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PREFÁCIO: 
PARTIDÁRIOS, 
ANTIPARTIDÁRIOS 
E NÃO-
PARTIDÁRIOS 

A sabedoria convencional sugere o partidarismo ter pouco 

impacto sobre comportamento do eleitor no Brasil. Importaria mais 
para os partidos superar a cláusula de barreira com o desempenho 

eleitoral e o carisma de seus candidatos personalistas.  

Este livro mostra logo após a redemocratização na década de 

1980, mais da metade dos brasileiros eleitores terem expressado 
forte afinidade ou antipatia a favor ou contra um partido político em 

particular. Os contornos de partidarismo negativo e negativo no 
Brasil foram moldados principalmente pela forma como as pessoas 

se sentem em relação a um único partido: o Partido dos 
Trabalhadores (PT).  

O comportamento do eleitor no Brasil tem sido amplamente 
estruturado em torno de sentimentos a favor ou contra essa sigla, e 

nenhuma das muitas outras do Brasil. Os coautores mostram como 



o PT conseguiu cultivar com sucesso o partidarismo generalizado, 

em uma situação ambiental política difícil e também explicam o 
surgimento de atitudes anti-PT. Revelam também como as formas 

positivas e negativas de partidarismo moldam as atitudes dos 
eleitores sobre política eleitoral, e como suas interações configuram 

suas escolhas na cabine de votação. 

David J. Samuels recebeu seu PhD em Ciência Política pela 

Universidade Califórnia, San Diego, em 1998. Desde 1998, ele 
ensina na Universidade de Minnesota. Seu livro Desigualdade e 

Democratização: Uma abordagem da Competição de Elite (com Ben 
Ansell, Cambridge University Press, 2014) venceu a Associação 

Americana de Ciência Política Prêmio Woodrow Wilson Foundation, 
bem como o William H. Riker Best Book Award da American Political 

Science Association's – Seção de Economia Política. Ele também é o 
co-autor de Presidentes, Partidos e Primeiros Ministros (com 

Matthew Shugart, Universidade de Cambridge Press, 2010) e 
Ambição, Federalismo e Política Legislativa no Brasil (Cambridge 

University Press, 2003). Ele recebeu financiamento da National 
Science Foundation (em 1996 e 1999) e da McKnight Foundation 

(em 2001) e foi premiada com bolsas da Fulbright em 2004 e 2013. 

Cesar Zucco é PhD em Ciências Políticas pela Universidade de 

Califórnia, Los Angeles em 2007 e desde 2013 ensina Política 
Pública na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele publicou 

artigos sobre política legislativa, eleições, política social e economia 
política, com foco no Brasil e na América Latina em geral. Seu 

trabalho apareceu em importantes revistas científicas políticas e 
estudos latino-americanos. 

A ideia deste livro, Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: 
Voting Behavior in Brazil (Cambridge University Press, 2018), de 

coautoria de David J. Samuels (University of Minnesota) e Cesar 
Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro), tem raízes 

profundas para os dois.  
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A primeira incursão de Samuels para o Brasil foi em 1992, 

quando ele morava em Brasília, e foi convidado para trabalhar como 
estagiário para deputado federal Jaques Wagner do Partido dos 

Trabalhadores (PT). Este político mais tarde serviu como Ministro do 
Trabalho e Chefe de Gabinete de Lula, dois mandatos como 

governador da Bahia e Chefe de Gabinete do Estado-Maior e 
Ministro da Defesa sob Dilma. O ano de 1992 foi tumultuado na 

política brasileira, pois o PT liderou a acusação de impeachment de 
Fernando Collor, o primeiro presidente democraticamente eleito do 

Brasil desde 1960.  

O envolvimento de Samuels com o PT, durante esse período, 

se tornou um interesse profundo para sua pesquisa. No entanto, 
alguns anos depois, depois de ler um rascunho de seu primeiro 

artigo publicado (Samuels 1999), seu conselheiro da escola de pós-
graduação, Gary Cox, sugeriu: em nome de sua carreira, ele não 

deveria escrever sua dissertação a respeito do PT, porque seria “um 
livro sobre um pequeno partido da oposição com um futuro 

incerto” (Keck 1992). Samuels seguiu esse conselho, mas continuou 
a escrever sobre o PT (por exemplo, Samuels 2004), em meados da 

década de 2000, voltada para a questão do surgimento do petismo 
na mente dos eleitores (Samuels 2006). 

Zucco experimentou a conexão entre o PT e a sociedade civil 
alguns anos antes de estudar a questão – e décadas antes de 

escrever sobre o Partido. Foi enquanto participava do movimento 
estudantil na faculdade nos anos 90. Embora seus artigos sempre 

tenham sido bem menores, ele foi apresentado às tradições, 
linguagem, simbolismo e facções da vida partidária nas suas festas, 

bem como por conta de membros de diferentes organizações da 
sociedade civil terem se filiado no partido. Ele vividamente recorda, 

por exemplo, a visita a sindicatos para obter contribuições 
(extremamente modestas) para as eleições do movimento 

estudantil. Também enquanto estava na faculdade, ele se tornou – 
pelo menos de acordo com registros oficiais – um membro de um 

partido diferente, mesmo ele tendo apenas uma vaga ideia de como 
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isso pode ter vindo a acontecer. A surpresa ao descobrir, para fins 

legais, ele era (e ainda é) oficialmente um membro do partido era 
razão mais que suficiente para fazer uma pausa para reflexão sobre 

a relevância e importância do partidarismo na vida dos eleitores 
brasileiros. Os resultados apresentados neste livro o ajudaram 

superar um pouco do seu ceticismo inicial. 

Se a democracia é impensável sem partidos políticos fortes, 

todos temos boas razões para nos preocupar. Durante décadas, 
partidos em torno de todo o mundo parecem estar em declínio, com 

links de representação e responsabilidade entre eleitores e 
administradores governamentais eleitos, cada vez mais tênues.  

Após a redemocratização do Brasil, na década de 1980, os 
estudiosos classificaram rapidamente como um importante estudo 

de caso da fraqueza partidária e do sistema partidário: suas 
instituições políticas, dizia-se, promoviam o individualismo e 

minavam os partidos como agentes de representação coletiva, 
resultando em um sistema partidário "incipiente". A maioria dos 

observadores concluiu a fraqueza dos partidos do Brasil prejudicar a 
saúde de sua democracia nascente. 

Alguns estudiosos viram um copo meio cheio ao invés de meio 
vazio, observando os partidos legislativos do Brasil serem na 

verdade bastante coesos. Apesar da extrema fragmentação do 
sistema partidário e da relativa incoerência ideológica, a democracia 

parecia funcionar tanto quanto em qualquer outro país da região. 

No entanto, as recentes crises políticas e econômicas do 

Brasil, culminando em impeachment golpista em 2016 da 
presidente Dilma Rousseff, trouxe uma atenção renovada à 

disfunção do partido e do sistema partidário. Depois de 2014, vinte 
e sete partidos eleitos ocupavam pelo menos um assento cada na 

Câmara do Legislativo do Brasil (Câmara dos Deputados) e o maior 
o partido detinha apenas 11% dos assentos (Câmara dos 

Deputados 2016). Isto é um nível extraordinário de fragmentação, 
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especialmente devido à falta de clivagens étnicas, linguísticas ou 

religiosas, como por exemplo na Índia. 

A crise política eclodida após a eleição daquele ano foi tão 

profunda a ponto de, em meados de 2015, os eleitores brasileiros 
expressaram a menor nível de confiança nos partidos políticos de 

qualquer país da região (Latinobarómetro 2016b). Além disso, até 
2016, 72% dos brasileiros afirmaram não se sentir próximo de 

nenhum partido existente no Brasil, o nível mais baixo desde 
quando a empresa de pesquisa começou a fazer uma pergunta 

sobre o partidarismo em 1989 (Datafolha 2016).  

Desilusão com os partidos também prejudicou a fé popular na 

democracia, por exemplo, em 2016, apenas 32% dos brasileiros 
concordaram com a afirmação “a democracia é preferível a todas as 

outras formas de governo ", um declínio de vinte e dois pontos em 
relação ao ano anterior e à frente apenas da Guatemala na América 

Latina (Latinobarómetro 2016a).  

Até o momento quando este livro foi escrito, a crise política do 

Brasil continuava com investigações judiciais revelando não ter um 
fim aparente a corrupção para financiamento eleitoral. Para milhões 

de brasileiros, a maior decepção dos últimos anos deve ser a 
trajetória sombria do partido de Dilma, isto é, do Partido dos 

Trabalhadores.  

O PT cresceu a partir das bases de movimentos sociais e da 

oposição sindical à ditadura militar brasileira no final da década de 
1970. Durante anos, cultivou uma imagem como ter a maior 

coerência programática. A pronúncia do PT em português deu 
origem a o apelido aplicado aos seus partidários: petistas. Eles 

cresceram de 0% dos eleitores em 1980 a quase 30% apenas uma 
geração depois. 

A reputação do PT como um partido outsider (marginal ao 
sistema partidário brasileiro) mudou, depois de muito tempo, 

quando seu líder, Luís Inácio Lula da Silva, conquistou a presidência 
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pela primeira vez em eleição realizada em 2002. Para ter como 

governar, com base governista em maioria no Congresso Nacional, 
pressionou o PT a entrar em coalizões amplas e comprometer ou 

mesmo abandonar muitos de seus compromissos políticos de longa 
data. 

No entanto, a moderação política não prejudicou o 
desempenho do partido, em vez disso, essa tática pagou enormes 

dividendos à medida que o PT adquiria hordas de novos apoiadores 
na década de 2000. Eles creditaram ao partido a expansão da 

economia brasileira e por elevar milhões de brasileiros para a classe 
média. 

No entanto, uma profunda recessão começou em 2014, 
juntamente com evidências de o envolvimento do PT em grandes 

escândalos de corrupção sob o governo Dilma corroeu 
profundamente o apoio popular ao partido. A corrupção sinalizou 

uma traição de princípios fundamentais do PT, o chamado modo 
petista de governar ou "PT: maneira de governar”, em particular, o 

suposto compromisso do partido com transparência e honestidade 
no governo. 
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MODO PETISTA 
DE GOVERNAR 

Segundo o livro, Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: 

Voting Behavior in Brazil (Cambridge University Press, 2018), 
coautoria de David J. Samuels (University of Minnesota) e Cesar 

Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro), o modo petista de 
governar pode ser resumido em um esforço para transformar o 

Brasil: 

(1) fortalecendo os vínculos entre Estado e sociedade e 

aumentando as oportunidades de participação; 

(2) buscando a redução das desigualdades socioeconômicas;  

(3) atuando em defesa do Estado de Direito.  

O primeiro elemento chama a atenção para problemas de 

representação e prestação de contas decorrentes do sistema 
partidário brasileiro e sua estrutura institucional formal. O segundo 

ponto lida com a tensão entre a igualdade democrática formal e as 
desigualdades informais de oportunidades, quanto à raça, classe ou 

gênero. O terceiro enfoca a teia de práticas “iliberais” como 
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corrupção, crime, brutalidade policial e falta de acesso à justiça 

para brasileiros comuns. 

O PT, deliberadamente, criou uma organização capaz de 

vincular o partido aos seus princípios e manter fortes laços com 
seus apoiadores. Porém, principalmente após 2014, os petistas 

estavam se distanciando do partido, tendo concluído a maneira de 
fazer política no Brasil ter mudado o partido muito mais do que o PT 

mudou a maneira de fazer política do Brasil. 

Nenhum dos outros partidos brasileiros se beneficiou com o 

recente declínio do PT. De fato, a recente crise política, econômica e 
moral viu um declínio no apoio a todos os principais partidos, não 

apenas o PT. Em 1998, os três maiores partidos de centro-direita – 
o PMDB, PSDB e PFL – conquistaram exatamente 50% dos votos na 

Câmara de Deputados, mas em 2014 eles conseguiram apenas 
27%. 

A ascensão do PT sugere não ser impossível construir um 
programa partidário programático no Brasil – apenas ser muito 

difícil fazê-lo. Da mesma forma, o declínio do PT implica também 
ser muito desafiador manter a reputação de ter uma abordagem 

programática depois de ganhar poder. Para ter certeza a respeito, 
Dilma foi acusada, em parte, porque o PT estava em uma posição 

fraca. Embora tivesse vencido quatro eleições presidenciais 
consecutivas, a participação do PT na votação legislativa atingiu o 

pico de 18% em 2002 e, em 2014, conseguiu apenas 14% no 
Congresso. 

Claramente, o repetido sucesso do PT nas eleições 
presidenciais não traduziu em sucesso semelhante nas eleições 

legislativas. De fato, desde 2002, o PT tornou-se um exemplo 
extremo da chamada “separação de propósitos”: seus candidatos 

presidenciais realmente se apresentaram muito melhor, inclusive 
onde os candidatos legislativos do PT tiveram um pior desempenho 

eleitoral. 
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Quatorze por cento dos votos ainda fizeram do PT o maior 

partido da Câmara dos Deputados, depois de 2014, mas uma base 
governista pequena demais para proteger Dilma de deserções de 

parceiros da coalizão ou de ataques da oposição.  

Diferentemente de qualquer outro impeachment na história 

mundial, Dilma foi traída por um membro de seu governo, seu 
próprio vice-presidente, além do presidente da Câmara dos 

Deputados, Eduardo Cunha do PMDB. Cunha não era um cruzado 
anticorrupção. Pelo contrário, menos de duas semanas após o 

impeachment golpista de Dilma, os colegas de Cunha o demitiram 
por acusações de corrupção e, mais tarde, ele foi preso.  

Acredita-se, amplamente, em Cunha ter instaurado um 
processo de impeachment golpista contra Dilma em um esforço 

inútil de para evitar o destino contra o qual não conseguiu se safar. 
Michel Temer, substituto de Dilma, sintetizou a classe política 

oligárquica, desacreditada no Brasil. Sem surpresa, ele também foi 
alvo de várias investigações de corrupção. Porém, sem a mesma 

violência midiática, policial e judiciária quanto a perseguição política 
contra os líderes do PT. 

Independentemente de se considerar o impeachment de 
Dilma um "golpe", não é surpresa o espetáculo de uma legislatura 

cheia de políticos corruptos ter feito o julgamento de Dilma. Isso 
levanta questões sobre a legitimidade do resultado de sua 

deposição aos olhos de muitos eleitores brasileiros. Afinal, mais de 
60% dos legisladores eram eles próprios alvos de investigações 

judiciais, quando votaram no impeachment golpista da presidenta 
(Transparency Brasil 2016). Esse fato ajuda explicar porque tantos 

brasileiros, atualmente, prestam aos partidos e à democracia uma 
consideração tão baixa. Para que adianta o voto, se os eleitos não 

respeitam a vontade do eleitor? 

Dado o descrédito dos partidos, por que escrever um livro 

sobre atitudes partidárias em massa no Brasil contemporâneo? 
Como observado, a sabedoria convencional sugere esse 
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partidarismo ter pouco impacto no comportamento do eleitor. Em 

vez disso, o que mais importa, para a sobrevivência da maior parte 
da pobre população brasileira, é a atitude personalista pragmática 

de “o que eu vou ganhar com isso”. No máximo, os eleitores 
alienados fazem a avaliação das qualidades pessoais dos 

candidatos, de seu pressuposto desempenho no cargo ou de sua 
capacidade de prestar serviço digno como legislador. 

Tais fatores são importantes para eleitores não-partidários. 
Para os eleitores capazes de afirmar terem uma afinidade com um 

partido em particular, no entanto, as atitudes partidárias 
poderosamente moldam as percepções das qualidades dos 

candidatos, desempenho no cargo, e a capacidade de ajudar para 
“levar comida para casa”. De um modo geral, essa não é uma nova 

alegação. De fato, as atitudes personalistas e as percepções quanto 
ao partidarismo, agora, é sabedoria convencional no estudo de 

comportamentos políticos comparados. 

No entanto, dada a suposição de partidos fracos junto ao 

eleitorado do Brasil, o argumento dos coautores oferece uma nova 
maneira de entender a política brasileira. As atitudes políticas dos 

eleitores podem importar até certo ponto nas eleições presidenciais 
e talvez governamentais. O argumento desenvolvido implica, pelo 

menos para os eleitores partidários, as atitudes políticas no Brasil 
serem principalmente uma função do partidarismo de cada qual. 

Mostram as atitudes partidárias de massa popular terem tido 
um papel subestimado quanto à formação das atitudes e dos 

comportamentos políticos dos eleitores brasileiros desde 1980. 
Exploram o partidarismo positivo – um apego psicológico a um 

partido favorecido –, além de um aspecto oculto das atitudes 
políticas dos brasileiros, o partidarismo "negativo", a rejeição de um 

partido detestável por razões muitas vezes inconscientes.  

