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Prefácio 

Tomei conhecimento através de uma entrevista de Thomas 
Piketty, realizada por Pascal Riché e postada em L'Obs, em 03 de abril 
de 2021, ele ter co-liderado uma pesquisa mundial sobre 
comportamento eleitoral. Thomas Piketty é diretor de estudos da 
École des Hautes Etudes en Sciences sociales e professor da Escola 
de Economia de Paris. É codiretor do World Inequality Lab e autor dos 
best-sellers internacionais: “Capital in the 21st Century” (Seuil, 2013) 
e “Capital et Ideologie” (2019).  

Ele é coautor do livro “Divisões Políticas e Desigualdades 
Sociais” (“Clivages Politique Et Social Inequalities”, editado por Amory 
Gethin, Clara Martínez-Toledano e Thomas Piketty, Seuil; abril de 
2021). Dada a generosa ideologia de esquerda e o espírito científico 
dos coautores, todos os trabalhos iniciais e os dados usados para 
elaboração desse livro impresso estão disponíveis online: https: //
wpid.world/fr/ 

Uma equipe internacional de cerca de cinquenta pesquisadores 
estudou os casos, em cinquenta democracias, de comportamento 
eleitoral em função da renda, herança, nível de educação, origens 
étnicas e religião. Pela primeira vez a questão é abordada de forma 
tão sistemática, em um período tão longo (1948-2020).  

A hipótese testada e defendida nesse livro é no Ocidente 
desenvolvido (Estados Unidos e Europa), a estruturação do voto por 
classe social ter desaparecido. Nesse processo, a esquerda teria se 
tornado a opção preferencial dos graduados em Ensino Superior.  

Thomas Piketty denomina essa casta dos sábios de “a esquerda 
brâmane”. Ele apresenta sua narrativa dessa mudança coincidente 
com a Era do Neoliberalismo (1980-2020) e massificação desse 
ensino após os protestos da “geração 68”.  

Durante o período 1950-1980, na maioria das democracias 
ocidentais maduras, o voto “popular” era destinado aos partidos 
socialdemocratas e o voto “burguês” para os partidos conservadores. 
Isso é constatado, seja qual for a medida usada para definir 
“popular”: grau de instrução, renda ou patrimônio.  
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Os graduados do Ensino Superior, anteriormente, votavam mais 
em partidos conservadores ao contrário daqueles eleitores tendo 
completado no máximo o Ensino Médio. Essa estrutura aparece em 
todos esses países desenvolvidos, apesar das histórias políticas muito 
diferentes.  

O Partido Democrata dos Estados Unidos era o antigo partido da 
escravidão, mas foi transformado em o partido do New Deal. Nada 
tem a ver com o Partido Trabalhista inglês, o alemão SPD ou os 
partidos socialistas e comunistas franceses. Aquela convergência 
política do eleitorado durou por três ou quatro décadas após a II 
Guerra Mundial.  

Gradualmente, isso foi se alterando a partir dos anos 1980, 
quando Ronald Reagan e Margareth Thatcher impuseram sua 
ideologia neoliberal, através das instituições financeiras multilaterais 
(FMI, WB, BID, etc.), aos países endividados do Terceiro Mundo. Em 
simultâneo, acabou a Guerra Fria por conta da falência da URSS. 

Apareceu uma nova fragmentação política. Surgiu tanto nos 
grupos socialmente favorecidos quanto na classe operária industrial.  

No topo da escala econômica, os afortunados continuaram a 
votar à direita, enquanto os graduados em nível cultural-educacional 
mudavam para votar à esquerda. Isso Piketty chamou de “Esquerda 
Brahmin ou Brâmene” como um rótulo um pouco irônico, referente ao 
sistema de castas.  

Inicialmente, o livro de David Priestland, professor de História 
na Universidade de Oxford, Uma nova História do Poder: 
Comerciante, Guerreiro e Sábio (São Paulo: Companhia das Letras, 
2012) chamou a atenção para a possibilidade de uma análise mais 
realista de todo o capitalismo. Assim como ocorre na história da 
Humanidade, ela é iluminada através do jogo de alianças e 
contragolpes das castas de natureza ocupacional.  

Recentemente, o livro Caste de Isabel Wilkerson, publicado em 
2020, confirmou o sistema de castas não ser uma exclusividade da 
Índia, porque os costumes conservadores e a legislação 
discriminatória dos negros nos Estados Unidos impôs restrições ao 
acesso dessa etnia aos cargos de natureza ocupacional mais bem 
remunerados. A política afirmativa de cotas em Universidades busca 
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reverter essa discriminação, mas ainda perdura o preconceito racista 
nas demais castas: militar, mercantil e mesmo na dos trabalhadores 
manuais brancos. Todas buscam resguardar seus privilégios contra a 
competição igualitária no mercado de trabalho. 

No sistema de castas indiano, os brâmanes constituem a classe 
intelectual. Milenarmente, representa a casta dos sábios-sacerdotes. 
Com a massificação do Ensino Superior, após a rebeldia do fim dos 
anos 60 (“geração 68”), emerge a casta dos sábios-intelectuais. É a 
dos professores, dos literatos, dos artistas, etc.  

Em oposição aos letrados, a casta dos mercadores (os 
Vaishyas), em geral, aliada (e protegida) pela casta dos guerreiros 
(os kshatriyas), se tornam mais reacionárias. Acentuam sua atitude 
conservadora, seja pelo voto na extrema-direita nativista, seja pelo 
voto no populismo de direita. Populistas tão diversos como um 
bilionário norte-americano e um capitão reformado (na verdade 
expulso do Exército brasileiro), dada a eventual eleição presidencial, 
inclusive com minoria dos votos, dizem “falar em nome de todo o 
povo”.  

A esquerda brâmane é constituída por eleitores mais instruídos 
e cosmopolitas, na Era da Globalização. São moradores em 
metrópoles. Esses trabalhadores intelectuais, a partir da massificação 
do Ensino Superior, votam na esquerda. Opõem-se à direita, onde se 
aninham mercadores, militares e sabidos-pastores (ex-sábios 
sacerdotes) com exploração da submissão dos párias ao evangelismo.  

Hoje, a elite empresarial dos Estados Unidos ainda vota nos 
candidatos republicanos. Estima-se em pelo menos 80% dos doutores 
(não só PhDs) votarem nos candidatos democratas. 

Na Europa, a esquerda socialdemocrata, desde a II Guerra 
Mundial, representou a aliança entre trabalhadores organizados, seja 
em sindicatos, seja em partidos, e professores assessores e/ou 
consultores do movimento sindicalista. Até a década de 1970, de 
forma predominante, os eleitores mais instruídos votavam na direita.  

Eles ainda imaginavam alcançar uma mobilidade social com sua 
cultura. Isso foi antes da Era Neoliberal, quando os yuppies (jovens 
profissionais urbanos) passaram a se enriquecer no mercado de 
ações. 
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Com a globalização (transferência de empregos industriais para 
a Ásia) e a migração (fuga dos pobres emigrantes do Terceiro Mundo 
em busca do bem-estar no Primeiro Mundo), dentro das classes 
trabalhadoras, surgiram novas divisões, destacadamente xenófobas, 
racistas e nativistas. Muitos operários brancos, dada a desocupação 
provocada pela desindustrialização, se sentiram abandonados por 
essa “esquerda brâmane” por ela ser “globalista” – e não impor 
barreiras à imigração.  

Isso resultou em queda na participação eleitoral das classes 
populares nos países ocidentais onde o voto não é obrigatório. Mas 
muitos operários passam a votar na direita, quando outras clivagens 
políticas se tornam dominantes. Estão vinculadas a temas como 
imigração ou questões raciais.  

O Partido Democrata norte-americano, até a década de 1970, 
atraia as classes trabalhadoras brancas e negras. Depois, na base da 
pirâmide social da riqueza, só os negros e os latinos discriminados 
votam mais nos candidatos democratas, enquanto os brancos com 
baixa escolaridade mudam seu voto para o Partido Republicano.  

Na Europa, a classe trabalhadora branca está mais disposta a 
votar na extrema direita, como a Frente Nacional na França ou o AfD 
na Alemanha. Ambos são xenófobos e atacam os imigrantes.  

Surgiram também novos partidos de identidade nacionalista, 
como na França, ou se formaram correntes anti-identidades 
minoritárias, dentro de partidos clássicos de direita, como nos 
Estados Unidos ou no Reino Unido. Na França, Les Républicains e até 
La République en Marche estão tentando recuperar os eleitores 
brancos desocupados e sem perspectiva profissional com o 
desemprego tecnológico acentuado pela 4ª. Revolução Tecnológica.  

Multiplicam os sinais de violência e vingança para eles. Se são 
“bombados” em academias universitárias, buscam ser “bombados” 
em academias de musculação... E o cérebro atrofia para a Era Digital. 

As equivalências “esquerda = povo” e “direita = burguesia” era 
pensada ser a configuração “normal” – e eterna por conta da 
ideologia marxista pregadora da luta de classes sociais. A esquerda 
tenta se convencer dessa reconfiguração – a classe operária ter ido 
para “o paraíso do Capitalismo de Estado” da China – ser reversível e 
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irá voltar à fase anterior do capitalismo industrial universal. Mas 
essas transformações para um novo modo de produção tecnológico e 
um novo modo de vida ecológico são de fato não reversíveis, pois o 
tempo não retrocede.  

Os programas da “esquerda brâmane” deveriam ser, em 
princípio, mais redistributivos de renda e riqueza. Mas, de fato, ela 
não tem o monopólio na adoção de, por exemplo, uma política 
habitacional propiciadora da “democracia da propriedade”. Os 
partidos conservadores, tanto nos Estados Unidos, quanto na 
Inglaterra, e outros países governados pela direita também o adotam 
por eles permitirem conquistar muitos votos, além de ser do 
interesse de grandes incorporadoras imobiliárias.  

Por qual razão a esquerda não atrai mais as classes populares 
brancas e evangélicas? Thomas Piketty diz não ter uma única 
explicação. O fato é os diversos partidos de esquerda terem também 
uma grande responsabilidade na perda desses eleitores.  

Eles perderam muito suas ambições redistributivas de renda e 
riqueza, desde os anos 1980, com o início da Era Neoliberal. 
Perceberam também o operariado, após o fim da URSS, abandonar a 
referência revolucionária e adotar o pragmatismo para a mobilidade 
social, inclusive buscando se matricular em Universidades. Os filhos 
da classe operária bem-sucedida nessa emergência social votam na 
esquerda! 

Se quiserem reconquistar o eleitorado popular branco e 
evangélico, em alguns casos, isso significa a esquerda abandonar, 
radicalmente, o feito no passado recente. Foi um erro adotar 
bandeiras-de-luta dos adversários neoliberais, como privatização e 
liberalização econômica. Pequenos ajustes não serão suficientes.  

Na década de 1990, foram os partidos de centro-esquerda – 
democratas sob Clinton, trabalhistas sob Blair, sociais-democratas sob 
Schröder, socialistas franceses sob Mitterrand, tucanos sob FHC – 
aqueles mais adeptos de reformas destinadas a desregulamentar os 
mercados financeiro e de trabalho. Visavam liberar a circulação de 
capitais e flexibilizar a exploração da força do trabalho com corte de 
direitos conquistados socialmente.  
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No Brasil, houve uma extraordinária perda pelo “pejotizado” de 
direitos trabalhistas: 

1. FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço);  

2. adicionais noturnos, insalubridade e periculosidade; 

3. Previdência Social; 

4. descanso semanal remunerado; 

5. 13º. Salário; 

6. aviso prévio; 

7. férias; 

8. licença maternidade e estabilidade à gestante; 

9. pagamento de horas extras; 

10. acordos e normas coletivas; 

11. seguro-desemprego; 

12. multa rescisória por demissão sem justa causa; 

Esses partidos de centro-esquerda passaram a ser vistos como 
“felizes pela globalização neoliberal”. Na França, os socialistas, 
decepcionados com as políticas neoliberais, adotadas após a vitória 
em 1981, buscaram uma nova identidade política.  

Encontraram-na no projeto da União Europeia com a moeda 
única, mas não levaram em conta as consequências desiguais de uma 
Europa unicamente centrada nas trocas de capitais e de bens. Teria 
sido necessário adotar medidas fiscais e sociais redistributivas, além 
de proteção do mercado de trabalho dos diversos países e 
capacitação digital de todos os trabalhadores.  

Essa armadilha neoliberal, tipo “canto da sereia”, propagado 
pela mídia dominante no mundo ocidental, em parte esteve ligado 
também ao fim do sonho do comunismo e às desilusões do socialismo 
realmente existente, totalitário e burocrático. Muitos partidos 
socialdemocratas passaram a aceitar uma ideologia competitiva 
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desenfreada, almejada pelos proprietários, para a exploração maior 
da força do trabalho em diversos mercados.  

Há o risco de destruir o serviço público ligado ao Estado de 
bem-estar. Para os franceses, por exemplo, funciona bem, com uma 
certa ética, e não gera lucros indevidos para os acionistas da 
mercantilização da medicina e da educação.  

Ao mesmo tempo, está na hora de agir, como propõe o Plano 
Biden, contra as isenções fiscais da FAAMG (Facebook, Amazon, 
Apple, Microsoft, Google) e demais big-techs. Elas têm um poder 
global muito ameaçador sobre as liberdades individuais, inclusive com 
o conhecimento do comportamento político-eleitoral do público. Além 
disso, não pagam impostos em diversos países, apesar de estarem 
onipresentes – e oniscientes. 

Para Piketty, a esquerda tem de propor novas regras europeias. 
Não é porque cometeu erros no passado ela tem de persistir neles. 
Ele é muito favorável à Europa, mas com a condição de seguir um 
projeto social claramente definido. Este é o sentido do projeto “social-
federalista” do qual ele participou. Foi lançado o “Manifesto pela 
democratização da Europa”, tendo coletado apoio de mais de 100.000 
assinaturas.  

A esquerda não pode mais se contentar em esperar a 
unanimidade dos países membros para avançar. Dessa maneira, fica 
refém dos partidos nativistas. Há países se apropriando de parte da 
base tributária de outros.  

Esses países atraem sedes de empresas por não tributarem 
seus lucros e muito menos as emissões de carbono. Provocam, 
indiretamente, déficit fiscal em outros países. Com isso, não os 
permite a adoção de uma tributação progressiva para estabelecer a 
Renda Básica Universal (RBU) como proteção social aos desocupados 
pela 4ª. Revolução Tecnológica.  

Isso não teria nada a ver com protecionismo nacionalista à la 
Trump. Seria, em uma visão universalista, um incentivo para “puxar 
todos para cima”.  

Mas por medo de desfazer a União Europeia seus partidos de 
centro-esquerda estão desistindo de suas ambições redistributivas, 
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onde uns ganham, outros perdem. A não escolha representa a 
ameaça de desfazer o projeto histórico de constituir os Estados 
Unidos da Europa.  

Deste ponto de vista, a esquerda não deve ver o Brexit apenas 
como uma busca de proteção dos britânicos com sentimento de perda 
pela integração dos mercados: é um fracasso europeu. A União 
Europeia não conseguiu convencer as classes populares britânicas.  

Elas votaram, predominantemente, pela saída do Reino Unido 
da Europa. Infelizmente, o atual modelo europeu trabalha em favor 
dos grupos econômicos mais ricos e beneficiários dos mercados 
integrados. 

Historicamente, a ideia de emancipação popular foi imaginado 
ser por meio da educação. Isso explica, em parte, por qual razão os 
grupos sociais mais beneficiários com essa emancipação se voltarem 
contra ela. É uma atitude de “chutar a escada” para os de outras 
etnias não a subirem: muçulmanos, latinos, afrodescendentes, etc.  

Mas existe uma hipocrisia, especialmente na França: o 
financiamento da educação é extremamente desigual em seus 
destinos. A esquerda realmente não colocou “o dedo-na-ferida”.  

O governo francês gasta três vezes mais dinheiro por aluno em 
aulas preparatórias para a elite acessar as École des Hautes Etudes 
em lugar de Universidades públicas, onde os alunos vêm de camadas 
sociais menos favorecidas. Nas escolas primárias e secundárias, a 
mesma coisa: quanto mais essas escolas acolhem crianças 
socialmente favorecidas, maior é o salário médio por professor. Nelas, 
os professores são mais experientes. Há mais dedicação exclusiva ao 
ensino e menos trabalhadores temporários.  

A esquerda brâmane contribuiu para o movimento histórico de 
massificação do Ensino Médio e Superior, mas “descansou sobre os 
louros” da conquista. Esqueceu da igualdade no mundo real, onde o 
ingresso em castas de natureza ocupacional ainda está segregado 
para os formados com ensino de excelência. O desafio histórico, 
agora em todos os lugares, é o aumento geral da qualidade do ensino 
digital. 
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O risco político é as classes populares pararem de votar. Nesse 
caso, o eleitorado restante tornar-se-inteligência artificial o mais 
educado. Logo, os partidos adaptariam seus programas com políticas 
exclusivas para apelar a eles. Daí o dilema “o ovo e a galinha”, cuja 
saída é procurar soluções – e não atribuições e julgamentos de culpa.  

É problemático o futuro da esquerda se restringir ao eleitorado 
composto pelos graduados em Ensino Superior, jovens rebeldes, 
vítimas de misoginia, homofobia e racismo, como os discriminados 
negros, latinos e muçulmanos. A esquerda não representaria mais a 
classe de trabalho manual – e apenas a dos trabalhadores 
intelectuais.   

Faltou programa progressista, elaborado por cidadãos, 
jornalistas, economistas e intelectuais de esquerda. O colapso do seu 
pensamento se agravou após “a queda do Muro de Berlim”, quando 
novos desafios relacionados à globalização e à massificação da 
educação com qualidade teriam exigido uma nova agenda igualitária.  

A esquerda parou de pensar em como mudar o modo de 
produção capitalista para um novo modo de vida capaz de não deixar 
marginalizados e desocupados em massa. Depois do choque atual, 
provocado pelo desemprego tecnológico advindo da 4ª. Revolução 
Tecnológica, a reconstrução intelectual demorará algum tempo.  

Esse processo começou, após a crise financeira de 2008, em 
torno de ideias de socialismo democrático, socialismo ecológico, 
socialismo feminista. Mas essa esquerda mais radical, indo a fundo 
nas lutas ecológicas, anti-sexistas, anti-racistas e anti-islamofobia, 
parece ter ficado órfã das classes populares desocupadas e sem 
capacitação profissional para satisfazer as exigências do futuro 
mercado de trabalho. 

Para evitar isso, a esquerda tem de colocar a questão da 
redistribuição de renda e riqueza, ou seja, a igualdade em 
democracia da propriedade de volta ao centro do debate político. Não 
pode querer apenas reformar o sistema capitalista, seja para resolver 
os problemas climáticos, seja para eliminar as desigualdades ou a 
discriminação. Tem de chegar ao cerne da questão: a difusão da 
propriedade e a partilha de poder político entre todas as partes 
interessadas.  
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Não basta atribuir novas missões socioambientais às empresas 
se o poder continuar nas mãos dos acionistas controladores. Ter 
apenas dois representantes de funcionários no Conselho de 
Administração em meio a dezesseis não leva a uma autogestão. Se 
fossem oito em dezesseis, eles podem fazer alianças com alguns dos 
acionistas. Podemos nos inspirar na cogestão alemã ou sueca para 
aprimorar esse modelo em direção, de fato, a uma verdadeira 
autogestão das empresas.  

O desencanto das classes populares com a esquerda é tão 
grande a ponto de muitos anos serem necessários para acabar com 
ele. Mas as alternativas não são muito mais sólidas: a direita governa 
muito mal. Então, o “bloco burguês” também está em uma situação 
instável e frágil, como mostrou a crise dos “coletes amarelos” na 
França.  

Com respeito à esquerda, cada uma de suas tendências (e seus 
líderes personalistas como eternos candidatos preferenciais) está 
presa à ideia de deter a verdade. Mas cada qual tem o dever de 
propor algo de modo a contribuir para o avanço do igualitarismo 
social.  

O desaparecimento da estrutura “classista” da política, muitas 
vezes em favor da identidade e das divisões raciais, diz respeito 
apenas ao Ocidente, porque durante esse tempo, as democracias no 
resto do mundo tendem a se desenvolver com base na classe social. 
Essa é uma das lições desse livro recém-lançado.  

Vemos esse fenômeno em países tão diversos como Nigéria, 
Tailândia, Brasil. No caso brasileiro, a base popular do PT encontra-se 
em todas as regiões, porém predomina como maioria nos estados 
mais pobres do Nordeste.  

Mesmo na Índia, onde o peso das religiões e castas permanece 
importante, é impressionante notar as classes populares hindu e 
muçulmana votarem nos mesmos partidos progressistas. Na Índia, os 
brâmanes votam na direita, como todas as classes privilegiadas!  

Esta é uma lição para nós. Os desvios de identidade vistos na 
Europa ou nos Estados Unidos não são inevitáveis. Eles 
provavelmente são apenas transitórios. Porque as verdadeiras 
questões políticas são acima de tudo sociais e econômicas.  
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Em uma democracia organizada antes com base em classes 
sociais, por um lado, há uma saída política possível com a pauta 
redistributiva de renda e riqueza. Em uma democracia a se organizar 
em torno de pautas de lutas identitárias, por outro lado, a única saída 
é um campo derrotar o outro. Daí surgem polêmicas estéreis como a 
ocorrida na França sobre o chamado islamo-esquerdismo.  

Thomas Piketty acha uma boa notícia do livro vir dos países 
abaixo da linha do Equador (África e América do Sul), com fama de 
serem atravessados por indecifráveis correntes étnicas ou tribais. 
Neles, está em curso um processo de transformação do conflito 
político em termos de classes sociais: “nós” (pobres) contra 
“eles” (ricos).  

Nesse caso, as coalizões são formadas em torno dos interesses 
comuns das classes populares. Elas serão sempre mais fortes em 
lugar das tensões étnicas ou religiosas, porque estas não produzem 
nada, exceto o confronto estéril. 

Será isso um sinal de avanço civilizatório ou ainda indica a 
permanência do atraso cultural e político em relação aos países ricos 
do Ocidente? Os países pobres sequer alcançaram a fase da 
massificação popular do Ensino Superior, a qual implica em votos de 
universitários “globalistas” (sic) na esquerda? 

Todas essas questões instigam os leitores deste livro. Como 
fosse um “serviço de utilidade pública” traduzi, a meu ver, os extratos 
principais para socializar o conhecimento de suas importantes ideias. 
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Casta dos Sábios de Esquerda versus Casta dos 
Mercadores de Direita: Desigualdade Crescente e 

Mudança na Estrutura do Conflito Político 
(evidências da França, Grã-Bretanha e os EUA, 

1948-2017) 

Thomas Piketty. Brahmin Left vs Merchant Right:  Rising 
Inequality and the Changing Structure of Political Conflict (Evidence 
from France, Britain and the US, 1948-2017). EHESS and Paris 
School of Economics. WID (World Inequality Database); Working 
Paper Series N° 2018/7; March 22nd 2018. 

Resumo: 

Usando pesquisas pós-eleitorais da França, Grã-Bretanha e os 
EUA, este documento documenta uma evolução de longo prazo 
notável na estrutura das clivagens políticas. Nas décadas de 
1950-1960, o voto nos partidos de esquerda (socialista-trabalhista-
democrático) estava associado à baixa escolaridade e aos eleitores de 
baixa renda. Gradualmente, tornou-se associado aos eleitores do 
ensino superior, dando origem a um sistema partidário de “múltiplas 
elites” nos anos 2000-2010: as elites de alta educação agora votam 
na “esquerda”, enquanto as elites de alta renda / alta riqueza ainda 
votam na “direita”, embora cada vez menos. Isso pode contribuir para 
explicar o aumento da desigualdade e a falta de resposta democrática 
a ela, bem como o aumento do “populismo”. Discute também as 
origens dessa evolução (aumento da globalização / clivagem da 
migração e / ou expansão educacional em si), bem como as 
perspectivas futuras: estabilização de “elite múltipla”; realinhamento 
completo do sistema partidário ao longo de uma clivagem “globalista” 
(alta educação, alta renda) versus “nativista” (baixa educação, baixa 
renda); retorno ao conflito redistributivo baseado em classe, seja de 
uma perspectiva internacionalista, seja nativista. Duas lições 
principais emergem. Em primeiro lugar, com a desigualdade 
multidimensional, podem ocorrer múltiplos equilíbrios e bifurcações 
políticas. Em segundo, sem uma forte plataforma igualitária-
internacionalista, é difícil unir eleitores de baixa escolaridade e baixa 
renda de todas as origens dentro do mesmo partido. 
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NT (Notas do Tradutor):  

1. Um sistema de castas é uma divisão social tradicional na 
sociedade hindu, embora a Constituição Indiana rejeite essa 
discriminação. As castas são um grupo social hereditário, no 
qual a condição do indivíduo passa de pai para filho – e cada 
integrante só pode casar-se com pessoas do seu próprio grupo. 
Existem quatro tipos de castas na Índia:  

• os brahmin: os sacerdotes e letrados;  

• os kshatriya: os guerreiros;  

• os vaishasque: os comerciantes; e  

• os shudrasdra: os servos organizados como camponeses, 
artesãos ou operários.  

