitores brasileiros que são partidários. Tal questão, 
apesar de presente em alguns estudos (BAQUERO, 2002) ainda ne-
cessita de um aprofundamento empírico mais substantivo. 

Uma hipótese a ser testada é se inconsistência ideológica dos 
eleitores seria ainda mais acentuada no Brasil, devido a algumas con-
dições institucionais, tais como a ausência da polarização bipartidá-
ria, em que as elites políticas mandam mensagens mais claras para o 
eleitor e a presença de um grande número de partidos e que não se 
diferenciam claramente um do outro. Nesse contexto, como esperar 
que mesmos os mais sofisticados encontrem pistas para organizar o 
seu sistema de crenças?

Desalinhamento partidário

O debate sobre as consequências do desalinhamento partidário 
sobre as antigas democracias também tem sido mobilizado para o 
estudo das relações entre partidos e eleitores no Brasil.  Algumas 
questões centrais parecem mobilizar a discussão: uma primeira é 
quanto à pertinência sobre abordar a temática do realinhamen-
to no âmbito de um sistema partidário que nunca esteve alinhado 
(GIMENES, 2015). Havendo desalinhamento, quais as expressões 
deste fenômeno? Um eleitor crítico aos partidos, mas conectado ao 
sistema político em busca daqueles que melhor atendam aos seus 
interesses, ou um eleitor apartidário e apático, distante do mundo 
político e cético quanto ao seu funcionamento?
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Quanto à primeira questão, em que pese o caráter pouco estru-
turado do sistema partidário brasileiro, desde o início do processo de 
redemocratização, uma parcela minoritária, porém não inexpressiva 
da população manifestou identificação ou preferência por algum 
partido político. Desde 1989, a taxa de partidarismo oscilou próxi-
ma a 40% entre os brasileiros. A partir de 2013, no entanto, houve 
expressivo declínio da identificação partidária, sendo que em 2015 
a medida atingiu o menor percentual na série histórica de dados do 
Datafolha: 28 pontos percentuais. Ainda que a identificação tenha 
retornado a 31% em 2016 (GIMENES et al., 2016), permanece bem 
abaixo dos percentuais registrados nos anos anteriores, indicando, 
assim, um primeiro indício de desalinhamento partidário no país.

Sobre as expressões do fenômeno do desalinhamento, o estudo 
de Borba et al. (2018) indica que, num cenário como o brasileiro, 
de incerteza e fragilidade das instituições sociais, econômicas e po-
lítico-partidárias, o enfraquecimento dos laços partidários está mais 
ligado à alienação política do que à autonomia dos eleitores, própria 
de eleitores independentes e abertos às diferentes propostas parti-
dárias, tal qual descrito por Dalton (2013). Por outro lado, estudos 
direcionados ao teste empírico da hipótese do novo eleitor apartidá-
rio (DALTON, 2013), encontraram evidências confirmatórias dela, 
apesar de sua aplicação a uma parcela muito diminuta do eleitorado 
(GIMENES, 2015, BORBA et al., 2016). 

Muitas questões permanecem em aberto no debate sobre a teo-
ria do desalinhamento e sua aplicabilidade ao caso brasileiro. Uma 
delas é quanto aos efeitos das crises política e econômica do Brasil 
sobre o eleitorado, especialmente sobre os indicadores de desalinha-
mento aqui analisados. 

Antipartidarismo

Se o partidarismo tem sido estudado desde a década de 1970, 
os sentimentos partidários negativos só passaram a ser objeto de 
atenção dos pesquisadores brasileiros nos últimos 15 anos. O tema 
do partidarismo negativo ganha força a partir de diversos estudos 
realizados por Carreirão (2007a; 2007b; 2008), Ribeiro et al. (2011; 
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2016), Neves (2012), Zucco e Samuels (2015). Em síntese, tais es-
tudos apontam os sentimentos negativos dos brasileiros em relação 
aos partidos políticos como atitudes tão importantes como os senti-
mentos positivos, especialmente na estruturação do voto. 

Por outro lado, assim como no caso do partidarismo, tais sen-
timentos teriam pouca relação com as posições dos eleitores em 
relação a issues, como, por exemplo, o papel do Estado na econo-
mia, e atitudes políticas, tal como a adesão à democracia. No en-
tanto, alguns estudos, apesar de confirmarem o padrão homogêneo 
dominante entre as posições e atitudes políticas dos partidários e 
antipartidários, apontam a existência de diferenças estatisticamente 
significativas entre petistas e antipetistas em relação a políticas de 
ação afirmativa (ZUCCO; SAMUELS, 2015) e em relação ao apoio 
ao regime democrático, à tolerância política e à desejabilidade da 
mudança social (SAMUELS; ZUCCO, 2018).