Em particular, destacam a importância de atitudes positivas e 

negativas sobre o PT, porque petismo e antipetismo têm sido os 
elementos predominantes do sistema partidário brasileiro no 
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eleitorado desde os anos 80. Atitudes partidárias sobre o PSDB e o 

PMDB são menos coerentes em relação ao petismo. A principal 
diferença é quantitativa, não qualitativa: o número de partidários 

do PMDB e PSDB sempre foi bastante pequeno, enquanto petistas e 
antipetistas representaram uma proporção substancial do eleitorado 

desde os anos 90. 

Para entender o caminho da política eleitoral brasileira, desde 

a redemocratização, é particularmente importante entender como a 
emergência do PT moldou as atitudes políticas e o comportamento 

de voto dos brasileiros, seja a favor, seja contra. A crise política em 
curso (a partir do final de 2017) torna nada disso ser irrelevante.  

Como mostram os coautores, o antipetismo não é meramente 
um fenômeno da Era Dilma. De fato, o número de antipetistas 

aumentou de maneira bastante constante, desde antes da primeira 
eleição de Lula como presidente. Porém, o número de antipetistas 

já era bastante alto, mesmo quando a economia do Brasil tinha um 
bom desempenho.  

Além disso, o recente declínio no número de petistas pode vir 
a ser temporário – apenas uma consequência da profunda crise 

iniciada enquanto Dilma ainda estava no cargo. Aqueles eleitores, 
antes se considerando petistas até certo ponto, mas agora se 

denominando apartidários, podem, em algum momento, retornar 
com propósito de recuperar sua concepção originária do Partido dos 

Trabalhadores. 
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PARTIDARISMO E 
ANTIPARTIDARISMO 

!  

!  

Segundo o livro, Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: 
Voting Behavior in Brazil (Cambridge University Press, 2018), 

coautoria de David J. Samuels (University of Minnesota) e Cesar 
Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro), o conceito de 
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força partidária possui três elementos, cada qual fala sobre 

diferentes aspectos da natureza e do processo de representação no 
governo e no legislativo:  

(1) partidos no governo,  

(2) partidos como organizações, e  

(3) partidos para o eleitorado.  

O debate sobre a força relativa dos partidos no Brasil se 

concentrou no primeiro elemento. Existem pesquisas importantes 
sobre a organização organizacional das forças partidárias, mas a 

maior parte delas se concentra apenas no PT. 

Quanto ao terceiro elemento, a força dos partidos nas mentes 

dos eleitores brasileiros, existe relativamente pouca pesquisa em 
comparação com o foco nos legislativos brasileiros. Isto acontece 

talvez porque os observadores tendem a aceitar a sabedoria 
convencional de, além da capacidade dos presidentes em exercício 

de regular a economia, “fama e fortuna” (ou, simplesmente, o 
pragmatismo de obter “comida na mesa”) serem os fatores mais 

importantes a moldarem a escolha do voto. 

O foco nos partidos legislativos criou um desequilíbrio em 

termos de o que os observadores consideram importante na política 
brasileira. Isto é particularmente lamentável, uma vez que, embora 

o nível agregado de identificação partidária no Brasil não seja 
particularmente alto, em perspectiva comparada, também não é 

particularmente baixo. Isso sugere o partidarismo ser bastante 
importante. De fato, como os coautores mostram, tanto o 

partidarismo positivo quanto o negativo têm poderosamente 
moldado as atitudes políticas e o comportamento de uma ampla 

faixa do eleitorado. 

A identificação do partido é uma das variáveis mais 

importantes da Ciência Política, simplesmente porque nenhuma 
outra variável é tão consistente ou inconsistente como indicador do 
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comportamento político. O partidarismo positivo é tipicamente 

considerado uma forma de identidade social – uma condição 
psicológica de apego a um agrupamento social maior. Faz parte do 

senso de um indivíduo de si mesmo e, como tal, molda opiniões 
sobre política, motiva políticas públicas e afeta a escolha do voto. 

Níveis de partidarismo para diferentes partidos sinalizam as 
principais linhas de concorrência em uma comunidade. As pessoas 

ao se identificarem com um partido, geralmente, votam em 
(candidatos) desse partido, enquanto eleitores sem apego partidário 

tendem a não votar em (candidatos de) apenas um partido. 

De todos os muitos partidos do Brasil, apenas o PT conseguiu 

cultivar um forte vínculo psicológico entre uma proporção 
substancial de eleitores do Brasil. O partido começou a atrair uma 

ampla base de apoio partidário nos anos 80. Nas três décadas 
seguintes, o petismo se espalhou entre os eleitores, refletindo a 

crescente importância do Partido dos Trabalhadores na política 
brasileira. Em meados dos anos 2000, cerca de 30% dos brasileiros 

alegavam ser petistas, um número relativamente grande em 
proporção da simpatia a qualquer outro partido em qualquer país.  

Além disso, desde os anos 90, o PT também obteve votos 
uma parcela desproporcionalmente grande de todos os eleitores 

partidários. Por exemplo, na década de 2000, mais da metade de 
todos os brasileiros se identificaram com algum partido aliado ao PT. 

Outro motivo para destacar o impacto do PT nas atitudes 
políticas de massa popular e do comportamento político no Brasil é 

a disseminação do petismo ter provocado uma reação na direção 
oposta: o surgimento de um forte senso de antipatia pelo PT 

conhecido como antipetismo.  

Relativamente, pouco se sabe – no Brasil ou em outros 

lugares – sobre o partidarismo negativo, isto é, a rejeição dos 
eleitores a um determinado partido. Embora os primeiros estudiosos 

tenham sugerido o partidarismo poder implicar atitudes positivas e 
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negativas, a maioria das pesquisas explorou apenas o lado positivo 

do partidarismo. 

O foco acadêmico no partidarismo positivo pode derivar do 

pressuposto de atitudes partidárias negativas e positivas são lados 
opostos da mesma moeda. No entanto, essas atitudes nem sempre 

espelham exatamente um ao outro. Este último pode de fato 
emergir, autonomamente, e pode ter efeitos distintos. A tabela 1.1 

identifica o leque de possibilidades. 

!  

Primeiro, os partidários do “núcleo duro” têm atitudes 
positivas e negativas. Esses partidários não apenas se identificam 

com um partido, mas também rejeitam fortemente outro.  

Um segundo grupo de eleitores, aqueles no canto inferior 

esquerdo, pode ter sentimentos positivos por um partido em 
particular, mas carecem de fortes sentimentos partidários 

negativos. Esses dois primeiros grupos de indivíduos seriam 
funcionalmente equivalentes em termos de comportamento de 

votação, se examinarmos apenas os aspectos positivos focalizados 
nas pesquisas. Elas, normalmente, fazem perguntas sobre questões 

partidárias em termos de opções positivas. 

Os membros de um terceiro grupo, no canto inferior direito, 

são apartidários – eles não expressam atitudes positivas nem 
negativas em relação a qualquer partido político. Muitos brasileiros 

caem nessa caixa - e, para eles, pragmatismo quanto ao valor do 
“voto toma-lá-dá-cá” pode importar acima de tudo.  
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No entanto, é crucial distinguir os não-partidários dos 

membros do quarto grupo, os partidários negativos. Esses eleitores, 
a quem os coautores chamam também de “antipartidários puros”, 

têm atitudes fortes contra um determinado partido, mas nenhum 
apego partidário positivo. Odiosos dotam apenas o discurso de ódio. 

Apesar da relativa falta de pesquisa, exemplos de partidários 
negativos, em todo o mundo, não são difíceis de encontrar. Por 

exemplo, na Argentina, muitos eleitores são anti-peronistas, mas 
não se identificam com nenhum partido. Nos Estados Unidos, alguns 

eleitores não gostam dos republicanos, mas não se identificam em 
contrapartida como democratas (ou vice-versa). 

Como detalharam os coautores, atitudes partidárias positivas 
e negativas não são imagens psicológicas espelhadas: muitos 

brasileiros se identificam com um partido sem sentir-se 
negativamente em relação a algum outro, enquanto outros sentem 

forte antipatia por um certo partido sem desenvolver um vínculo 
partidário positivo. Isso significa podermos ganhar muito em termos 

de compreensão da política brasileira ao distinguir partidários 
negativos de não-partidários.  

Eleitores incapazes de gostarem de algum partido em 
particular podem não saber qual candidato ou partido gostam. Por 

isso, afirmam “nunca votariam em” ou “não gostariam de votar em 
um determinado partido”. Assim, eles reduzem significativamente 

suas escolhas. Ignorar atitudes partidárias negativas significa 
perder muita informação sobre o comportamento provável dos 

eleitores e deixa de fora um componente importante dos estudiosos 
da história política: a procura de contar detalhamente sobre os 

principais contornos da política em diferentes países. 

Os contornos do partidarismo positivo e negativo no Brasil são 

moldados, principalmente, pela forma como as pessoas se sentem 
em relação ao PT. Às vezes, quase metade de todos os eleitores 

eram petistas ou antipetistas. Além disso, em sua maioria, os 
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partidários positivos no Brasil são petistas, a maioria dos partidários 

negativos são antipetistas. 

Esses fatos apontam para uma advertência fundamental da 

alegação dos coautores de as atitudes partidárias fornecerem mais 
estrutura ao sistema partidário no eleitorado brasileiro. Eles se 

aperceberam: o partidarismo importa, mas o comportamento do 
eleitor no Brasil está amplamente estruturado em torno de 

sentimentos a favor ou contra o PT, não sobre outros partidos. 
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DOIS QUEBRA-
CABEÇAS 
POLÍTICO-
PARTIDÁRIOS 
NO BRASIL 
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Na Introdução do livro, Partisans, Antipartisans, and 

Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Cambridge University 
Press, 2018) de coautoria de David J. Samuels (University of 

Minnesota) e Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro), eles anunciam dois quebra-cabeças serem os motivadores 

de sua pesquisa.  

O primeiro é a ascensão do petismo. Eles começaram a 

explorar essa questão no início dos anos 2000, logo após o número 
dos petistas ter começado a ultrapassar o número de partidários 

simpáticos a qualquer outro partido. A ascensão do petismo é 
intrigante porque existem teorias prevendo fatores sociológicos e 

institucionais serem capazes de impedirem um desenvolvimento do 
partidarismo em massa popular no Brasil. Como o PT perturbou 

essa predição? 

Um segundo desafio é o trabalho existente sobre partidarismo 

em massa popular explicar algo já existente. Nos EUA, por exemplo, 
uma literatura considerável procura explicar realinhamentos 

partidários, transformações no significado de partidarismo para 
eleitores e/ou nas bases demográficas dos partidos. Da mesma 

forma, na Europa e em outros lugares, os estudiosos têm focado 
em explicar o desarranjo ou o colapso partidário, uma dissipação 
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gradual de apoio partidário. Em ambos os casos, o partidarismo já 

existe – está apenas mudando ou desaparecendo. 

Por outro lado, a ascensão do petismo é um “alinhamento” 

eleitoral primário, isto é, o início do surgimento do ID de um partido 
onde não existia isso antes. Porque o partidarismo surgiu pela 

primeira vez antes do advento dos métodos modernos das Ciências 
Sociais, os estudiosos tendem a considerar sua existência entre os 

eleitores em todos os lugares como garantida.  

No entanto, talvez obviamente, para explicar o surgimento 

inicial do partidarismo, não podemos confiar na Teoria da 
Socialização Infantil. Ela pressupõe identidades partidárias já 

existirem como categorias socioculturais. Elas poderiam ser 
transferidas de pai para filho como cada família fosse um clã ou 

uma dinastia política.  

A chave do quebra-cabeça no Brasil está explicada pelo 

partidarismo na “geração zero”, isto é, no fim da ditadura militar, 
quando se impôs de cima para baixo o bi-partidarismo na hora de 

votar. Parte da sociedade civil organizada usou essa concepção 
tecnocrata-militar para derrotar o regime autoritário desde a eleição 

de 1974. 

Na Europa Oriental, a “geração zero” surgiu quando os 

partidos representavam categorias sociais distintas, identificáveis e 
coerentes. Porém, era uma situação sem nenhuma aparência com a 

do Brasil dos anos 80. Como identidades partidárias coletivas 
podem emergir inicialmente em tal contexto? 

Estudos capazes de ajudar a responder a essa pergunta se 
concentraram na Teoria das Elites com esforços “de cima para 

baixo” a fim de criar a identificação com o partido. Esta literatura 
sugere o partidarismo ser mais provável de ocorrer quando os 

partidos:  

(1)  tiverem bom desempenho no cargo;  
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2)  desenvolverem uma marca coerente capaz de se sobrepor ou 

reforçar as formas preexistentes de identidade social como 
religião ou etnia;  

(3)  possuírem extensa rede nacional em organizações de nível 
local;  

(4)  serem ativos por conta de serem ideologicamente polarizados; 

(5)  serem criados em ambientes pós-conflito bélico – ou após 

uma ditadura como no Brasil. 

Essas hipóteses falham em explicar o relativo sucesso dos 

partidos brasileiros no cultivo do partidarismo.  

Primeiro, o PT e seu principal rival, o PSDB, ambos tiveram 

um bom desempenho nas eleições nacionais desde os anos 90. 
Porém, o PSDB nunca ganhou muitos militantes partidários, 

enquanto o PT ganhou uma ampliação gradual por coerência 
programática e ética.  

Segundo, todos os principais partidos do Brasil diluíram a 
coerência de suas marcas. Enquanto isso, paradoxalmente, a base 

partidária do PT continuou a crescer à medida que seus militantes e 
sua liderança fizeram divulgação de suas bandeiras-de-luta focada 

em segmentos. Nenhum outro partido tentou criar uma marca 
partidária de modo a agradar a apenas a certas faixas de renda ou 

riqueza, castas, etnias ou religiões – ou às minorias ativistas contra 
a misoginia, o racismo ou a homofobia.  

Terceiro, embora vários partidos possuam organizações 
extensas, apenas o PT cultivou a característica de ser um partido de 

massa popular. Em resumo, a pesquisa existente não oferece 
explicação para a capacidade do PT de cultivar o partidarismo em 

massa até 2013 e a incapacidade de outros partidos se 
massificarem em termos de militância. 

Isso leva os coautores ao segundo “quebra-cabeça”. Ele 
motiva a pesquisa sobre a existência de número relativamente 
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grande de partidários negativos entre os brasileiros eleitores, a 

maioria dos quais antipetistas. Por que tantos brasileiros, 
apaixonadamente, não gostam do PT, mas se recusam a se 

identificar com outro partido político? 

Alguns sugerem a resposta a essa pergunta estar por conta 

da raiva do envolvimento do PT com a corrupção investigada sob o 
governo Dilma ao ela mesmo instituir a “declaração premiada”. 

Passou a ser uma “delação encomendada” pela Operação Lava-Jato 
para a perseguição política contra os próprios líderes do PT. É 

verdade, até o final de 2015, os eleitores brasileiros, sob o 
bombardeio da mídia golpista, passarem a citar a corrupção como o 

problema mais importante do país (Folha de São Paulo 2015).  

Por que alguns eleitores brasileiros concentram toda a culpa 

pela corrupção no PT – e somente no PT? A corrupção para 
autofinanciamento eleitoral permeou a política brasileira por 

gerações. A corrupção sob Dilma por si só não pode explicar o 
antipetismo. 

Por razões semelhantes, explorar por quais razões tantos 
brasileiros foram às ruas para protestar contra Dilma, por volta de 

2013, também fornece poucos indícios sobre o antipetismo. Ele 
antecede Dilma, há décadas, e o número de antipetistas no 

eleitorado tem sido grande e bastante constante desde os anos 90.  

Além disso, há muito mais antipetistas no eleitorado em 

relação aos manifestantes nas ruas. Esses fatos implicam o 
antipetismo também não ser explicado apenas com referência à má 

gestão de Dilma, em seu segundo mandato, na regulação da 
economia brasileira. 

Mesmo quando a economia do Brasil estava crescendo 
durante o segundo mandato de Lula (2007-10), a participação de 

antipetistas no eleitorado foi apenas ligeiramente menor em relação 
ao constatado na eleição de 2014. Em suma, o antipetismo tem 

raízes mais profundas do que qualquer raiva dirigida à Dilma. 
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O fato de a maioria dos antipetistas ser partidária puramente 

negativa também é intrigante. 

Muitos petistas são partidários "hard-core". Eles gostam do PT 

e também afirmam: “jamais votariam no principal concorrente do 
PT, o PSDB”. Por outro lado, relativamente poucos antipetistas têm 

um apego partidário positivo. 

Especificamente, apesar do esperado pelos observadores mal 

informados, muito poucos antipetistas são tucanos, apelido para 
partidários do PSDB, baseado na ave-mascote do partido: um 

tucano. A maioria dos antipetistas adota esse grupo político externo 
para ser odiado por eles, mas eles não gostam de nenhum 

agrupamento político. Isto significa a resposta para a pergunta de 
onde vem o antipetismo não se basear em um pressuposto esforço 

“de cima para baixo” das elites partidárias para criar atitudes (anti) 
partidárias.  