• Os párias são excluídos do convívio social por não pertencerem 
à nenhuma casta social e serem considerados “impuros” ou 
“intocáveis”, segundo a tradição cultural hinduísta. 

2. Brâmane é o sacerdote indiano da religião de Brahma, 
considerado membro da primeira das quatro castas indianas. 

3. Piketty usa a expressão literal “globalista”, quando o usual em 
português seria cosmopolita, isto é, quem se julga cidadão do 
mundo inteiro ou considera o mundo sua pátria. É uma palavra 
com origem no termo grego kosmopolítes: kosmós (“mundo”) 
+ polites (“cidadão”). Um indivíduo cosmopolita viaja muito e 
se adapta facilmente a diferentes culturas e modos de vida. 
Sofreu a influência de uma cultura diferente de sua cultura de 
origem. 

4. Nativista professa o nativismo: o excesso de amor à pátria, no 
qual cultiva o ódio ao imigrante e/ou a xenofobia (aversão a 
pessoas ou culturas estrangeiras). 
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Introdução 

A desigualdade de renda aumentou, substancialmente, na 
maioria das regiões do mundo, desde a década de 1980, embora em 
velocidades diferentes (ver Alvaredo et al, World Inequality Report 
2018: wir2018.wid.world). Esse processo de aumento da 
desigualdade ocorreu após um período relativamente igualitário entre 
1950 e 1980.  

Este, por sua vez seguiu uma longa sequência de eventos 
dramáticos – guerras, depressões, revoluções – durante a primeira 
metade do século 20 (ver Piketty, 2014). Dada a evolução recente, 
seria de se esperar observar o aumento da demanda política por 
redistribuição de renda e riqueza, devido a alguma lógica simples do 
eleitor mediano. 

No entanto, até agora parece estarmos observando na maior 
parte o aumento de várias formas de "populismo" xenófobo e 
políticas baseadas em identidade (Trump, Brexit, Le Pen / FN, Modi / 
BJP, AfD, etc.), ao invés de retorno à política baseada em classe 
social, isto é, na renda ou na riqueza.  

Por qual razão as forças democráticas e eleitorais buscam uma 
redução da desigualdade em alguns contextos históricos, mas não em 
outros? Precisamos de circunstâncias extremas para produzir o tipo 
de coalizão política socialdemocrata ou New-Deal, a qual levou à 
redução da desigualdade durante o período 1950-1980? 

Este artigo tenta fazer algum progresso (limitado) na resposta a 
essas questões complexas. O objetivo geral é compreender melhor a 
interação entre a dinâmica da desigualdade de longo prazo e a 
estrutura em mudança das clivagens políticas.  

Para fazer isso, Piketty explora de maneira sistemática as 
pesquisas pós-eleitorais realizadas após quase todas as eleições 
nacionais na França, Grã-Bretanha e Estados Unidos durante o 
período 1948-2017. Ele constrói séries homogêneas de longo prazo 
sobre a mudança da estrutura do eleitorado nesses três países, ou 
seja, quem vota em quais partidos ou coalizões, dependendo das 
diferentes dimensões da desigualdade (renda, riqueza, educação, 
idade, gênero, religião, origem estrangeira ou ética, etc.).  
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Por exemplo, mostra a relação entre o comportamento eleitoral 
e o percentil de renda é geralmente mais forte no topo da distribuição 
em lugar de ser nos 90% da base. O perfil de riqueza sempre foi 
muito mais íngreme em comparação com o perfil de renda. Esta é a 
primeira vez quando tais séries consistentes são estabelecidas em 
uma base comparativa e de longo prazo. 

Em seguida, e mais importante, documenta uma evolução 
notável de longo prazo na estrutura multidimensional das clivagens 
políticas nesses três países. 

N o s a n o s 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , o v o t o e m p a r t i d o s d e 
“esquerda” (socialista-trabalhista-democrático) estava associado à 
baixa escolaridade e aos eleitores de baixa renda. Isso corresponde a 
aquilo possível de rotular de um sistema partidário "de classe": 
eleitores de classe baixa de diferentes dimensões (eleitores de baixa 
escolaridade, eleitores de baixa renda, etc.) tendem a votar no 
mesmo partido ou coalizão, enquanto as classes alta e média 
eleitores de diferentes dimensões tendem a votar no outro partido ou 
coligação. 

Desde os anos 1970-1980, o voto da "esquerda" gradualmente 
se tornou associado aos eleitores do ensino superior, dando origem 
ao proposto por Piketty denominar um sistema partidário de "elite 
múltipla" nos anos 2000-2010. As elites da alta educação agora 
votam na “esquerda”, enquanto as elites de alta renda / alta riqueza 
ainda votam na “direita”, embora cada vez menos. 

Em outras palavras, a "esquerda" tornou-se o partido da elite 
intelectual (“esquerda Brâmane”), enquanto a “direita” pode ser visto 
como o partido da elite empresarial (comerciante de direita). No 
sistema de castas tradicional da Índia, as castas superiores eram 
divididas em Brahmins (sacerdotes, intelectuais) e Kshatryas 
(guerreiros), Vaishyas (mercadores, comerciantes). Até certo ponto, 
o conflito político moderno parece seguir essa divisão. 

Piketty mostra a mesma transformação ter acontecido na 
França, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, apesar das muitas 
diferenças nos sistemas partidários e nas histórias políticas entre 
esses três países. 
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Ele defende essa evolução estrutural contribuir para explicar o 
aumento da desigualdade e a falta de resposta democrática a ela, 
bem como o aumento do “populismo”, porque eleitores de baixa 
escolaridade e baixa renda podem se sentir abandonados [e aceitar 
qualquer um (bilionário, capitão expulso do exército, demagogo, etc.) 
“falar em nome do povo”].  

Também discute as origens dessa transformação (aumento da 
globalização / clivagem da migração e / ou expansão educacional em 
si), bem como as perspectivas futuras:  

1. estabilização de “elite múltipla”;  

2. realinhamento completo do sistema partidário ao longo de um 
"globalistas" (alta educação, alta renda) versus clivagem de 
“nativistas” (baixa escolaridade, baixa renda);  

3. retorno ao conflito redistributivo baseado em classe (seja de 
uma perspectiva internacionalista ou nativista).  

As eleições realizadas nos três países em 2016-2017 sugeriram 
várias evoluções diferentes serem possíveis:  

• França-EUA ilustram a possibilidade de uma mudança em 
direção aos "globalistas" contra a estrutura de clivagem dos 
“nativistas”;  

• enquanto a Grã-Bretanha apoia o cenário de estabilização de 
"e l i t e mú l t i p l a " (e , poss i ve lmente , o re to rno ao 
internacionalismo de classe, embora este seja parece menos 
provável). 

Duas lições gerais emergem dessa pesquisa.  

Em primeiro lugar, com a desigualdade multidimensional, 
podem ocorrer múltiplos equilíbrios e bifurcações políticas. A 
globalização e a expansão educacional criaram novas dimensões de 
desigualdade e conflito, levando ao enfraquecimento das anteriores 
coalizões redistributivas, baseadas em classes, e ao desenvolvimento 
gradual de novas clivagens.  

Em segundo lugar, sem uma plataforma internacionalista-
igualitária forte, é difícil unir eleitores de baixa escolaridade e baixa 
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renda de todas as origens, dentro da mesma coalizão, e conseguir 
uma redução na desigualdade. Circunstâncias históricas extremas 
podem ajudar e ajudaram a fornecer uma plataforma tão abrangente; 
mas não há razão para acreditar esta ser uma condição necessária 
nem suficiente.  

A Grande Depressão, a 2ª Guerra Mundial e a ascensão do 
comunismo certamente tornaram a plataforma do New Deal 
socialdemocrata mais desejável, enquanto a globalização e a queda 
do comunismo contribuíram para enfraquecê-la. Mas várias 
trajetórias são sempre possíveis. 

Este trabalho se baseia em uma longa tradição de pesquisa em 
Ciência Política, estudando a evolução dos sistemas partidários e das 
clivagens políticas. Essa literatura foi fortemente influenciada pela 
Teoria das Estruturas de Clivagem, desenvolvida pela primeira vez 
por Lipset e Rokkan (1967).  

Em sua contribuição seminal, Lipset-Rokkan enfatizaram as 
democracias modernas serem caracterizadas por duas grandes 
revoluções:  

1. a nacional e  

2. a industrial.  

Elas geraram quatro clivagens principais, com importância 
variável entre os países:  

1. centro versus periferia;  

2. Estado laico versus Igrejas das religiões;  

3. agricultura versus manufatura;  

4. trabalhadores versus empregadores / proprietários.  

Sua classificação teve uma enorme influência na literatura. 

[NT: Laico se refere a quem não pertence ou não está sujeito a 
uma religião ou não é influenciado por ela. O termo “laico” tem sua 
origem etimológica no grego laikós com significado “do povo”. Está 
relacionado com a vida secular (mundana) e com atitudes profanas 
porque elas não se conjugam com a vida religiosa.] 
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Uma limitação desse citado trabalho, entretanto, é Lipset-
Rokkan ignorarem amplamente as clivagens raciais / étnicas, apesar 
de sua importância no desenvolvimento do sistema partidário dos 
EUA. É paradoxal eles se referirem tão pouco às clivagens raciais, 
especialmente considerando eles terem escrito no meio do 
movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos. Sua abordagem é 
indiscutivelmente um pouco centrada nos sistemas partidários 
europeus, e especialmente do norte da Europa, de seu tempo. 

No presente artigo, Piketty argumenta as particularidades da 
dinâmica partidária dos Estados Unidos, onde o Partido Democrata 
muito gradualmente mudou do “partido da escravidão” para o 
“partido dos brancos pobres”, depois o “partido do New Deal” e, 
finalmente, o “partido da elite intelectual e das minorias”, muitas 
vezes parecem estranhos e exóticos de uma perspectiva europeia: 
como é que o partido escravista pode se tornar o partido 
“progressista”? 

No entanto, podem ser altamente relevantes para compreender 
a transformação atual e futura das estruturas de clivagens na Europa 
e em outros lugares. 

Pesquisas subsequentes contribuíram para estender a estrutura 
Lipset-Rokkan. Em particular, vários autores argumentaram a 
ascensão dos valores universalistas / l iberais contra os 
tradicionalistas / comunitários, desde os anos 1980-1990, como 
consequência particular da ascensão do Ensino Superior, criou a 
condição para uma nova dimensão de clivagem, ao verificar como 
reação o surgimento de a “direita populista” (ver, por exemplo, 
Bornshier, 2010).  

As descobertas de Piketty estão intimamente relacionadas a 
esta tese. Em particular, ele enfatiza a interação entre renda, 
educação e clivagens étnico-religiosas, e as semelhanças e diferenças 
entre os Estados Unidos e trajetórias europeias a esse respeito 
(enquanto Bornshier se concentra na Europa). Sobre a transformação 
gradual do sistema partidário europeu e a ascensão da direita 
populista, ver também Kitshelt (1994, 1995) e Mudde (2007, 2013).  

Este trabalho também está relacionado ao estudo da 
competição partidária multitemática. Para uma tentativa ambiciosa de 
calibrar modelos de competição partidária com múltiplas questões 
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(redistribuição vertical versus atitude em relação à migração / 
minorias), usando dados dos Estados Unidos e da Europa, ver 
Roemer, Lee e Van der Straeten (2007). 

Uma série de artigos foram escritos recentemente sobre a 
ascensão do “populismo”. Ver em particular Inglehart e Norris (2016) 
e Rodrik (2017). 

No entanto, o artigo de Thomas Piketty é o primeiro trabalho 
tentando relacionar o surgimento de “populismo” ao possível de se 
chamar de ascensão do “elitismo”. Refere-se ao surgimento gradual 
(tanto na Europa quanto nos EUA) de um sistema partidário de “elite 
múltipla”, onde cada uma das duas coalizões de governo, alternando-
se no poder, tende a refletirem os pontos de vista e os interesses de 
uma elite diferente (elite intelectual versus elite empresarial). 

[NT - significado de Elite: o melhor em uma sociedade ou o 
escol, a flor, a nata. Refere-se à minoria mais culta ou mais rica, 
dominante no agrupamento social. Esta minoria é composta por 
pessoas esnobes com o julgamento (com viés parcial) de se 
considerarem muito superiores, embora todos os seres humanos 
costumarem se colocar acima da média de maneira impossível. A 
etimologia vem do francês élite.] 

De maneira mais geral, a principal novidade desta pesquisa é 
tentar construir séries sistemáticas de longo prazo sobre clivagens 
eleitorais usando medidas consistentes de desigualdade, 
especialmente em relação à educação, renda e riqueza. Em particular, 
ao focar nos diferenciais de comportamento eleitoral entre decis de 
renda, riqueza ou educação, relativamente à distribuição respectiva, 
prevalecente em um determinado ano, torna-se possível fazer 
comparações significativas entre os países e durante longos períodos 
de tempo. Isso não é possível com o uso de categorias ocupacionais 
nas quais a literatura se concentrou amplamente até agora.  

Uma importante vertente de trabalho na Ciência Política 
depende de categorias ocupacionais como “operários” e índices como 
o “índice de votação da classe Alford” (Alford, 1962), ou seja, a 
diferença entre o voto no Partido Trabalhista dentro da “classe 
trabalhadora”, normalmente definida como a de assalariado manual 
ou trabalhadores manufatureiros de baixa qualificação, com variações 
substanciais ao longo do tempo e do espaço na definição exata e na 
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parcela da população, e o voto no Partido Trabalhista dentro da 
“classe média”, isto é, todos os outros eleitores.  

Essas categorias (operários, assalariados manuais) podem ser 
altamente relevantes para caracterizar o conflito político dentro de 
um determinado período, mas não permitem comparações 
consistentes em horizontes de tempo longos e entre países. Por isso, 
Piketty escolhe se concentrar em renda, riqueza e educação, embora 
a educação também levante questões de comparabilidade ao longo do 
tempo e entre os países. Mas ela pode ser classificada em uma escala 
comum, pelo menos até certo ponto: primário-secundário-superior, 
graus avançados, etc. 

A mesma questão surge para a medição das tendências de 
longo prazo na desigualdade. 

O presente artigo deve ser visto como uma etapa (limitada) em 
uma agenda de pesquisa mais ampla. Busca analisar de uma maneira 
mais sistemática a interação de longo prazo entre a dinâmica da 
desigualdade e as estruturas de clivagens políticas.  

Os dados da pesquisa pós-eleitoral utilizados neste artigo 
cobrem o caso da França, dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha no 
período 1948-2017. Eles têm vantagens óbvias: pode-se observar 
diretamente quem votou em quem em função do nível individual 
características como gênero, idade, educação, renda, riqueza, 
religião, etc.  

Pesquisas pós-eleitorais existem agora para um grande número 
de países, pelo menos nas últimas décadas. Eles podem e devem ser 
usados para testar se os mesmos padrões prevalecem e para 
entender melhor os mecanismos subjacentes. A vantagem de 
examinar apenas três países é o Piketty poder, neste artigo, analisar 
esses casos de maneira relativamente detalhada. No entanto, é claro, 
para ir mais longe, seria necessário adicionar muitos mais estudos de 
outros países. 

As pesquisas pós-eleitorais também têm grandes desvantagens.  

Uma é elas terem tamanho de amostra limitado. Como será 
visto, as evoluções de longo prazo documentado são estatisticamente 
significativas, mas muitas das variações de ano para ano não são. 
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Outra é elas não existirem antes dos anos 1940-1950 e, em 
alguns países, não antes dos anos 1980-1990. A única maneira de 
analisar os padrões de desigualdade em mudança e clivagens 
políticas, sob uma perspectiva de longo prazo, ou seja, voltando aos 
dados eleitorais de 1870 em diante, ou antes, é usar dados eleitorais 
em nível local junto com dados de censo em nível local e/ou outros 
dados administrativos ou fiscais. Eles fornecem indicadores sobre as 
características sociodemográficas e econômicas da área.  

Este tipo de dados existe em praticamente todos os países onde 
as eleições foram realizadas. É somente coletando e explorando este 
material se torna possível a esperança de chegar a um entendimento 
satisfatório da interação entre a dinâmica da desigualdade e as 
estruturas de clivagem. 

Outra limitação óbvia do presente artigo é as estruturas de 
clivagens não podem ser analisadas adequadamente sem o uso de 
outros tipos de fontes e materiais, incluindo manifestos partidários, 
discursos políticos e outras expressões de opinião sem direito a voto. 

No entanto, as plataformas e promessas nem sempre são fáceis 
de analisar e comparar ao longo do tempo e entre países. Olhando 
para as estruturas de clivagem, conforme revelado pela estrutura em 
mudança dos eleitorados, dá um instantâneo interessante sobre como 
os diferentes grupos sociais percebem os vários partidos e coalizões e 
o que eles podem trazer para eles. 

Por último, mas não menos importante: este artigo já é muito 
longo, portanto, para economizar espaço, Piketty opta por se 
concentrar na mudança das clivagens políticas entre a população 
eleitoral e deixar seus resultados sobre abstenção no apêndice de 
dados on-line. Talvez sem surpresa, o aumento maciço da abstenção, 
ocorrido em todos os três países, entre os anos 1950-1960 e os anos 
2000-2010, surgiu principalmente nos grupos de baixa escolaridade e 
de baixa renda. Veja os gráficos A1-A2 do Apêndice. 



  25

  

!  



  26

!  

Uma interpretação natural é esses eleitores não se sentem bem 
representados no sistema partidário de “múltiplas elites”. Isso 
também precisaria ser investigado mais profundamente em pesquisas 
futuras. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma. 
Na Seção 2, apresenta seus resultados sobre a mudança das 
clivagens políticas para o caso da França. Em seguida, prossegue com 
o caso dos EUA (Seção 3) e da Grã-Bretanha (Seção 4).  

Na seção 5, apresenta modelos bidimensionais simples de 
desigualdade, crenças e redistribuição. Eles podem ajudar a 
interpretar algumas dessas evoluções. Com efeito, esses modelos 
baseiam-se em alguns trabalhos anteriores (Piketty, 1995) e 
introduzem múltiplas dimensões de desigualdade (doméstica versus 
desigualdade externa; educação versus renda / riqueza) da maneira 
mais simples possível, a fim de contabilizar para padrões observados. 
Embora Piketty veja a contribuição primária desta pesquisa como 
histórica / empírica, é sua esperança convencer o leitor de a parte 
teórica também ter um pouco de interesse. [NT: não traduzi esta 
Seção.] 

Finalmente, a Seção 6 oferece comentários finais e perspectivas 
de pesquisa. 
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Seção 2. Mudança de Clivagens Políticas na França 

Nesta seção, apresento resultados detalhados sobre a mudança 
na estrutura das clivagens políticas para o caso da França. Começo 
descrevendo brevemente a evolução da estrutura dos partidos 
políticos e do voto popular na França durante o período 1945-2017 
(seção 2.1) e as pesquisas pós-eleitorais que estarei usando (seção 
2.2). Em seguida, apresento os resultados básicos sobre a alteração 
das clivagens de voto por gênero e idade (seção 2.3), antes de 
passar aos meus principais resultados sobre a reversão da clivagem 
de educação (seção 2.4), renda e riqueza (seção 2.5), e a mudança 
para " sistema partidário de elite múltipla (seção 2.6). Por fim, 
apresento resultados sobre a mudança das clivagens por religião e 
origens estrangeiras (seção 2.7) e sobre o surgimento de clivagens 
políticas bidimensionais de quatro quartos na França (seção 2.8). 

[NT: traduzidas as seções 2.1; 2.6; e 2.8.] 

Seção 2.1. Mudança de Partidos Políticos e Resultados Eleitorais na 
França 1946-2017 

O sistema multipartidário francês sempre foi substancialmente 
mais complicado e diversificado se comparado aos sistemas 
bipartidários dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. Isso pode ser 
atribuído às diferenças no sistema eleitoral (dois turnos versus um 
turno), embora este possa ser endógeno, pelo menos em parte. Para 
referências clássicas sobre a interação entre sistemas partidários e 
sistemas eleitorais, ver, por exemplo, Duverger (1951) e Lijphart 
(1994). 

Para analisar as mudanças nos padrões de votação e nas 
clivagens políticas na França, Piketty explorará as eleições 
presidenciais e legislativas. 

Descreve primeiro a evolução geral das eleições presidenciais. A 
partir de 1965, os eleitores franceses elegeram seu presidente 
diretamente por sufrágio universal, usando um sistema eleitoral de 
dois turnos. Houve uma primeira e fracassada tentativa em 1848 de 
eleger presidentes por sufrágio universal. O vencedor da eleição 
decidiu se tornar o imperador Napoleão III e parar de conduzir 
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eleições abertas. Isso levou a uma longa interrupção, até quando De 
Gaulle impôs o sistema atual por referendo em 1962 com adoção nas 
eleições presidenciais de 1965. Entre 1871 e 1962, o presidente foi 
eleito pelo Parlamento e tinha poderes limitados. 

Apenas os dois primeiros candidatos na primeira rodada podem 
competir na segunda rodada. Este é o mesmo sistema eleitoral usado 
atualmente para as eleições legislativas em cada um dos cerca de 
570 circunscrições eleitorais, exceto o fato de, nas eleições 
legislativas, todos os candidatos tendo obtido mais de 12,5% do 
eleitorado registrado no primeiro turno, ou seja, cerca de 15-20% 
dos votos dependendo da participação, são qualificados para o 
segundo turno – e não apenas os dois primeiros. 

Um dos objetivos da reforma era reforçar o Poder Executivo e a 
estabilidade e, em certa medida, contribuiu para o surgimento de 
algo mais próximo de um sistema bipartidário na França. Na maioria 
das eleições presidenciais desde 1965, observa-se de fato no segundo 
turno uma disputa bastante acirrada entre um candidato de 
"esquerda" ou "centro-esquerda" (geralmente apoiado pelo partido 
socialista, o partido comunista e outros partidos de esquerda) e um 
candidato de “direita” ou “centro-direita” (geralmente apoiado pelo 
partido gaullista e outros partidos de direita).  

As pontuações eleitorais obtidas por ambos os candidatos têm 
geralmente estado perto de uma divisão perfeita do voto popular em 
duas metades: as maiores margens foram da ordem de 55-45 (De 
Gaulle versus Mitterand em 1965) ou 54-46 (Mitterand versus Chirac 
em 1988), e geralmente têm estado mais perto de 51-49 (Giscard 
versus Mitterand em 1974) ou 52-48 (Hollande versus Sarkozy em 
2012). O conjunto completo de disputas presidenciais de segundo 
turno, focalizado por Piketty para analisar as mudanças nas clivagens 
políticas, é descrito na Figura 2.5. 
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Também usa os resultados das eleições legislativas. Primeiro, 
porque cobrem períodos históricos mais longos. As eleições 
legislativas foram realizadas aproximadamente a cada cinco anos 
desde o início da Terceira República em 1871. Depois, porque 
fornecem um melhor testemunho da complexidade da política 
francesa, embora este não seja seu foco principal nesta pesquisa.  

Resume na Figura 2.2 a evolução da participação do voto 
popular obtida por partidos de esquerda (combinando partidos de 
centro-esquerda, esquerda e extrema esquerda) e partidos de direita 
(combinando partidos de centro-direita, direita e extrema-direita) em 
todas as eleições legislativas realizadas na França entre 1946 e 2017. 
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Piketty usa eleições legislativas de primeiro turno porque são 
mais significativas. Muitos partidos não se qualificam para o segundo 
turno em um grande número de circunscrições eleitorais. 

A classificação dos partidos utilizada aqui corresponde à forma 
como os partidos são descritos pelos eleitores (usando as perguntas 
nas escalas de partidos de esquerda-direita disponíveis nas pesquisas 
no período pós-eleitoral) e não é controverso no estudo da política 
francesa. Os eleitores são solicitados a classificar os partidos em uma 
escala esquerda-direita, geralmente variando de 1 a 10 ou de 1 a 7. 
Para classificar os partidos, pode-se simplesmente usar a 
classificação média atribuída a eles pelos eleitores.  

Sem surpresa, os comunistas parecem estar classificados à 
esquerda dos socialistas. Estes são classificados à esquerda dos 
partidos de centro-direita, eles próprios à esquerda dos partidos de 
extrema direita. 

Os únicos partidos deixados de fora dessa classificação 
esquerda-direita são aqueles cujos eleitores não classificam de 
maneira consistente ou se recusam a classificar, como os partidos 
regionalistas. Na prática, sua participação no voto popular é 
geralmente muito pequena: normalmente menos de 3% dos votos.  
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Graphique 2.2 - Résultats aux élections législatives en France, 1946-
2017 

Gauche électorale (SFIO-PS, PCF, radicaux, div. gauche, écologistes, extrême gauche)

Droite électorale (MRP, CNIP, UNR, RPR, UDF, UMP, LR, div. droite, FN, extrême droite)

Autres partis (inclassables sur une échelle gauche-droite : régionalistes, chasseurs, etc.)