Trabalhos posteriores focados no debate sobre polarização cor-
roboram o diagnóstico acima de que seriam poucas as diferenças 
entre antipetistas e psdbistas (BORGES; VIDIGAL, 2018), tanto 
na ideologia como nas suas bases sociais. Seguindo esse raciocínio, 
o fundamento da polarização política no Brasil seria, basicamente, 
de natureza afetiva (FREIRE et al., 2017).

Ao enquadrar o partidarismo negativo brasileiro no âmbito da 
literatura internacional sobre antipartidarismo, Samuels e Zucco 
(2018) concluem que o PT monopoliza os sentimentos partidários 
dos eleitores no Brasil, tanto os positivos como os negativos. Para 
os autores, antipartidarismo no Brasil é praticamente sinônimo de 
antipetismo. Evidências disso são que, em 2014, “40% dos eleitores 
eram petistas ou antipetista” e “três quartos dos partidários negati-
vos eram antipetistas” (SAMUELS; ZUCCO, 2018).

Será que, de fato, o antipartidarismo, no Brasil, é sinônimo de 
antipetismo? Fuks et al. (2018), seguindo a direção apontada pelo 
estudo de Paiva et al. (2016), argumentam que a rejeição a outros 
partidos, no Brasil, atingiu um patamar que nos obriga a incluí-la em 
qualquer análise mais cuidadosa sobre os sentimentos partidários 
dos brasileiros. Ao investigar o voto em Bolsonaro, em 2018, Fuks 
et al. (2019) encontram evidências robustas tanto do efeito o anti-
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petismo, como do antipartidarismo mais amplo, caracterizado pela 
rejeição aos principais partidos políticos brasileiros.  

Fuks et al. (2018) identificam uma lacuna importante nos estudos 
sobre antipartidarismo: eles ainda não examinaram de forma sistemá-
tica e empiricamente orientada a distinção entre os diversos tipos de 
antipartidarismo, em função da sua abrangência e intensidade. 

Os resultados do estudo revelam que os antipartidários mais ex-
tremistas (aqueles que são intolerantes em relação aos partidos) têm 
atitudes mais negativas em relação à democracia e suas instituições 
e apoiam menos princípios democráticos, especificamente o direito 
de minorias concorrerem a cargos políticos e o direto à participação 
em manifestações. Esses resultados sugerem que o antipartidarismo 
de natureza sistêmica pode se constituir na base atitudinal favorável 
à recepção de projetos políticos não democráticos.

Considerações finais

O conceito de identificação partidária foi uma das mais im-
portantes descobertas dos estudos sobre comportamento político, 
como bem definido por Dalton (2013). Os desenvolvimentos em 
torno dele, permitiram o avanço significativo na explicação dos pa-
drões de formação das atitudes e do comportamento político do 
eleitorado, especialmente, nas democracias avançadas. 

O caso brasileiro, mesmo sendo um caso típico de subdesen-
volvimento partidário (MAINWARING, 2001), pelo menos desde a 
década de 1970, estudos de comportamento político têm feito uso 
sistemático de tal conceito, especialmente aplicados ao campo da 
decisão do voto e da sofisticação política do eleitorado.

Ao longo do presente texto, tivemos a oportunidade de apre-
sentar as linhas gerais do debate sobre IP na literatura internacional 
e algumas de suas aplicações ao caso brasileiro. Para cada um dos 
temas, mencionamos os estudos centrais, os ganhos empíricos e 
analíticos, e questões em aberto.

O presente texto foi escrito em um momento em que o sistema 
partidário brasileiro passa por uma profunda crise e reestruturação. 
Alguns autores falam, inclusive, que tal sistema teria implodido em 
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2018. Os sinais disso teriam sido o fim da polarização PT/PSDB 
nas eleições presidenciais, com a vitória de um candidato antissiste-
ma, completamente descolado dos partidos centrais no sistema. O 
impacto da crise que iniciou em 2013 e permanece ainda hoje, ainda 
é incalculável, especialmente quando se analisa o sistema partidário. 

Acreditamos que revisitar o conhecimento acumulado sobre 
a relação entre partidos e eleitores no Brasil, seus limites e ganhos 
analíticos, seja mais do que um exercício intelectual retrospectivo e 
contribua para encontrarmos caminhos que possibilitem explicar o 
atual estado da relação entre eleitores e partidos no Brasil. É esta que 
esperamos tenha sido a principal contribuição do presente trabalho.
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