Valeria a pena os coautores investigar a misantropia entre 
esses brasileiros. Misantropia é a aversão e repulsa aos seres 

humanos ou à humanidade. O misantropo (indivíduo praticante da 
misantropia) é alguém com sentimento desconfortável com a vida 

em sociedade, além de desconfiar e antipatizar de todas as outras 
pessoas, exceto as de seu círculo afetivo, familiar ou clã. 

O antipetismo existe quase tanto quanto o PT, mas 
aparentemente não porque outros líderes partidários tenham 

procurado deliberadamente capitalizar o sentimento anti-PT de 
modo generalizado. O antipetismo parece ter emergido como uma 

reação ao surgimento do PT e do petismo entre muitos eleitores 
brasi leiros, não porque os rivais do PT o cult ivassem 

deliberadamente. 
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ARGUMENTO 
PARA A 
ASCENSÃO DO 
PETISMO E DO 
ANTIPETISMO 

Na Introdução do livro, Partisans, Antipartisans, and 

Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Cambridge University 
Press, 2018) de coautoria de David J. Samuels (University of 

Minnesota) e Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro), eles elaboram uma explicação tanto para a ascensão do 

petismo quanto para a do antipetismo.  

Para explicar a capacidade do PT de cultivar partidarismo em 

massa popular, concordam com a ideia de os esforços das elites 
para desenvolver e disseminar uma marca de partido são 

importantes. De acordo com a Teoria da Identidade Social (SIT), 
uma marca coerente é essencial por incutir na mente das pessoas a 

noção de existir um grupo político com os quais eles podem se 
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identificar e nos quais podem investir emocionalmente sua energia 

psicológica. 

Como a literatura sugere, eles também concordam com a 

ideia de o desenvolvimento de uma extensa organização do partido 
em nível nacional ser importante. No entanto, adicionam um 

terceiro elemento a esse debate, geralmente, ignorado pelos 
estudiosos: os partidos de massa usam sua organização para 

envolver indivíduos ativistas na sociedade civil organizada. 

A organização formal do partido pode ser extensa, mas pode 

existir apenas no papel. Mesmo sendo extensa, pode ser muito 
descentralizada, dificultando as elites do comitê central do partido 

coordenarem sua prática política. Em qualquer um desses casos, é 
improvável o surgimento de partidarismo em massa popular. A 

chave para o cultivo do partidarismo massivo está no propósito 
programático das elites partidárias com a organização do partido 

não como de vanguarda descolada das lutas populares. 

Destacam as consequências para o surgimento do 

partidarismo em massa popular com esforços de divulgação 
organizada em nível nacional. Criam e mantêm links do partido com 

indivíduos da sociedade civil organizada. Essas conexões forjam a 
cola capaz de unificar o grupo e solidificar as identidades partidárias 

nas mentes dos eleitores. 

O petismo se espalhou devido ao esforço estratégico com a 

marca do PT. Usava as filiais organizacionais locais do partido para 
alcançar indivíduos em movimentos sociais, em escala nacional, 

predisposta a gostar da abordagem da política trabalhista, social e 
cidadania tolerante do PT.  

O PT apelou com sucesso aos militantes já mobilizados, ou 
seja, tendia a ganhar membros partidários onde a sociedade civil já 

estava organizacionalmente densa. Isso sugere as estratégias “de 
cima para baixo” e “de baixo para cima” para cultivar militantes 

partidários serem os lados opostos da mesma moeda. Uma 
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estratégia vanguardista de cima para baixo talvez não dê frutos se 

não puder capitalizar o trabalho já obtido por uma sociedade civil 
densa, reunindo indivíduos afins, para alcançar um objetivo 

compartilhado. Política é ação coletiva com determinado fim. 

Dados os eventos recentes, os coautores também oferecem 

uma explicação para o declínio no petismo entre os eleitores 
brasileiros. Uma vez que uma organização do partido já esteja 

implantada no lugar e o partido tenha cultivado com sucesso sua 
marca, o que pode causar os eleitores deixarem de se “apaixonar” 

por esse seu partido?  

Porque os eventos eram ainda recentes (e porque faltava uma 

bola de cristal em 2010 capaz de prever o declínio posterior do PT), 
Samuels e Zucco (2018) não têm dados da pesquisa para 

desenvolver uma explicação plenamente satisfatória. Portanto, o 
argumento dos coautores permanece provisório. O que sugerem 

está enraizada nas diferentes abordagens para entender a natureza 
do partidarismo. 

A “escola de Michigan” sugere o partidarismo ser uma forma 
de identidade social, um “motor imóvel” capaz de conduzir as 

atitudes políticas. Obviamente, isso não pode ser verdade para 
todos os eleitores da época, pois não explica como os eleitores 

passam a desenvolver determinada identidade partidária, em 
primeiro lugar, nem explica porque às vezes os apegos dos eleitores 

se dissipam.  

Aqui, a “escola Rochester” pode ajudar. Argumenta o 

partidarismo ser melhor pensado como uma “contagem 
progressiva”, onde os indivíduos atualizam continuamente as 

qualidades de seus partidos à luz de eventos como crises 
econômicas ou escândalos. Nesta visão, o partidarismo é causado 

por reavaliações dinâmicas, em vez de ser uma causa de 
avaliações. 
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Pesquisas recentes sugerem, para a maioria dos partidários, 

algo no meio desse caminho: o partidarismo é uma forma de 
identidade social, mas a intensidade da adesão também pode 

variar. Se isso for verdade, têm uma explicação para a ascensão e o 
declínio do petismo.  

Por um lado, o meio termo permite as atitudes partidárias 
serem heterogêneas. Por exemplo, algumas opiniões partidárias são 

“essenciais” – os fanáticos só veem seu partido de maneira positiva 
à luz de ver todas as informações negativas sobre seu partido como 

fruto de propaganda enganos ou campanha de difamação por parte 
de seus adversários. Em contraste com esses crentes verdadeiros, 

outros partidários críticos podem ser mais ambivalentes. Eles 
sabem apoiar seu partido em detrimento de qualquer outro, mas 

eles aceitam, em certo sentido, a crítica. Enfim, “ninguém é 
perfeito”... 

Outra descoberta ajuda a explicar o declínio do petismo. Para 
a maioria dos partidários, a intensidade de seu vínculo varia de uma 

maneira particular: o partidarismo é “limitado”, oscilando entre 
identificar-se com um certo partido ou identificar-se como 

independente. No entanto, os partidários raramente trocam de 
partido. A questão é: quais fatores causam alguns partidários 

questionarem seu apego ao partido e, talvez, mudar de “petista” 
para “apartidário” em uma resposta comum de pesquisa?  

A resposta dos coautores é semelhante aos esforços recentes 
para explicar o colapso partidário na América Latina: o petismo 

declinou porque os eventos lançaram o partido sob uma luz 
negativa. Principalmente, os petistas ficaram desiludidos com a má 

administração de Dilma sobre a economia brasileira, no início de seu 
segundo mandato, e com o aparente abandono do partido dos 

princípios inicialmente capazes de os atrair para sua bandeira. 

A explicação dos coautores para o segundo quebra-cabeça, a 

propagação do antipetismo, também depende de elementos do SIT. 
O SIT postula: membros anexados, dentro e fora do grupo 

!27



partidário original, podem emergir simbioticamente, mas entre 

pessoas diferentes. Se surge uma forma específica de identidade 
social (por exemplo, faixa de renda/riqueza, étnica, religiosa ou 

minoritária), aqueles com as quais elas não se encaixam veem o 
novo grupo como uma ameaça. Passam a agir de modo a ele ser 

deliberadamente excluído, provocando ressentimentos no novo 
grupo.  

Esses “forasteiros” podem ou não ter seu próprio “grupo”, por 
exemplo, a geração universitária posterior à da luta armada na 

virada dos anos 60s para os 70s, mas sua exclusão pela geração 
anterior contribui para a formação de atitudes negativas. O que é 

pertinente é se os antigos filiados percebem a nova forma de 
identidade como um “grupo externo”.  

Essa lógica também implica o surgimento do antipetismo: a 
percepção do PT como um grupo externo à política tradicional 

brasileira. Depende do surgimento do petismo como uma forma de 
identidade grupal fechada, inclusive estabelecendo sua 

nomenclatura durante seu governo. 

Essa explicação do antipetismo destaca uma importante ironia 

da política brasileira: o PT foi vítima de seu próprio sucesso. Por 
trinta anos o PT era a marca partidária mais proeminente no Brasil. 

Apesar de escândalos prejudicarem gravemente sua reputação, isso 
permanece verdadeiro: os eleitores ainda formam opiniões sobre o 

PT e pintam seus membros e autoridades eleitas com os mesmos 
traços gerais, tanto positivos, quanto negativos.  

Isso eles não fazem em relação a políticos de outros partidos, 
simplesmente porque esses partidos carecem de reputação coletiva 

reconhecível. A desvantagem de uma forte reputação partidária, a 
qual nem políticos nem estudiosos tinham antecipado (inclusive os 

próprios coautores), é o sucesso do PT ter dado aos eleitores 
predispostos a não gostar de política um alvo claro. 
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As origens do partidarismo positivo residem na consciência e 

na persistência de esforços dos partidos para cultivar laços 
organizacionais com pessoas envolvidas politicamente e cidadãos 

ativistas, tanto na oposição, quanto no governo. As origens de 
partidarismo negativo, por outro lado, podem estar na reação aos 

mesmos partidos com esforços bem-sucedidos para cultivar 
partidarismo positivo. No contexto brasileiro, os esforços de criação 

de marca do PT criaram petistas e antipetistas. 
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OBJETIVO 

Na Introdução do livro, Partisans, Antipartisans, and 

Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Cambridge University 
Press, 2018) de coautoria de David J. Samuels (University of 

Minnesota) e Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro), eles apresentam o que esperam realizar. Este livro 

concentra-se em explicar a única coisa capaz de dividir uma grande 
pluralidade de eleitores brasileiros: sentimentos sobre o PT. 

Ao explicar as fontes e as consequências dessa divisão 
partidária, esperam contribuir para o estudo da política brasileira e 

para o estudo das fontes e consequências do partidarismo em 
massa popular. 

Primeiro, oferecem uma explicação nova e generalizável para 
o surgimento do partidarismo massivo. Seu foco será na conexão 

entre a marca por terceiros, a estrutura organizacional do partido e 
os esforços de divulgação do partido na sociedade civil. Verificam se 

essa marca explica sua diferenciação entre os partidos brasileiros e 
se esse esquema explicativo pode ser aplicado em qualquer lugar. 

Também explicam por que muitos eleitores brasileiros têm ou 
atitudes partidárias positivas ou negativas, assim como muitos 

outros não têm nenhum sentimento político, optando pela 
indiferença. A maioria dos brasileiros – assim como cidadãos de 
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toda parte – não têm interesse em Política. Muitos envolvem-se na 

política através da família, amigos ou vizinhos. Outros encontram 
um caminho para a política através do seu envolvimento em 

organizações da sociedade civil.  

Dentro desses termos de cultivo da identidade partidária 

positiva, a questão é: por que alguns partidos se envolvem em 
esforços de divulgação de sua marca para a sociedade civil, 

enquanto outras siglas não importam com isso? Essa variação na 
estratégia partidária explica padrões na evolução do partidarismo 

positivo entre os principais partidos do Brasil. 

Seguindo o argumento sobre partidos de “elite” e a hipótese 

sobre as consequências dependentes do caminho [path dependence 
ou dependência de trajetória] das primeiras evoluções dos partidos, 

os coautores atribuem o sucesso do PT, o declínio do PMDB e a falha 
do PSDB e DEM em cultivar uma base considerável de partidários 

militantes à variação na cultura organizacional desses partidos 
durante seus anos de formação.  

O PT surgiu como um partido “de fora” [outsider] e procurou 
transformar suas principais fraquezas – falta de recursos financeiros 

e acesso a políticas beneficiárias de estar no poder – em pontos 
fortes. Enfatizou um compromisso coletivo de oposição à ditadura, 

expansão de oportunidades participativas e promoção da igualdade 
socioeconômica, e buscou apoio em organizações sociedade civil. 

Com o tempo, tornou-se mais moderado e pragmático, mas nunca 
repudiou explicitamente seus princípios fundamentais de 

democracia, participação e igualdade social. Também manteve sua 
estratégia de alavancar sua organização partidária para chegar a 

indivíduos da sociedade civil organizada. 

Esta história conecta os esforços “de cima para baixo” dos 

líderes do PT com a emergência "de baixo para cima" de identidades 
partidárias entre os eleitores brasileiros. Ao contrário de outros 

partidos, os líderes do PT investiram persistentemente na 
construção do partido e no desenvolvimento de uma cultura 
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organizacional capaz de alavancar conexões com a sociedade civil, 

mesmo depois de o partido ter conquistado a presidência em 2002. 

O surgimento do petismo também requer o componente “de 

baixo para cima” – a dramática transformação da sociedade civil 
brasileira nas últimas décadas, quando se viu milhões de cidadãos 

comuns se unirem em um esforço para transformar suas próprias 
vidas e as vidas de suas comunidades. Através da mobilização e 

engajamento em movimentos sociais e trabalhistas, esses 
brasileiros demonstraram identidades políticas proto-petistas 

adquiridas por companheirismo. Eles tinham uma afinidade eletiva 
por o PT – e o PT os procurou deliberadamente. 

Esse livro também oferece uma nova explicação para o 
significado da evolução do petismo. Os poucos brasileiros capazes 

de autodenominarem “petistas”, quando o partido surgiu em seus 
primórdios, estavam ideologicamente motivados, mas os muitos 

milhões a se chamar “petistas” sob o governo Lula eram 
“pragmáticos ativistas”. 

Eles acreditavam na eficácia da participação política, mas 
estavam mais interessados em fazer as coisas melhorarem para si e 

sua família. Neste propósito, o governo poderia fazer mais por eles 
em lugar de marcar pontos ideológicos. Como explicam no capítulo 

4, essa mudança teve implicações importantes para a ascensão e 
queda do petismo. 

O argumento dos coautores sobre o surgimento de 
partidarismo negativo também é geral. Quando emergem novos 

grupos capazes de representarem uma ameaça percebida para os 
indivíduos e/ou interesses do grupo, o partidarismo negativo pode 

surgir mesmo na ausência de ação partidária “de cima para baixo” 
para cultivá-la. Este livro estuda o caso de uma inclusão mais 

consistente de atitudes partidárias negativas no estudo do 
comportamento político de massa popular.  
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Por décadas, os estudiosos têm tipicamente destacado os 

apartidários concentrados naqueles com atitude indiferente, pela 
qual realmente não se importam com partidos, reunindo-os com 

aqueles incapazes de terem um apego partidário positivo, mas 
capazes de sentirem poderosa antipatia em relação a uma festa em 

particular. Este é um erro resultante em custos significativos para a 
compreensão do comportamento político de massa popular.  

No Brasil – como em outros países – os antipartidários são 
numerosos e comportam-se bastante diferentemente dos não-

partidários. Agrupar os dois grupos juntos significa uma séria perda 
de informações úteis sobre política. 

O livro também considera a questão importante de qual 
diferença – se foi qualquer uma – o PT fez para a política brasileira. 

Os estudiosos do PT têm focado em seu surgimento e evolução, 
além das batalhas de suas facções internas. Tipicamente, o partido 

é visto como variável dependente, com estudiosos procurando 
explicar quais fatores levaram o partido a se adaptar e mudar seu 

caminho para o poder. Até o momento, poucos trocaram de lente 
para ver o PT como variável independente, perguntando: “Quais são 

as consequências do surgimento e da evolução do PT para a política 
e a sociedade brasileiras?” 

Através da análise do impeachment golpista sobre a 
Presidenta Dilma, os estudiosos prestaram pouca atenção à questão 

do impacto do PT, se positivo ou se negativo. Apesar de seu 
profundo mal-estar atual, o PT continua sendo um exemplo-chave 

de implementação de um governo de esquerda na América Latina. 
Até que ponto partidos de esquerda grandes como o PT lograram 

resultados políticos, econômicos e sociais? 

Samuels e Zucco (2018) não pretendem oferecer uma 

resposta abrangente a esta pergunta. 

De acordo com o tema do livro, os coautores focam na 

disseminação do petismo e antipetismo entre os eleitores, 
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enfatizando o impacto do PT no sistema partidário brasileiro sobre o 

eleitorado. A esse respeito, a ascensão do PT é o fator mais 
importante, tendo moldado o comportamento político de massa no 

Brasil desde a redemocratização. O crescimento do partido 
estrutura – a favor ou contra – o comportamento de até metade dos 

eleitores brasileiros. Assim como os estudiosos da política argentina 
ainda exploram o peronismo e estudiosos da política americana 

exploram o partidarismo cada vez mais polarizado entre democratas 
e republicanos, quem procura entender o Brasil deve entender o 

impacto do petismo e antipetismo nas atitudes e comportamento 
dos eleitores brasileiros. 

Por fim, buscam contribuir para o estudo comparativo do 
partidarismo em massa na América Latina. O Brasil é, de acordo 

com a Ciência Política convencional, oferece um campo difícil para o 
partidarismo criar raízes. Explicam como o ID do partido pode 

crescer nessa difícil situação institucional e no contexto sociológico 
de elevadíssima desigualdade social.  