Source : calculs de l'auteur à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : les scores obtenus par les partis de gauche (socialistes, communistes, radicaux, écologistes et autres partis de centre
gauche, gauche et extrême gauche) et les partis de droite (tous partis de centre droit, droite et extrême droite confondus) ont
oscillé entre 40 % et 58 % des voix au 1er tour des élections législatives françaises au cours de la période 1945-2017. Le score
obtenu par la coalition LREM-MODEM en 2017 (32 % des voix) a été divisé 50-50 entre centre gauche et centre droit.
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Uma grande exceção é a participação de votos de 32% obtida 
em 2017 pelos autodesignados Aliança LRM-Modem “centrista”. Ele 
dividiu 50-50 entre centro-direita e centro-esquerda. Piketty voltará a 
na seção 2.8 ao caso particular da eleição de 2017. 

 

!  

Se excluirmos esses outros votos, obteremos a simples 
decomposição esquerda x direita dos votos. Piketty a usará para 
analisar as mudanças nas clivagens políticas, junto com os votos 
presidenciais. 

Sublinha essa caracterização básica esquerda-direita do sistema 
partidário francês deve ser vista como uma enorme simplificação de 
um cenário muito mais complexo. A única razão para fazer essa 
simplificação é, no contexto deste artigo, o autor estar principalmente 
interessado em conhecer as amplas evoluções de longo prazo. Além 
disso, mais importante, em fazer comparações com a evolução das 
clivagens políticas observadas nos EUA e na Grã-Bretanha, dois 
países com estabelecidos sistemas bipartidários.  

O fato de encontrarmos evoluções semelhantes de clivagens 
políticas nos três países é em si interessante. Não poderia ter sido 
documentado sem essa simples caracterização esquerda-direita do 
sistema partidário francês. 

Dito isso, enfatiza mais uma vez não se poder analisar e 
compreender adequadamente a dinâmica política francesa sem levar 
em conta a complexidade de cada coalizão. Isso também se aplica à 
Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, embora em contextos 
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institucionais diferentes, ou seja, é preciso levar em consideração as 
várias facções dentro de cada partido, a dinâmica do sistema 
primário, etc. 

Para dar uma noção dessa complexidade, decompõe o total de 
votos da esquerda nas eleições legislativas francesas 1946-2017 em 
três componentes principais (extrema-esquerda, esquerda, centro-
esquerda). O componente de “extrema esquerda” inclui o partido 
comunista (PCF) e outros partidos de extrema esquerda (como LO, 
LCR, NPA, PG, LFI, etc.). O componente de “esquerda” inclui 
principalmente o partido socialista (SFIO-PS), bem como uma série 
de partidos aliados menores, inclusive vários partidos verdes. 

O partido socialista francês foi fundado em 1905 e usou o nome 
SFIO (Section Française de l’internationale Ouvrière) para se designar 
até 1969. Após essa data, passou a usar a sigla PS (Parti Socialiste). 
O componente comunista (PCF, Parti Communiste Français) separou-
se do SFIO, em 1920, e foi recentemente ultrapassado pelo LFI (La 
France insoumise). 

A “extrema esquerda” foi o componente mais forte no período 
imediato do pós-guerra com 28% do voto popular para o PCF em 
1946, sua pontuação histórica mais alta. Ela foi superada pela 
“esquerda” durante os anos 1970-1980. Piketty incluiu no 
componente “centro-esquerda” os radicais e seus seguidores (PRG, 
etc.), bem como metade da votação LRM-Modem em 2017.  

Os radicais costumavam ser o partido mais pró-República 
durante as primeiras décadas da Terceira República, quando grupos 
monarquistas e bonapartistas dominaram a metade da direita do 
espectro político, e até a 1ª Guerra Mundial. Foi antes de serem 
ultrapassados por socialistas e comunistas à sua esquerda, durante o 
período entre guerras.  

Este período foi quando os três componentes da esquerda 
ficavam, frequentemente, com tamanhos comparáveis, em particular 
durante o governo de coalizão “Front Populaire” de 1936. Este 
componente de “centro-esquerda” ficou muito pequeno durante as 
décadas de 1960-1970, mas recentemente, de certa forma, voltou a 
ganhar força com a eleição de 2017. 
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Também Piketty decompõe o total de votos da direita nas 
eleições legislativas francesas 1946-2017 em três componentes: 
extrema direita, direita, centro-direita.  

O componente de “extrema direita” inclui o FN (Front National) 
e outros partidos como o movimento Poujadist em 1956, quando Le 
Pen foi eleito pela primeira vez. O componente inclui os vários 
partidos “gaullistas” e pós-gaullistas (RPF, UDR, RPR, UMP, LR, etc.).  

O componente “centro-direita” inclui o MRP no período pós-
guerra imediato e vários partidos nas décadas seguintes (UDF, UDI, 
etc.), bem como metade da votação LRM-Modem em 2017.  

Deve-se enfatizar novamente as fronteiras entre esses vários 
componentes serem incertas e porosas, tanto dentro da esquerda 
quanto dentro da direita. As amplas coalizões para o confronto 
eleitoral entre esquerda e direita são altamente instáveis e não 
implicam necessariamente em qualquer particularidade para governar 
juntos. 

Em particular, os componentes de direita e centro-direita nunca 
compartilharam uma coalizão de governo com a extrema-direita 
desde 1946, exceto durante breves períodos em algumas regiões 
após o ano de 2004 de eleições regionais.  

Os componentes de esquerda, centro-esquerda e extrema-
esquerda compartilharam coalizões de governo nacionais em alguns 
casos, por exemplo, após as eleições de 1936, 1981 e 1997. Mas não 
se aliaram em outros, por exemplo, entre 1947 e 1958. A coalizão 
governante “Troisième Force”, geralmente, inclui a esquerda, centro-
esquerda e centro-direita.  

Durante a Terceira República, ou seja, entre 1871 e 1940, os 
radicais de centro-esquerda também frequentemente formaram 
coalizões com os de centro-direita. Finalmente, a maioria governante, 
após 2017, também se baseia em uma coalizão “centrista”. Ela toma 
empréstimos de candidatos tanto do centro-esquerda quanto do 
centro-direita. 

As composições adotadas devem ser vistas meramente como 
uma forma de cortar o eleitorado em aproximadamente duas 
metades, com base nas escalas esquerda-direita usadas pelos 
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próprios eleitores, a fim de fazer comparações históricas e 
internacionais. Piketty, posteriormente, voltará à discussão de como 
esses agrupamentos realmente são significativos quando apresentar 
os resultados sobre a evolução de longo prazo das clivagens políticas 
– medida pela evolução da estrutura dos eleitorados correspondentes 
– e fazer comparações entre a França e os outros dois países (ver em 
particular a seção 4.6). 

Seção 2.6. Sistema de grupo de elite múltipla ou grande reversão? 

Ao combinar os resultados sobre a mudança das clivagens por 
educação e por renda / riqueza, Piketty fica em posição de sintetizar 
suas principais conclusões. Ele compara a evolução da lacuna na 
votação à esquerda entre graduados universitários e não graduados e 
a lacuna na votação à esquerda entre os eleitores 10% superiores e 
os 10% inferiores em renda, antes e depois dos controles.  

  

Ele faz o mesmo para a lacuna de votos à esquerda entre os 
10% superiores e os 90% inferiores dos eleitores de educação e 
entre os 10% superiores e os 90% inferiores dos eleitores de renda, 
novamente antes e depois dos controles. Esta é, provavelmente, a 
mais forma significativa de fazer a comparação. 
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!  

A conclusão geral é clara: mudamos gradualmente de um 
sistema partidário de classe para o Piketty propõe denominar de um 
sistema partidário de “elite múltipla”.  

Nos anos 1950-1960, o sistema partidário era definido segundo 
linhas de classe: o voto nos partidos de esquerda estava associado 
aos eleitores de baixa escolaridade e de baixa renda, enquanto o voto 
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nos partidos de direita estava associado a ambos os eleitores de alta 
educação e eleitores de alta renda.  

O voto da esquerda foi gradualmente associado aos eleitores do 
ensino superior e, nos anos 2000-2010, temos um sistema onde os 
eleitores do ensino médio apoiam a “esquerda”, enquanto os de alta 
renda apoiam a “direita”. 

A questão difícil – uma questão à qual Piketty não consegue 
responder totalmente no presente artigo – é entender de onde vem 
essa evolução e se esse é um equilíbrio estável ou não. Como o 
ensino superior gera alta renda, no longo prazo, pode-se argumentar 
um sistema partidário de “elite múltipla” ser inerentemente instável.  

Dessa forma, pode-se esperar a lacuna na votação à esquerda 
entre os 10% mais votados e os 90% com menor renda também vir a 
ser estruturalmente positiva no futuro, assim como a lacuna na 
votação à esquerda entre os 10% mais votantes e os 90% com 
menos educação.  

Se isso acontecer, isso corresponderia a um realinhamento 
completo do sistema partidário:  

• a antiga “esquerda”, acostumada a ser associada a eleitores de 
baixa renda e baixa escolaridade, passaria a ser associada a 
eleitores de alta renda e alta eleitores de educação, enquanto  

• a antiga “direita” acostumada a ser associada a eleitores de alta 
renda e alto nível educacional passaria a estar associada a 
eleitores de baixa renda e baixa escolaridade.  

Com efeito, tal sistema partidário teria pouco a ver com o 
sistema partidário de “esquerda” versus “direita” dos anos 
1950-1960. Talvez devesse ser melhor descrito como uma oposição 
entre “globalistas” (alta renda, alta educação) e “nativistas” (baixa 
renda, baixa educação).  

Esta é aproximadamente a maneira pela qual os novos atores 
políticos percebem o mundo real. Por exemplo, Macron e Le Pen, 
durante a eleição presidencial de 2017, percebem ser essa a divisão 
política central de nosso tempo. De fato, o segundo turno da eleição 
presidencial francesa de 2017 é uma ilustração perfeita disso.  
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Essa clivagem “globalistas” X “nativistas” já era visível nos 
referendos franceses de 1992 e 2005 sobre a Europa, bem como em 
muitas votações parlamentares sobre a Europa. Não está claro, 
entretanto, neste estágio, se esse realinhamento completo ocorrerá. 

Também é possível encontrar algumas forças a pressionarem 
por uma estabilização do sistema partidário de “elite múltipla”. Uma 
dessas forças é o efeito riqueza.  

Piketty compara as evoluções da lacuna na votação à esquerda 
entre os eleitores de cima e de baixo ao longo das linhas de 
educação, renda e riqueza. O hiato educacional tornou-se fortemente 
positivo, ou seja, os eleitores de alto nível educacional agora apoiam 
fortemente a “esquerda”. O hiato de riqueza permaneceu fortemente 
negativo, ou seja, os eleitores de alta riqueza mantêm um forte apoio 
à “direita”.  
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Enquanto isso ocorre, a diferença de renda entre os dois 
agrupamentos permanece moderadamente negativa. Isso reflete o 
fato de a renda ser determinada por uma combinação de educação 
(capital humano), riqueza (capital não humano) e outros fatores.  

Pode-se imaginar uma situação onde algumas famílias e 
indivíduos se especializam na acumulação de educação, enquanto 
outros se concentram na acumulação de riqueza. Desse modo, 
persistirá o sistema partidário de “elite múltipla”.  

 A estrutura de correlação entre educação, renda e riqueza, 
medida em pesquisas pós-eleitorais, parece ser relativamente estável 
ao longo do tempo, pelo menos como uma primeira aproximação. A 
correlação bruta entre renda e educação parece estável em torno de 
0,3-0,35 no período 1958-2017, enquanto a correlação bruta de 
renda-riqueza é estável em torno de 0,2-0,3, e a correlação 
educação-riqueza é estável em torno de 0,1-0,15. 

Além disso, alguns membros da elite do ensino superior podem 
escolher voluntariamente fazer escolhas de carreira financeiramente 
menos recompensadoras em comparação com as de elites de alta 
renda e alta riqueza. Piketty discutirá ainda mais essas questões 
quando apresentar evidências sobre a mudança das clivagens 
políticas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha (seções 3-4) e 
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quando descrever modelos multidimensionais de desigualdade e 
clivagens políticas (seção 5). 

Seção 2.8. Clivagens Políticas Bidimensionais em Quatro Quartos na 
França 

Piketty apresenta também outras evidências de pesquisas 
diretas sobre a força da clivagem migratória na política francesa. A 
partir de 1988, as pesquisas pós-eleitorais francesas perguntam 
sistematicamente aos eleitores se eles acreditam ou não haver 
muitos imigrantes.  

A proporção de eleitores com resposta “sim, há muitos 
imigrantes”, na verdade, diminuiu ao longo do tempo: costumava ser 
tão grande quanto 70-75% na década de 1980 e até meados da 
década de 1990 (contra 25-30% dos eleitores com resposta “não há 
muitos imigrantes”), e diminuiu para cerca de 50% em 2007-2012, 
com uma recuperação um pouco acima de 55% em 2017.  
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No entanto, a intensidade da clivagem direita versus esquerda 
na migração parece ter realmente aumentado: a lacuna na votação à 
esquerda entre os eleitores com crença de não haver muitos 
imigrantes e aqueles a acreditar no contrário sempre foi grande e 
positiva (cerca de 30-40 pontos, ou seja, maior em comparação a 
qualquer outro efeito, exceto o efeito muçulmano), e parece ter 
aumentado entre as décadas de 1980 e 2010, tanto antes quanto 
depois dos controles, embora de maneira relativamente irregular.  
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Em outras palavras, a questão da migração parece ter se 
tornado mais divisória ao longo do tempo: a população está dividida 
quase 50-50 quanto a se há muitos migrantes ou não. Ainda há uma 
maioria acreditando haver muitos migrantes, mas agora existe uma 
grande minoria – de tamanho quase igual – acreditando no contrário. 
A divisão de votos entre as duas quase metades é maior do que 
nunca. 

Piketty voltará a essa discussão na seção 5, quando apresenta 
modelos bidimensionais de desigualdade e redistribuição, com uma 
clivagem pró-migrantes / anti-migrantes e uma clivagem pró-
redistribuição / anti-redistribuição. Por enquanto, é suficiente 
observar: quando os eleitores franceses são questionados se a justiça 
social implica uma maior redistribuição dos ricos para os pobres, 
também observa-se o eleitorado estar dividido em duas metades de 
tamanho comparável: a fração do eleitorado a responder “nós 
devemos reduzir a desigualdade” foi igual a 52% em 2017 (contra 
cerca de 55-60% em 2002-2012).  

 A questão dos ricos-pobres é deliberadamente formulada de 
maneira bastante agressiva, a saber: “Para alcançar a justiça social, 
precisamos tirar dos ricos e dar aos pobres. Você concorda ou 
discorda?". Da mesma forma, são diretas as questões de imigração 
(“Há muitos imigrantes na França. Você concorda ou discorda?”). 
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Piketty agrupou as respostas “concordo totalmente” / “concordo 
parcialmente” e “discordo totalmente” / ”discordo parcialmente” e 
excluiu os indivíduos sem responderem (menos de 5%). 

O ponto interessante, no entanto, é as metades pró-migrantes / 
anti-migrantes e as metades pró-pró / pró-ricos são quase 
inteiramente não correlacionadas. Combinando essas duas questões, 
obtemos quatro quartos de tamanho comparável, particularmente em 
2012-2017. 

 

  

Os quatro quartos podem ser rotulados como:  

1. Internacionalistas-Igualitários (pró-migrantes, pró-pobres);  

2. Internacionalistas-Desigualitários (pró-migrantes, pró-ricos);  

3. Nativistas-Desigualitários (anti-migrantes, pró-ricos);  

4. Nativistas-igualitários (anti-migrantes, pró-pobres).  

Em 2002, os Internacionalistas-Desigualitários representavam 
muito menos de um quarto do eleitorado (apenas 12%), mas se 
tornou o grupo mais crescente (até 23% em 2007). Infelizmente, a 
questão dos ricos e dos pobres não foi feita da mesma maneira antes 
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de 2002 (e a questão dos imigrantes não foi feita antes de 1988), 
então é impossível fazer uma análise consistente de longo prazo. 

Finalmente, é interessante notar: esta decomposição de quatro 
quartos do eleitorado se encaixa muito bem com os resultados das 
eleições presidenciais francesas de 2017. Elas parecem uma 
ilustração perfeita de política bidimensional de quatro quartos, ou 
seja, no primeiro turno, o eleitorado foi dividido em quatro grupos de 
tamanhos quase exatamente iguais:  

• 28% da votação para os candidatos de “esquerda” Mélenchon / 
Hamon (esses são os eleitores mais pró-migrantes e pró-
pobres);  

• 24% dos votos para o candidato “centrista” Macron (esses 
eleitores também são pró-migrantes, embora um pouco menos, 
e também pró-ricos);  

• 22% para o candidato “certo” Fillon (estes são eleitores anti-
migrantes e pró-ricos); e  

• 26% para os candidatos de “extrema direita” Le Pen / Dupont-
Aignan (estes são os eleitores mais anti-migrantes e também 
pró-pobres).  

Piketty retornará a essa discussão e à relação com as clivagens 
educação versus renda na seção 5, após apresentar os resultados 
para os EUA e a Grã-Bretanha. 
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Seção 3. Mudança da Clivagem Política nos Estados Unidos 

Nesta seção, Thomas Piketty apresenta resultados detalhados 
sobre a mudança na estrutura das clivagens políticas para o caso dos 
Estados Unidos. Começa descrevendo brevemente a evolução dos 
partidos políticos e do voto popular nos Estados Unidos durante o 
período 1948-2016 (seção 3.1) e as pesquisas pós-eleitorais a serem 
usadas (seção 3.2). Em seguida, apresenta desdobramentos básicos 
por gênero e idade (seção 3.3), antes de passar aos seus principais 
resultados sobre desdobramentos por educação (seção 3.4), renda e 
riqueza (seção 3.5), e a mudança para o sistema partidário de “elite 
múltipla” (seção 3.6). Por fim, apresenta os resultados das análises 
por origens étnicas e estrangeiras (seção 3.7). Em todas essas 
dimensões, destacará as semelhanças e diferenças com os resultados 
obtidos para a França. 

[NT: traduzidas as seções 3.1; 3.4; 3.5; 3.7.] 

Seção 3.1. Mudança de Partidos Políticos e Resultados Eleitorais nos 
EUA, 1948-2016 

O sistema partidário dos EUA é o melhor exemplo existente de 
sistema bipartidário (democratas x republicanos). Como tal, é muito 
mais simples se comparado ao sistema partidário francês e também 
muito mais simples face à maioria dos sistemas partidários 
observados na Europa, inclusive na Grã-Bretanha, e em todo o 
mundo.  

Embora seja formalmente simples, o sistema partidário dos EUA 
é, no entanto, relativamente exótico e misterioso para muitos 
observadores externos na Europa e em outros lugares. Por exemplo, 
como os democratas, vistos como o partido pró-escravidão no século 
19, gradualmente se tornaram o partido do New-Deal e o partido dos 
“progressistas” ao longo do século XX?  

Um dos pontos a destacar neste artigo é uma melhor 
compreensão dessa trajetória histórica poder ser altamente relevante 
para analisar a evolução das clivagens políticas multidimensionais. 
Elas podem ocorrer na Europa, América do Norte e em outras partes 
do século XXI. 



  46

A aparente simplicidade formal do sistema partidário dos EUA 
também não deve ofuscar o fato de sempre ter havido grande 
heterogeneidade ideológica dentro de cada um dos dois principais 
partidos. Esses conflitos não estão sendo enfrentados por meio da 
criação contínua de uma infinidade de novos partidos, como em um 
país como a França [e o Brasil], mas isso não significa eles não 
existirem. Ao contrário, assumem diferentes formas e envolvem 
diferentes processos institucionais, como facções/tendências 
partidárias e eleições primárias para arbitrá-los. 

Piketty vai se concentrar nas atitudes de voto nas eleições 
presidenciais dos EUA em vez de nas eleições para o Congresso, 
porque geralmente são mais centradas em questões nacionais e 
envolvem os mesmos candidatos e plataforma de política para todos 
os eleitores (por construção). 

A participação no voto popular observada nas eleições 
presidenciais dos Estados Unidos de 1948-2020 é relatada na Figura 
2.14.  

 

  

Como se pode ver, as quotas de voto obtidas por candidatos de 
terceiros partidos são geralmente muito pequenas (menos de 10% 
dos votos para todos os candidatos de terceiros combinados), com 
exceção de Wallace em 1968 (14%) e Perot em 1992 e 1996 (20% e 
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10%, respectivamente). Piketty exclui esses candidatos e se 
concentra nas cotas de votos entre democratas e republicanos. 

As pontuações costumam ser relativamente próximas de 50-50, 
tal como no segundo turno das eleições presidenciais francesas, 
embora com um pouco mais de variação (até 60-40). Piketty vai se 
concentrar nos padrões de votação de democratas x republicanos, 
excluindo a votação de terceiros, primeiro porque está mais 
interessado em evoluções de longo prazo – e os candidatos de 
terceiros partidos são todos únicos em sua própria maneira. Também 
porque seu principal objetivo é fazer uma comparação com os 
padrões de votação de esquerda e direita na França e na Grã-
Bretanha. 

Seção 3.4. Reversão da Divisão Educacional 

Thomas Piketty, nesta seção, passa às suas descobertas sobre a 
reversão da clivagem educacional. De modo geral, os resultados 
obtidos para os Estados Unidos em relação às clivagens na educação 
são quase idênticos aos obtidos para a França. Dadas as enormes 
diferenças nos sistemas partidários, estruturas socioeconômicas e 
histórias políticas entre os dois países, isso é muito impressionante. 

Ele relata o indicador mais simples de clivagem educacional, ou 
seja, a lacuna no voto democrata entre graduados universitários e 
graduados não universitários. Nos anos 1940-1960, a diferença era 
grande e negativa, em torno de -15 pontos: os graduados 
universitários votaram muito mais nos candidatos republicanos em 
comparação aos outros eleitores. A lacuna diminuiu gradualmente, ao 
longo do tempo, e, em 2016, tornou-se fortemente positiva, perto de 
+15 pontos.  
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Pode ter havido um efeito Trump especial em 2016 – uma 
questão sobre a qual Piketty retornará a seguir. Parece ser 
particularmente forte quanto à clivagem de renda. No que diz 
respeito à educação, porém, o que vemos em 2016 não parece 
desalinhado com o que vimos em anos anteriores: antes se encaixa 
bem na continuidade de uma evolução em longo prazo, da mesma 
forma vista em relação à clivagem educacional na França para as 
eleições de 2017 (ver seção 2.4 acima). 

Piketty também relata a evolução da lacuna de votação na 
educação antes e depois dos controles. Os controles de gênero e 
idade têm impacto limitado, enquanto os controles de renda e raça 
têm um efeito significativo para cima nos níveis.  

Isso se deve ao fato de os eleitores minoritários tenderem a ter 
níveis de educação muito mais baixos e a votar massivamente mais 
nos democratas. Controlando a raça, a lacuna na votação democrata 
entre graduados universitários e graduados não universitários é 
empurrada para cima e torna-se marginalmente positiva durante os 
anos 1980-1990 e fortemente positiva nos anos 2000-2010, ou seja, 
muito antes da eleição de Trump. 

Os resultados detalhados por grau mais alto também são muito 
impressionantes. Nos anos 1940-1960, observamos uma relação 
monotonicamente decrescente entre a educação e o apoio 
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democrata: quanto mais alto o nível de educação, menor o voto 
democrata.  

  

Por exemplo. em 1948, mais de 60% dos eleitores com ensino 
fundamental ou sem diploma, ou seja, com abandono do ensino 
médio atingia 63% do eleitorado da época, apoiavam o candidato 
democrata, contra cerca de 50% dos eleitores com ensino médio 
(formados no ensino médio , 31% do eleitorado) e apenas 20% dos 
eleitores tinha formação universitária e representavam apenas 6% do 
eleitorado. Essa relação monotonicamente decrescente mudou 
gradualmente durante as décadas de 1970-1980-1990 e, nas 
décadas de 2000-2010, começou a parecer cada vez mais inclinada 
para cima no topo da pirâmide educacional. 

Em 2016, a relação entre educação e voto democrata está 
perto de ser monotonicamente crescente. A única exceção (e a única 
diferença na França) está na base da distribuição: aqueles com 
abandono no ensino médio apoiam mais o candidato democrata em 
comparação aos formados no ensino médio. Isso se deve em grande 
parte a um efeito minoritário (embora não totalmente).  

Acima do ensino médio, a relação entre educação e voto 
democrata está aumentando fortemente: em particular, 70% dos 
eleitores com mestrado (11% do eleitorado) apoiaram o candidato 
democrata e 76% dos eleitores com doutorado (2% do eleitorado), 
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contra 51% dos eleitores com bacharelado (19% do eleitorado) e 
44% dos graduados do ensino médio (59% do eleitorado). 

Dada a magnitude da expansão educacional ao longo do 
período de 1948-2016, a maneira mais significativa de analisar as 
mudanças nas clivagens políticas por educação é provavelmente olhar 
para a lacuna no comportamento eleitoral entre os 10% mais 
votantes em educação e os 90% em educação. Além disso, de forma 
mais geral, comparar as posições relativas na distribuição percentual 
da educação, em vez de níveis absolutos.  

Da mesma maneira feita para a França, Piketty define os decis 
de educação dentro de um determinado ano e estimo as 
percentagens de votos ao nível do decil assumindo uma pontuação de 
voto fixa dentro da célula do ano de educação. Com efeito, isso leva a 
subestimar a lacuna interdecil, seja a relação entre educação e 
pontuação de votação monotonicamente decrescente ou crescente, 
porque isso negligencia as variações dentro da célula. 