Ao fazê-lo, também lançam luz sobre as condições sob quais 
os eleitores provavelmente deixarão seus apegos partidários para 

trás. Esta última questão está relacionada ao tema do colapso dos 
partidos políticos – um tópico de considerável interesse recente na 

América Latina, dados os eventos de despolitização e/ou alienação 
política, deixando as decisões cruciais para outras pessoas, 

participantes da restrita oligarquia política. 

Embora seja possível o PT desaparecer, os coautores não 

contam com a ascensão de qualquer um dos partidos existentes 
pelo Brasil afora em substituição ao papel do PT. Alguns sintomas do 

declínio recente do PT podem ser devido ao fraco desempenho de 
Dilma no cargo, em seu segundo mandato, quando abandonou o 

social-desenvolvimentismo e adotou o neoliberalismo, e à 
implacável enxurrada de notícias relacionadas à corrupção.  

Antes e depois do impeachment golpista, as denúncias se 
concentraram principalmente nos líderes do PT. No entanto, depois 
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da Dilma ter sido removida à força do cargo por causa de uma 

eventual maioria no Congresso Nacional, a culpa pelo desempenho 
econômico passou para o governo sucessor. E os escândalos 

continuaram a envolver políticos de outros partidos, votantes do 
golpe semi-parlamentarista. 

Se o PT defender com credibilidade ainda representar uma 
alternativa para governar o Brasil, muitos ex-partidários poderiam 

voltar à disputa. Dada a densidade organizacional e vínculos de 
longa data do partido com a sociedade civil organizada, é até 

possível o PT conseguir um retorno e permanecer como um 
participante-chave da política brasileira por algum tempo. Ainda 

assim, mesmo se desaparecer, sua ascensão de três décadas 
continuará sendo intrinsecamente um fenômeno merecedor ser 

melhor compreendido. 
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ORGANIZAÇÃO 

!  

Na Introdução do livro, Partisans, Antipartisans, and 

Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Cambridge University 
Press, 2018) de coautoria de David J. Samuels (University of 

Minnesota) e Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
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Janeiro), eles dizem o restante deste livro estar organizado da 

seguinte maneira.  

O capítulo 2 define seu núcleo, ou seja, os termos 

partidarismo e antipartidarismo com maior profundidade. Então, 
exploram a extensão do partidarismo positivo e negativo no Brasil 

desde os anos 80, mostrando, às vezes, mais da metade dos 
eleitores manterem atitudes partidárias negativas, isto é, 

simplesmente “ser contra”. Grande parte desse sentimento gira em 
torno de gostar ou não do PT.  

A próxima tarefa é explicar o surgimento do petismo e 
antipetismo. Mostram essa profunda divisão política entre os 

eleitores brasileiros não ser uma função sociológica ou demográfica, 
devido a fatores como classe social ou etnia, mas em vez disso 

residir em visões normativas distintas sobre como a política deve 
funcionar. 

Descartando qualquer suspeita de as atitudes partidárias no 
Brasil possam ser inconsequentes, o capítulo 3 mostra o 

partidarismo positivo e o negativo, particularmente, petismo e 
antipetismo, mas também para o PSDB e o PMDB, até certo ponto, 

têm efeitos semelhantes aos observados pelos estudiosos em outros 
países. Aproveitam uma série de evidências empíricas, incluindo 

estudos eleitorais brasileiros e pesquisas nacionais realizadas desde 
1989, pesquisas originais em painéis de 2010 e 2014 e um 

experimento de pesquisa original.  

Acham base empírica para argumentar: aqueles militantes 

com sentimento partidário positivo não trocam alianças 
prontamente e se envolvem em motivações emocionais de 

autoengano, racionalizando a imagem de seu partido como 
moralmente digno, mesmo em face de fatos contraditórios com essa 

dedução. Enquanto isso, partidários negativos fazem o mesmo, mas 
ao contrário, ajustando os fatos à sua imagem preconcebida do 

partido, sempre confirmando a pressuposta razão preconceituosa 
para gostar dele ser considerado algo moralmente indigno. 
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Tendo exp l i cado a ex i s tênc ia de par t idar i smo e 

antipartidarismo e o que eles querem dizer, o capítulo 4 concentra-
se na ascensão e declínio de petismo desde a eleição de 2014, mas 

emergindo a partir das passeatas de junho de 2013, quando a 
extrema-direita “saiu do armário”, onde tinha se metido 

envergonhada desde o fim da ditadura militar.  

Argumentam os eleitores terem seguido um dos dois 

caminhos para o petismo, ambos incorporavam a estratégia do 
partido de "mobilizar os mobilizados": um antes de Lula conquistar 

a presidência em 2002 e o outro depois. Até 2002, o PT enfatizou a 
política de oposição e alcançou indivíduos na sociedade civil, 

expandindo deliberadamente o nível da organização municipal do 
partido. Esses esforços de divulgação continuaram após 2002, mas 

o que chamou os eleitores para a bandeira do partido depois 
daquele ano foi um sucesso do governo Lula na implementação de 

várias políticas de melhoria da igualdade social. Elas pareciam 
colocar os princípios do partido em ação. 

Tudo isso desmoronou a partir da eleição de 2014. Para 
explicar a reversão da “roda da fortuna” do PT, os coautores focam 

na ideia de a intensidade do partidarismo variar. Os eleitores podem 
atualizar a avaliação das qualidades de seu partido, em direção 

dinâmica para contar com seu apoio. No caso do PT, sugerem essa 
atualização ser mais provável entre partidários relativamente mais 

novos.  

Depois de 2002, o PT captou apoiadores, cujo apego ao 

partido estava enraizado em seu desempenho no cargo 
governamental mais do que em seus princípios declarados. Muitos 

desses novos petistas também eram novos participantes da classe 
média brasileira. Infelizmente para o PT, a inflação de alimentos, 

provocada pela seca entre 2013 e 2016, o equívoco do Banco 
Central do Brasil em elevar juros para combater quebra de oferta, e 

a recessão iniciada do segundo trimestre de 2014 corroeu os 
ganhos econômicos inclusive desses novos petistas. Por sua vez, 
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esses fatores econômicos, politicamente, podem ter desgastado a fé 

dos dissidentes no partido. 

Observam, embora as alegações de corrupção naquela época 

certamente não ter ajudado a imagem do PT, um escândalo 
semelhante sob Lula, denominado “mensalão” por quem foi 

denunciado por corrupção nos Correios – o líder do PTB –, não 
condenou o PT junto aos eleitores satisfeitos com o desempenho 

econômico brasileiro. Isso sugere logicamente a incapacidade do 
governo de gerenciar as flutuações cíclicas (e acidentais) da 

economia é relativamente mais importante para explicar o declínio 
do petismo em vez da denúncia da corrupção. 

O capítulo 5 trata do impacto do partidarismo positivo e 
negativo no comportamento de votação. Relativamente, existe 

pouca pesquisa sobre o comportamento de voto dos brasileiros, e o 
que há concentra-se nas eleições presidenciais. Apesar de muita 

pesquisa ter explorado os próprios partidos dedicados apenas a 
conquistar uma base legislativa, para barganhar fisiologicamente 

por cargos e benesses, sabemos pouco sobre como e por que os 
eleitores escolhem candidatos para legislativos com base em 

relacionamentos interpessoais e candidatos de outros partidos para 
cargos majoritários. Será devido ao mesmo pragmatismo 

oportunista (e não ideológico) do “toma-lá-dá-cá”? 

Quem resume a sabedoria convencional, sugere para a 

maioria dos eleitores “comida-na-mesa, prestígio pessoal e 
desempenho econômico” são fundamentais. Neste capítulo, os 

coautores mostram essa interpretação ser insuficiente: “para cima e 
para baixo”, o partidarismo molda as escolhas de voto de muitos 

brasileiros.  

Especificamente, atitudes partidárias positivas têm efeitos 

poderosos para os apoiadores mais educados do PT e PSDB, mas 
apenas efeitos fracos para apoiadores do PMDB e antipetistas em 

geral. Estes são fortemente avessos aos candidatos do PT, seja pela 
religião evangélica submissa à pregação de sabidos pastores 
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oportunistas por suas alianças fisiológicas, seja pela aversão anti-

intelectual ao esnobismo dos bem-educados. 

O último capítulo empírico do livro (capítulo 6) traz uma 

perspectiva comparativa, concentrando-se nos ganhos potenciais da 
expansão do estudo de partidos e sistemas partidários para incluir 

totalmente o conceito de partidarismo negativo. 

Como o exame detalhado do Brasil demonstra, um país com 

alto nível de partidarismo positivo subestima o nível de “coerência” 
do sistema partidário no eleitorado e o comportamento da votação 

em nível individual, porque muitos eleitores supostamente 
independentes não têm um sentimento partidário positivo. De fato, 

o apego pode ter atitudes partidárias fortemente negativas.  

Uma vez que o partidarismo negativo é levado em 

consideração, uma imagem diferente do sistema partidário, 
segundo certos padrões de coerência e votação, emerge. Usam 

dados de pesquisas e de estudo comparativo de Sistemas Eleitorais 
para revelar o valor agregado de incorporar atitudes negativas a 

uma história sobre o partidarismo no comportamento durante a 
votação. 

O capítulo 7 conclui em defesa da principal tese do livro: a 
relativa coerência do “sistema partidário no eleitorado” do Brasil, 

em grande parte, reflete as atitudes dos eleitores a favor ou contra 
o PT. 
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CONCLUSÕES 
PARCIAIS 

O segundo capítulo do livro, Partisans, Antipartisans, and 

Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Cambridge University 
Press, 2018) de coautoria de David J. Samuels (University of 

Minnesota) e Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro),  explora a amplitude e a profundidade dos aspectos 

positivos e negativos do partidarismo no Brasil desde o final dos 
anos 80. A evidência é clara: partidarismo tem sido mais difundido 

do que os observadores acreditavam, com pelo menos mais da 
metade dos eleitores com atitudes positivas e / ou negativas. 

As evidências também apontam para o fato de o sistema 
partidário no eleitorado brasileiro tender a girar em torno de 

atitudes a favor ou contra o PT. O PT gerou amplo e intenso apoio, 
mas também provocou antipatia considerável. 

O mesmo não pode ser dito para nenhum dos outros partidos 
do Brasil. Isto faz a divisão entre petistas e antipetistas ser a única 

diferença significativa no recorte partidário brasileiro. Porém, 
diferentemente de outros países, as diferenças entre membros dos 

dois grupos não residem nas distinções entre classe demográfica ou 
social. Não pode ser resumida à polarização entre liberais e 
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conservadores. De fato, petistas e antipetistas tendem a se parecer 

demograficamente e compartilham muitas visões políticas, por 
exemplo, sobre a intervenção do Estado na economia ou o 

casamento gay. 

A divisão entre petistas e antipetistas pode estar enraizada 

em predisposições psicológicas anti-autoritárias. Infelizmente, os 
coautores não puderam avaliar esses aspectos com os dados 

disponíveis. As raízes do PT estão em defesa de uma política anti-
autoritária. Brasileiros educados na tradição de uma sociedade 

patriarcal de origem rural, militar e religiosa têm afinidade com o 
discurso e a práxis autoritária. Esses conservadores em costumes 

são favoráveis à reação contra quaisquer mudanças sociais ou 
políticas. 

O antipetismo surgiu como resposta à ascensão de o PT e sua 
maneira particular de fazer política. Esta insistia em promover 

mudança social, política e econômica por meio da massa 
insubmissa, incentivando a luta por participação popular na defesa 

de seus direitos de cidadania. A capacidade do PT de atrair 
apoiadores partidários cresceu com seu sucesso eleitoral, mas como 

um ímã cada vez mais poderoso, seu crescimento também 
repugnou cada vez mais os brasileiros defensores da ordem 

dominante.  

Eles rejeitaram sua abordagem. Quem via a democracia 

ambivalentemente se opôs aos esforços do PT para promover 
mudança social. Assim, para se tornar um antipetista não se deve 

apenas desaprovar o desempenho do PT no governo; é preciso 
também rejeitar os princípios políticos declarados do partido. O 

antipetismo não é conduzido por corrupção ou incompetência do PT. 
Baseia-se na oposição às políticas sociais e à mudança econômica. 

O exame das fontes do petismo também é relevante para 
avaliar a viabilidade em longo prazo do PT. O que acontecerá com o 

PT após a eventual aposentadoria de Lula da política? Os escândalos 
de corrupção dos anos 2000 e 2010 danificaram seriamente a 
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reputação entre partidários e oponentes. Desde a sua fundação, o 

PT procurou se mostrar “diferente” dos demais partidos do Brasil, 
mas os efeitos compostos de escândalo e crises econômicas 

levantam questões se o PT conseguirá manter sua massa de 
partidários. 

Os coautores voltaram a essa pergunta nos capítulos 
seguintes.  

As atitudes partidárias no Brasil são tão importantes quanto 
às dos partidários em outros países. O petismo é estritamente 

limitado, particularmente se comparado ao limite flexível de 
exigência do partidarismo militante adotado por outros partidos. E, 

assim como em outras democracias, identificar-se ou não gostar de 
um partido no Brasil induz os eleitores envolver-se em um raciocínio 

motivado.  

Evidências de um experimento de pesquisa também confirma: 

aprender sobre as posições dos partidos em uma variedade de 
questões muda as opiniões de partidários positivos e negativos. 

Isso tanto para os identificados com o PT quanto para os com o 
PSDB, bem como os antipetistas. 

Os resultados experimentais revelam a exposição de 
partidários e antipartidários à menor quantidade absoluta de 

informações necessárias – um acrônimo de partido – pressiona-os 
para ajustar suas próprias opiniões. Quando se pertence a um 

grupo político, o preconceito dentro do agrupamento leva os 
indivíduos a adotar uma posição grupal, devido ao desejo de se 

conformar à opinião da maioria de seus “companheiros/amigos”.  

O Viés de Grupo Externo tem efeito similar: os partidários do 

PT e do PSDB são capazes de mapear a política após receber 
informações sobre a posição do partido rival de como eles estão 

recebendo informações sobre a posição de seu próprio partido – e 
os antipetistas precisam apenas de informações sobre a posição do 

grupo externo. Isto é importante porque, em alguns contextos, as 
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sugestões de grupos externos podem ser mais fortes se 

comparadas às sugestões do próprio grupo interno.  

Em muitas democracias multipartidárias, pode não ser óbvio 

quem são os principais concorrentes. Os resultados da pesquisa 
para escrita deste livro sugerem mesmo um pouco de estrutura no 

cenário psicológico de um sistema partidário pode ajudar os 
eleitores a entender o espaço político. 

Atitudes partidárias desempenham um papel importante em 
uma grande parte das decisões do eleitorado, pelo menos para os 

simpatizantes do PT e do PSDB. O PT e o PSDB têm trajetórias 
históricas muito diferentes. Então, as descobertas dos coautores 

sugerem haver mais de uma maneira de cultivar ligações partidárias 
em um meio ambiente partidário complicado.  

Reiteram, no entanto, não se deve dar muito atenção à 
constatação de o rótulo do PSDB ser quase tão coerente quanto o 

do PT. Uma coisa é notar a sigla do PSDB também poder moldar a 
opinião dos eleitores, mas, para todos os efeitos práticos, sua 

importância empalidece a comparação face à do PT, simplesmente 
porque o primeiro tem significado para uma fatia muito menor do 

eleitorado do Brasil. 

A sabedoria convencional espera o partidarismo ser fraco no 

Brasil. O país carece de divisões sociais capazes de conformarem as 
bases do partidarismo em muitos países, e as instituições brasileiras 

privilegiam o individualismo político e minam os partidos 
programáticos e/ou ideológicos.  

Além disso, seus dois principais partidos convergiram para o 
centro político e entraram em coalizões com uma confusa variedade 

de partidos quando tiveram hegemonia em governos dos anos 90 e 
2000. Contudo, o partidarismo para o PT e, em menor medida, para 

o PSDB teve importância na mesma medida que nos países com 
contextos sociais e institucionais muito mais “pró-partido”. 

!44



 Também os coautores descobriram as atitudes antipartidárias 

dirigidas ao PT exercerem um poderoso efeito sobre a opinião do 
eleitor brasileiro, dando maior coerência ao sistema partidário no 

eleitorado. 

O PT criou uma autoimagem como um partido de cidadãos 

ativistas – brasileiros com o propósito de se envolver em política 
para ajudar a mudar a sociedade. Desde seus primeiros anos, o 

partido procurou envolver esses cidadãos, cultivando conexões com 
a sociedade civil organizada. O aumento do petismo nas décadas de 

1990 e 2000 é um subproduto desses esforços. 

Embora muitos estudiosos tenham destacado a autonomia da 

política no processo de formação da clivagem, essa pesquisa do 
livro Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in 

Brazil se concentrou nos esforços das elites nacionais, em termos 
de retórica eleitoral e formulação de políticas públicas, em organizar 

seus partidos. Em geral, são personalistas, agrupando muitos 
“caciques” para poucos “índios”. Há o risco do “culto à 

personalidade” inclusive no PT. 

Os coautores sugerem os líderes do Partido dos Trabalhadores 

terem adotado outra ferramenta, em seu kit, para ajudar a divulgar 
sua marca no nível de massa popular, abrindo diretórios locais e 

participando de eventos organizados sociedade civil. Ao desenvolver 
a organização local, os partidos alcançam e filiam pessoalmente 

indivíduos e grupos em experiências políticas capazes de “forjar 
diretamente memórias e identidades coletivas”. 

A análise dos coautores revela nem a sociedade civil densa 
nem a estratégia partidária por si só é suficiente para gerar 

partidarismo em massa. Os dois fatores interagem. 

O petismo teria sido criado “de cima para baixo”, na 

concepção vanguardista de quem não conheceu “os núcleos de 
base”, característicos em sua origem no fim da década dos 70s. A 

estratégia do partido só dá frutos quando a sociedade civil - o 
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elemento “de baixo para cima”, isto é, da base social para a 

vanguarda militante – já for densa.  

Importante: o PT seguiu essa estratégia tanto quando estava 

em oposição, quanto quando controlava o governo, sugerindo a 
criação e a disseminação de um renome para sua marca não são 

ferramentas exclusivas da oposição pequena e com poucos recursos 
partidários. Elas podem fazer parte de uma estratégia política para 

consolidar o poder em longo prazo. 

A organização local do partido é um “elo perdido” entre 

argumentos do lado da oferta (“de cima para baixo”) e do lado da 
demanda (“de baixo para cima”) sobre as origens partidárias. Como 

tal, a evidência de essa tática funcionar na prática leva amplas 
implicações comparativas, tanto para entender o desenvolvimento 

do sistema partidário em perspectiva histórica, quanto para a 
compreensão contemporânea da evolução do sistema partidário.  

As descobertas de Samuels e Zucco (2018) sugerem os 
partidos poderem fornecer seu produto, isto é, sua marca, e obter 

lucro em votos e apoios partidários, se chegarem não apenas a um 
conjunto de indivíduos, mas também a indivíduos já envolvidos em 

redes sociais ativistas. 

Nas democracias europeias, partidos de esquerda e de direita 

procuravam conectar-se não apenas a indivíduos afins, mas 
também a indivíduos já enredados em redes sociais mobilizadas. Da 

mesma forma, a decisão dos rivais do PT em não seguir uma 
estratégia semelhante ecoa as escolhas feitas por outros partidos, 

em diferentes países e em diferentes eras históricas. 

Dadas as duas crises (inflacionária e política), a partir de 

2013, um declínio no petismo não seria surpreendente. A questão 
é: se os petistas capazes de definirem sua identidade partidária à 

parte o fizeram apenas temporariamente ou permanentemente.  

Se o declínio do petismo refletir um partidarismo limitado, 

então muitos petistas podem eventualmente retornar a dobrar a 
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simpatia pelo Partido dos Trabalhadores. Afinal, o petismo 

experimentou um declínio semelhante em torno de 2005, após o 
escândalo do mensalão, mas recuperou e superou seu nível anterior 

rapidamente.  

As condições econômicas, porém, diferenciaram-se 

claramente a partir de 2013, em comparação à existente em 2005, 
sugerindo o estado da economia, em vez da corrupção imputada, 

pode estar causando a queda do petismo, particularmente entre 
petistas mais recentes. O mensalão prejudicou a reputação do PT, 

mas muitos apoiadores estavam dispostos a perdoar e esquecer a 
relação pecuniária com “partidos de aluguel” para estabelecer a 

base governista. Somente o tempo dirá se o PT voltará a enfrentar 
a tempestade política. 

Os capítulos anteriores ao quinto do livro Partisans, 
Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil 

exploraram a extensão e a consistência de resultados positivos e 
negativos do partidarismo no Brasil e o impacto de tais atitudes 

sobre as atitudes políticas dos eleitores. Este capítulo ilustra o 
impacto do partidarismo na política brasileira, explorando o impacto 

de atitudes partidárias no comportamento de votação. 

Para muitos eleitores brasileiros, fatores como condições 

econômicas, política governamental ou os atributos pessoais dos 
candidatos são muito importantes para se colocarem de acordo com 

partidos. No entanto, esses fatores contextuais são importantes 
principalmente para os não-partidários. Como o capítulo 3 revelou, 

os partidários brasileiros filtram informações positivas sobre seu 
partido ao desdenharem das informações negativas. 

O partidarismo serve como uma tela de percepção política 
através da qual os eleitores compreendem o mundo político. Como 

seria de esperar, esse processo de filtragem também molda a 
escolha do voto, favorecendo candidatos do grupo e a discriminação 

contra candidatos de grupo externo. Para os partidários do PT e do 
PSDB, o contexto econômico não importa para as eleições 
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presidenciais e fatores como “levar comida para casa” e 

reconhecimento público do nome de candidato importa muito 
menos em disputas eleitorais do que para os apartidários. 

Partidarismo positivo e negativo têm os efeitos mais fortes 
para os petistas, com maior probabilidade de votar nos candidatos 

de seu partido ou de suas coalizões e muito menos chances de 
votar nos candidatos do PSDB. O partidarismo do PSDB também 

tem um impacto relativamente forte na votação de maneira positiva 
e negativa, embora muito menos brasileiros identificam-se com o 

partido se comparado à simpatia pelo PT.  

Isso sugere o cultivo de uma marca de partido poderia ter 

ajudado o PSDB a consolidar uma base de apoio popular. No 
entanto, o partido de elite nunca investiu no recrutamento e em 

reter seus partidários. Em vez disso, seus candidatos tiveram de 
ganhar votos em outras bases, principalmente, propagando sua 

experiência anterior em administração governamental e / ou sua 
reputação profissional. O PSDB nasceu como uma dissidência da 

oligarquia regionalista instalada no PMDB. 

Enquanto isso, o PMDB desperdiçou o que pode obtido em 

determinado momento – durante a ditadura militar quando toda a 
oposição confluía para o MDB –, um recurso valioso, o rótulo 

histórico de seu partido. O partidarismo do PMDB é tão difundido no 
eleitorado brasileiro quanto o partidarismo do PSDB, mas é, na 

melhor das hipóteses, uma forma muito fraca de identidade social.  

Finalmente, para antipetistas, os atributos de contexto e 

candidato também importam muito pouco, pelo menos nas eleições 
majoritárias. As escolhas dos antipetistas são dramaticamente 

limitadas: basta a presença ou não de um candidato apoiado pelo 
PT na cédula para se posicionarem. 

As descobertas deste quinto capítulo confirmam um dos 
principais pontos do livro aqui resumido: o sistema partidário do 

Brasil no eleitorado tem, em grande parte do período após o regime 
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militar ditatorial, conformação muito mais coerente do que muitos 

pensavam. Para não-partidários, as afiliações partidárias dos 
candidatos não importam muito, se é que existem. 

Contudo, desde a redemocratização, cerca de metade dos 
eleitores brasileiros expressaram uma afinidade a favor ou contra 

um dos muitos partidos políticos do país. Para esses eleitores, o 
partidarismo constitui uma importante forma de identidade social. 

Como forma de pertencer a uma comunidade política 
específica, o partidarismo gerou fortes incentivos para apoiar os 

candidatos de “seus partidos”. Em contrapartida, os simpatizantes 
sempre se opõem a candidatos de partidos considerados rivais. 

É verdade: a maioria dos brasileiros divide seus votos em 
muitos partidos. Até os partidários frequentemente dividem seus 

votos. Eles fazem isso inevitavelmente, porque muitos partidos não 
oferecem candidatos para todos os cargos, começando pelo da 

presidência da República. No entanto, mesmo considerando todos 
os obstáculos informativos e institucionais colocados em seu 

caminho, o partidarismo ainda molda a escolha do voto.  

De fato, as atitudes partidárias positivas e negativas são 

importantes. Partidarismo positivo poderosamente aumenta a 
probabilidade de um eleitor escolher um candidato de sua afinidade 

ou o partido dele. O partidarismo negativo também pode moldar o 
comportamento da votação – mesmo se não sabemos em quem um 

antipartidário estará votando, a antipatia deles por um partido em 
particular pode reduzir bastante o conjunto de suas opções. 

O sexto capítulo complementa a análise detalhada do Brasil, 
realizada por Samuels e Zucco (2018), oferecendo uma perspectiva 

comparativa sobre o conceito de antipartidarismo. Antipartidários 
parecem existir em toda parte, em números maiores ou menores.  

Em média, os antipartidários somam cerca de um terço 
daqueles normalmente classificados como “não-partidários”. Sua 

presença é razoavelmente constante, ao longo do tempo, o que 
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significa o antipartidarismo não ser uma função de eventos, mas 

talvez atávica. Atavismo relaciona-se ao reaparecimento em alguém 
das características de um antepassado. Elas permaneceram 

escondidas por muitas gerações. 

De certa forma, as descobertas dos coautores são meramente 

sugestivas. Como no Brasil, internacionalmente, os antipartidários 
não têm uma composição demográfica distinta. Como reconhecem 

em termos de sua exploração do comportamento eleitoral no Brasil, 
é necessária uma pesquisa adicional para entender por que alguns 

eleitores desenvolvem apenas atitudes antipartidárias, enquanto 
outras se tornam partidárias positivas, e outros desdenham todos 

os apegos aos partidos políticos, sejam eles positivos ou negativos 
negativo. A expansão do evangelismo no Brasil foi a pista seguida 

em pesquisa posterior. 

De qualquer forma, ignorar as atitudes e o comportamento 

dos antipartidários pode significar uma perda significativa de 
informações para entender o comportamento do voto e as atitudes 

políticas. Suas descobertas confirmam ter encontrado no Brasil uma 
característica demarcada em termos do comportamento de voto dos 

antipartidários. Em particular, antipartidários puros apresentam 
comportamento de votação significativamente diferente dos não-

partidários. 

No mínimo, os resultados deste sexto capítulo sugerem os 

estudiosos deverem levar o antipartidarismo muito mais a sério do 
feito antes. Uma pesquisa adicional é necessária para caracterizar 

mais sua origem.  

Em particular, os resultados de Samuels e Zucco (2018) 

sugerem haver “variedades” distintas de antipartidarismo em 
diferentes contextos.  

• Em alguns países (Brasil ou México, por exemplo), o 
antipartidarismo é relativamente difundido e se concentra em 

!50



um dos principais partidos durante um período bastante longo 

de tempo.  

• Em outros lugares (por exemplo, França ou Suíça), o 

antipartidarismo consiste em antipatia por partidos 
relativamente pequenos e/ou ideologicamente extremistas,  

• Em outros casos (Nova Ze lând ia ou I r landa) , o 
antipartidarismo pode simplesmente ser uma função de qual 

partido o sujeito é filiado.  

A dinâmica comparativa do antipartidarismo está além do 

escopo deste capítulo, mas oferece motivos para muitas pesquisas 
futuras. 
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CONCLUSÃO 
FINAL: 
PARTIDOS, 
ELEITORES E 
DEMOCRACIA 
BRASILEIRA 

Segundo o livro, Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: 

Voting Behavior in Brazil (Cambridge University Press, 2018) de 
coautoria de David J. Samuels (University of Minnesota) e Cesar 

Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro), a sabedoria 
acadêmica convencional há muito pressupõe o partidarismo em 

massa ser fraco e imaterial no Brasil. Nele, as afinidades declaradas 
dos eleitores ou antipatias por esse ou aquele partido teriam pouco 

efeito sobre suas atitudes políticas e comportamento eleitoral, 
principalmente quando comparados com o peso de qualidades 
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pessoa is e o desempenho dos candidatos em cargos 

administrativos, seja em termos de gerenciar a economia, seja em 
fornecer serviços públicos.  

Essa visão é incorreta. Apesar do sistema partidário confuso 
do Brasil e de difíceis candidaturas de acordo com as voláteis regras 

eleitorais, tanto o partidarismo positivo quanto o negativo importam 
para grande parte ou pelo menos uma proporção substancial dos 

eleitores brasileiros. 

A maioria das pesquisas em Ciência Política se concentrou no 

partidarismo positivo, 

A Teoria da Identidade Social (SIT) nos ensina a antipatia de 

grupo externo pode, na rea l idade, d i r ig i r at i tudes e 
comportamentos mais do que qualquer afinidade em grupo. SIT 

sugere também as atitudes partidárias positivas e negativas não 
necessariamente espelharem um ao outro. Essas duas noções nos 

levaram a focar nos “dois lados da moeda” do partidarismo, em um 
esforço para entender melhor o sistema partidário no eleitorado 

brasileiro. 

O capítulo 2 mostra os observadores subestimarem a 

extensão do partidarismo no eleitorado do Brasil. Para cerca da 
metade dos eleitores do Brasil – os não-partidários – a sabedoria 

convencional é verdadeira: o partidarismo não desempenha 
nenhum papel na determinação de atitudes políticas ou 

comportamento de voto. No entanto, isso significa a outra metade 
ter atitudes partidárias positivas e / ou negativas, ou ambas.  

O capítulo 2 também mostra, desde os anos 80, a maioria das 
atitudes partidárias no Brasil gira em torno do PT, a favor ou contra, 

e demonstra a divisão entre petistas e antipetistas não poderem ser 
resumidos a aspectos sociológicos ou fatores demográficos ou 

diferenças de opinião sobre políticas importantes. Em vez disso, a 
divisão é um produto de visões normativas distintas sobre como a 
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política deve funcionar, particularmente, sobre o valor e o propósito 

da democracia. 

Os petistas apoiaram a democracia porque querem usá-la 

para trazer mudanças sociais e econômicas. Os antipetistas são 
meno s c omp rome t i d o s c om a d emoc ra c i a , d e sde a 

redemocratização defendida na gênese do PT, e temem mudanças 
sociais ou políticas. 

O capítulo 3 volta-se para a força relativa dos partidários com 
atitudes positivas e negativas no Brasil. Mostra o partidarismo 

positivo ser tão “limitado” como em outros lugares, particularmente 
para o PT, e revela os partidários positivos e negativos se 

envolverem em raciocínio motivado. Partidários positivos de bom 
grado ignoram fatos capazes de colocarem seu partido em uma 

posição negativa, enquanto partidários negativos interpretam os 
fatos de o partido detestado parecer suspeito política ou 

moralmente.  

O capítulo mostra também as opiniões políticas de petistas e 

antipetistas, mas não de outros brasileiros, serem facilmente 
manipuladas pela mera presença dos rótulos PT e PSDB anexados 

às diferentes posições políticas. Como em outros países, a pressão 
psicológica pela conformidade entre partidários positivos e 

negativos poderosamente molda suas atitudes políticas. 

Como surgiram essas atitudes partidárias? São intrigantes a 

ascensão do petismo e do antipetismo. A dificuldade em explicar o 
petismo é, ao contrário do partidarismo emergente em outros 

países, devemos explicar como surgiu onde nunca tinha existido um 
ID de partido autêntico – um caso partidário de alinhamento ao 

invés de realinhamento.  

O capítulo 4 explica como o PT deliberadamente estruturou 

sua organização partidária para combater as personalidades e 
incentivos antipartidários do sistema eleitoral do Brasil, envolvendo 
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ativistas na sociedade civil para cultivar ligações partidárias em 

massa.  

Apesar da regularidade da concorrência entre o PT e o PSDB 

em eleições presidenciais, o sistema partidário no eleitorado não 
segue esse padrão. O PT cultivou uma grande parcela de 

partidários, mas nenhum outro partido conseguiu o mesmo porque 
nenhuma outra parte escolheu a estratégia de marca adotada pelo 

PT. 

A explicação de Samuels e Zucco (2018) para a ascensão do 

antipetismo é ser uma irônica e não intencional consequência dos 
próprios esforços do PT para cultivar o petismo. Obviamente, o 

antipetismo não pode existir sem o petismo. O investimento do PT 
no cultivo de sua marca valeu generosamente em termos de ambos 

sentimento partidário e votos, mas no mar de siglas partidárias sem 
sentido ideológico ou programático do Brasil, também destacou o PT 

entre os eleitores repelidos por seus esforços. A ascensão do 
antipetismo é um caso de o PT ser vítima de seu próprio sucesso. 

O capítulo 4 também oferece uma explicação de por que o 
petismo entra em declínio em torno de 2014. Conforme a escola de 

Michigan, o partidarismo pode ser uma forma de identidade social 
profundamente mantida e amplamente imutável. No entanto, a 

noção de partidarismo como um registro corrente implica mesmo 
partidários fortes às vezes reavaliar sua participação militante à luz 

de novas informações. 

A última abordagem ajuda a entender o que aconteceu após o 

mau desempenho de Dilma no início de seu segundo mandato. Os 
argumentos e conclusões dos coautores sugerem sua má 

administração da economia ser relativamente mais importante em 
lugar do envolvimento do PT com a corrupção na explicação do 

declínio do petismo. 