Os resultados sobre a lacuna na votação dos democratas entre 
os eleitores 10% superiores e os 90% inferiores em educação são 
relatados antes e depois dos controles. A reversão completa da 
lacuna, grande e negativa nas décadas de 1940-1960, para grande e 
positiva nas décadas de 2000-2010, é ainda mais espetacular em 
lugar de olharmos para a distância entre graduados universitários e 
graduados não universitários, especialmente nas últimas décadas.  
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Isso ocorre porque o gradiente entre os graduados 
universitários tornou-se muito grande no período recente com os 
titulares de diplomas avançados apoiando os candidatos democratas 
com muito mais força em comparação a aqueles com bacharelado. 
Também é impressionante ver o pós-controle superior (10%) versus 
inferior (90%) no gradiente educacional, observado nas eleições de 
2016, parece ser um pouco maior se comparado às eleições 
anteriores, e muito em linha com a evolução de longo prazo. Nesse 
sentido particular, a eleição Clinton-Trump não é uma anomalia. 

Como veremos a seguir, a mudança no gradiente de renda é a 
verdadeira novidade da eleição. 

Finalmente, e talvez o mais importante, a reversão do gradiente 
de educação parece ser quase idêntica em momento e magnitude nos 
Estados Unidos e na França. Isso é verdade se olharmos para a 
lacuna nas atitudes de voto entre graduados universitários e 
graduados não universitários, antes ou depois dos controles, ou entre 
os 10% e 90% dos eleitores em educação, antes e depois controles. 
Discutirá mais adiante como essas evoluções semelhantes podem ser 
interpretadas. 
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Seção 3.5. Estabilidade e Atenuação das Clivagens de Renda / 
Riqueza 

Piketty passa agora às suas descobertas sobre como mudar as 
clivagens políticas dos EUA por renda. Ele relata os perfis de 
participação dos votos democratas por percentis de renda desde 1948 
(excluindo a eleição de 2016). Foram estimados da mesma forma 
para a França.  

O perfil é geralmente inclinado para baixo, especialmente no 
nível dos 10% superiores. Dentro dos 90% mais baixos, o perfil 
parece ser mais fortemente inclinado para baixo, ou seja, menos 
plano, nos EUA em comparação à França, relacionado à menor 
importância histórica dos “pobres autônomos de direita”, em 
particular “camponês pobre de direita”, nos Estados Unidos em 
comparação com a França, pelo menos na era pós-2ª Guerra Mundial. 
No nível dos 10% mais ricos, o perfil é geralmente mais fortemente 
inclinado para baixo na França em face aos Estados Unidos. No geral, 
porém, os dois países apresentam perfis de renda bastante 
semelhantes. 

Se adicionarmos agora a eleição presidencial dos Estados 
Unidos de 2016 à imagem, veremos algo inteiramente novo: pela 
primeira vez, os 10% dos eleitores com maior renda apoiam o 
candidato democrata. Se olharmos para a evolução da lacuna na 
votação democrata entre os 10% superiores e os 90% dos eleitores 
com menor renda, tanto antes quanto depois dos controles, pode-se 
ver essa lacuna ter sido aproximadamente constante entre as 
décadas de 1940-1950 e 1980-1990, aumentado ligeiramente na 
década de 2000 e no início de 2010 e, o mais importante, ela 
aumentou acentuadamente em 2016. Esta é a verdadeira inovação da 
eleição de 2016: os eleitores do ensino médio já haviam se tornado 
democratas muitas eleições antes, mas pela primeira vez os eleitores 
de alta renda também se tornaram democratas. 

Com relação às clivagens políticas dos EUA por riqueza, 
infelizmente não podemos analisar a evolução de longo prazo, porque 
não temos questionários detalhados de riqueza nos Estados Unidos 
nas pesquisas pós-eleitorais. No entanto, temos algumas variáveis 
básicas de riqueza para uma série de eleições, em particular para o 
ano de 2012, e esses dados mostram o mesmo padrão encontrado 
para a França (e também para a Grã-Bretanha, veja adiante), ou 
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seja, a alta riqueza é um indicador ainda mais forte do voto para os 
republicanos (ou partidos de direita no contexto francês, ou 
conservadores no contexto britânico) em comparação à renda alta. 

Os dados de 2012 vêm da versão americana do projeto CSDS 
(Estudo Comparativo de Sistemas Eleitorais), um consórcio 
internacional organizador de pesquisas pós-eleitorais homogêneas em 
dezenas de países. Todos os dados estão disponíveis online 
(www.cses.org). O projeto inclui quatro ondas até agora: módulo 1 
(1996-2001), 2 (2001-2006), 3 (2006-2011) e 4 (2011-2016). O 
Módulo 4 inclui um questionário especial sobre riqueza (incluindo 
perguntas categóricas sobre propriedade de várias categorias de 
ativos: casa própria, ações, poupança e ativos comerciais 
profissionais). Veja o apêndice online para resultados detalhados. 

Parece provável essa conclusão também se aplicar em anos 
anteriores e ao longo do período 1948-2012, assim como na França e 
na Grã-Bretanha. Isso foi sugerido pelas variáveis de propriedade de 
casa, disponíveis em pesquisas ANES, usadas para estimar os 
diferenciais de riqueza indicados na Fig. 3.5e-3.5h (exploratória por 
falta de melhores dados de riqueza). Veja a discussão sobre a Grã-
Bretanha na seção 4.5 adiante. 

Seção 3.6. Sistema de grupo de elite múltipla ou grande reversão? 

Ao combinar nossos resultados sobre a mudança das clivagens 
políticas dos Estados Unidos por educação e por renda, obtemos o 
seguinte quadro. Quer meçamos as clivagens de educação 
comparando graduados universitários versus graduados não 
universitários (antes e depois dos controles), ou comparando os 10% 
superiores contra 90% dos eleitores em educação (também antes e 
depois dos controles), provavelmente mais significativo, encontramos 
a mesma ampla evolução do sistema partidário nos Estados Unidos. 

Além disso, a evolução é muito semelhante à observada na 
França. Nos anos 1940-1960, o sistema partidário dos Estados Unidos 
podia ser caracterizado como um sistema de classe, no sentido de os 
eleitores de baixa escolaridade e baixa renda apoiavam o mesmo 
partido (os democratas), enquanto os eleitores de alta educação e 
alta renda apoiavam o outro partido (os republicanos).  
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Os EUA têm gradualmente mudado para um sistema partidário 
de “elite múltipla”. Nele, a elite do ensino superior vota nos 
democratas e a elite de alta renda vota nos republicanos. 

Da mesma forma como na França, não está claro nesta fase se 
este sistema partidário de “elite múltipla” irá persistir, ou se irá 
evoluir gradualmente em direção a um realinhamento completo do 
sistema partidário ao longo das linhas dos “globalistas” (educação 
alta, alta renda) versus “nativistas” (baixa escolaridade, baixa 
renda).  

A eleição de 2016 parece apontar claramente nessa direção: 
pela primeira vez, o voto democrata foi associado tanto à alta 
escolaridade quanto aos eleitores de alta renda. Pode ser, entretanto, 
isso ter se devido em grande parte a um fator específico de Trump. 

Caso essa rejeição à sua pessoa seja ultrapassada, a elite de 
alta renda poderá retornar aos republicanos em um futuro próximo. 
Isso dependerá da escolha dos futuros candidatos republicanos e 
democratas. 

Em ambos os casos, qualquer analista pode interpretar os 
eventos eleitorais incomuns de 2016-2017 como consequência de 
uma transformação de longo prazo do sistema partidário. Ele agora 
enfrenta diferentes trajetórias possíveis:  

1. estabilização do sistema partidário de “elite múltipla”;  

2. realinhamento “globalistas” versus “nativistas”;  

3. retorno a alguma nova forma de sistema baseado em classes. 

Seção 3.7. Transformação das Clivagens Raciais e baseadas na 
Origem Étnica 

Agora Piketty se volta para a evolução das clivagens raciais e 
étnicas, baseadas na origem, nos Estados Unidos. Aqui, os fatos 
básicos são relativamente bem conhecidos. Ele gostaria de enfatizar 
as diferenças e semelhanças com as evoluções francesas (menos 
conhecidas) e, mais importante, a interação com a transformação de 
elite múltipla. 
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Relata na Figura 2.18 a evolução das quotas de votos para o 
candidato do Partido Democrata por grupos étnicos nas eleições 
presidenciais dos EUA entre 1948 e 2016. A proporção de negros 
(afro-americanos) no eleitorado tem sido relativamente estável em 
torno de 10-12% em todo o período, e a fração votante nos 
democratas esteve constantemente na faixa de 80-95% de 1964 (o 
início do movimento dos Direitos Civis) até os dias atuais.  

  

Nas eleições anteriores (1948-1960), a parcela de votos 
democratas entre os negros era menos avassaladora, embora já 
muito substancial (cerca de 60-70%). O fato de os eleitores negros já 
apoiarem os democratas antes de o partido apoiar oficialmente o fim 
da segregação racista pode ser racionalizado de várias maneiras:  

1. primeiro e principalmente, a partir da década de 1930 em 
diante, ou mesmo antes, a plataforma política democrática do 
tipo New-Deal já estava beneficiando um pouco os eleitores de 
baixa escolaridade e renda – e, portanto, a grande maioria dos 
eleitores negros, embora indiretamente;  

2. em seguida, os democratas do norte não eram segregacionistas 
(ao contrário dos democratas do sul), e sua atitude em 
questões raciais não era necessariamente muito diferente da 
dos republicanos. 



  56

A evidência limitada da pesquisa de opinião de 1936 em diante 
sugere os negros já terem apoiado candidatos democratas, ou seja, 
Roosevelt, nas eleições presidenciais do período de 1936-1944 por 
uma margem de cerca de 70-30 (perto da vista nas eleições de 
1948-1960). A identificação partidária entre os negros mudou mais 
gradualmente (cerca de 50-50 em 1936-1944, até 70-30 em 
1948-1960 e mais de 90-10 de 1964 em diante), sugerindo ter 
levado mais tempo para o eleitorado negro reconhecer os democratas 
como pró-negros.  

Veja, por exemplo, Ladd e Hardley (1975) e Bositis (2012, 
Tabela 1) para uma compilação das primeiras pesquisas de opinião 
(principalmente da Gallup). Infelizmente, há muitos poucos dados de 
pesquisas disponíveis antes de 1936. Então, é necessário usar dados 
eleitorais em nível local para recuperar clivagens em nível individual. 

Os republicanos pós-1860 eram abolicionistas e pró-trabalho 
livre, mas isso obviamente não implicava serem fortes defensores da 
emancipação política e econômica dos afro-americanos. No caminho, 
os democratas foram capazes, durante o período de Reconstrução, de 
reconstruir uma coalizão vitoriosa, retratando os republicanos como 
capturados pela elite financeira e manufatureira do Nordeste. Essa 
coalizão, de muitas maneiras, semeia os grãos para a futura coalizão 
democrática em apoio ao New-Deal. Consulte, por exemplo, Barreyre 
(2015). 

Em todo caso, a questão é, a partir de 1964, os eleitores 
negros sempre deram maiorias avassaladoras (80-95%) aos 
candidatos democratas. Esta se tornou uma das características mais 
estruturantes (senão a mais estruturante) da estrutura de conflito 
político dos EUA.  

Em contraste, os brancos nunca deram maioria a um candidato 
democrata, desde 1964, ou seja, com um sistema de votação apenas 
para brancos com base no voto popular, todos os presidentes seriam 
republicanos. Consulte a Figura 2.19. 
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É impressionante ver o voto esmagador dos negros nos 
democratas (80-95%) ser quantitativamente semelhante ao voto 
esmagador dos muçulmanos nos partidos de esquerda na França, 
desde meados da década de 1990 (80-95%).  

Além disso, da mesma forma como ocorre para o voto 
muçulmano na França, a adição de variáveis de controle para 
educação, renda, riqueza, etc. explica apenas uma fração 
relativamente pequena do voto negro para democratas.  

Nos dois países, esses padrões de votação podem ser 
explicados pelo fato de ambas as minorias – a minoria racial negra 
nos EUA e a minoria étnico-religiosa muçulmana na França – 
percebem hostilidade substancial no lado da "direita" do espectro 
político (Republicanos nos EUA, partidos de direita na França) e mais 
simpatia no lado da “esquerda” (democratas nos EUA, partidos de 
esquerda na França).  

Por outro lado, uma fração substancial da maioria branca 
considera a “esquerda” favorecer indevidamente a minoria. Em sua 
opinião, isso justifica seu voto na “direita”. 

Embora haja semelhanças entre as duas situações, também há 
enormes diferenças e, em particular, o papel do voto latino nos 
Estados Unidos. As minorias não negras representavam uma fração 
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muito pequena do eleitorado dos EUA durante os anos 1940-1960 
(menos de 1%), mas desde 1970 aumentaram enormemente, 
chegando a quase 20% do eleitorado no final dos anos 2010, 
principalmente latinos. Aqui, incluímos minorias não negras não 
latinas (menos de 2% do eleitorado em 2016) com eleitores latinos. 

Os latinos e outros eleitores da minoria não negra sempre 
deram uma forte maioria aos candidatos democratas: entre 55% e 
70% dos votos em todas as eleições presidenciais entre 1972 e 2016. 
Embora isso seja menos esmagador se comparado ao voto dos 
democratas negros, ainda é uma maioria muito forte: a diferença 
com o voto dos brancos é forte e persistente, cerca de 20 pontos 
percentuais (ver Figura 2.20), e apenas moderadamente reduzido por 
controles. 

  

Isso faz uma grande diferença com a França (ou mais 
geralmente com os países europeus). Na França, cerca de 10% do 
eleitorado na década de 2010 tem origens estrangeiras extra-
europeias, principalmente, Magrebe e África Subsaariana, ou seja, 
aproximadamente a mesma fração da população negra nos Estados 
Unidos. Por sua vez, cerca de 20% do eleitorado tem origens 
estrangeiras, mas europeia (a maioria da Espanha, Portugal e Itália), 
ou seja, aproximadamente a mesma fração da população latina nos 
Estados Unidos. A grande diferença é os latinos franceses não se 
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pensarem como latinos, no sentido de votarem exatamente da 
mesma maneira como vota a população sem avós estrangeiros. 

No caso dos Estados Unidos, há muito se argumenta o racismo 
e as atitudes anti-negros poderem contribuir para explicar o menor 
tamanho do estado de bem-estar social e das transferências sociais 
em comparação com a Europa. Ver, por exemplo Alesina, Glaeser, 
Sacerdote (2001) e Roemer, Lee, Van Der Straeten (2007). 

Em particular, as questões raciais são a principal explicação 
para explicar porque os democratas gradualmente perderam uma 
grande parte dos eleitores brancos da classe trabalhadora após o 
movimento pelos direitos civis, especialmente no Sul. Coalizão de 
negócios contribuiu para enfraquecer e eventualmente desmantelar o 
Partido Democrata nessa região.  

 Ver, por exemplo, a pesquisa recente de Kuziemko e 
Washington (2018). Ela mostra as atitudes raciais (medidas pelas 
respostas às perguntas da pesquisa), em vez do aumento da renda 
dos brancos do sul (relativamente à média nacional), podem explicar 
melhor porque grupos específicos de brancos os eleitores mudaram 
de democratas para republicanos em determinados estados e anos. 

Com efeito, a diversidade racial e o conflito racial tornaram 
mais complicado manter os negros e os brancos pobres na mesma 
coalizão. Isso pode contribuir para explicar a transição do sistema 
partidário “de classe” dos anos 1950-1960 para o sistema partidário 
de “elite múltipla” dos anos 2000-2010. 

Isso certamente não implica, entretanto, esta ser a única 
explicação. Em primeiro lugar, a extensão do “racismo” de certos 
eleitores brancos nos Estados Unidos (ou na França ou em outro 
lugar) não pode ser simplesmente tomada como dada.  

Em algum nível, deve estar relacionada à experiência real com 
as relações raciais e também à capacidade de certas políticas e 
instituições sociais de unificar (ou não) a percepção de identidade e 
solidariedade de classe. Por exemplo, os latinos franceses não são 
percebidos e não se percebem como latinos, ao contrário dos latinos 
dos EUA.  
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O fato de as políticas sociais terem sido relativamente 
segmentadas nos Estados Unidos, ou seja, direcionadas a grupos 
específicos, dificultou o desenvolvimento de um senso de interesse 
comum e a neutralização de percepções racistas e outros 
preconceitos. 

Ashok, Kuziemko, Washington (2015) analisam outras razões 
explicativas do declínio do apoio à redistribuição dentro de grupos 
específicos nas últimas décadas, apesar do aumento da desigualdade. 
Por exemplo, entre os idosos, eles podem temer perder os benefícios 
do Medicare caso as transferências sociais sejam estendidas a outros 
grupos. Entre os afro-americanos pode refletir o fato de as 
“transferências” terem sido cada vez mais associadas à ajuda 
baseada em raça e percepções negativas. 

Em seguida, mesmo na ausência de qualquer divisão racial, 
podem-se encontrar algumas outras razões e mecanismos 
discriminatórios, por exemplo, relacionados à expansão educacional 
per se. Elas podem ter contribuído para a mudança do sistema 
partidário “de classe” para “elite múltipla”.  

No caso dos Estados Unidos, Piketty encontra a mesma 
transformação do sistema partidário em um padrão de “elite múltipla” 
mesmo se ele excluir inteiramente os estados do Sul. Talvez o mais 
importante, no caso da França, ser a mudança gradual em direção ao 
sistema de “elite múltipla” ter começado nas décadas de 1960-1970, 
ou seja, antes da clivagem sobre a migração e, particularmente, 
sobre os migrantes não europeus e o Islã, ter realmente se tornado 
saliente, ou seja, nas décadas de 1980-1990. 

Isso aponta para a existência de um mecanismo distinto. Ele 
pode contribuir para explicar a transformação da estrutura do conflito 
político, independentemente da questão da migração e da diversidade 
racial / étnica / religiosa. Isso, obviamente, não significa esta questão 
não ter contribuído para onde vamos politicamente. Piketty voltará a 
essa discussão quando apresentar modelos teóricos na seção 5. 
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Seção 4. Mudança de Clivagens Políticas na Grã-Bretanha 

Nesta seção, Piketty apresenta resultados detalhados sobre a 
mudança na estrutura das clivagens políticas para o caso da Grã-
Bretanha. Começa descrevendo brevemente a evolução dos partidos 
políticos e do voto popular na Grã-Bretanha no período 1945-2017 
(seção 4.1) e as principais fontes de dados (pesquisas pós-eleitorais) 
que estarei usando (seção 4.2). Em seguida, apresenta os 
desdobramentos básicos por gênero e idade (seção 4.3), antes de 
passar aos seus principais resultados sobre os desdobramentos por 
educação (seção 4.4), renda / riqueza e a mudança para o sistema 
partidário de “elite múltipla” (seção 4.5). Por fim, apresenta os 
resultados sobre a divisão por religião e grupos étnicos (seção 4.6). 

[NT: traduzi aqui as Seções 4.1. e 4.5]. 

Seção 4.1. Mudança de Partidos Políticos e Resultados Eleitorais na 
Grã-Bretanha 1945-2017 

Tal com o sistema americano, o sistema partidário britânico é o 
melhor exemplo de sistema bipartidário. As participações no voto 
popular obtidas pelos vários partidos concorrentes em todas as 
eleições gerais britânicas, ocorridas entre 1945 e 2017, são 
apresentadas na Figura 2.21. Os dois principais partidos, neste 
período de 72 anos, sempre foram o Partido Conservador e o Partido 
Trabalhista.  

Nos séculos 18 e 19, o sistema bipartidário envolvia os 
conservadores e os liberais (ou os whigs). Demorou quase meio 
século, entre 1900 e 1945, para o Partido Trabalhista substituir os 
Liberais como o segundo maior partido.  

O sistema britânico sempre foi um sistema bipartidário, mas a 
identidade dos dois partidos mudou – e a transição de um sistema 
bipartidário para o outro pode levar muito tempo. As transformações 
internas dentro do partido geralmente fornecem um mecanismo mais 
simples para mudar o sistema partidário. 

Na famosa eleição de 1945, o Partido Trabalhista de Attlee 
atraiu 48% dos votos, contra 36% para o partido conservador de 
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Churchill. Nos anos seguintes, isso levou à criação do NHS e do 
moderno estado de bem-estar social britânico.  

Na eleição de 2017, o partido conservador de May obteve 42% 
dos votos, contra 40% para o trabalho de Corbyn. Os terceiros 
geralmente obtêm menos de 10-15% dos votos, exceto em 
1987-1992 e 2005-2010, quando o Lib-Dems atraiu mais de 20% dos 
eleitores; em 2015-2017, eles parecem estar de volta de alcançar em 
torno de 5-10%, onde estavam nas décadas de 1950-1960 (ver 
Figura 2.21). 

 

  

Os Liberais-Democratas (Lib-Dems) são a encarnação moderna 
dos Liberais. Durante a década de 1980, eles formaram brevemente a 
Aliança Liberals / SDP com uma divisão do Partido Trabalhista. 

O contraste entre a estabilidade dos dois principais partidos 
britânicos (Conservador e Trabalhista) oferece um contraste notável 
com a cena política francesa, onde ambos os lados do espectro têm 
uma longa história de criação permanente de novos nomes e siglas 
de partidos (ver seção 2.1 anterior). O contraste é geralmente 
atribuído ao sistema de votação diferente (um turno na Grã-
Bretanha, dois turnos na França), mas, como Piketty já observou, 
isso pode ser endógeno, pelo menos em parte. 
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Graphique 2.21 - Résultats aux élections législatives
au Royaume-Uni, 1945-2017

Travaillistes (Labour)

Conservateurs (Tories)

Libéraux / Lib-Dem

SNP

UKIP

Autres partis

Source : calculs de l'auteur à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : lors des élections législatives de 1945, le parti travailliste a obtenu 48 % des voix, et le parti conservateur 36 % des voix (soit
au total 84 % des voix pour les deux principaux partis). Lors des législatives de 2017, le parti conservateur a obtenu 42 % des voix,
et le parti travailliste 40 % des voix (soit au total 82 % des voix). Libéraux/Lib-Dem : Liberals, Liberal Democrats, SDP-Liberal
Alliance. SNP : Scottish National Party. UKIP : UK Independence Party. Les autres partis incluent des partis écologistes et
régionalistes.
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No contexto do presente artigo, excluirá os votos aos demais 
partidos e se concentrará nos votos divididos entre Trabalhista versus 
Conservador. Ao se concentrar no voto polarizado entre Trabalhista e 
Conservador, eles tendem a estar muito próximos de 50-50, da 
mesma forma como os votos dos franceses e dos EUA entre a 
esquerda e a direita e os democratas e republicanos.  

A justificativa para excluir os outros votos é, mais uma vez, seu 
principal objetivo neste artigo ser o exame das evoluções amplas de 
longo prazo e fazer comparações com os outros dois países. Em todo 
caso, assim como no caso dos Estados Unidos, os demais votos são 
tão pequenos a ponto disso praticamente não ter impacto nas 
tendências analisadas aqui. 

 

  

Seção 4.5. Sistema de grupo de elite múltipla ou grande reversão? 

Thomas Piketty apresenta agora os resultados das clivagens de 
renda no caso inglês. O perfil do Partido Trabalhista, votado por 
percentil de renda, geralmente, tem sido relativamente íngreme na 
Grã-Bretanha dentro dos 90% mais pobres (tipicamente mais 
íngreme se comparado à França) e no nível dos 10% superiores (ver 
Figura 2.22). 
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A diferença no voto trabalhista entre os 10% superiores e os 
90% inferiores de eleitores de renda sempre foi substancial na Grã-
Bretanha, particularmente no início do período, tanto antes como 
depois dos controles, com uma ligeira atenuação ao longo do tempo  

Se combinarmos as conclusões sobre as clivagens de educação 
e renda, descobriremos a Grã-Bretanha ter mudado gradualmente de 
um sistema partidário "baseado em classes" (com baixa escolaridade 
e eleitores de baixa renda apoiando o Partido Trabalhista) para um 
sistema partidário de “elite múltipla”. Os eleitores de alto nível 
educacional agora apoiam fortemente os trabalhistas, enquanto os 
eleitores de alta renda apoiam fortemente os conservadores. 

  

Uma diferença interessante com a França e os EUA é na Grã-
Bretanha não haver sinal de os eleitores de alta renda poderem 
mudar de lado e apoiar o Trabalhismo em um futuro próximo. No 
mínimo, a natureza de "elite múltipla" do sistema partidário britânico 
foi reforçada nas recentes eleições de 2015-2017: os eleitores de alto 
nível educacional aumentaram seu apoio ao Partido Trabalhista, 
enquanto os eleitores de alta renda aumentaram seu apoio aos 
conservadores.  
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Isso está em claro contraste com as evoluções recentes 
observadas na França e nos EUA, onde os eleitores de alta renda 
estavam se movendo na direção da “esquerda” (Clinton-Macron), 
sugerindo a possibilidade de uma mudança gradual em direção a um 
realinhamento completo do sistema partidário entre linhas 
“globalistas” (educação alta, alta renda) e “nativistas” (baixa 
educação, baixa renda). 