A noção de partidarismo limitado também implica o recente 

declínio do PT não significar o desaparecimento completo do 
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partido. Embora os partidários às vezes alternam entre partidarismo 

e independência, eles raramente mudam sua lealdade para outro 
partido. Isso sugere muitos fatores ostensivos hoje podem ocultar 

os não-partidários de modo serem petistas latentes, desligados pela 
onda de sentimento antipartidário que varreu o país. 

Claro, ninguém pode prever o que o futuro trará. Se o PT 
desaparecer, então a questão é se o argumento de Samuels e Zucco 

(2018) pode fornecer alguma visão realista. Em combinação com 
um pobre desempenho no governo, a “diluição da marca” partidária 

é o principal fator de colapso de um partido.  

A exploração da ascensão e declínio do petismo sugere duas 

coisas. Primeiro, a diluição da marca pode aumentar a força do 
partido. Afinal, a moderação política pode atrair partidários 

repelidos pelo radicalismo. Há mais eleitores favoráveis à política de 
centro em lugar das margens extremistas. Em segundo lugar, a 

diluição da marca combinada com bom desempenho no governo 
pode melhorar a sorte eleitoral de um partido. 

Nos anos 2000, o PT abandonou muitos de seus 
compromissos programáticos e entrou em coalizões com partidos 

estranhos à sua ideologia socialdemocrata. Além disso, muitos 
líderes ficaram enredados em um enorme escândalo de corrupção 

de políticos durante o primeiro mandato de Lula. Isso parecia 
zombar do chamado “modo petista de governar”. 

No entanto, nada disso teve efeito sobre o número de 
petistas. De fato, o PT continuou ganhando adeptos durante toda 

essa década. A implicação é direta: sem a profunda recessão, 
durante o segundo mandato de Dilma, o petismo não teria 

declinado muito. 

O ponto é a diluição da marca não ser diretamente 

responsável pelo declínio. No entanto, Samuels e Zucco (2018) não 
estão dispostos a descartar completamente a importância de 

diluição da marca pelo declínio do PT. A diluição da marca pode 
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gerar uma recompensa de médio prazo em termos de cultivo de 

partidários.  

No entanto, após o modo da marca ser diluída, novos 

partidários podem ser atraídos para o partido por diferentes razões 
em lugar dos partidários mais velhos. Quando um partido fica mais 

moderado, os novos partidários a serem atraídos podem investir 
menos nos compromissos programáticos e serem mais responsivos 

ao desempenho do partido na administração governamental. A 
implicação é o partidarismo se arriscar em terreno diferente e 

instável e ser mais suscetível a declínio rápido. 

O partidarismo baseado no desempenho pode ser mais aberto 

à atualização da “Teoria da Contagem de Rodadas". Isso implicaria 
a diluição da marca ser indiretamente responsável pelo declínio do 

PT. 

Tendo explicado as origens, o significado e o fluxo e refluxo do 

partidarismo no Brasil, o capítulo 5 volta à questão do impacto de 
fatores positivos e partidarismo negativo no comportamento do 

eleitor. A sabedoria convencional sugere “comida na mesa, prestígio 
pessoal e desempenho governamental” serem os principais fatores 

capazes de moldarem a escolha do voto para a maioria dos cargos 
no Brasil. Diante disso, a maioria dos eleitores divide seus votos. 

O capítulo 5 mostra essa interpretação ser insuficiente. Por 
cerca de metade (às vezes mais, às vezes menos) dos eleitores 

brasileiros, tanto positivos quanto com atitudes partidárias 
negativas moldam o comportamento do voto, para cima e para 

baixo. 

Apesar da complexidade do sistema partidário e dos 

desincentivos do sistema eleitoral para cultivar um voto partidário, 
o partidarismo positivo drasticamente aumenta a probabilidade de 

um eleitor escolher um candidato de seu partido, enquanto o 
partidarismo negativo funciona poderosamente na direção contrária. 
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Finalmente, no capítulo 6, os coautores mostram a noção de 

partidarismo negativo pode variar através de contextos políticos. 
Embora o Brasil pareça ter um número relativamente alto de 

antipartidários, a participação de partidários puramente negativos 
em diferentes países – indivíduos sem apegos partidários positivos, 

ao não gostar de nenhum partido específico – são, em média, cerca 
de 10%. Além disso, apesar da mudança considerável na estrutura 

dos sistemas partidários em todo o mundo e no suposto declínio na 
intensidade de sentimento partidário nas últimas décadas, a relação 

entre o número de partidários negativos e o impacto do sentimento 
antipartidário parece ser bastante constante. 

O partidarismo negativo em uma ampla amostra de países 
tem um forte impacto no comportamento de votação. As conclusões 

aqui, reconhecidamente preliminares, no mínimo sugerem a 
necessidade de pesquisas adicionais sobre a natureza e o impacto 

de atitudes partidárias negativas. 
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IMPLICAÇÕES 
DAS 
DESCOBERTAS 

Na conclusão do livro, Partisans, Antipartisans, and 

Nonpartisans: Voting Behavior in Brazil (Cambridge University 
Press, 2018) de coautoria de David J. Samuels (University of 

Minnesota) e Cesar Zucco (Fundação Getúlio Vargas, Rio de 
Janeiro), eles apresentam as implicações de suas descobertas. 

1. QUESTÕES DE PARTIDARISMO 

O ponto principal pode ser resumido sucintamente: o 

partidarismo pode importar, mesmo em um país onde poucos 
esperam acontecer isso. Desde a redemocratização, às vezes, mais 

da metade dos eleitores brasileiros mantêm valores e atitudes 
partidárias positivos e / ou negativos, e esses sentimentos não são 

epifenomenais – elas moldam a avaliação do desempenho 
presidencial, das políticas públicas e dos candidatos a cargos. No 

entanto, também é verdade, para cerca de metade dos eleitores 
brasileiros, o partidarismo não importa e nunca importou. 
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Além disso, no momento da redação deste livro, o sistema 

partidário brasileiro estava em pior situação em sua forma face ao 
normal. O PT estava em declínio, mas outros partidos dificilmente 

estavam se saindo melhor porque o escândalo da perseguição 
pol í t ica, real izada pela Operação Lava Jato, revelava 

persistentemente novas maneiras de corrupção terem alimentado 
todo o sistema político. Por volta de 2017, conforme observado no 

Capítulo 1, as opiniões dos eleitores brasileiros sobre os partidos e 
suas políticas atingiram “o fundo do poço”, o mais baixo da região 

latino-americana. 

O fluxo e refluxo do partidarismo em massa no Brasil desde os 

anos 80 revela um paradoxo. O país pode ter partidos fortes no 
eleitorado, mas o padrão parece ser uma fraqueza relativa. Não há 

nada natural em haver um sentimento partidário forte no 
eleitorado, em qualquer país, mais ainda no Brasil.  

O forte partidarismo em massa requer deliberação e 
investimento sustentado das elites partidárias. As eleições e o ato 

de governar o Brasil se dá por instituições incentivadoras de os 
partidos terem uma abordagem menos programática e mais 

personalista. Essa abordagem serve para cultivar vínculos com os 
eleitores, mas (como revelam os escândalos de corrupção) atenua a 

responsabilidade eleitoral.  

Depois de tudo, “Política” parece ser apenas a relação entre 

“comida na mesa e prestígio” para maioria dos candidatos – exceto 
os do PT e do PSDB. Para estes, "Partidarismo" também é 

importante. 

Este livro começou observando uma crença central da ciência 

política: democracia é impensável sem partidos políticos. A maioria 
dos estudiosos assume um sistema partidário coerente é 

normativamente uma coisa boa sob a perspectiva dos eleitores. Os 
partidos políticos desempenham um papel fundamental na 

promoção da congruência entre as opiniões dos cidadãos e as 
políticas governamentais – e um sistema com pouca congruência 
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distorce o conceito de representação e não pode ser considerada 

uma democracia de alta qualidade.  

Essa é a raiz da crítica normativa a partidos clientelistas. Seu 

sucesso se baseia na distribuição contingencial de benefícios 
privados direcionados – uma noção reduzida do conceito de res 

publica - em vez de bens públicos universalistas. 

Na medida em que os partidos adotam posições políticas 

claras, os eleitores podem fazer escolhas mais bem informadas 
sobre assuntos públicos e pode pressionar as autoridades eleitas 

quando o desempenho cai para um baixo nível. Um sistema 
partidário forte no eleitorado torna possível a definição de 

qualidades da democracia: representação e responsabilidade. 

Desde a transição para a democracia nos anos 80, o Brasil 

tem sido apresentado como fosse um garoto-propaganda para o 
mal-estar provocado por partidos fracos junto ao eleitorado. A 

evidência neste livro sugere os políticos brasileiros poderem criar 
partidos fortes, mas poucos têm muito interesse em fazê-lo. 

Por exemplo, seus resultados sugerem o partidarismo do 
PSDB ser quase tão forte como petismo para seus próprios 

partidários. Mas continua sendo um fato os líderes do PSDB não 
investirem muito no fomento do apego generalizado às suas causas 

partidárias. Somente o PT promoveu fortemente sua marca de 
partido e, no seu ponto alto, o petismo moldou as atitudes e o 

comportamento de voto de milhões de brasileiros. 

Petismo define as opções de política e votação para muitos 

eleitores brasileiros: a favor ou contra. A competição entre o PT e o 
PSDB pela presidência entre 1994 e 2014 deu ao sistema partidário 

um verniz de coerência. 
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2. QUESTÕES NEGATIVAS SOBRE PARTIDARISMO 

A ascensão do petismo foi acompanhada pelo surgimento de 

um número massivo de antipetistas no eleitorado. Se alguém está 
trabalhando, de acordo com a Escola Michigan, vendo partidarismo 

como o “motor imóvel”, ou a Escola Rochester, onde o partidarismo 
é uma “reavaliação contínua”, quase todos nós acadêmicos 

assumimos, quando dizemos "partidarismo", querer dizer 
partidarismo positivo. 

Contudo, como os coautores deixam claro, as atitudes 
partidárias negativas podem importa muito também. Eles podem 

emergir independentemente de um apego partidário positivo, como 
a maioria dos antipetistas: eles não têm sentimentos positivos por 

qualquer partido político. E, como exemplos de todo o mundo 
revelam, o impacto do partidarismo negativo dificilmente é 

exclusivo do Brasil.  

Futuras pesquisas sobre novas democracias na América Latina 

provavelmente revelarão muito maior coerência entre atitudes 
políticas e comportamento na hora do voto. Será distinto do 

observado por muitos autores no passado, se incluirmos tanto o 
partidarismo positivo quanto o negativo como item de pesquisa. 

3. AVALIAÇÕES DE FORMAS DE PARTIDARISMO 

O livro aqui resumido (e traduzido) tem outra implicação, 

talvez ainda mais importante, para compreender o passado e o 
futuro potencial da política brasileira. A maioria dos observadores 

aceita as qualidades e desempenho do candidato no cargo pesarem 
fortemente para as decisões de voto da maioria dos brasileiros. A 

“questão de votar certo” é importante até certo ponto para esses 
eleitores. As descobertas do livro sugerem, para uma grande faixa 

do eleitorado, o próprio partidarismo pode moldar as avaliações dos 
eleitores sobre as qualidades dos candidatos, do desempenho dos 

políticos em cargos e das políticas públicas. 
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Para brasileiros com atitudes partidárias positivas e / ou 

negativas, não existe nenhum “fato objetivo” sobre o desempenho 
do partido ou candidato, ou sobre a economia ou outras questões 

importantes. Tudo é filtrado através da lente do partidarismo. A 
endogeneidade de atitudes e percepções sobre o partidarismo é 

uma das descobertas mais poderosas de pesquisas recentes. As 
evidências apresentadas sugerem isso também ser como as coisas 

funcionam para muitos eleitores brasileiros. 

Os partidários e não-partidários brasileiros diferem de 

maneira crucial: o primeiro usa “óculos de proteção” para filtrar as 
informações, para seu partido sempre ser visto com boa aparência. 

Para partidários negativos, o processo funciona ao contrário: os 
“óculos” sempre lançam um partido detestável sob uma luz 

negativa. “Óculos de proteção” são uma metáfora da maneira como 
o partidarismo muda a psicologia individual. 

Manter uma identidade social é importante para o senso de 
valor próprio. Assim, os partidários têm incentivos psicológicos para 

apoiar seu grupo e rejeitar informações adversas. Os partidários 
tendem a seguir um atalho de informações para adotar a posição de 

seu partido como fosse originalmente sua, em vez de se envolver 
na tarefa cognitivamente mais difícil do raciocínio crítico. 

Esse insight da Teoria da Identidade Social tem implicações 
poderosas para entender a política brasileira. Mais importante, 

sugere as atitudes partidárias e o comportamento político não 
poderem ser inferidos diretamente de indicadores empíricos 

“objetivos” da economia, por exemplo, “comida na mesa” recebida 
pela comunidade, ou das qualidades ou do desempenho pessoal dos 

candidatos na administração pública. Para uma grande pluralidade 
de eleitores brasileiros, o partidarismo poderosamente molda 

percepções políticas além de “comida, prestígio e reputação”.  

Dentro desse efeito, o partidarismo muda as atitudes e 

percepções políticas dos indivíduos quanto ao desempenho 
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histórico. Além disso, torna suas atitudes mais univalentes e menos 

maleáveis. 

Esse é um lado mais sombrio do partidarismo para a 

democracia, pois implica os partidários estarem dispostos a ignorar 
a “realidade”. Isso não é um bom auguro sobre a responsabilidade 

da defesa democrática, por exemplo. 

4. PARTIDARISMO > PERSONALISMO 

As descobertas do livro também informam a questão de como 

interpretar o discurso de Lula em suas duas vitórias eleitorais. Isso 
não é meramente uma questão de importância histórica, como 

também por Lula continuar a desempenhar um papel fundamental 
na política brasileira. Deixa uma pergunta em aberto sobre o futuro 

do PT. Os coautores estão menos interessados em saber por qual 
razão Lula conquistou mais votos face a seus adversários em 2002 

e 2006.  

Na realidade, Lula ganhou muito mais votos se comparado ao 

seu partido na eleição legislativa ocorrida em paralelo. A razão é 
óbvia – muitos não-petistas votaram a favor de Lula, mas depois 

votaram em candidatos de outros partidos nas eleições para 
deputados e senadores.  

A razão pela qual eles dividiram seus ingressos também é 
simples: o partidarismo não é o mesmo – conceitualmente e em 

termos de importância no mundo real – como o personalismo. O 
lulismo tem sido uma força poderosa na política brasileira, mas o 

número relativo de lulistas e petistas sugere os fatores associados 
ao primeiro são distintos daqueles associados ao último. Mais 

importante ainda, contra a opinião de André Singer (2009), o 
lulismo não é e nunca foi uma forma de identidade social, enquanto 

petismo era e para muitos ainda é. 

Além disso, não há evidências de a ascensão do lulismo 

incorporar uma duradoura transformação das preferências dos 
eleitores ou realinhamento do sistema partidário. Quase todos os 
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petistas têm uma opinião elevada de Lula, mas relativamente 

poucos de todos os que gostam de Lula têm um forte apego ao PT. 
A diferença entre lulismo e petismo representa um problema sério 

para o PT. Continua sendo uma questão em aberto se o partido 
pode sobreviver sem Lula.  

Argentina tem “peronismo sem Perón”, mas o peronismo foi (e 
é) algo mais além da personalista afinidade pelo próprio Perón. 

Sinaliza apego a uma ideia partidária e importa pouco se essa ideia 
permanece hoje com envolvimento a uma estrutura organizacional 

partidária.  

O lulismo não é nenhuma dessas coisas, mas petismo é. Se o 

PT conseguir sobreviver e prosperar no futuro, não será por causa 
de Lula. Será por causa do trabalho duro de ativistas do partido 

para envolver os brasileiros nas suas bases e mostrar a eles a 
motivação para eleger membros do partido para o cargo pretendido 

pode efetivamente mudar suas vidas para melhor. 

5. O PARTIDARISMO COMPLICA A GOVERNANÇA 

O partidarismo é importante de várias maneiras importantes 
no Brasil, mas como visto anteriormente, suas consequências 

podem não ser tão uniformemente positivas como a teoria 
democrática assume. Por um lado, a ascensão do PT foi associada 

com uma consequência imprevista: aumento da polarização política 
entre brasileiros politicamente engajados e informados, entre 

petistas e antipetistas.  

Isso ecoa o que aconteceu nas últimas décadas em Estados 

Unidos, onde cada vez mais eleitores se sentem fortemente 
apegados ao “seu” partido e sentem uma forte aversão pelo outro 

partido do bi-partidarismo na prática de segundo turno. Não há 
conexão causal necessária entre partidos fortes no eleitorado e 

polarização política.  
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Casos históricos da década de 1930, na Alemanha, além da 

década de 1960/70, no Chile, sugerem pelo menos uma forte 
correlação. A maioria dos estudos contemporâneos ignora esse lado 

sombrio do forte partidarismo, talvez por causa do domínio da 
narrativa de “declínio partidário” em pesquisas políticas 

comparativas. 

A experiência do PT também sugere, sob o presidencialismo, 

as questões programáticas partidárias com amplo apoio de 
militantes podem enfrentar um difícil desafio de implementação face 

às alianças para criar uma base governista no Congresso Nacional. 
Apesar dos benefícios trazidos ao PT pelo cultivo do partidarismo 

em massa, o partido acabou abusando da boa fé de seus apoiadores 
haviam depositado nele desde sua fundação.  

Obviamente, o crescimento do partidarismo para o PT foi 
insuficiente amarrar o partido aos seus princípios programáticos. De 

fato, o crescimento petismo pode ter colocado o PT em uma 
situação difícil justamente no momento quando Lula precisava de 

flexibilidade para formar uma coalizão governante. 

O presidencialismo cria “separação de propósito” entre os 

“ramos executivo e legislativo” de um partido político. O 
presidencialismo aumenta os incentivos à busca de votos no “ramo 

executivo” de qualquer partido capaz de nomear um candidato 
credível para presidente e, ao mesmo tempo, compromete os 

incentivos à busca de políticas estabelecidas pelo “ramo legislativo” 
desse mesmo partido, em comparação com um partido em um 

sistema parlamentarista. 

A razão não é porque um candidato à presidência para se 

eleger é improvável ser apenas o candidato de um só partido. 
Nenhum tem apelo amplo o suficiente para chegar ao segundo 

turno de uma eleição presidencial majoritária, isoladamente, 
embora a pressão para moderar do discurso seja real com o fim de 

ampliar o número de eleitores apoiadores da candidatura.  
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Os incentivos dessa natureza claramente empurraram o PT 

em direção ao centro político. Em uma situação multipartidária, 
maior é a diferença entre o total de votos para presidente e o total 

de votos do seu partido nas eleições legislativas, quanto menor for 
a congruência nas bases de apoio eleitoral entre os dois “ramos” de 

um partido. O presidente eleito pode sentir representar um amplo 
eleitorado, enquanto os legisladores do partido podem sentir 

incentivos mais fortes para permanecer fiel à base programática do 
partido. Esta é a raiz da “separação de propósitos” – diferentes 

ramos de um único partido podem ter diferentes objetivos políticos. 

Embora os observadores tenham destacado por muito tempo 

a natureza plebiscitária do Poder Executivo sob a separação de 
poderes, todos os presidentes brasileiros sabem não poderem 

governar sozinho, embora alguns tenham descoberto esse fato da 
maneira mais difícil. Candidatos presidenciais sérios, no Brasil, 

constroem coalizões multipartidárias amplas não apenas para 
vencer a eleição, mas porque uma vez a eleição tenha se encerrado, 

eles precisarão desses partidos para governar. Quanto menor o 
partido do presidente, maior será a coalizão governante.  

Presidente eleito por partidos ideologicamente moderados ou 
abrangentes, como o PSDB, considerou o processo de construção de 

coalizões relativamente mais fácil do que os presidentes eleitos por 
partidos programáticos como o PT. Os deste acharam seu próprio 

partido resistente a ceder cargos de gabinete a parceiros da 
coalizão.  

Conforme o conceito de “separação de propósitos”, a 
governança da coalizão geralmente coloca presidentes e seus 

próprios partidos em desacordo – com o partido saindo 
inevitavelmente como o perdedor, porque não pode entrar em 

oposição com a credibilidade governamental. Os presidentes podem 
ter de “andar a todo vapor”, indo além de seu próprio partido, 

forçando-o a desistir de um pedaço do governo tanto cobiçado. Se 
não for assim, como Lula e Dilma descobriram, a governança sofre 
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forte pressão do Congresso e da “grande mídia” brasileira, aliada 

com certos partidos da ordem dominante. 

Em resumo, partidos programáticos como o PT são pegos em 

um lugar difícil para estar sob o presidencialismo multipartidário, 
quando enfrentam incentivos para se aliar, inclusive com o 

pagamento de campanhas de outros partidos sem afinidade 
ideológica. Para expandir a base do partido, eles são incentivados a 

cultivar o partidarismo, dada a relativa falta de recursos e uma 
vantagem comparativa em termos de poder contar com ativistas 

motivados e engajados.  

Na medida em que essa estratégia produz frutos, o mesmo 

partido enfrenta incentivos para assumir compromissos com aliados 
nas arenas eleitoral e governante. Tais pressões, paradoxalmente, 

pode minar a natureza programática do partidarismo. 

O PT continuou a atrair partidários durante a presidência de 

Lula, mas quando o desempenho do governo diminui, o apoio 
evapora-se. Petistas, cujo partidarismo foi “ativado” após 2002, 

podem ser vistos como “fãs de bom tempo”.  Seu partidarismo pode 
ser limitado, conforme discutido no Capítulo 2, dependendo 

relativamente mais da percepção do desempenho administrativo de 
seu partido em vez de seus princípios programáticos ostensivos.  

A percepção dos partidários “hard-core” sobre desempenho do 
partido em cargo governamental pode ser relativamente imune aos 

fatos desabonadores, mas os partidários de “tempo bom” podem 
estar mais dispostos a remover seus “óculos de proteção” – e ver o 

mundo como ele realmente é. Partidos como o PT podem cultivar o 
partidarismo em massa popular sob condições desfavoráveis, mas 

seu sucesso traz sempre novos desafios. 
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6. LIMITES DO PARTIDARISMO NO BRASIL 

Embora o partidarismo possa e tenha tido grande importância 

na política brasileira, também é importante destacar os limites do 
argumento de Samuels e Zucco (2018).  

Depois do declínio do PT, o sistema partidário brasileiro no 
eleitorado pode ter perdido uma boa razão de lidar com qualquer 

coerência já obtida anteriormente. Mesmo durante o auge, a 
influência do sistema partidário brasileiro no eleitorado nunca se 

estendeu muito além do eixo PT / PSDB, somados aos antipetistas. 
O partidarismo para o PMDB importou menos, desde o fim da 

década de 1980, e poucos outros partidos já registraram grandes 
números de partidários.  

Afinal, para a maioria dos eleitores, o comportamento eleitoral 
nunca foi partidário. Em vez disso, fatores não-partidários – a 

“comida na mesa, reconhecimento personalista e desempenho 
governamental” da sabedoria convencional – foram e permanecem 

decisivos. 

O s e l e i t o r e s d o B ra s i l d i f i c i l m e n t e p o d e m s e r 

responsabilizados por sua má opinião sobre os partidos. Daí sua 
relutância em sentir qualquer tipo de conexão com qualquer 

partido. 

O sistema partidário brasileiro permanece extremamente 

fragmentado e caracterizado por descontinuidade considerável, por 
muitos partidos desapareceram, com outras pessoas no comando e/

ou alteração de seus nomes. A aparente falta de interesse de 
políticos em diferenciar claramente seus partidos de outros significa 

uma imensa lista de partidos atualmente ocupando assentos na 
Câmara dos Deputados. 

Até especialistas são incapazes de dizer com certeza o que a 
maioria deles representa, se representam alguma coisa além da 

possibilidade de ganho pessoal de seus dirigentes e candidatos. 
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A alta fragmentação e a opacidade programática dificultam a 

maioria dos eleitores conceber os partidos como entidades distintas, 
distinguir suas propostas de políticas e decidir de quais gostam e de 

quais não gostam. A maioria dos eleitores não consegue nem 
identificar quais partidos estão no governo e na oposição. 

Os eleitores sabem a quem culpar quando há uma recessão 
ou um enorme escândalo, pelo menos nas eleições presidenciais. 

Mas o presidente é apenas uma peça sobre o complexo sistema 
político do Brasil. Os obstáculos são maiores para eleitores levar em 

conta o desempenho de outros ministros representantes partidários. 
Para a maioria dos eleitores, personalidades ou “celebridades”, e 

não partidos, continuam a dominar. 

O partidarismo é “uma faca de dois gumes” para a 

democracia. Sem um sistema partidário forte no eleitorado, a 
representação e a prestação de contas sofrem. No entanto, um 

forte partidarismo também pode gerar um aumento da polarização. 

Em qualquer caso, o presidencialismo pode minar atitudes dos 

partidários programáticos. É difícil achar um “ponto de equilíbrio” 
ideal, onde há alguma coerência do sistema partidário junto ao 

eleitorado, mas onde também os eleitores expressam uma boa 
ambivalência partidária, ou seja, eles são criticamente leais ao seu 

partido. Eles não usam “óculos partidários”, pois são livres para 
atualizar suas avaliações e se envolver no raciocínio essencial para 

ser um eleitorado democrático. 
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EVANGELISMO 
E 
ANTIPETISMO 

Malu Delgado (Valor, 17/12/2019) fez uma entrevista 

para reflexão política. Tem quase metade da população brasileira 

“despolitizada”: ela não é petista nem antipetista. Eles votam com o 

afeto em valores morais ou de acordo com o estado da economia. 

Preocupado em identificar antipatias partidárias, e não 

necessariamente as simpatias, como captam os institutos de 

pesquisa do país, o cientista político Cesar Zucco, da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (Ebape)/

Fundação Getúlio Vargas, no Rio, pesquisa em detalhes o 

antipetismo. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, Zucco, ex-

professor titular em Princeton, explica as conclusões recentes a 

partir da atualização de estudos antes usados como fontes 

primárias do livro escrito em coautoria com o professor David 

Samuels e lançado em 2018: 
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Com base em micro dados de pesquisas do Datafolha e Ibope, 

e sobretudo em surveys acadêmicos, os pesquisadores concluíram: 

de 1989 até aproximadamente 2014, os petistas e os antipetistas 

eram grupos com grande semelhança sociodemográfica. A partir 

desta data, no entanto, antipetistas se tornam mais ricos e mais 

escolarizados. 

A diferenciação crucial vem em 2018, com a predominância 

de evangélicos entre os antipetistas, conclusão mais recente 

comprovada por Zucco. “A coalizão antipetista é a dos mais ricos, 

mais escolarizados e também evangélicos.” Questionado se o 

crescimento gradual do antipetismo inviabilizaria uma vitória 

eleitoral do PT nos próximos anos, Zucco acha tudo depender da 

economia e da capacidade do Partido dos Trabalhadores tentar fazer 

alianças com o heterogêneo universo das igrejas evangélicas.  

A seguir, faço comentários sobre os principais trechos da 

entrevista. 

Cesar Zucco fez um trabalho “quase arqueológico” de levantar 

pesquisas desde 1989 para obter algumas informações sobre o 

universo de antipetistas e petistas. Certamente o resultado eleitoral 

– o percentual dos votos válidos no segundo turno da eleição 

presidencial entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, em 2018, 

(55% x 45%) – é diferente de qualquer definição de petismo/

antipetismo.  

O primeiro ponto, abordado no citado livro, é o antipetismo 

não ser um fenômeno recente. Há pessoas não optantes ao dizer 

“eu não gosto do PT” desde a origem do PT.  

Partisans, Antipartisans, and Nonpartisans: Voting Behavior in 

Brazil
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Comentário: esse discurso de ódio pode ser por razão 

ideológica apriorística. Por exemplo, membros da casta dos 

militares foram hostis a fim de privilegiaram seus status e/ou 

privilégios alcançados durante o regime ditatorial (1964-1984). Era 

seu estertor, pois o PT foi fundado em fevereiro de 1980, há quase 

40 anos. O ódio pode ser também por conflito de interesses em 

função da assunção da luta de classes binária como bandeira-de-

luta, tipo “Partido é o dos Trabalhadores, o resto é burguês”. A casta 

dos mercadores e seus apoiadores – castas dos militares e dos 

oligarcas governantes – se sentiram hostilizados desde a origem do 

PT. 

Houve momento, nos anos 90, quando havia mais antipetistas 

se comparado com o número petistas (ver gráfico).  

 

Comentário: Entre 1994 e 1998, o governo FHC recebeu 

apoio da maioria da população por conta do Plano Real de 

estabilização inflacionária. Líderes do PT fizeram críticas na 
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“contramão da história”, isto é, ao contrário do desejado por sua 

base social popular. 

Em outros momentos, como em 2012, tem um pico do 

petismo. Houve uma queda grande com o impeachment da Dilma 

[Rousseff].  

Comentário: Em 2012, houve a “Cruzada da Dilma” contra 

os juros altos, as altas tarifas de energia elétrica e o preço da 

gasolina em alta pela elevação da cotação do barril de petróleo. Sua 

avaliação chegou a 65% de apoio antes do choque de oferta 

inflacionário (quebra de safra por seca) e elevação dos juros pelo 

Banco Central em abril de 2013. Em junho de 2013, explodiram as 

passeatas (“queremos padrão FIFA” sem aumento de 20 centavos 

na passagem de ônibus) e a direita “saiu do armário” depois de 30 

anos. 

O petismo ainda se recupera com a queda do desemprego ao 

menor nível histórico e ganha por pouco a reeleição de 2014, 

apesar do 7X1. Dilma comete um estelionato eleitoral ao tentar 

protelar o golpismo pela aliança com a casta dos mercadores-

financistas: o economista neoliberal Joaquim Levy foi uma indicação 

aceita no lugar o presidente do Bradesco para ministro da Fazenda.  

Afastou sua base quando era necessário um contragolpe em 

bem-estar social para enfrentamento político-ideológico da direita já 

organizada nas ruas e pregando o golpe com apoio de um “locaute” 

empresarial. Grandes empresas não-financeiras sofriam o “efeito 

Lava-Jato” e o choque de juros (14,25% aa durante 15 meses) 

sobre o alto grau de endividamento bancário. 

O antipetismo retorna forte em 2018. Para Cesar Zucco, “isso 

é um processo de longo prazo, não apenas da dinâmica eleitoral”. 

Juntou dados detalhados para deduzir: “o significado de antipetismo 

vem mudando com o tempo”. 
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Segundo Zucco, “nos anos 90, o antipetismo era algo ligado a 

‘medo da baderna’. Com o mensalão, em 2005/2006, passou a ser a 

relação com corrupção. Agora, estamos tentando descobrir o que é. 

Embora seja um fenômeno crescente, desde a origem do PT, o 

antipetismo passa a ter encarnações diferentes. A parcela do 

eleitorado identificada com um lado ou com o outro vem crescendo. 

Em 1990, 12% das pessoas eram petistas ou antipetistas. Em 2018 

esse número chega a 45%”.  

Os votos válidos segundo turno (55% + 45%) significaria 

100% das pessoas seriam ou petistas ou antipetistas, o que não é 

verdade para Zucco. “Há uma porcentagem grande ou de petistas 

ou de antipetistas. No Brasil hoje não tem nenhum outro grupo que 

se compare a esses dois em termos de tamanho. Mas estamos 

falando de, provavelmente, no máximo 50% do eleitorado, com a 

combinação dos dois. Não diria, portanto, o resultado de 55% X 

45%, da eleição, refletir, necessariamente, antipetismo e petismo”. 

A polarização eleitoral (e afetiva) está crescendo. “Antes de 

2014, embora existisse grande porcentagem de pessoas petistas e 

antipetistas, a gente não via a radicalização dessa diferença. Por 

exemplo: há coisas estáveis ao longo de todo o tempo, quando a 

gente olha os surveys desde 1989. Desde o início, petistas tendem 

a apoiar mais a democracia do que antipetistas. Isso é estável”. 

“Ambos os grupos, tanto petista quanto antipetista, têm mais 

interesses em política em lugar dos não-partidários. Há leve 

predominância de petistas participando de sindicatos, associações e 

ativismo, em geral. O que também é estável ao longo do tempo”.  

Comentário: Poucos brasileiros militam em causa social. 

Parece predominar, na pobre população brasileira, inclusive pela 

falta de educação, informalidade e elevada subutilização da força do 
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trabalho, uma despolitização e/ou um pragmatismo individualista, 

tipo “como eu e minha família podemos nós virar”, para sobreviver?  

Há uma grande divergência na avaliação do Lula: os petistas o 

têm sempre em altíssima conta e os antipetistas em baixíssima.  

Comentário: Este é um dado interessante para ser aberto e 

localizado. Provavelmente, por conta de preconceito, há diferença 

regionalista entre o Nordeste e o Sul. O “culto à personalidade” 

encanta parte da esquerda quase como o culto a Jesus Cristo 

absorve os cristãos. Para esses, a dissidência ao seu culto é “coisa 

do diabo”... 

Zucco salienta algo visível a olho nu: a idade. Os petistas 

estão envelhecendo, por conta da maioria pertencer à geração 

baby-boom rebelde, isto é, adolescente nos anos 60. O Partido dos 

Trabalhadores não se renovou no mesmo ritmo, inclusive por conta 

das mudanças no mercado de trabalho de assalariado para 

“pejotizado” (CPF para CNPJ).  

Obviamente, “em 1989 eram em média muito mais jovens em 

relação aos não-partidários e agora são mais velhos. Os petistas 

eram proporcionalmente mais homens, e hoje são igualmente 

homens e mulheres. Os petistas sempre foram menos brancos, 

mais pardos e pretos em comparação com os não-partidários. Estes 

sempre foram [percentualmente] mais brancos”.  