As evidências disponíveis sobre as divisões de riqueza na Grã-
Bretanha também confirmam a estabilização do sistema de “elite 
múltipla”. Os eleitores de alta renda sempre tiveram uma forte 
preferência conservadora (ainda mais forte do que a dos eleitores de 
alta renda), e isso não parece estar mudando. 

Aqui, Piketty define os ricos como proprietários de casa sem 
hipoteca. Esta informação está disponível de forma consistente em 
pesquisas BES (ao contrário dos EUA) realizadas nas décadas de 
1980-1990. Também temos informações sobre a propriedade de 
ações de estatais recentemente privatizadas, e isso novamente está 
fortemente associado ao voto conservador. Infelizmente, não temos 
variáveis consistentes de propriedade de ativos suficientes para 
estimar decis de riqueza de maneira confiável. 

O fato de os eleitores de alta renda e de alta riqueza não 
mostrarem tendência a mudar em relação a apoio ou rejeição dos 
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trabalhistas pode naturalmente estar relacionado à posição pró-
redistribuição relativamente forte assumida pela liderança do partido 
(Corbyn).  

Também se pode imaginar um cenário diferente para o futuro, 
por exemplo, um onde o Trabalhismo assume uma posição cada vez 
mais pró-UE e o Conservador uma posição cada vez mais 
protecionista. Desse modo, os eleitores de alta renda e ricos 
ingressariam no Trabalhismo com base nisso. Isso pode significar a 
Grã-Bretanha também estar se movendo em direção a uma clivagem 
globalista versus nativista. Mas esta não parece ser a evolução mais 
provável no estágio atual. 

Em qualquer caso, esta comparação entre a Grã-Bretanha e a 
França-Estados Unidos ilustra o fato de diferentes evoluções serem 
possíveis, incluindo uma estabilização do sistema partidário de “elite 
múltipla” ou um realinhamento completo (globalistas versus 
nativistas).  

Uma terceira possibilidade seria um retorno ao sistema 
partidário de classe. Em princípio, isso poderia acontecer de uma 
perspectiva internacionalista ou nativista.  

No contexto da Grã-Bretanha e do Partido Trabalhista, um 
partido há muito tempo associado a uma postura pró-imigração, em 
comparação com os conservadores, a perspectiva internacionalista é 
mais relevante. Um retorno ao sistema baseado em classes 
corresponderia a uma situação onde a liderança trabalhista 
amplificaria sua plataforma pró-redistributiva.  

Para recuperar o voto de baixa escolaridade, no entanto, seria 
necessário ser muito persuasivo quanto à possibilidade de uma 
plataforma igualitária internacionalista. Ela os beneficiaria mais se 
comparada à postura anti-migrante apoiada por muitos nativistas. 
Isso é incerto, mas não impossível. 

Uma mudança para um sistema partidário nativista, baseado 
em classe, parece menos provável. Mas, novamente, não totalmente 
impossível. Isso corresponderia a uma situação quando um partido 
nativista, por exemplo, a Frente Nacional na França, ou o Republicano 
de Trump nos Estados Unidos, mudar gradualmente para uma 
plataforma pró-redistribuição forte. O principal precedente histórico é 
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a transição gradual do Partido Democrata do “partido da escravidão” 
para o “partido do New Deal” ao longo do período 1860-1960: uma 
evolução por si só não muito estável.  

A experiência recente com Trump sugere os nativistas 
governantes serem mais propensos a adotar uma plataforma pró-
negócios anti-migrante, mas trajetórias diferentes podem ocorrer em 
outros países no futuro. 

O pon to ge ra l é , c om des i gua l dade e c l i vagens 
multidimensionais, múltiplos equilíbrios e bifurcações são possíveis, 
dependendo de diferentes estratégias partidárias, por exemplo, 
Corbyn versus estratégia de Blair no caso do Partido Trabalhista 
britânico, ou de pequenas diferenças em disputas eleitorais acirradas. 
As estruturas de clivagens em 2016 na eleição presidencial dos 
Estados Unidos provavelmente teria sido bastante diferente (pelo 
menos quanto à dimensão da renda) se Bernie Sanders [mais à 
esquerda] tivesse vencido as primárias democratas contra Hilary 
Clinton.  

O caso mais claro onde múltiplas bifurcações poderiam ter 
acontecido – e poderiam acontecer no futuro – é o primeiro turno da 
eleição presidencial francesa de 2017 (ver seção 2.8 e Tabela 2.1 
acima): todos os quatro primeiros candidatos estavam tão próximos a 
ponto de qualquer combinação de dois poderia ter chegado ao 
segundo turno. Presumivelmente, as estruturas de clivagem teriam 
sido muito diferentes com uma segunda rodada como Mélenchon-
Fillon, Mélenchon-Le Pen, Fillon-Le Pen, Mélenchon-Macron ou 
Macron-Fillon, em vez de Macron-Le Pen. Possivelmente teria efeitos 
duradouros, para melhor ou para pior. 

  

Seção 6. Comentários Finais e Perspectivas 

Neste artigo, Thomas Piketty usou pesquisas pós-eleitorais 
francesas, americanas e britânicas, cobrindo o período 1948-2017, a 
fim de documentar uma notável evolução de longo prazo na estrutura 
das clivagens políticas. Nas décadas de 1950-1960, o voto nos 
partidos de esquerda (socialista-trabalhista-democrático) estava 
associado à baixa escolaridade e aos eleitores de baixa renda. 
Gradualmente, tornou-se associado aos eleitores do Ensino Superior, 
dando origem a um sistema partidário de “elite múltipla” nos anos 
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2000-2010: as elites de alta educação agora votam na “esquerda”, 
enquanto as elites de alta renda / alta riqueza ainda votam na 
“direita”, embora cada vez menos.  

Argumentou isso contribuir para a explicação do aumento da 
desigualdade e para a falta de resposta democrática a ela, bem como 
o aumento do “populismo”. Com efeito, a globalização e a expansão 
educacional criaram novas dimensões de desigualdade e conflito, 
levando ao enfraquecimento das coalizões redistributivas, baseadas 
em classes sociais existentes anteriormente, e ao desenvolvimento 
gradual de novas clivagens políticas. 

É claro, entretanto, ainda enfrentarmos muitas limitações em 
nossa compreensão dessas questões. Logo, mais pesquisas são 
necessárias.  

Duas questões abertas se destacam.  

Em primeiro lugar, até qual ponto a transição para um sistema 
partidário de “elite múltipla” poderia ter acontecido sem o surgimento 
da clivagem globalização / migração?  

Em segundo lugar, os sistemas partidários de “elite múltipla” 
podem persistir ou são inerentemente instáveis?  

Piketty enfatizou a expansão da educação por si só poderia 
gerar clivagens multidimensionais e um conflito persistente entre a 
elite do ensino superior e a elite de alta renda, mesmo na ausência 
de uma clivagem globalização / migração. Para ir mais longe, seria 
interessante, por exemplo, testar se clivagens de “elite múltipla” 
também se desenvolvem em países que têm pouca exposição à 
globalização / migração. 

Trabalhos publicados neste livro “Clivages Politique et Social 
Inequalities” (editado por Amory Gethin, Clara Martínez- Toledano e 
Thomas Piketty, Seuil/Gallimard, abril 2021) sobre a Alemanha, 
Europa Oriental, Espanha, Itália, Canadá, Austrália, Japão, Brasil, 
África do Sul e Índia devem ajudar a resolver a questão. O caso dos 
países europeus pós-comunistas também fornece um exemplo 
interessante de inversão esquerda-direita (ver Tavits e Letki 2009). 
Isso ilustra o impacto potencial do ceticismo pós-comunista com a 
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ideologia igualitária internacionalista – e pode ser altamente 
relevante para outros países também. 

De forma mais geral, coletar novas séries sobre a interação da 
dinâmica da desigualdade e conflito político para mais países e/ou 
períodos de tempo mais longos é certamente a maneira mais 
promissora de trazer luz adicional sobre a evolução de longo prazo 
das estruturas de clivagens.  

Um dos sistemas partidários mais antigos do mundo, ou seja, 
conservadores versus whigs na Grã-Bretanha do século XVIII, foi em 
grande medida um conflito de elites (elite fundiária versus elite 
urbano-comercial). Claro, esta foi uma época de sufrágio limitado, 
quando apenas o 1% do topo poderia votar, então havia pouco mais 
além do possível a política ser, exceto um conflito de elite.  

Seria ingênuo, porém, imaginar o sufrágio universal em si ter 
trazido permanentemente um tipo diferente de equilíbrio. O acesso 
desigual a financiamento, mídia e influência política pode contribuir 
para manter a política eleitoral sob o controle das elites.  

O sistema partidário de classe surgido em meados do século 20 
foi devido a circunstâncias históricas específicas e provou ser frágil 
porque as estruturas sociais e econômicas evoluíram. Sem uma 
plataforma igualitária-internacionalista forte e convincente, é 
inerentemente difícil unir dentro do mesmo partido eleitores de baixa 
escolaridade e baixa renda de todas as origens. 

Referências Bibliográficas 

A. Alesina, E. Glaeser, B. Sacerdote, “Why  doesn’t  the US have a 
European  styleWelfare State?”, Brookings Papers onEconomic 
Activity, 2001  

R. Alford, “A Suggested Index of the Association of Social Class and 
Voting”,  Public Opinion Quarterly, 26(3), 1962, p.417-425 

F. Alvaredo, L. Chancel,  T. Piketty, E. Saez, G. Zucman,   World 
Inequality  Report 2018, wir2018.wid.world, Harvard University Press  

V. Ashok, I. Kuziemko, E. Washinton, “Support for Redistribution in an 
Age of Rising Inequality: New Stylized Facts and Some Tentative 



  70

Explanations,”  Brookings Papers on Economic Activity, 2015, p.
367-405   

N. Barreyre,   Gold and Freedom –  ThePolitical Economy of 
Reconstruction,University of Virginia Press, 2015  (French edition,  
L’or et la liberté –  Une histoire spatiale des Etats-Unis après la 
guerre de Sécession, éditions de l’EHESS, 2014)  

S. Bornshier,  CleavagePolitics and the Populist Right, Temple UP, 
2010 

D. Bositis, “Blacks and the 2012 Democratic National Convention”, 
Joint Center for Political and Economic Studies, 2012  

J. Capdevielle, E. Dupoirier, G. Grunberg, E. Schweisguth,  France de 
gauche, vote à droite ? , Presses de la FNSP, 1981  

M. Duverger, Les partis politiques, Armand Colin 1951 ( Political 
Parties, 1954) L. Edlund, R. Pande, “Why Have Women Become Left-
Wing? The Political Gender Gap and the Decline in Marriage”,  
Quarterly Journal of Economics, 2002, p.917-961  

M. Foucault, R. Nadeau, M. Lewis-Beck, “Patrimonial Voting: Refining 
the Measures”, Electoral Studies, 2017, vol.32, p.557-562  

M. Foucault, La France politique des possédants et des non-
possédants, in P.  

Perrineau et al,  La démocratie de l’entre soi, Presses de la FNSP, 
2017  

R. Inglehart, P. Norris, “The Developmental Theory of the Gender 
Gap: Women's and Men's Voting Behavior in Global Perspective”,  
International Political Science Review 21(4), 2000, pp. 441-463.  

R. Inglehart, P. Norris, “Trump, Brexit and the Rise of Populism”, 
2016, Harvard KSG  

H. Kitschelt,  The Transformation of European Social Democracy, CUP 
1994  

H. Kitshelt,  The Radical Right in Western Europe, Michigan UP 1995   



  71

I. Kuziemko, E. Washington, “Why did the Democrats Lose the South? 
Bringing New Data to an Old Debate”,  American Economic Review, 
forthcoming, 2018  

C. Ladd, C. Hardley,  Transformations of the Americain Party System: 
Political Coalitions from the New Deal to the 1970s, Norton, 1975  

S.M. Lipset, S. Rokkan, “Cleavage Structures, Party Systems and 
Voter Alignments: an introduction», in  Party systems and voter 
alignments: cross-national perspectives, Lipset and Rokkan eds., The 
Free Press, 1967  

A. Lijphart,  Electoral Systems and Party Systems, OUP 1994  

C. Mudde,  Populist Right Parties in Western Europe, CUP 2007  

C. Mudde,  Populism in Europe and America, CUP 2013  

M. Persson, J. Martinsson, “Patrimonial Economic Voting and Asset 
Value: New Evidence from Taxation Register Data“,  British Journal of 
Political Science, 2016 

T. Piketty, “Social Mobility and Redistributive Politics”,  Quarterly 
Journal of Economics, 110(3), 1995, p.551-584  

T.  Piketty,   Capital in the 21st  Century, Harvard University Press, 
2014  (French edition,  Le capital au 21e siècle, Le Seuil, 2013)  

D. Rodrik, “Populism and the Economics of Globalization”, 2017, 
Harvard KSG  

J.  Roemer, D. Lee, K. Van des Straeten,  Racism,  Xenophobia, and 
Distribution: Multi-Issue Politics in Advanced Democracies, Harvard 
UP, 2007   

M. Tavits, N. Letki, “When Left is Right: Party Ideology and Policy in 
post-Communist Europe”,  American Political Science Review, 103(4), 
2009, p.555-569  

M.A.  Valfort, “Has France a Problem with Muslims? Evidence from a 
Field Labour Market Experiment”, PSE, 2017  

G. Zucman,  The Hidden Wealth of Nations, University of Chicago 
Press, 2015  



  72

Clivagens eleitorais e desigualdade socioeconômica 
na Alemanha 1949-2017 

Fabian Kossea (LMU Munich and Institute on Behavior and 
Inequality)  

Thomas Piketty (EHESS e Escola de Economia de Paris) 

Fabian Kosse & Thomas Piketty. Electoral Cleavages and 
Socioeconomic Inequality in Germany 1949-2017.  WID.world 
WORKING PAPER N° 2020/15; July 2020. 

Resumo: 

Este artigo explora as relações mutáveis entre o apoio 
partidário, as clivagens eleitorais e a desigualdade socioeconômica na 
Alemanha desde 1949. Analisamos a ligação entre o comportamento 
eleitoral e as características socioeconômicas dos eleitores. Nas 
décadas de 1950-1970, o voto nos partidos de esquerda estava 
fortemente associado à baixa escolaridade e aos eleitores de baixa 
renda. Desde a década de 1980, votar em partidos de esquerda 
tornou-se associado aos eleitores do ensino superior. Na verdade, as 
elites intelectuais e econômicas parecem ter se distanciado, com as 
elites de alta educação votando na esquerda e as elites de alta renda 
votando na direita. Analisamos como esse processo está relacionado 
à ocorrência de novos partidos a partir de 1980 e à recente ascensão 
do populismo. 

Por comentários e discussões, somos gratos a Amory Gethin, 
Julian Heid e Clara Martínez-Toledano. Agradecem a Clara Bohle, 
Larissa Fuchs e Severin Süss pela excelente assistência na pesquisa. 
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Introdução 

Este artigo baseia-se em pesquisas de atitudes políticas para 
estudar as mudanças nas relações entre o apoio partidário, as 
clivagens eleitorais e a desigualdade socioeconômica na Alemanha. O 
desenvolvimento de clivagens políticas na Alemanha é um caso 
particularmente interessante.  

Por um lado, o sistema político mostra um alto grau de 
estabilidade e é fortemente moldado pela interação de dois partidos. 
Eles lideram todos os governos federais desde 1949.  

Por outro lado, a relação entre o voto na esquerda e as 
características socioeconômicas tem sido parcialmente alterado, aos 
trancos e barrancos, impulsionado pela ocorrência e estabelecimento 
de novos partidos desde 1980. 

Nossa principal descoberta é a evolução geral, observada na 
Alemanha, compartilha muitas semelhanças com o surgimento da 
estrutura de clivagem de "elite múltipla" (Brahmin Left vs Merchant 
Right). Ela foi documentada para o caso da França, Estados Unidos e 
Reino Unido (Piketty, 2018).  

Também destacamos uma série de especificidades relacionadas 
à trajetória alemã e discutimos as perspectivas futuras de 
realinhamento partidário. 

Da República de Weimar ao Kanzlerdemokratie 

Procuramos analisar as atitudes eleitorais dos eleitores na 
Bundesrepublik Deutschland (República Federal da Alemanha) de 
1949 a 2017. Para o período de 1949 a 1989 analisamos os dados da 
“Alemanha Ocidental” e a partir de 1990 analisamos os dados do 
Federal unificado República da Alemanha.  

Em relação ao sistema político, a Alemanha unificada é 
considerada a continuação ampliada da Alemanha Ocidental e a 
maioria dos antigos partidos da Alemanha Oriental foram absorvidos 
por seus homólogos da Alemanha Ocidental (Winkel, 1997). Portanto, 
o sistema político da Alemanha Ocidental experimentou relativamente 
poucas mudanças após a reunificação. 
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Resultante de experiências passadas de fragilidade de uma 
democracia, o sistema político da Alemanha é caracterizado por um 
desenho institucional com vista a evitar as carências sistêmicas 
sofridas pela República de Weimar. O termo República de Weimar se 
refere ao período entre 1918 e 1933, quando a primeira democracia 
parlamentar da Alemanha estava em vigor. Tudo começou com a 
proclamação da República e terminou com a Machtergreifung de 
Hitler (tomada do poder).  

Entre outros fatores, isso configurou um sistema eleitoral 
combinando os sistemas de votação por maioria e representação 
proporcional de membros mistos. Embora permita partidos menores 
reterem sua influência política, reduz o risco de fragmentação 
parlamentar (Schmidt, 2016).  

O medo de maiorias instáveis reflete-se na implementação de 
um limite eleitoral de 5% [cláusula de barreira] para limitar o número 
de pequenos partidos incluídos no Bundestag (Parlamento Federal). 
Em comparação com a República de Weimar, o papel do presidente no 
sistema político foi significativamente enfraquecido.  

Em vez disso, há um forte foco no Bundeskanzler (Chanceler 
Federal) e no Bundestag. O Bundeskanzler desempenha um papel 
central na condução da política cotidiana. Isso levou alguns 
observadores a descrever o sistema político da Alemanha como 
Kanzlerdemokratie (Schmidt, 2016; Niclauß, 2015).  

O Bundestag elege o Bundeskanzler e é o principal órgão 
legislativo. Junto com um sistema político fortemente federal, o poder 
na democracia parlamentar da Alemanha é muito mais 
descentralizado se comparado às democracias presidencialistas como 
os Estados Unidos ou a França.  

Dado o papel decisivo do Bundestag, concentramos nossa 
análise empírica no comportamento eleitoral nas eleições federais. 
Elas determinam a composição do Bundestag e acontecem 
regularmente a cada quatro anos. 
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Classificação dos Partidos 

Para classificar os partidos dentro do sistema político alemão 
em um esquema esquerda-direita, contamos principalmente com a 
pesquisa de especialistas, conduzida por Benoit e Laver (2007). 
Acadêmicos especializados em partidos políticos e pesquisas eleitorais 
classificaram a localização de todos os principais partidos na 
dimensão esquerda-direita em uma escala variante de 1 a 20, onde 1 
representa o caso hipotético de uma esquerda ideal e 20 para o 
partido de direita ideal. 

 Para categorizar os partidos na dimensão esquerda-direita, os 
especialistas foram convidados a “localizar cada partido em uma 
dimensão geral esquerda-direita, levando em consideração todos os 
aspectos da política partidária”. 

Assumindo a dimensão esquerda-direita ser simétrica em 
ambas as extremidades, os partidos com valores atribuídos menores 
de 10 são categorizados como esquerdistas, enquanto aqueles com 
valores maiores de 10 são categorizados como direitistas. Como a 
pesquisa de especialistas foi realizada em 2003, uma categorização 
com base nessas classificações pressupõe uma relativa estabilidade 
das posições dos partidos no sistema partidário.  

A literatura indica essa suposição de estabilidade ao longo do 
tempo ser plausível para o contexto alemão (Franzmann e Kaiser, 
2006). Isso é válido especialmente no caso de uma distinção 
comparativamente grosseira entre esquerda e direita.  

Embora uma mudança na posição de um partido dentro de sua 
categoria atribuída seja plausível, mudanças na distinção esquerda-
direita parecem ser improváveis. Apenas o FDP parece ser 
potencialmente problemático, devido à influência variável de grupos 
sociais e liberais de esquerda ao longo do tempo. Por conveniência, 
categorizamos constantemente o FDP como partido de direita, 
conforme sugerido pelos resultados apresentados em Benoit e Laver. 

Uma categorização de (quase) todos os partidos com presença 
no Bundestag (1949-2017) é exibida na Tabela 1.  

Não categorizamos a SSW (South Schleswig Voters 
'Association). Ele é um partido minoritário e regional. O SSW ganhou 
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um mandato em 1949. Também não categorizamos o Zentrum 
(Partido do Centro), para o qual a categorização esquerda-direita é 
ambígua. O Zentrum ganhou alguns mandatos em 1949 (3.1%) e 
1953 (0,8%). 

Abaixo do respectivo nome do partido, indicamos entre 
colchetes com qual frequência e quando o respectivo partido for eleito 
para o Bundestag. Uma estrela atrás da chave indica o partido fazer 
parte do Bundestag no período atual (2017-2021).  

Como a pesquisa de especialistas de 2003 não abrangeu 
partidos anteriormente com perda de sua relevância (KPD, DP, GB / 
BHE, BP, WAV, DRP) ou surgiram desde então (AfD), atualizamos a 
lista de acordo com sua categorização na literatura. Os partidos sem 
nunca ganharem um mandato para o Bundestag não são 
considerados para esta classificação e as análises seguintes. 

Tabela 1: Classificação dos Partidos de Direita e Esquerda 

!  

Resultados das Eleições Nacionais 

Conforme já indicado pela Tabela 1, o sistema político alemão 
mostra um alto nível de estabilidade em relação aos partidos 
representados no Bundestag. Enquanto CDU / CSU, SPD e FDP 
(quase) sempre estiveram representados no Bundestag, B90 / Grüne 
e Die Linke têm sido continuamente representados desde quando 
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conquistaram assentos em 1983 e 1990. O FDP não esteve 
representado no Bundestag de 2013 a 2017, pois não conseguiu 
atingir o limite de 5% nas eleições de 2013. Apenas os resultados das 
duas primeiras eleições, 1949 e 1953, diferem ligeiramente deste 
padrão de persistência dos partidos.  

Nessas eleições, várias exceções permitiram contornar o limite 
eleitoral de 5%, resultando em alguns mandatos para vários partidos 
menores. Em 1949 e 1953, o limite de 5% foi dispensado para os 
partidos, tendo vencido pelo menos um distrito. Desde 1957, os 
partidos precisam ganhar pelo menos 3 distritos para abrir mão do 
limite de 5%. Além disso, em 1949, o limite de 5% não se mantinha 
no nível nacional, mas apenas no nível estadual. Em 1990, era 
suficiente para atingir 5% nas partes da antiga Alemanha Oriental ou 
da antiga Alemanha Ocidental.  

Conforme mostrado na Tabela 1, a maioria desses partidos foi 
atribuída ao espectro conservador e direitista. Além do SPD, o KPD foi 
o único outro partido de esquerda eleito no Bundestag nos primeiros 
anos do Bundesrepublik. Em 1949, o KPD ganhou 5,7% dos votos, 
mas não conseguiu atingir o limite eleitoral de 5% em 1953 e foi 
banido em 1956. 

Entre 1949 e 1963, Konrad Adenauer (CDU / CSU), o primeiro 
Bundeskanzler da Bundesrepublik Deutschland, liderou coalizões 
conservadoras e de direita formadas pela CDU / CSU, o FDP e/ou 
partidos menores de direita. A Figura 1 indica, durante a década de 
1950, os partidos menores, majoritariamente de direita, perderam 
votos e a CDU / CSU se estabeleceu como o partido líder do espectro 
direitista do sistema de partidos políticos na Alemanha. 



  78

!  

Na Figura 1 e em todas as outras análises, consideramos as 
parcelas de votos determinantes do número de assentos no 
Bundestag. Desde 1953, este é o ‘Zweitstimme’. Em 1949, houve 
apenas um voto.  

Em 1957, a CDU / CSU obteve a primeira e, até o momento, a 
única maioria absoluta para um único grupo parlamentar alemão em 
uma eleição livre. 

O sucessor de Adenauer, Ludwig Erhard (CDU / CSU), liderou 
uma coalizão de governo de direita com o FDP de 1963 até 1966. Um 
ano após a eleição em 1965, o FDP deixou a coalizão devido a 
conflitos sobre políticas econômicas. Nos anos seguintes, de 1966 a 
1969, a CDU / CSU e o SPD formaram a primeira “grande coalizão” 
liderada por Kurt Georg Kiesinger (CDU / CSU). 

No fim da década de 1950, o SPD desenvolveu-se em direção a 
ser um partido dominante e assumiu o compromisso de reformar o 
capitalismo em vez de combatê-lo (Programa Godesberg, 1959). Na 
sequência, o SPD ganhou votos e, em 1969, Willy Brandt tornou-se o 
primeiro Bundeskanzler do SPD.  