Comentário: Correlação não é causalidade. Mas, em média, 

a etnia branca possui mais privilégios sociais. Nela se encontra a 

chamada “elite branca” antagonizada pelo PT. Este sempre batalhou 

pelo feminismo, antirracismo, contra a homofobia... E até pela 

ecologia, com uma dúvida existencial, entre ela e a miséria – ou 

desenvolvimentismo. 

Zucco analisa: “é interessante isso, mas, até 2002, corrupção 

não era um problema. Em 2006 e 2010 os dois grupos passaram a 
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dizer corrupção ser um problema. Só́ a partir de 2014 a corrupção 

passou a ter diferenciação grande entre os dois grupos. Se você ̂

pergunta para antipetistas se corrupção é um problema, eles vão 

dizer ‘sim’, quase todos. Os petistas vão dizer ‘não’. Tem a mudança 

de idade, demográfica, e percepção de corrupção”.  

Comentário: Com o gradativo afastamento histórico das 

“paixões exacerbadas” do momento, vai ficando claro: o “grande 

erro” foi as lideranças do PT terem se aliado com outras lideranças 

políticas para “jogar conforme as regras” então predominantes no 

jogo político-eleitoral brasileiro: financiamento empresarial em 

“processo de toma-lá-dá-cá” – e pessoa física embolsar o “resto de 

campanha”. Quando sua nomenclatura se descolou de sua base, isto 

é, dos núcleos de base organizados espontaneamente por grupos de 

militantes, a bandeira-de-luta de inclusão social significou para 

alguns membros de sua vanguarda um enriquecimento pessoal. 

Bom salientar: nem todos se locupletaram tal como os caciques dos 

demais partidos com pequena tribo. Alguns. 

Zucco salienta: “de 2014 para 2018 mudou muito a relação 

renda e educação. Os dois grupos eram parecidos, petistas e 

antipetistas. Ambos eram mais ricos, mais bem-educados 

[escolarizados] em comparação com os não-partidários do Brasil, 

isto é, a maioria da população. Hoje, os antipetistas são bem mais 

ricos e bem mais escolarizados.  

Em 1989, a proporção de petistas de alta renda era quase 

40%. E mais ou menos também 40% de alta renda eram 

antipetistas. Em 1994, 2002, 2006 eles ainda são muito parecidos. 

Em 2002 começam a se separar. Mas a partir de 2010, os 

antipetistas vão ficando cada vez mais ricos e mais escolarizados. 

Em 2014 e 2018, os petistas começam a ficar mais parecidos com 

os não-partidários, enquanto os antipetistas são mais escolarizados. 
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Agora, o que mais me impressionou é a religião” (ver gráfico 

abaixo). 

 

Quanto a essa correlação entre a religião evangélica e a 

polarização petismo x antipetismo, Zucco diz: “não tinha diferença 

nenhuma em 2002, 2006, 2010. Em 2014 havia pouca diferença 

entre os dois grupos: os petistas eram um pouco menos evangélicos 

se comparados aos antipetistas, mas ninguém destoava muito da 

média dos não-partidários. Todos os grupos eram mais ou menos 

iguais. Em 2018 acontece uma diferença enorme. Tem um número 

muito grande de evangélicos entre os antipetistas. Muito mais alto 

do que o de petistas. E também, pela primeira vez na história, 

acontece a identificação com a direita”.  

Comentário: nitidamente, na campanha eleitoral, os líderes 

da casta dos sabidos pastores evangélicos se descolam da aliança 

socialdemocrata entre a casta dos sábios e a casta dos 

trabalhadores. Destacadamente, seus “partidos-de-aluguel” tinham 
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interesse pecuniário de viabilidade eleitoral e de marketing direto 

com candidato oportunista em termos políticos-corporativos-

religiosos. O capitão reformado sempre se mostrou disposto a 

abraçar a causa de costumes sociais conservadores mais Teologia 

da Prosperidade para a conquista de benesses para seu clã militar. 

Ele representa os interesses corporativos das bancadas temáticas 

da bala, da bíblia e do boi: BBB. 

Zucco destaca o fenômeno do “evangelismo da Barra da 

Tijuca”: “o interessante, no geral, é o seguinte: os antipetistas são 

mais escolarizados, agora, e proporcionalmente mais ricos. Mas 

também são proporcionalmente os mais evangélicos. Em geral, os 

evangélicos estão concentrados em populações mais pobres. Há 

bastante contradição nisso, é uma coalizão antipetista estranha. 

Antes, do ponto de vista sociodemográfico, eram pessoas dos 

mesmos grupos. A partir de 2014, há uma modificação 

sociodemográfica nesta polarização. Ela faz a coalizão antipetista 

dos mais ricos, mais escolarizados e também evangélicos. A 

oscilação de renda e educação começa a aparecer só em 2014.  

A questão dos evangélicos é um ingrediente trazido nos 

últimos dois anos. Entre os mais ricos, a proporção de antipetistas 

chega a quase 60% na eleição, depois caiu. Entre os brancos, cerca 

de 45%. Entre evangélicos, chegou a quase 50% – e vem caindo. 

Houve uma polarização muito forte uma semana antes da 

eleição” (ver gráfico). 
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Para Zucco, “a polarização eleitoral entre petistas e 

antipetistas, no sentido quem gosta do PT e quem não gosta do PT, 

acontece e aumenta desde 1989. Porém, eram pessoas mais ou 

menos parecidas, do mesmo nível social e mesmo nível de 

escolaridade. Petistas e antipetistas tinham divergências sobre as 

prioridades, o conceito de democracia, a prisão do Lula, etc., mas 

não eram extremamente diferentes.  

Mas isso de 2014 para cá aumentou muito, seja a questão 

renda/educação, seja em relação à questão religiosa, ou seja, ‘é um 

copo meio cheio, meio vazio’. Temos uma continuidade do processo 

de polarização eleitoral, vindo de muito tempo, mas a gente tem 

um significado possivelmente diferente nos últimos anos”. 

Comentário: Paradoxalmente, pode ter ocorrido “uma 

cuspida no prato onde comeu”. Com a massificação do Ensino 

Superior, tendo ocorrido mais em ensino privado de péssima/má 

qualidade em conteúdo, mas servindo para obter empregos com 

recebimento de renda mais elevada, o individualismo típico 

neoliberal auto atribui a si todas as conquistas e aos 

“outros” (pressupostos “diferentes”) todos os fracassos. Em 

Economia Comportamental, isso é chamado de Viés Heurístico da 

Auto Atribuição.  
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Pior quando ele se soma ao Viés da Validação Ilusória: os 

crentes na Teologia da Prosperidade só falam com quem pensa da 

mesma maneira, citam fake-news e tuítes confirmatórios de suas 

decisões. Deviam ter contatos com pessoas ou fontes 

questionadoras de suas projeções, fazendo-os refletir a respeito de 

pensamentos alheios. Porém, ao invés de buscarem dados e 

informações capazes de mostrar erros, só procuram casos de modo 

a most ra r es ta rem cer tos . O dogmát i co não recebe 

questionamentos e, portanto, não revê suas análises de maneira 

criteriosa. 

Afinal, há ascensão do antipetismo ao longo das décadas ou 

apenas ele se reconfigura? Zucco diz as duas coisas ocorrerem. 

“Como diriam os economistas, tanto na margem extensiva, quanto 

na margem intensiva. Tem mais gente antipetistas – e eles parecem 

ser mais antipetistas do que antes”. 

No dado do Ibope mais recente de dezembro de 2019, 

registram-se 35% antipetistas e 22% de petistas, ou seja, abarcam 

cerca de metade da população. O gráfico do Zucco com os grupos 

de petismo e antipetismo mostra a soma dos dois grupos chegar 

também perto de 50%. Quase metade do eleitorado ou é uma 

coisa, ou é outra. Zucco menciona: “nenhum outro partido chega 

nem perto do universo desses dois grupos [petismo x antipetismo]. 

O que existe é PT e anti-PT. Não tem mais para ninguém”. 

A ascensão do antipetismo, na análise de Zucco, porquanto os 

ricos e escolarizados são minoria, não se explica por isso.  

“Essa ligação religiosa e a pauta de costumes é o que está 

mantendo isso. É um elemento novo fortalecendo muito essa 

dinâmica. Ela não existia antes. Essa pauta de costumes tão 

radicalizada nós nunca tivemos antes no Brasil. E isso faz algum 

sentido, porque o governo do capitão joga por aí. Teoricamente, os 
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mais pobres deveriam ter votado mais no PT, mas não votaram por 

causa dos evangélicos”. 

“O alinhamento das igrejas parece ser uma coisa importante. 

Não sabemos se é uma coisa orgânica e se terá́ continuidade, 

porque as igrejas já estiveram de um lado e do outro. O governo 

está sinalizando querer manter esse grupo na coalizão antipetista. 

Não sou especialista em religião, mas as próprias igrejas não eram 

tão radicais antes. Não sabemos muito bem se é só́ uma 

oportunidade de mercado, se é fruto do embate entre catolicismo e 

evangelismo. A maior parte dos evangélicos são pentecostais e 

neopentecostais, a gente não consegue separar os tradicionais dos 

não-tradicionais”. 

Comentário: As narrativas, símbolos, tradições e histórias 

sagradas das religiões se destinam, para quem não tem educação 

científica, a dar sentido à vida ou explicar a sua origem e do 

universo. As religiões propiciam derivar a moralidade, a ética, as 

leis religiosas ou um estilo de vida preferido por conta de carência 

de ideias sobre o desconhecido na natureza, inclusive na natureza 

humana. 

Seu culto aproxima o homem de entidades a quem são 

atribuídos poderes sobrenaturais. São vigilantes, porque são 

onipresentes, oniscientes e onipresentes, embora exista uma 

contradição lógica em prever o futuro e, então, deixar de ter o 

poder de muda-lo. Essa crença, baseada na fé ingênua, 

supostamente, permite superar o sofrimento e alcançar a felicidade 

eterna... E na Terra via Teologia da Prosperidade. 

Religião se conflita com Partido? Ambos compartilham entre 

seus membros um conjunto de princípios, crenças e práticas de 

doutrinas baseadas em “livros sagrados” (como A Bíblia ou O 

!82



Capital), unindo seus seguidores em uma mesma comunidade 

moral, chamada Igreja ou PT?! 

Todos os tipos de religiões têm seus fundamentos, algumas se 

baseiam em diversas análises filosóficas capazes de explicar, sem 

maior questionamento, tipo Adão e Eva, o que somos e porque 

viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé inquestionável. 

Também há aquelas com extensos ensinamentos éticos. Configuram 

uma ideologia de coesão social em lugar da exigência de coerção 

pela força militar. 

Religião, no sentido figurado, significa qualquer atividade 

realizada com rígida frequência. Difere da crença privada por ter um 

aspecto público. A maioria das religiões tem comportamentos 

organizados, incluindo hierarquias clericais. Distingue de Partido por 

uma definição mais rígida do exigido na adesão a um programa 

para a filiação.  

As reuniões regulares ou serviços para fins de veneração ou 

adoração de uma divindade por praticantes diferem de 

manifestações de ruas para militantes partidários? A prática de uma 

religião pode também incluir sermões, comemoração das atividades 

de um deus ou deuses, sacrifícios, festivais, festas, transe, 

iniciações, serviços funerários, serviços matrimoniais, meditação, 

música ou outros aspectos religiosos da cultura humana. Há 

shoppings religiosos para acolher “os desamparados”, ou seja, o 

rebanho de solitários predispostos até a pagar dízimos por auto 

ilusão encantadora de pertencimento a uma comunidade. 

O desenvolvimento da religião assumiu diferentes formas em 

diferentes culturas. Algumas religiões colocam a tônica na crença, 

enquanto outras enfatizam a prática. As primeiras focam na 

experiência religiosa subjetiva do indivíduo, enquanto as últimas 
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consideram as atividades da comunidade religiosa como mais 

importantes. 

As religiões têm partidos e redes de TV, isto sem falar em 

isenções fiscais capazes de enriquecer pessoalmente seus líderes. 

Estes buscam execrar seus competidores, líderes capazes também 

de arrebanhar parte de seu “rebanho em potencial”.  

Aqueles incapazes de popularizar seus partidos se definem 

como “partidários do centro”. Hoje defendem uma “terceira via”, no 

Brasil, para fugir da polarização binária entre o ilusório extremismo 

do Lula e a extrema-direita governamental. Alegando metade da 

população não ser nem petista nem antipetista, seriam todos os 

não-partidários potenciais eleitores deles! Pensamento Tico-e-

Teco... 

Zucco reconhece não saber qual é a preferência política desse 

pressuposto “centro” pelo seguinte: “grande parte desse pessoal, 

não sendo uma coisa e nem outra, são os não-partidários. Em geral, 

eles não prestam atenção em política, têm menos instrução, não se 

mobilizam. Os residuais simpatizantes de outro partido é um 

universo muito pequeno. O grande grupo é de não-partidários. Eles 

não se declaram nem de um lado e nem de outro. O que essas 

pessoas pensam e querem, como se alcança essas pessoas, não 

está claro. Os partidos não têm uma ligação fácil com essas 

pessoas. Eles não estão na igreja, não estão nos sindicatos, não são 

trabalhadores formais”. 

Comentário: Zucco cai em “economicismo” – a economia 

determina a política – ao afirmar “muito provavelmente o que 

determina o voto é a economia. Se a economia está melhor eles 

votam com o governo, se está pior votam contra o governo”.  

A Política depende da Economia, devido à influência das 

condições econômicas sobre a popularidade do governo e as 
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chances da reeleição. Os eleitores tendem a atribuir ao governo a 

responsabilidade pelo estado da economia. Assim, há maior 

probabilidade de eles apoiarem o governo (e de votarem a favor da 

situação) quando a economia está indo bem e há maior 

probabilidade (em comparação com a tendência normal) de eles 

votarem na oposição quando a economia apresenta resultados 

desfavoráveis. 

Mas também a Economia depende da Política, por exemplo, 

quando a alocação de recursos, ou seja, o uso destinado aos 

recursos disponíveis, é influenciada, em muitas áreas, pela 

intervenção governamental. A intervenção pode ser tão forte a 

ponto de ser muito difícil analisar se a alocação de capital (via 

impostos, subsídios, reserva de mercado, etc.) e a distribuição de 

renda (previdenciária, regional, etc.) são afetadas por outros 

fatores. Quanto à estabilização, as flutuações dos ciclos de 

negócios, a inflação e o desemprego, os desequilíbrios do balanço 

de pagamentos, são claramente influenciadas pelas políticas fiscal, 

monetária e cambial, além do controle da mobilidade do capital. 

Alguém à margem dessa polarização no Brasil hoje representa 

quase metade da população. Ela, de fato, não é nem uma coisa, 

nem outra. Provavelmente eles não são nem petista, nem 

antipetista. Zucco imagina: “eles votam com afeto, com a 

economia”. 

Comentário: Nesse caso, seria votar por pragmatismo em 

um programa de governo supostamente favorável a si e ao seu clã 

familiar. Porém, como não se vê no debate público-eleitoral 

brasileiro nenhum confronto entre programas das alianças 

partidárias, por exemplo, os “projetos para o Brasil” entre social-

desenvolvimentistas e neoliberais, a dedução parece ser os valores 

morais e a religiosidade dos candidatos contarem mais. Isto sem 
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falar nas alianças pecuniárias com os líderes pregadores de 

“ideologia-religiosa” em seus púlpitos e/ou templos... 

Segundo Zucco, “muitas coisas podem acontecer até as 

próximas eleições. O petismo hoje varia de 25% a 22%. Tem uma 

massa muito significativa de pessoas ainda votante no PT. Vai 

depender um pouco do que farão esses 50%. Se as coisas 

estiverem ruins, economicamente, eventualmente o PT poderá́ 

mudar o voto deles”.   

“Essa estratégia eleitoral de trazer os evangélicos mudou tudo 

o que a gente sabia de antipetismo. Há quatro anos ninguém 

anteviu isso claramente. Não é óbvio, portanto, isso continuar na 

mesma direção. Inclusive o PT começa a fazer acenos sobre a 

necessidade de conversar com evangélicos, mas parte do partido 

acha não valer a pena, supondo já ser território perdido. Os 

evangélicos são um grupo crescente da população brasileira. Hoje, 

todos eles estão indo só para um lado. Mas isso não foi ainda 

contestado. Eles não foram sempre para esse lado. É um grupo 

muito difuso, com várias igrejas. É possível algumas forças 

começarem a contestar esse espaço. Projetar para frente ‘tudo vai 

continuar tudo igual’ é difícil”. 

Comentário final: O futuro a Deus pertence... Este é o 

comentário típico quanto ao futuro incerto por ser resultante de 

decisões interativas de milhões de eleitores. Só o sobrenatural 

contraditório entre a onisciência e a onipotência poderia explicar. 
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