Na eleição de 1972, o SPD obteve seu melhor resultado em 
eleições federais e, pela primeira vez, conquistou mais cadeiras se 
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comparado a CDU / CSU. Willy Brandt liderou uma coalizão com o 
FDP de 1969 até 1974, quando renunciou depois de um membro de 
sua equipe ter sido denunciado como agente do serviço secreto da 
Alemanha Oriental.  

O sucessor de Brandt foi Helmut Schmidt (SPD). Ele também 
liderou uma coalizão com o FDP. Em 1982, o FDP deixou a coalizão 
devido a conflitos sobre políticas econômicas e sociais e se juntou a 
uma coalizão com a CDU / CSU. A nova coalizão foi liderada por 
Bundeskanzler Helmut Kohl e persistiu até 1998. 

A eleição federal de 1983 marca o surgimento do Die Grünen 
(mais tarde B90 / Grüne). Foi a primeira vez, desde 1957, quando 
qualquer outro partido além do CDU / CSU, SPD ou FDP obteve 
representação no parlamento e apenas a segunda vez de um partido 
de esquerda diferente do SPD fazer parte do Bundestag.  

Nas eleições seguintes, o B90 / Grüne foi repetidamente eleito 
para o Bundestag e estabeleceu-se a nível federal. Conforme indicado 
na Figura 1, o aumento inicial nos votos recebidos pelo B90 / Grüne 
foi acompanhado por uma redução nos votos recebidos pelo SPD. 

A primeira eleição após a reunificação foi realizada em 
dezembro de 1990 e resultou no aparecimento de um quinto partido 
no Bundestag, o PDS (Partido do Socialismo Democrático). Ele foi o 
sucessor legal do SED (Partido da Unidade Socialista da Alemanha), o 
partido do governo da República Democrática Alemã (“Alemanha 
Oriental”).  

Na década de 1990, o PDS ganhou a maior parte de seus votos 
nas partes orientais da Alemanha e lutou para se estabelecer no nível 
federal. O PDS foi parte da fusão a formar o Die Linke em 2007. 

Após as eleições federais de 1998, o SPD e, pela primeira vez, o 
B90 / Grüne formaram a coalizão governista liderada por 
Bundeskanzler Gerhard Schröder. Embora a coalizão tenha sido 
confirmada nas eleições de 2002, partes do SPD e dos sindicatos 
estavam insatisfeitos com as políticas sociais do governo, 
especialmente com as reformas do mercado de trabalho.  

Em 2004, vários movimentos de protesto de esquerda contra as 
políticas do SPD-B90 / Grüne se fundiram e formaram o WASG 
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(Trabalho e Justiça Social - Alternativa Eleitoral). Ele colaborou com o 
PDS desde o início e se fundiu formalmente ao Die Linke em 2007  

Conforme mostrado na Figura 1, o partido resultante da fusão 
quase dobrou a parcela de votos do PDS. Isso novamente foi 
acompanhado por uma queda nos votos recebidos pelo SPD. 

Desde 2005, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU / CSU) 
liderou coalizões com o SPD (2005-2009, 2013-2017, 2017-2021) e o 
FDP (2009-2013). A Figura 1 mostra o fenômeno de o SPD (em 2009 
e 2017), assim como o FDP (2013), perderem uma parcela 
significativa dos votos nas eleições após coalizões governantes 
lideradas por Bundeskanzlerin Merkel. 

Em 2013, a AfD quase atingiu o limite eleitoral de 5%, mas 
ganhou 12,6% dos votos em 2017 e, assim, pela primeira vez desde 
1953, um novo partido de direita entrou no Bundestag. Inicialmente, 
o AfD era visto predominantemente como um partido eurocéptico e 
nacional-liberal, mas mais tarde mudou-se para a extrema direita 
como resultado de conflitos intrapartidários.  

Em março de 2020, a agência de segurança doméstica da 
Alemanha classificou membros da AfD como “extremistas de direita 
verificáveis”. Portanto, as colocou sob vigilância da inteligência. 

Com o aparecimento da AfD, pela primeira vez desde 1953, seis 
grupos parlamentares estiveram representados no parlamento. A 
Figura 1 indica a CDU / CSU e o SPD perderam uma parcela 
significativa de votos desde os tempos de um parlamento tripartido 
nas décadas de 1960 e 1970. A primeira grande coalizão CDU / CSU e 
SPD em 1966 representou 86,9% dos eleitores, enquanto a atual 
grande coalizão de 2017 representa apenas 53,4% dos eleitores. 

A Figura 2 mostra as respectivas participações conjuntas dos 
partidos de esquerda e direita ao longo do tempo. Os padrões 
indicam tendência de alta para o grupo de partidos de esquerda e de 
queda para o grupo de partidos de direita.  

Essa tendência atingiu o pico no final dos anos 90 e início dos 
anos 2000 e parecia ter se invertido desde então. Olhar para o SPD 
indica especificamente o aumento na parcela de votos recebida pelos 
partidos de esquerda nas décadas de 1960 e 1970 foi inteiramente 
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impulsionado pelo alcance do SPD por ser o único partido de 
esquerda no parlamento.  

No entanto, desde o surgimento do Die Grünen (mais tarde B90 
/ Grüne) na década de 1980 e do Die Linke na década de 1990, o 
SPD perdeu votos quase constantemente, enquanto a participação 
conjunta dos partidos de esquerda aumentou ligeiramente. 

A Figura A1 indica o padrão em forma de U (inverso) desde 
1990 é muito mais pronunciado nas regiões da antiga Alemanha 
Oriental, enquanto as diferentes partes da Alemanha não diferiram 
em relação às respectivas participações conjuntas da esquerda e da 
direita em 1990 e 2017. 

!  

Análise de Clivagens Políticas 

Para explorar os determinantes do comportamento eleitoral em 
nível individual, contamos com uma série de pesquisas pós-eleitorais. 
Para isso, nos baseamos no trabalho de Arndt e Gattig (2007). Eles 
coletaram uma lista de pesquisas pós-eleitorais para os anos de 1949 
a 2005 e estendemos essa lista usando o Estudo Eleitoral 
Longitudinal Alemão (GLES), que cobre anos 2009-2017.  

Uma visão geral dessas fontes de dados é fornecida na Tabela 
A1. Dadas as diversas definições e qualidade das variáveis 
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sociodemográficas disponíveis, nos concentramos em um conjunto 
restrito de características individuais. Elas podem ser harmonizadas 
entre as pesquisas. 

Na primeira etapa de nossa análise, examinamos a relação 
entre voto na esquerda e educação. Para explicar a mudança 
estrutural na distribuição de realização educacional, estimamos a 
evolução da diferença entre a fração de voto esquerdo entre os 10% 
dos eleitores com educação e a fração de votos entre os 90% dos 
eleitores com educação. 

Os decis de educação são definidos dentro de um determinado 
ano. As participações de votos no decil médio são calculadas 
assumindo uma pontuação esquerda constante dentro de cada célula 
do ano educacional, ver Piketty (2018).  

A Figura 3 mostra a diferença na votação restante entre os 
10% dos eleitores com maior escolaridade e o resto. Documenta a 
mesma reversão da clivagem educacional encontrada na França, Grã-
Bretanha e os EUA (Piketty, 2018).  

Uma característica especial do sistema político alemão parece 
ser grande parte desse desenvolvimento estar impulsionado por um 
salto na década de 1980. A Figura A2 exibe a mesma relação, mas 
controla para idade, sexo, religião e renda.  

A inclusão de variáveis de controle afeta moderadamente os 
níveis de indicador gradiente de educação, mas não afeta a 
tendência. O controle de gênero e idade move o gradiente de 
educação para baixo (os jovens coortes tendem a ser mais educados 
e mais propensos a votar à esquerda, veja abaixo), enquanto a 
inclusão de renda o move para cima (indivíduos com renda mais alta 
tendem a ser mais educados e mais propensos para votar direito, 
veja abaixo). 



  83

!  

Para lançar luz sobre a dinâmica subjacente e explorar a 
volatilidade pronunciada na década de 1980, traçamos o gradiente de 
educação separadamente para todos os partidos de esquerda na 
Figura 4.  

Focar no SPD indica um aumento contínuo do gradiente de 
educação da década de 1950 até hoje, embora esta tendência seja 
relativamente estável e o gradiente de educação ainda ter sido 
ligeiramente negativo nas últimas eleições. A figura indica o salto do 
gradiente de educação ao considerar o conjunto de partidos de 
esquerda na década de 1980 ser fortemente impulsionado pelo 
surgimento do B90 / Grüne, porque seu gradiente educacional 
sempre foi fortemente positivo.  

Em contraste, o surgimento do Die Linke na década de 1990 
teve apenas um pequeno impacto no gradiente conjunto de educação 
à esquerda, pois seu gradiente específico estava constantemente em 
torno de zero. A Figura A3 mostra a mesma análise, mas separada 
para a antiga Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. 

Embora os gradientes sejam, exceto para B90 / Grüne, um 
pouco maiores na Alemanha Oriental, os padrões são semelhantes 
nas duas regiões. Observe na antiga Alemanha Oriental na década de 
1990, o PDS (mais tarde Die Linke) mostra um pronunciado gradiente 
educacional positivo. Ele diminui nas eleições posteriores.  
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A literatura sugere muitas ex-elites da Alemanha Oriental 
apoiaram o PDS na década de 1990, após perderem seus privilégios e 
posições com a reunificação alemã (Niedermayer, 2006). 

A Figura 5 repete a análise da evolução do gradiente de 
educação para as partes certas, em conjunto e separadamente. O 
desenvolvimento do gradiente de educação conjunta dos partidos de 
direita reflete mecanicamente o desenvolvimento do gradiente de 
esquerda: é decrescente e mostra um salto pronunciado (para baixo) 
na década de 1980.  

Os gradientes de CDU / CSU e FDP mostram uma tendência 
decrescente semelhante. Enquanto o gradiente de CDU / CSU muda 
de sinal na década de 1980, o gradiente do FDP sempre foi maior e 
permanece positivo até hoje.  

Como a AfD só surgiu na década de 2010, não podemos 
analisar o desenvolvimento de longo prazo de seu gradiente de 
educação. No entanto, comparar as eleições de 2013 e 2017 indica 
um gradiente educacional fortemente decrescente (cerca de +1 
pontos percentuais em 2013 em comparação com -7 pontos 
percentuais em 2017). A Figura A4 indica gradientes semelhantes 
para a antiga Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. 

Nas Figuras 6 e 7, analisamos as clivagens por sexo e idade na 
Alemanha. A Figura 6 confirma os resultados bem conhecidos, 
segundo os quais as eleitoras femininas se tornaram cada vez mais à 
esquerda (ver Piketty, 2018).  

Começando em um nível relativamente baixo na década de 
1950, o gradiente feminino aumentou fortemente nas décadas de 
1960 e 1970 e tem estado constantemente próximo de zero desde os 
anos 1980. Este desenvolvimento não é impulsionado pela ocorrência 
de B90 / Grüne ou Die Linke, mas é semelhante para todos os 
partidos de esquerda. 
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A Figura 7 mostra os eleitores mais jovens serem mais 
propensos a votar pela esquerda em vez dos eleitores mais velhos 
(divisão média). O gradiente de idade era maior na década de 1990 e 
diminuiu desde então.  

O padrão geral está de acordo com as descobertas em relação a 
outros países, mas parece ser mais estável na Alemanha (Piketty, 
2018). Olhando para os gradientes de idade específicos do partido 
revela um gradiente de idade fortemente positivo estável para o 
B90 / Grüne e uma queda pronunciada no gradiente do SPD na 
década de 1980 quando o B90 / Grüne emergiu, seguido por um 
declínio constante desde então. 
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A análise das divisões entre ricos e pobres no contexto alemão 
só é possível até certo ponto, pois as pesquisas quase nunca incluem 
informações sobre riqueza. Na década de 1980, mesmo a renda 
familiar líquida não era coletada nas pesquisas.  

No entanto, usamos as informações disponíveis sobre a renda 
para explorar o desenvolvimento do gradiente de renda na Alemanha. 
A Figura 8 mostra a evolução da diferença entre a fração de votos à 
esquerda entre os eleitores com renda de 10% e a fração de votos à 
esquerda entre os eleitores com renda de 90%.  

Como na maioria dos outros países, o gradiente de renda 
diminuiu ao longo do tempo. Isso vale para o gradiente conjunto de 
todos os partidos de esquerda, bem como para o gradiente específico 
do SPD. No entanto, ao contrário de países como a França ou os EUA 
e mais alinhados com o Reino Unido, o gradiente conjunto sempre 
permaneceu negativo em um nível considerável (ver Piketty, 2018).  

Apenas o gradiente específico B90 / Grüne é constantemente 
positivo. A Figura A5 mostra o gradiente decrescente, mas sempre 
positivo, para as partes certas. Uma exceção notável é o AfD. Ele 
mostra um gradiente de renda negativo de 7 pontos percentuais em 
2017. 
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A Figura A5 mostra a participação do voto na esquerda entre 
diferentes grupos religiosos ao longo do tempo. Até 1990, quase 
todos os eleitores alemães eram, com parcelas quase iguais, católicos 
ou protestantes. A fração de eleitores membros de outra igreja era de 
apenas cerca de 1% e a fração de eleitores sem serem membros de 
uma igreja era de cerca de 5%.  

Desde a década de 1990, a fração de eleitores sem serem 
membros de uma igreja aumentou fortemente (36% na década de 
2010). Esse aumento foi parcialmente impulsionado pela reunificação, 
porque apenas uma parcela muito menor dos eleitores da ex-
Alemanha Oriental eram membros de uma igreja.  

No entanto, independentemente do tamanho relativo de certos 
grupos religiosos, os padrões de votação permaneceram 
relativamente constantes ao longo do tempo. A parcela de votos da 
esquerda sempre foi menor entre os católicos em comparação aos 
votos dos protestantes e foi maior entre os eleitores de “outra” ou 
“nenhuma” religião.  

Somente a partir de 2017, os dados contêm informações 
explícitas sobre os eleitores muçulmanos. Embora seja apenas uma 
pequena minoria entre os eleitores (1-2%), os muçulmanos são o 
grupo com a maior parcela de votos à esquerda (72%) na eleição de 
2017. 
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Considerações Finais 

O desenvolvimento das clivagens na educação na Alemanha 
parece ter seguido padrões semelhantes aos da maioria das 
democracias ocidentais. Um fenômeno fortemente influente no 
sistema partidário alemão foi o surgimento e estabelecimento de um 
Partido Verde na forma de Die Grünen, mais tarde B90 / Grüne.  

Essa ampliação do espectro da esquerda foi associada a um 
ligeiro aumento na participação conjunta dos votos da esquerda e foi 
acompanhada por uma mudança pronunciada nas clivagens da 
educação na década de 1980.  

Em consonância com a França, os Estados Unidos e o Reino 
Unido, as elites intelectuais e econômicas parecem ter se distanciado 
na Alemanha, com as elites da educação superior votando na 
esquerda e as elites da alta renda na direita.  

Conforme descrito em Piketty (2018), esse padrão está 
alinhado com um cenário de estabilização de “elite múltipla”. Ele é 
espelhado pelo aumento do populismo, porque os eleitores de baixa 
escolaridade / baixa renda podem se sentir negligenciados.  

No contexto da Alemanha, este fenômeno foi acompanhado 
pelo surgimento do AfD populista de direita e parcialmente 
extremista. Ele tem sido principalmente apoiado por eleitores de 
baixa escolaridade e baixa renda, como indicado por sua educação 
negativa e gradientes de renda. 

Para entender a coexistência de dois partidos das extremidades 
opostas do espectro esquerda-direita – o SPD e o AfD – ambos 
indicando gradientes negativos de educação e de renda, requer 
modelos explícitos de posicionamento partidário multitarefa. Eles 
estão muito além do escopo deste papel.  

No entanto, como uma breve perspectiva, na Tabela A2, 
incluímos atitudes políticas em relação à redistribuição e abertura 
(pró-migração) nas análises para 2013 e 2017. Os resultados 
indicam, nesses domínios, os eleitores do SPD (pró-redistribuição e 
pró-abertura) e a AfD (anti-redistributiva e anti-abertura) diferem 
fundamentalmente Isso sugere a ruptura de coalizões redistributivas, 
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baseadas em classes sociais, anteriormente, e o surgimento de novas 
clivagens políticas. 

Finalmente, quanto à possibilidade de uma unificação das elites 
intelectuais e econômicas dentro de um mesmo partido no futuro à 
semelhança do que aconteceu, em certa medida, com o voto do LRM 
na França e o voto democrata nos Estados Unidos, as perspectivas 
parecem muito incertas nesta fase. Uma possível coalizão de governo 
entre B90 / Grüne e CDU / CSU poderia representar uma evolução 
nessa direção. Mas a possibilidade e a sustentabilidade de tal 
realinhamento ainda precisam ser demonstradas. 
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Graphique A1a - Résultats aux élections fédérales en Allemagne (Est-
Ouest)

Partis de gauche (ouest) Partis de droite (ouest)
Partis de gauche (est) Partis de droite (est)

Source : calculs des auteurs à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : le graphique montre les parts de voix obtenues par les partis politiques allemands aux élections fédérales entre 1949
et 2017.
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Graphique A1b - Résultats aux élections fédérales en Allemagne 
(groupes de partis)

Partis de gauche SPD Partis de droite

Source : calculs des auteurs à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : le graphique montre les parts de voix obtenues par les partis politiques allemands aux élections fédérales entre 1949
et 2017.
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Graphique A2 - Vote de gauche parmi les électeurs les plus diplômés en 
Allemagne, avant et après contrôles

Différence entre (% des 10 % d'électeurs les plus diplômés) et
(% des 90 % d'électeurs les moins diplômés) votant à gauche
Après contrôles pour âge, genre

Après contrôles pour âge, genre, religion

Après contrôles pour âge, genre, religion, revenu

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes allemandes (voir tableau A1 en annexe). Les années 1950 incluent 1949 (voir 
wip.world)oir tableau 
Lecture : dans les années 1950, les partis de gauche obtenaient un score parmi les 10 % d'électeurs les plus diplômés inférieur de 
21 points de pourcentage par rapport aux 90 % de moins diplômés, contre supérieur de 6 points dans les années 2010. L'inclusion de 
variables de contrôle n'affecte pas l'évolution générale.
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Graphique A5 - Vote pour les partis de droite par revenu (différence de 
parts des voix entre 10 % les plus aisés et 90 % les moins aisés)

Tous partis de droite CDU/CSU FDP AfD

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes allemandes (voir tableau A1 en annexe). Les années 1950 incluent 1949 (voir 
wpid.world).
Lecture : dans les années 1950, les partis de droite obtenaient un score parmi les 10 % d'électeurs les plus aisés supérieur de 20 
points de pourcentage par rapport aux 90 % les moins aisés, contre 10 points dans les années 2010.
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Graphique A6 - Vote de gauche par religion
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Clivagens crescentes na Índia? Evidências da 
mudança da estrutura dos eleitorados: 1962-2014 
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Amory Gethin e Thomas Piketty (Escola de Economia de Paris. 
Clivagens crescentes na Índia? Evidências da mudança da estrutura 
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2019/05; 16 de janeiro de 2019. 

Resumo: 

Este documento combina pesquisas, resultados eleitorais e 
dados de gastos sociais para documentar a evolução de longo prazo 
das clivagens políticas na Índia. De um sistema de partidos 
dominantes com o Congresso Nacional Indiano como o principal ator 
da mediação de conflitos políticos, a política indiana passou 
gradualmente a incluir uma série de partidos regionalistas menores e, 
mais recentemente, o Partido Bharatiya Janata (BJP). Essas 
mudanças coincidem com o aumento das divisões religiosas e a 
persistência de fortes clivagens baseadas na casta, enquanto a 
educação, a renda e a ocupação desempenham um papel pequeno 
(controle da casta) na determinação das escolhas dos eleitores. Não 
encontramos evidências de que o novo sistema partidário da Índia 
tenha sido associado a mudanças na política social. Embora os 
estados liderados pelo BJP sejam geralmente caracterizados por um 
setor social menor, mudar para um partido que represente as castas 
ou classes altas não tem efeito significativo sobre os gastos sociais. 
Interpretamos isso como evidência de que os eleitores parecem ser 
menos movidos por interesses econômicos diretos do que por 
interesses sectários e prioridades culturais. Na Índia, como em 
muitas democracias ocidentais, os conflitos políticos têm se 
concentrado cada vez mais na identidade e nos conflitos étnico-
religiosos, em vez de nos benefícios materiais tangíveis e na 
redistribuição com base na classe. 
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Introdução 

O que rege a escolha de quem votar na Índia? Como isso 
mudou com o tempo? Ouve-se com frequência as clivagens 
tradicionais de casta e religião terem diminuído ao longo do tempo. 
Esse processo teria se acelerado por causa da liderança de Narendra 
Modi no BJP. Ele adotou uma plataforma ampla e inclusiva em torno 
do tema do desenvolvimento.  

Milan Vaishnav, resumindo as eleições indianas de 2014 para o 
Carnegie Endowment for Peace, escreve: 

“ Fa t o r e s e c o n ô m i c o s d e s e m p e n h a ra m u m p a p e l 
extraordinariamente grande na formação do comportamento eleitoral. 
Os padrões tradicionais de votação com base em castas eram muito 
menos evidentes, e os partidos regionais, muitas vezes considerados 
como se estivessem ganhando terreno, sofreram um revés. Uma 
análise um pouco mais profunda, no entanto, revela essas mudanças 
não terem sido necessariamente exclusivas das eleições gerais de 
2014. Evidências sugerem muitas dessas tendências estarem se 
infiltrando sob a superfície há algum tempo. O ato político de 2014 
trouxe essas tendências para o primeiro plano da consciência 
pública.” (Vaishnav, 2015) 

Esta ênfase em fatores econômicos sobre fatores sociais (como 
casta e religião) faz um certo sentido teórico no contexto do rápido 
crescimento da Índia, acompanhado pela crescente desigualdade 
(Chancel & Piketty 2017, Bharti 2018). Abre espaço para a 
competição por diferentes tipos de intervenções governamentais.  

Na verdade, a campanha do BJP em 2014 enfatizou uma 
aspiração de mudar a relação entre o cidadão e o Estado. Mas isso 
está realmente acontecendo? As pessoas em posições econômicas 
diferentes votam de maneira muito diferente? E os fatores sociais 
estão se tornando menos preditivos dos padrões de votação? 

Para responder a essas perguntas, fazemos uso de pesquisas 
pós-eleitorais tanto para as eleições nacionais quanto para as 
estaduais, durante o período de 1962-2014, embora a cobertura de 
dados seja frequentemente irregular.  
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A evidência mostra alguns padrões muito claros.  

Em primeiro lugar, o papel da casta na previsão do apoio para o 
convencionalmente descrito como Partidos de Direita (o BJP, Shiv 
Sena, Akali Dal) não diminuiu, durante o período de 1999-2014. As 
castas superiores sempre foram muito mais propensas a apoiar esses 
partidos em lugar do resto do eleitorado e continua a ser assim.  

Houve um aumento acentuado no viés das castas superiores no 
apoio a esses partidos em meados da década de 1990. Ele diminuiu 
um pouco desde seu pico, mas se alguma coisa foi significativa é o 
preconceito ter sido maior em 2014 em vez de em 2009.  

Em contraste, as castas e tribos programadas sempre tiveram 
um preconceito contra a direita, mas esse preconceito não mudou 
muito desde o final da década de 1990. O único grupo onde vemos 
uma mudança acentuada em seu apoio à direita são os muçulmanos. 
Curiosamente, estavam se aproximando da população não 
muçulmana em termos de seu apoio à direita entre 1998 e 2009, mas 
essa tendência foi acentuada revertida em 2014.  

Esses resultados são robustos para focar apenas no BJP (em 
oposição à direita) e incluir controles para características do eleitor 
fora as de casta (educação, ocupação, estado de residência, etc.). 

A história do Partido do Congresso é, em parte, o outro lado 
disso. Na década de 1960 e no início dos anos 70, o Congresso era o 
partido hegemônico. Havia relativamente pouca variação entre as 
castas e grupos religiosos em seu apoio ao Congresso.  

Isso mudou na década de 1990, quando os desafios dos 
partidos de direita, mas também de centro-esquerda (incluindo uma 
série de partidos de casta) consumiram sua base de apoio. Com isso, 
o resultado foi ele perder parte de seu apoio pela maioria dos grupos 
sociais não muçulmanos.  

Curiosamente, no entanto, o preconceito contra o Congresso 
entre as castas superiores (em relação ao resto da população) não é 
muito diferente do existente em 1962 e menos acentuado do atingido 
no fim dos anos 1990. Da mesma forma, o viés positivo de apoio ao 
Congresso entre as castas mais baixas (SC-STs) diminuiu 
ligeiramente nos últimos sessenta anos, embora permaneça positivo. 
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Em parte, isso ocorre porque o apoio do SC / ST mudou para os 
partidos de esquerda.  

Ao mesmo tempo, houve uma mudança de longo prazo no 
apoio dos partidos de esquerda entre as castas superiores, embora o 
ponto mais baixo tenha ocorrido no fim da década de 1990. O apoio 
se recuperou um pouco desde então. 

Em nítido contraste, embora houvesse uma clivagem econômica 
acentuada entre os eleitores de direita, nas décadas de 1960 e 1970, 
pois eles eram mais educados e mais ricos em relação ao restante da 
população, mesmo depois de controlar por sua localização, sua casta, 
religião e outros dados demográficos esse efeito tornou-se muito 
mais fraco na década de 1990. Praticamente desapareceu nos últimos 
anos. 

Da mesma forma, o apoio ao Congresso entre os graduados 
universitários aumentou em relação ao seu apoio geral à população 
desde 1970. Em 2014, era indistinguível daquele apoio ao BJP. 

Em outras palavras, os cismas, baseados na casta e na religião, 
permanecem agudos, mas as clivagens econômicas parecem ter 
praticamente desaparecido nas últimas décadas. Apenas neste 
limitado sentido o apoio à direita agora é mais amplo, como vários 
comentaristas sugeriram (por exemplo, Vaishnav 2018). 

Esses resultados são amplamente confirmados pelos resultados 
das eleições para a Assembleia Estadual. Embora os dados aqui só 
comecem em 1996 para UP e depois de 2000 para todos os outros 
estados para os quais temos dados, os padrões são muito 
semelhantes.  

As castas superiores favorecem a direita em geral, embora haja 
muitos altos e baixos na extensão do viés das castas superiores. Não 
há um padrão claro sobre se os economicamente mais favorecidos 
favorecem à direita. 

Uma prova final apoia a visão de não haver uma divisão clara 
de interesses econômicos entre os partidos. Ela vem da observação 
das mudanças nos padrões de gastos dos estados quando o governo 
estadual muda para a direita. Embora os estados governados pela 
extrema direita em geral tenham gastos sociais mais baixos, não há 
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evidências de a mudança para um partido de direita reduzir os gastos 
sociais. Na verdade, há algumas evidências na direção oposta. 

A única ressalva aqui é não termos dados para políticas em 
nível estadual com relação a reservas baseadas em casta para 
empregos, onde a base de casta, um diferencial desses partidos de 
direita, pode fazer uma grande diferença. 

Tomados em conjunto, esses resultados sugerem o principal 
motor da diferenciação política na Índia é:  

• a natureza da identificação de casta e religião e  

• a variação relacionada nas posições culturais e ideológicas.  

Isso é consistente com o argumento de Piketty (2018). Ele 
afirma o modelo econômico direto, onde os ricos e os mais instruídos 
votam na direita e os menos instruídos e menos ricos votam na 
esquerda, descreveu bem a política em países como França, Reino 
Unido e Estados Unidos, no período imediatamente pós-guerra.  

Relacionado a essa hipótese, Gethin e Morgan (2018) 
mostraram as crescentes clivagens de classe no Brasil podem ser 
explicadas não apenas pelo apoio dos eleitores mais pobres às 
políticas de bem-estar do Partido dos Trabalhadores (PT), mas 
também pela decepção com a corrupção do sistema político, 
demonstrada pelas classes altas. 

Mas, na Índia, houve quebra do padrão, após 1990-2000, com 
os bem-educados votando cada vez mais na esquerda e os outros se 
alinhando à direita. Os eleitores parecem ser cada vez menos 
movidos por interesses econômicos diretos, e mais e mais por 
interesses sectários e prioridades culturais.  

Ressalta-se, ao contrário do Ocidente, isso não parece exigir 
nenhum sacrifício dos interesses econômicos dos eleitores indianos. 
Isto porque todos os partidos apoiarem políticas semelhantes. [NT: 
Neoliberais? Assistencialistas?] 

Outra diferença crítica com o Ocidente é a identidade de casta 
ser altamente específica para a Índia. Pode-se ficar tentado a 
argumentar que a casta fornece, em alguns casos, um melhor proxy 
para renda permanente e posição econômica em lugar de outros 
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indicadores como renda, educação e, especialmente, propriedade de 
ativos não particularmente bem medidos em pesquisas.  

No entanto, o fato de renda, educação e ocupação parecerem 
desempenhar um papel tão pouco autônomo na explicação das 
clivagens políticas face ao controle por castas ainda é relativamente 
surpreendente. Uma interpretação natural disso é o conflito político 
da Índia dar importância incomum às políticas de reserva, baseadas 
em castas, e relativamente pouca importância às políticas 
redistributivas, baseadas na renda, na educação ou na riqueza.  

A analogia seria a crescente importância dos conflitos étnico-
religiosos e migratórios no Ocidente, em uma época quando as 
políticas destinadas a reduzir as desigualdades de renda, educação e 
riqueza perderam força. O declínio da redistribuição baseada em 
classes no Ocidente – e o fato de isso nunca realmente ter tomado 
forma oficial na Índia – também pode estar relacionado às mudanças 
na ideologia global, desde os anos 1980-1990, uma evolução 
possivelmente a se reverter no futuro. [NT: referência à longa 
estagnação em países periféricos onde sua elite econômica tornou-se 
adepta da ideologia do neoliberalismo.] 

Esses resultados também são consistentes com a posição geral 
assumida por Chhibber e Verma (2018). Eles argumentam o eleitor 
indiano ser motivado tanto pela ideologia quanto por qualquer outra 
coisa. A principal divisão ideológica tem suas raízes no movimento 
nacionalista [de Independência] e suas consequências imediatas.  

Eles também podem ser consistentes com teorias com um lugar 
central dado à política de clientelismo, voltada para grupos 
específicos (Chandra 2017, Wilkinson 2009, Dunning e Nilekani 
2013). Parte do pressuposto de as clivagens baseadas em casta 
refletem diferentes posições na adoção de programas ou outros 
mecanismos para fornecer patrocínio a grupos sociais específicos. 

Em termos da agenda geral, a autora mais se próxima de nós é 
Chakrabarti (2018). Ela mostra a fração da legislatura estadual vinda 
das castas superiores estar fortemente correlacionada com a parcela 
dos gastos totais de desenvolvimento do estado destinado para o 
setor social.  
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Essa relação sobrevive a uma série de especificações, incluindo 
aquelas onde se incluem efeitos fixos do estado. Por contraste, nosso 
foco está no partido ou coligação no poder. 

Pode ser identificado com as castas superiores, mas apresenta 
candidatos das castas inferiores por razões estratégicas eleitorais. 
Durante as eleições de 2014, o BJP, por exemplo, fez questão de 
enfatizar seu candidato a primeiro-ministro, Narendra Modi, não ser 
das castas superiores. Talvez por essa razão descobrimos, caso 
controlemos um efeito fixo para o estado, a identidade do partido no 
poder não tem efeito perceptível sobre os gastos sociais. 

O trabalho prossegue da seguinte forma. Na seção 2, 
descrevemos como definimos os diferentes tipos de partidos. Na 
seção 3, descrevemos como a base de casta de apoio a esses 
diferentes grupos de partidos (e alguns partidos individuais) evoluiu 
nos últimos cinquenta anos, tanto no nível federal quanto em nove 
grandes estados. Na seção 4, perguntamos se ser governado pela 
direita reduz os gastos sociais e concluímos não haver evidências 
claras de a resposta ser positiva. Concluímos na seção 5. 

[NT: dada a extensão da argumentação empírica, pois a 
analítica foi apresentada nesta Introdução, traduzi apenas a seção 2 e 
parte da 3, além das Conclusões apresentadas na seção 5.] 

Classificação dos Partidos 

Dado o grande número de partidos no cenário político indiano, 
precisamos classificá-los para tornar a análise tratável. Partimos dos 
dois partidos principais, o Congresso Nacional Indiano (INC) e o 
Partido Bharatiya Janata (BJP).  

O Congresso detém o poder na maior parte do tempo desde as 
primeiras eleições gerais pós-independência, em 1952, exceto 
brevemente em 1977-1980 (após o período de emergência e a curta 
aliança anti-Congresso) e 1989-1991. O mais importante foi em 
1998-2004 e 2014-2019, quando BJP estava chefiando o governo.  

Na maioria de nossos resultados sobre a estrutura dos 
eleitorados, incluímos o voto do Congresso em uma aliança de 
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“centro” junto com o voto em partidos de centro como NCP, DMK ou 
TRS. Eles normalmente se aliaram ao Congresso.  

Da mesma forma, incluímos o voto do BJP em uma aliança 
“certa” junto com partidos com SHS, SAD ou TDP.  

Finalmente, incluímos os vários partidos comunistas, o BSP e o 
Janata Dal em uma aliança de “esquerda”. 

Consulte a Tabela 2.1 para a classificação completa usada para 
os principais partidos políticos contemporâneos da Índia (e a Figura 
3.1 para os resultados eleitorais correspondentes desde 1962). 

!  

Devemos enfatizar: embora confiemos no uso convencional dos 
termos direita, esquerda e centro para se referir a alianças políticas 
no contexto indiano, reconhecemos plenamente esses termos se 
originaram em uma Europa dominada por políticas de classe. Isto é 
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muito diferente da Índia de hoje, além disso também ser muito 
diferente da Europa e da América do Norte de hoje.  

Nosso propósito nesta pesquisa é precisamente investigar o 
significado mutante de tais classificações, observando a estrutura 
mutante dos eleitorados correspondentes. 

Para garantir essa classificação ser precisa, também pedimos a 
um conjunto de economistas e cientistas políticos com experiência 
em trabalhar com a política indiana, bem como alguns jornalistas 
importantes em jornais importantes e alguns políticos ativos, para 
classificar dezoito grandes partidos políticos indianos com base em 
uma escala centro-centro-direita-direita. Os resultados estão no 
apêndice A.  

Como é evidente, há uma concordância impressionante tanto 
entre os especialistas quanto entre seus pontos de vista e nossa 
classificação. Nossos principais resultados não mudam se alterarmos 
l igeiramente a classif icação. Em particular, se olharmos 
separadamente para os votos do Congresso e do BJP, ou se 
excluirmos o CPI e o CPM da coalizão de centro-esquerda e esquerda. 

Onde os diferentes partidos ganham seus votos? 

Os dados usados nesta seção combinam pesquisas e resultados 
eleitorais oficiais. Os dados sobre os resultados das eleições estaduais 
e de Lok Sabha desde 1947 estão disponíveis no nível do distrito 
eleitoral a partir de relatórios tornados públicos pela Comissão 
Eleitoral da Índia.  

Eles foram recentemente digitalizados e harmonizados por 
Francesca R. Jensenius (2016). Exploramos seu banco de dados para 
calcular a parcela do total de votos referentes aos nossos quatro 
grupos partidários de interesse. Completamos essa série com um 
banco de dados codificado manualmente de Lok Sabha e dos 
vencedores das eleições estaduais, cobrindo o período de 1962-2014. 

Para estudar os determinantes individuais dos comportamentos 
eleitorais, contamos com pesquisas conduzidas conjuntamente pelo 
Instituto Lokniti e pelo Centro para o Estudo das Sociedades em 
Desenvolvimento (CSDS). Isso inclui os Estudos Eleitorais Nacionais 
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(NES), disponíveis de 1996 a 2014, bem como uma série de outras 
pesquisas realizadas para eleições estaduais específicas.  

Para voltar no tempo, completamos nosso banco de dados com 
três pesquisas conduzidas em 1967, 1971 e 1979 fornecidas pelo 
Consórcio Interuniversitário para Pesquisa Política e Social (ICPSR). O 
Apêndice B lista todas as pesquisas usadas neste artigo. 

Dadas as variações importantes nas definições e na qualidade 
das variáveis sociodemográficas disponíveis, nos concentramos em 
um conjunto restrito de características individuais possíveis de ser 
harmonizadas nas pesquisas. Dividimos as afiliações de casta em 
cinco grupos principais:  

1. Castas e Tribos Programadas (SC / ST),  

2. Outras Castas Retrógradas (OBC),  

3. Brâmanes,  

4. Outras Castas Avançadas (FC) e  

5. Muçulmanos.  

A educação assume quatro valores correspondentes ao 
analfabetismo, ensino fundamental, ensino médio e diploma 
universitário. Decompomos a idade em quatro grupos (25-34, 35-49, 
50-64 e 65+) e usamos variáveis dummy para gênero e áreas 
rurais / urbanas. A harmonização da renda é mais desafiadora, visto 
apenas as faixas de renda terem sido relatadas nos anos anteriores. 

Seguindo Piketty (2018), quando a renda estava disponível 
apenas entre parênteses, aproximamos os decis de renda expandindo 
pesquisas e reponderando as observações de modo a atribuir os 
indivíduos aos seus múltiplos grupos de renda potenciais. Isso é 
equivalente a assumir que os padrões de votação serem constantes 
entre colchetes.  

Também construímos uma variável de classe social seguindo a 
classificação de Chakrabarti (2018) de diferentes grupos 
ocupacionais.  

As classes mais baixas são compostas principalmente por 
trabalhadores pouco qualificados e analfabetos.  
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A classe média inclui pequenos empresários, artesãos e 
trabalhadores qualificados. 

As classes altas são compostas por funcionários públicos de 
nível médio e alto, políticos, empresários, médios e grandes 
proprietários de terras. e eleitores com educação superior. 

Finalmente, como nenhum outro dado estava disponível, 
combinamos perguntas retrospectivas das pesquisas de 1979 e 1967 
para obter informações sobre o comportamento eleitoral em 1962. 

!  
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Conclusões 

Nossos resultados mostram as clivagens políticas serem fortes 
na Índia. A visão de os principais partidos agora falarem aos mesmos 
eleitorados de sempre não é corroborada por evidências.  
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No entanto, as clivagens políticas no sistema partidário da Índia 
se desenvolveram principalmente ao longo das linhas de identidade 
de casta e conflito religioso. A desigualdade na educação, renda ou 
ocupação parece ter um impacto limitado nas preferências políticas, 
após o controle de casta, religião e outros atributos.  

O BJP e os partidos de direita caracterizam-se pelo fato de 
atrair desproporcionalmente eleitores das castas superiores. O 
Congresso e os partidos de centro são relativamente mais bem-
sucedidos entre os hindus de castas mais baixas e especialmente os 
muçulmanos. Os partidos de esquerda têm sua pontuação mais forte 
entre as castas mais baixas (SC-STs e OBCs). 

Nossos resultados também podem fornecer alguns insights 
sobre por qual razão o estado indiano não tem sofrido mais pressão 
para melhorar a prestação de serviços sociais, para levantar mais 
receita por meio de tributação maior e mais progressiva, ou para 
realizar as reformas necessárias para melhorar o meio ambiente ou o 
cenário de empregos.  

As grandes lutas políticas parecem ser sobre casta e identidade 
religiosa, em suas muitas formas, e as cotas de casta em instituições 
educacionais e empregos públicos. São o único lugar onde a 
identidade e as dimensões econômicas se cruzam.  

Curiosamente, a quantidade de redistribuição realmente 
ocorrendo por meio do sistema de cotas é bastante limitada, 
simplesmente porque não há tantos empregos públicos e nem tantas 
instituições de ensino de alta qualidade.  

Mas é possível, em um mundo de competição multidimensional, 
o fato de cotas e lutas por aspectos simbólicos de identidade (abate 
de vacas, Ram Mandir, triplo Talaq, etc.) serem tão salientes significar 
todos os outros, potencialmente muitas importantes dimensões da 
competição política (melhores escolas e instalações de saúde, ar mais 
limpo, redistribuição de terras, etc.), tendem a se perder.  

Um dos principais desafios pode ser desenvolver instrumentos 
de política capazes de abordarem questões como o acesso efetivo das 
classes média e baixa a serviços públicos de alta qualidade, 
independentemente da casta ou identidade religiosa. A redução da 
desigualdade de renda e riqueza ou a eficácia de tributação 
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progressiva são suficientemente salientes e verificáveis para poderem 
ajudar a mover as clivagens políticas da Índia em uma direção mais 
produtiva. 
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Resumo 

Este artigo analisa a transformação das clivagens eleitorais no 
Brasil desde 1989, usando uma nova montagem de pesquisas 
eleitorais. A história política brasileira, desde a redemocratização, é 
em grande parte uma história da ascensão e queda do Partido dos 
Trabalhadores (PT). A eleição de Lula da Silva como presidente em 
2002, seguida da implementação de políticas redistributivas por 
sucessivos governos do PT, está na origem das marcadas clivagens 
socioeconômicas estabelecidas após. Em tempo relativamente curto, 
o PT se transformou de partido da elite jovem, de alta escolaridade e 
alta renda do sul-sudeste do país em partido de eleitores pobres e 
com menor escolaridade, cada vez mais localizado na região 
desfavorecida do país: o Nordeste. Considerando diversos fatores 
sócio-demográficos, um eleitor do Nordeste tinha 20 pontos 
percentuais a mais de probabilidade de votar no PT, em 2018, em 
relação ao eleitor de outras regiões. Em 1989, eram 5 pontos 
percentuais a menos de probabilidade de fazê-lo. Ao contrário de 
outras democracias ocidentais, o conflito político no Brasil tem 
seguido um caminho cada vez mais unidimensional, baseado em 
classes sociais. Isso culminou na unificação das elites e uma grande 
parte da classe média no voto em Bolsonaro na eleição presidencial 
de 2018. Os fatores contextuais, orientados por políticas e alianças 
programáticas, são fundamentais para entender a evolução singular 
do PT e, portanto, a transformação das clivagens eleitorais no Brasil. 

*  Amory  Gethin  (amory.gething@psemail.eu) &  Marc  
Morgan  (marc.morgan@psemail.eu):  Paris  School  of Economics  –  
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Introdução 

Como se desenvolveram as clivagens políticas ao longo da 
redemocratização do Brasil, um dos maiores e mais desiguais países 
do mundo? 

Os legados de desigualdades econômicas, educacionais, raciais 
e geográficas no Brasil têm deixado um terreno fértil para a 
polarização política nas dimensões sociais. Desde o fim da ditadura 
militar em 1985 e o alvorecer da Nova República em 1988, a política 
partidária brasileira tem sido definida pelas estratégias eleitorais do 
partido hegemônico de esquerda, o Partido dos Trabalhadores (PT).  

A ascensão do petismo no Brasil é um estudo de caso 
interessante, em uma perspectiva comparada. Mostra como a 
consolidação de novas divisões entre grupos sociais coincide com a 
implementação concreta de políticas sociais e a transformação de 
filiações ideológicas.  

Como mudou a base eleitoral do PT, desde 1989, e quais as 
implicações dessas mudanças em termos da relevância política das 
diferentes formas de desigualdade? 

Como explicar o lento declínio do PT, nos anos 2010, e a vitória 
de Jair Bolsonaro, candidato do conservador Partido Social Liberal 
(PSL) em 2018? 

Para responder a essas perguntas, Amory Gethin e Marc 
Morgan analisam o comportamento eleitoral no Brasil, desde 1989. 
Combinam um conjunto de pesquisas, conduzidas pelo instituto 
Datafolha, pouco antes do segundo turno de todas as eleições 
presidenciais. 

O foco nas eleições presidenciais é limitado pelos dados 
disponíveis, mas eles são um importante indicador de afinidades 
políticas, devido ao papel desproporcional atribuído ao presidente no 
sistema federativo brasileiro. Essas pesquisas nunca tinham sido 
empregadas, de forma sistemática, para os fins desse tipo de análise.  

Em suma, Gethin e Morgan constataram o PT ter passado por 
uma metamorfose política excepcional, de partido de elite urbana 
jovem, de alta escolaridade e alta renda, a partido de pobres, 
particularmente no Nordeste historicamente conservador. 



  110

Relativamente, passou a ter mais votos fora do locus principal onde 
foi fundado o partido, ou seja, no Sudeste. [Em termos absolutos, o 
fato de ser o partido com maior abrangência nacional o favorece por 
receber também um volume significativo de votos nos Estados de 
maiores populações: São Paulo, Minas Gerais e Estado do Rio.] 

A chave para entender essa evolução e a subsequente derrota 
do partido perante uma frente antipetista, eleitora do Bolsonaro em 
2018, foram fatores orientados por políticas contextuais e alianças 
programáticas.  

É importante ressaltar a extrema polarização de classes 
emergente no Brasil, na década de 2000, estar ligada à forma como o 
crescimento da renda teve seu benefício redistribuído entre a 
população. Deveu-se a um partido de esquerda, programático e 
pragmático, capaz de equilibrar a prioridade das políticas públicas e a 
viabilidade política. 

O restante do artigo é estruturado da seguinte forma. A seção 2 
descreve a evolução histórica do sistema político no Brasil, desde a 
independência até os dias atuais. A seção 3 apresenta o primeiro 
conjunto de resultados e análises sobre os padrões de votação por 
renda e educação, vinculados ao desenvolvimento do estado de bem-
estar. A seção 4 examina as determinantes regionais dos votos. 

A seção 5 apresenta conclusões sobre outros determinantes 
sociológicos do comportamento eleitoral, como raça, ocupação, 
religião e gênero. A seção 6 examina os fatores determinantes da 
eleição de Bolsonaro em 2018. A seção 7 conclui. 
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Democratização do Brasil ao Longo da História 

Um Legado de Extrema Desigualdade Eleitoral 

Há apenas trinta anos o Brasil adotou definitivamente o 
princípio democrático de “uma pessoa adulta, um voto”. Antes de 
1989, a distinção social e a desigualdade econômica dominavam a 
história do Brasil, desde a colonização dos europeus por volta da 
virada do século XVI. 

Depois de sua independência de Portugal em 1822, apenas 
católicos nascidos no país, alfabetizados e ricos do sexo masculino 
com 25 anos ou mais podiam votar. Uma lei eleitoral de 1881 
estendeu o sufrágio a não católicos e cidadãos naturalizados, mas 
ainda excluía oficialmente alfabetizados pobres, mulheres, escravos e 
analfabetos. No total, constituíam pelo menos 85% da população em 
idade de votar.  

O Brasil tornou-se o último país do hemisfério ocidental a abolir 
a escravidão, em 1888, um ano antes da Proclamação de República e 
três anos antes da nova Constituição republicana. Desde então, na 
prática, os afro-brasileiros continuaram a ser discriminados, 
politicamente, devido à baixa escolaridade e ao acesso restrito à 
terra. 

Embora os requisitos de renda e gênero para votar tenham sido 
abolidos em 1891 e 1934, respectivamente, a exclusão política dos 
membros mais desfavorecidos da sociedade foi mantida por mais um 
século. Isso permaneceu até a Constituição de 1988 remover o 
requisito de alfabetização, em uma época quando aproximadamente 
20% da população em idade eleitoral ainda era analfabeta. 

Dadas as restrições iniciais à participação, não é surpreendente 
uma proporção tão limitada da população elegível por idade ter 
votado nas eleições parlamentares finais do Império (1822-1889). 
Em 1886, essa proporção era de apenas 2% (ver Figura 14.1). 
Inspiradas no sistema britânico, as maiorias parlamentares se 
alternavam entre liberais e conservadores sob os auspícios do 
imperador (Love, 1970). 
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D u r a n t e o p e r í o d o c o n h e c i d o c o m o " Re p ú b l i c a 
Velha" (1891-1930), os eleitores representaram 5% a 6% da 
população em idade de votar. Isso quase não mudou ao longo das 
três décadas.  

Nessa época, a política brasileira era dominada por facções 
estaduais do conservador Partido Republicano, especialmente as dos 
estados ricos: São Paulo e Minas Gerais. Essa democracia de elite foi 
interrompida durante a revolução da Aliança Liberal de Getúlio Vargas 
em 1930 e seu governo 'populista' até 1945. Entretanto, entre 1937 
e 1945, ele estabeleceu uma ditadura (Estado Novo) na qual nomeou 
os governadores de estados. Estes, por sua vez, nomeavam os 
prefeitos municipais. 

O escrutínio de 1945 e a Constituição de 1946 estabeleceram a 
Segunda República. Trouxeram eleições livres e mais disputadas por 
quase vinte anos até o golpe militar de 1964.  

Um aumento acentuado na participação eleitoral, após a 
expansão contínua da alfabetização, pode ser observado durante essa 
época. No entanto, apesar do progresso democrático, a proporção de 
eleitores permaneceu comparativamente baixa. Por exemplo, a 
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eleição presidencial de 1960 no Brasil mobilizou apenas 18% da 
população total, em comparação com 44% nas eleições presidenciais 
da Argentina em 1958 (Love, 1970). 

Portanto, pelo menos durante a primeira metade do século XX, 
o Brasil parecia estar em um ciclo vicioso, onde a voz política de 
massa era restringida por exigências de alfabetização para exercer o 
direto ao voto. Favorecia, principalmente, os habitantes das cidades, 
ainda uma minoria da população. Isso tornou o Poder Executivo 
muito mais dependente do Brasil urbano.  

A representação parlamentar, por outro lado, estava ancorada 
na população de todos os colégios eleitorais. Como a maioria da 
população do país ainda vivia em áreas rurais, durante esse período, 
uma importante clivagem política urbano-rural emergiu (Furtado 
1965). A parcela da população residente em áreas rurais, de acordo 
com o Censo, era de 31% em 1940, 44% em 1950 e 55% em 1960 
(ver IBGE, Censo Demográfico). 

Como o analfabetismo era maior nas áreas rurais, a classe 
latifundiária rural tradicional com poucos eleitores mantinha o 
controle do Congresso. A clivagem entre o Poder Executivo 
“populista” de orientação urbana e o Poder Legislativo “patriarcal” 
dominado pelas zonas rurais estiveram na origem de grande parte 
dos resultados das eleições presidenciais da primeira República. 

A instabilidade política, surgida no início dos anos 1960, 
alimentou o golpe militar de 1964 contra o presidente da República, 
João Goulart, eleito como vice-presidente pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (Morgan e Souza 2019). 

A ditadura militar (1964-1985) aboliu as eleições para 
Presidente da República e Governadores dos Estados, banindo todos 
os partidos anteriormente existentes. Eleições diretas só podiam ser 
realizadas para deputados federais, estaduais e vereadores, entre os 
candidatos permitidos.  

Um sistema bipartidário foi imposto. De um lado, estava a 
Aliança Renovadora Nacional dos militares (ARENA), e do outro lado, 
posicionava-se toda a oposição de um artificial “partido-ônibus”, o 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  
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As reformas de 1979 viram o governo militar abandonar o 
sistema bipartidário, para dividir a oposição, pois ela ganhava terreno 
eleitoral. A ARENA foi dissolvida e substituída pelo Partido 
Democrático Social (PDS), enquanto o MDB mudou seu nome para 
PMDB, pois todos foram obrigados a usar a denominação Partido.  

Novos partidos foram formados, entre os quais, o Partido dos 
Trabalhadores de esquerda (Partido dos Trabalhadores, PT), em 1980 
[a partir de um amplo movimento social de formação de núcleos de 
base por seus militantes filiados]. Mais adiante, em 25 de junho de 
1988, surgiu o Partido da Social Democracia Brasileira, de centro-
direita (Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB), como uma 
dissidência do PMDB, durante a Constituinte, sob seu governo Sarney.  

A exigência de alfabetização para votar se encerrou com a nova 
Constituição republicana. Desde então, a proporção de eleitores se 
estabilizou em cerca de 75-80% dos adultos. 

 Em teoria, essa proporção deveria ser próxima de 100%, 
considerando-se o voto obrigatório para pessoas com 18 anos ou 
mais. A diferença de 20% pode ser devido ao fato de o voto ainda ser 
voluntário para analfabetos (queda de 20% a 7% da população 
adulta durante este período), para os cidadãos com mais de 70 anos 
de idade, para aqueles doentes no dia da votação e para os sem 
estarem na sua circunscrição, devido a serviço no dia da votação.  

Adultos alfabetizados, com idade entre 18 e 70 anos, ao 
perderem três eleições consecutivas sem justificativa, ficavam 
sujeitos à multa de 3% a 10% do salário mínimo. Se a multa não 
fosse paga, corriam o risco de se tornarem inelegíveis para os cargos 
de servidor público, entre outras penalidades. [Voto no Brasil é 
obrigatório.] 

A importância da renda e da educação para a participação 
eleitoral foi ainda mais atenuada por outras políticas igualmente 
importantes, como a realização de eleições aos domingos, acesso 
gratuito à mídia pelas campanhas eleitorais e votação eletrônica 
(Arretche ed. 2019). 
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Redemocratização e ascensão do petismo 

O Brasil realizou sua primeira eleição presidencial universal em 
1989, após a promulgação da nova Constituição de 1988. A eleição 
marcou uma nova era de atividade política.  

Ela apresentou vinte e dois candidatos no primeiro turno, 
representando uma diversidade de afiliações ideológicas. Fernando 
Collor de Mello, do conservador PRN (Partido da Reconstrução 
Nacional), recebeu mais de 30% dos votos no primeiro turno e foi 
eleito presidente do Brasil no segundo turno com 53% dos votos 
populares contra o candidato do PT, Lula da Silva (veja a Figura 
14.2).  

  

A presidência de Collor foi marcada pela implementação de um 
programa neoliberal, voltado principalmente para conter a 
hiperinflação. Isso envolveu a privatização de empresas públicas, a 
abertura ao livre comércio externo e cortes nos gastos públicos.  

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, cujas políticas 
econômicas como Ministro da Fazenda foram eficientes no combate à 
inflação, venceu as eleições presidenciais diretamente no primeiro 
turno com 54,3% dos votos. Lula obteve apenas 27%. Ele foi reeleito 
em 1998 com 51,1% do apoio popular contra 31,7% para Lula.  
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Graphique 14.2 - Les élections présidentielles au Brésil, 1989-2018

PT PRN / PSDB / PSL

Source : calculs des auteurs à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part de voix obtenue par les deux partis concurrents au second tour des élections présidentielles
brésiliennes entre 1989 et 2018. En 2018, le PT (Fernando Haddad) obtient 45 % des voix. PT : Partido dos Trabalhadores ; PRN :
Partido da Reconstrução Nacional ; PSDB : Partido da Social Democracia Brasileira ; PSL : Partido Social Liberal.
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Cardoso deu continuidade aos programas de privatização de 
Collor, mas também foi o primeiro presidente a implementar políticas 
sociais, ainda sendo em escala limitada. Por exemplo, o Bolsa-escola 
foi criado, em 2001, como um programa de transferências de dinheiro 
voltado para estimular a participação escolar, ou o Auxílio-gás para 
subsidiar o gás de cozinha para famílias pobres. 

Após a crise cambial do Brasil, iniciada logo após a reeleição de 
Cardoso, o crescimento mais lento e o aumento do desemprego 
corroeram o apoio popular ao líder do PSDB. [Principalmente, o 
“apagão” (racionamento da eletricidade) corroeu a imagem de seu 
governo, incapaz de fazer o planejamento de um projeto nacional, ao 
deixar tudo por conta de O Mercado, tratado equivocadamente como 
um deus onipresente, onipotente e onisciente.] 

Em 2002, Lula, exibindo um novo tipo de postura política, 
venceu a eleição no segundo turno com 61,3% dos votos. Devido às 
grandes incertezas dos participantes do mercado financeiro, antes 
das eleições, Lula redigiu a Carta ao Povo Brasileiro, cujo texto 
prometia respeitar contratos e direitos de propriedade, caso 
vencesse.  

Os seus dois mandatos (2002-2006 e 2006-2010) foram 
marcados pela implementação de vastas políticas de bem-estar e 
investimento público, e também por escândalos de compra de votos 
dos congressistas. Um ano antes da eleição de 2006, o PT fez uma 
aliança tácita com o PMDB, depois de o caso de corrupção, 
denominado Mensalão, ter ameaçado derrubar o presidente. 

Como herdeiro direto do único partido da oposição, permitido 
durante a maior parte da ditadura, o PMDB teve uma força 
parlamentar decisiva nas décadas subsequentes. Foi muitas vezes o 
partido de maior bancada no Congresso. Veja o apêndice Figura A2. 
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Antes dessa aliança, o PT contava com pouco apoio parlamentar 
para implementar seu programa. Essa base de apoio era 
aritmeticamente instável, dado o grande e crescente número de 
partidos no Congresso. Logo, apareceram os casos de exigência de 
dinheiro ao PT para o apoiar.  
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Graphique A1 - Résultats aux élections présidentielles au Brésil, 

1989-2018 (premier tour)
PT
PDT / PPS / PSB / PSOL / PV / Autres partis de gauche
PSDB / PRN / PSL / PRONA / Autres partis de droite
PMDB / Autres partis

Source : calculs des auteurs à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part de voix obtenue par chaque parti brésilien au premier tour des élections présidentielles.
PT : Partido dos Trabalhadores ; PDT : Partido Democrático Trabalhista ; PPS : Partido Popular Socialista ; PSB : Partido
Socialista Brasileiro ; PSOL : Partido Socialismo e Liberdade ; PV : Partido Verde ; PSDB : Partido da Social Democracia
Brasileira ; PRN : Partido da Reconstrução Nacional ; PSL : Partido Social Liberal ; PRONA : Partido de Reedificação da
Ordem Nacional ; PMDB : Partido do Movimento Democrático Brasileiro.
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Graphique A2 - Résultats aux élections parlementaires au Brésil, 1990-
2018 (premier tour)
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Source : calculs des auteurs à partir des résultats d'élections officiels (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part de sièges obtenue par chaque parti politique brésilien aux élections parlementaires. PT :
Partido dos Trabalhadores ; PMDB : Partido do Movimento Democrático Brasileiro ; PSDB : Partido da Social Democracia
Brasileira ; PDT : Partido Democrático Trabalhista ; PPS : Partido Popular Socialista ; PSB : Partido Socialista Brasileiro;
PSOL : Partido Socialismo e Liberdade ; PV : Partido Verde ; PRN : Partido da Reconstrução Nacional ; PFL : Partido da
Frente Liberal ; PPB : Partido Progresista ; PSL : Partido Social Liberal.
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Em 2002, 19 partidos obtiveram assentos no parlamento. Esse 
número aumentou continuamente até atingir 30 em 2018. 

Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita presidente com o objetivo de 
ampliar as conquistas sociais de Lula. Ela foi reeleita por uma 
margem apertada em 2014 contra o candidato do PSDB Aécio Neves 
com 51,6% dos votos.  

Em 2016, durante a maior depressão até então vivida pelo país, 
supostas manipulações contábeis no Orçamento Geral da União 
serviram de [falsa] justificativa para dar início a um processo de 
impeachment contra Dilma Rousseff. O maior articulador do golpe, o 
vice-presidente Michel Temer (PMDB), assumiu o cargo. O processo 
foi precedido pelo término da aliança eleitoral PT-PMDB. [As 
revelações em curso das investigações de suborno do Lava Jato 
atingiram o presidente da Câmara de Deputados, deputado do PMDB, 
e por não ser protegido pelo PT passou a sabotar o governo com 
“pautas-bombas”.]  

A eleição de 2018 ocorreu em um contexto de polarização 
política e ideológica excepcional. Lula, candidato favorito, foi preso 
por acusações de corrupção sem provas objetivas. Daí foi negada sua 
candidatura pelo PT. À última hora, ele foi substituído por seu 
companheiro de chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.  

Jair Bolsonaro – capitão-reformado [expulso] do Exército e 
congressista por 27 anos – alugou o Partido Social Liberal (PSL) de 
extrema direita. Com a facada providencial e o antipetismo, ambos 
propagados pela mídia, liderou o primeiro turno das eleições 
presidenciais com 46% dos votos, contra 29% de Haddad e apenas 
12% de Ciro Gomes do PDT como terceiro colocado.  

Bolsonaro foi eleito presidente com 55% dos votos no segundo 
turno, promovendo uma política econômica neoliberal (pró-mercado), 
além de adotar uma agenda ativa de pauta de costumes 
conservadores com oposição veemente ao casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, ao aborto e ao laicismo. Adotou uma forte postura 
contra elite política, especialmente frente ao PT e seus parceiros, 
como os intelectuais e os artistas de esquerda. [Praticou também o 
negacionismo científico, dito “terraplanismo”]. 
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De Collor de Mello a Bolsonaro: transições políticas e mudança 
econômica  

Conforme documentado acima, a mudança política no Brasil, 
desde a redemocratização, pode ser definida pela ascensão e queda 
do PT. Essas mudanças coincidiram com a melhoria das condições 
macroeconômicas, na década de 2000, a forte depressão em meados 
da década de 2010, fora a crescente relevância dada pela mídia aos 
escândalos de corrupção. [Foi provado terem sido forjados por um 
juiz em conluio com procuradores para perseguição política ao Lula.] 

A vitória do Bolsonaro em 2018 pode em grande parte ser 
atribuída a fatores contextuais únicos. Dito isso, a política partidária 
no Brasil vai além do papel restrito de lideranças carismáticas e 
ganhos materiais de curto prazo. 

Apesar de um sistema político caracterizado por alta 
fragmentação partidária em estratégias de busca de votos, o PT 
emergiu, desde a década de 1980, como um partido de esquerda 
radical com uma forte base ideológica e organizacional (Ames, 2001; 
Secco, 2011). O partido, originalmente, mobilizou grandes redes de 
populações urbanas da classe média altamente educada. Elas 
acreditavam na viabilidade do socialismo e na postura redistributiva 
do partido.  

Durante a década de 1990, no entanto, o apoio popular ao 
Plano Real, elaborado pela equipe de Fernando Henrique Cardoso, 
sugeriu as promessas do PT de combater as profundas causas 
estruturais da pobreza e da desigualdade, por exemplo, distribuição 
de terras por reforma agrária, serem muito menos atraentes para os 
eleitores pobres urbanos. Estes almejavam melhorias mais imediatas, 
embora limitadas.  

A vitória do PT, em 2002, foi em grande parte o resultado de 
uma mudança estratégica para a centro-esquerda, mesmo com 
algumas ideologias fundamentalistas ainda nele estivessem 
representadas através de tendências. Essa mudança garantiu o apoio 
dos sindicatos e da classe média urbana (Samuels 2004; Hunter 
2007).  

Embora alguns programas sociais de Lula devam ser pensados 
em continuidade com os governos anteriores, mas em escala muito 
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maior e abrangente de todo o território nacional, há ampla evidência 
de os aumentos reais de salário mínimo e os programas de 
assistência social, durante seu primeiro mandato, em particular, o 
Bolsa Família, terem levado a uma mudança dramática na base 
eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Os eleitores pobres, 
especialmente aqueles concentrados nos estados historicamente 
carentes do Nordeste, com baixos níveis de segurança econômica, 
massivamente, passaram a ser votantes do PT (Hunter and Power 
2007; Zucco and Power 2013). 

Desde então, os princípios centrais e as propostas de política do 
PT mantiveram-se em linha com os fundamentos ideológicos 
estabelecidos durante esse período [social-desenvolvimentista]. 

O segundo governo Lula foi marcado por um crescimento 
econômico superior ao do mandato anterior, obtido no último ano de 
governo. Essa mudança foi estimulada principalmente pelo lado das 
despesas públicas, porque os investimentos federais se expandiram 
em cerca de 28% ao ano.  [E os bancos públicos federais adotaram 
uma atuação anticíclica.] 

O consumo das famílias duplicou o crescimento, em relação ao 
período anterior, enquanto o valor real do salário mínimo e das 
transferências da assistência social continuou a aumentar (Carvalho 
2018). Essas injeções tornaram o Brasil bastante robusto para 
enfrentar a crise financeira global, permitindo Lula deixar o cargo 
com altos índices de aprovação [85% dos pesquisados classificaram o 
governo como ótimo/bom].  

Mas esses indicadores de popularidade começaram a 
desacelerar no primeiro mandato de Dilma a partir de junho de 2013 
[com inflação de alimentos pela quebra de oferta pela seca e a 
equivocada e contínua elevação de juros pelo Banco Central após 
abril de 2013]. O preço das commodities caiu no período, desde 
setembro de 2011, deprimindo o valor das exportações, enquanto o 
governo reduziu gastos e cada vez mais se voltou para políticas do 
lado da oferta (política tributária e de crédito) para direcionar a 
economia, o que precipitou depressão interna no início do quarto 
mandato do PT no poder. 
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Politização da Desigualdade: Renda, Educação e o Novo Estado 
de Bem-Estar 

A estrutura da desigualdade de renda no Brasil é única na 
concentração observada no topo da distribuição, onde 150.000 
pessoas acumulam cerca de 15% da renda nacional do país 
(Assouad, Chancel e Morgan, 2018). O país também sempre foi 
caracterizado por uma relação estreita entre a baixa mobilidade 
intergeracional e a forte desigualdade educacional. 

Desde a Constituição de 1988, o nível geral de educação 
expandiu-se significativamente, com a proporção de indivíduos em 
busca de estudar na universidade passando de 8% para 24%, 
enquanto a proporção de analfabetos e com ensino fundamental 
diminuiu de 70% para 26% entre 1989 e 2018. Consulte a Tabela A3 
do apêndice. 

  

Dito isto, as desigualdades educacionais permanecem muito 
significativas: até 10% da população em idade de votar declarou 
nunca ter concluído o ensino primário em 2018. 

Como essas desigualdades se traduziram em diferentes formas 
de representação política desde 1989?  
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Graphique A3 - Vote PT par groupe d'éducation

50 % du bas 40 % du milieu 10 % du haut

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT par groupe d'éducation.
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A Figura 14.3 mostra a proporção de votos recebidos pelo PT 
entre três grandes grupos: os 50% mais pobres, os próximos 40% e 
os 10% mais ricos dos assalariados. Focamos os determinantes do 
apoio ao PT no segundo turno das eleições presidenciais. Isso tem a 
vantagem de mostrar como os eleitores foram divididos em duas 
grandes coalizões representativas de afiliações ideológicas diferentes. 

  

Uma reversão completa do vínculo entre renda e apoio para o 
PT ocorreu, gradualmente, nos últimos trinta anos. Em 1989, o apoio 
ao PT era maior no decil superior. Em 2018, ao contrário, os eleitores 
de baixa renda tornaram-se substancialmente mais propensos a votar 
no PT do que em outros partidos. 

Duas fases distintas podem ser identificadas. Nas eleições de 
1994, 1998 e 2002, a renda não foi significativamente associada à 
escolha de voto no segundo turno das eleições presidenciais. Isso 
corresponde ao período de amplo apoio às políticas de combate ao 
regime de alta inflação, adotadas pela equipe econômica de Fernando 
Henrique Cardoso, quando este foi ministro da Fazenda de Itamar 
Franco. Elas não eram particularmente direcionadas a grupos 
específicos por todos se beneficiarem de menor corrosão inflacionária 
do poder aquisitivo, bem como a vitória esmagadora de Lula em 2002 
propunha um projeto nacional amplo. 
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Graphique 14.3 - Le vote PT par groupe de revenu au Brésil, 1989-2018

50 % du bas 40 % du milieu 10 % du haut

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le Parti des travailleurs (PT) par groupe de revenu. En 2018, 54 % des 50 %
d'électeurs les moins aisés votèrent PT, contre 34 % des 10 % d'électeurs les plus aisés.
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Essa eleição foi seguida por uma ruptura clara em 2006: a 
parcela dos 10% dos eleitores da elite econômica apoiadores de Lula 
caiu 15 pontos percentuais, enquanto a parcela dos 50% dos 
eleitores da base dispostos a apoia-lo aumentou significativamente. 
Isso vai ao encontro do impacto eleitoral de novas políticas de 
investimento social, em particular, referentes ao Bolsa Família, ao 
salário mínimo e à expansão dos serviços públicos fora das cidades. 

O maior apoio ao PT entre os mais pobres continuou nas 
eleições de 2010, 2014 e 2018, embora o PT tenha recebido quotas 
de voto decrescentes entre todos os eleitores. Uma evolução 
particularmente interessante é a convergência sem precedentes da 
classe média e das elites na última eleição: os 40% das faixas médias 
tinham menos probabilidade de votar contra o PT, diferentemente dos 
10% do topo, em 2006, 2010 e 2014, mas eles se tornaram 
prováveis eleitores antipetistas em 2018.  

A eleição de 2018, portanto, dividiu o eleitorado em dois 
grupos: os pobres, cujos votos se dirigiram em maioria em Fernando 
Haddad, e o restante da população mais tendenciosa contra o PT em 
comparação com qualquer outra eleição. A mesma reversão é visível 
quando olhamos para a educação (Figura 14.4).  
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Graphique 14.4 - Le vote PT par niveau de diplôme au Brésil, 1989-2018

Primaire Secondaire Supérieur

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le Parti des travailleurs (PT) par niveau de diplôme. En 2018, 58 % des
électeurs diplômés du primaire (ou sans diplôme) votèrent PT, contre 37 % des électeurs diplômés du supérieur.
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Em 1989, cerca de 62% dos eleitores com ensino superior 
votaram em Lula, em comparação com apenas 42% dos analfabetos 
ou eleitores com apenas o ensino fundamental. Em 2018, era quase 
exatamente o oposto.  

Curiosamente, uma diferença com o gradiente de renda é o fato 
de o PT ter sido consistentemente apoiado por eleitores com alto 
nível de escolaridade, em 1994 e 1998, enquanto os de maiores 
rendas tinham menos probabilidade de votar em Lula nessas duas 
eleições. Isso é consistente com a literatura existente a apontar a 
“classe média” educada como sendo os apoiadores originais do PT. 

A Figura 14.5 representa a diferença entre a participação dos 
50% mais pobres eleitores do PT e a dos 50% mais ricos eleitores PT, 
entre 1989 e 2018, antes e depois do controle de outras variáveis 
individuais. Houve uma reversão completa no apoio relativo do PT 
entre os pobres: eles costumavam apoiar mais os partidos 
conservadores e gradualmente se tornaram significativamente 
tendenciosos para o Partido dos Trabalhadores. O controle de 
educação, idade, gênero, região e localização rural-urbana reduz a 
importância da renda como variável independente. 

  

[Infelizmente, a variável de renda disponível nas pesquisas 
Datafolha não permite decomposições adicionais de votos entre os 
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Graphique 14.5 - Vote et revenu au Brésil, 1989-2018

Différence entre (% des 50 % les moins aisés) et (% des 50 % les plus aisés) votant PT
Après contrôle pour le diplôme

Après contrôles pour diplôme, âge, genre
Après contrôles pour diplôme, âge, genre, rural/urbain
Après contrôles pour diplôme, âge, genre, rural/urbain, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des 50 % d'électeurs les moins aisés et la part des 50 % d'électeurs les plus aisés
votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. L'électorat du PT est devenu de plus en plus concentré au sein des
électeurs les moins aisés depuis 1989. En 2018, ils étaient plus enclins à voter PT de 19 points de pourcentage.
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50% mais pobres. A evidência do Estudo Comparativo de Sistemas 
Eleitorais sugere, entretanto, o apoio ao PT também diminuir com a 
renda entre os 50% mais pobres: ver apêndice Figura C2. 

  

Os números baseados em regressão, incluindo intervalos de 
compatibilidade estatística de 95%, estão incluídos no apêndice. A 
significância estatística nas tendências de longo prazo de cada 
variável primária é mantida.] 

Isso ocorre porque o maior apoio ao PT entre os pobres se 
deve, em parte, ao aumento de votos provenientes de eleitores com 
menor escolaridade, eleitores rurais e regiões mais pobres, em 
particular o Nordeste (ver seção a seguir).  

Depois de contabilizar os efeitos independentes de todas essas 
variáveis, a renda parece não ser significativa em 1989: todas as 
coisas sendo iguais, os eleitores mais pobres não eram mais ou 
menos propensos a votar em Lula. No entanto, a tendência geral é 
robusta à consideração de outras covariáveis e, em 2018, os 50% da 
base ainda tinham mais probabilidade de apoiar o PT em cerca de 10 
pontos percentuais. 

Evolução semelhante é visível quando se comparam os votos 
populares do PT provenientes de analfabetos e eleitores com ensino 
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Graphique C2 - Vote PT par quintile de revenu
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Source : calculs des auteurs à partir des enquêtes CSES (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT par quintile de revenu.
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fundamental completo com os de eleitores com maior nível de 
escolaridade (Figura 14.6).  

  

Uma diferença importante com a renda, no entanto, é a 
educação permanecer significativa, no início do período, após levar 
em conta os efeitos de outras variáveis individuais: eleitores com 
menor escolaridade tinham menos probabilidade de votar no PT em 
10 pontos percentuais em 1989. Assim, renda e educação não devem 
ser vistos como sinônimos.  

Este gradiente de educação também foi associado a diferenças 
significativas nos comportamentos eleitorais entre grupos de idade: 
até o início dos anos 2000, as coortes mais jovens correspondentes 
às novas gerações de educação superior tinham maior probabilidade 
de apoiar Lula em vez de Collor ou Cardoso. [Veja Figuras A5 e A6 no 
Apêndice] 
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Graphique 14.6 - Le clivage éducatif au Brésil, 1989-2018

Différence entre (% des électeurs diplômés du primaire) et (% des autres électeurs) votant PT
Après contrôle pour le revenu
Après contrôles pour revenu, âge, genre
Après contrôles pour revenu, âge, genre, rural/urbain
Après contrôles pour revenu, âge, genre, rural/urbain, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs diplômés du primaire (ou sans diplôme) et la part des électeurs
diplômés du secondaire ou du supérieur votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. L'électorat du PT est
devenu de plus en plus concentré au sein des électeurs les moins diplômés depuis 1989. En 2018, ils étaient plus enclins à voter PT
de 18 points de pourcentage.
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Em suma, a análise do comportamento eleitoral no Brasil 
aponta para um caso único de mudança orientada por políticas para 
novas clivagens de classe. O sistema político da década de 1990 
parece ter envolvido o núcleo restrito de eleitores urbanos do PT 
frente a uma coalizão esparsa de eleitores voláteis, naquela 
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Graphique A5 - Vote PT par tranche d'âge

20-29 30-49 50+

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT par tranche d'âge.
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Graphique A6 - Vote PT parmi les électeurs jeunes

Différence entre (% des électeurs âgés de 20 à 29 ans) et (% âgés de plus de 30 ans) votant PT

Après contrôle pour le diplôme

Après contrôles pour diplôme, revenu, genre

Après contrôles pour diplôme, revenu, genre, région, rural/urbain

Après contrôles pour diplôme, revenu, genre, région, rural/urbain, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.wprld).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs âgés de 20 à 29 ans votant PT et la part des électeurs
âgés de 30 ans et plus votant PT, avant et après contrôles.



  128

conjuntura apoiando o candidato considerado mais confiável no 
combate à inflação e na promoção do crescimento.  

As políticas sociais implementadas durante o início dos anos 
2000 e seu relativo sucesso na redução da pobreza multidimensional 
e das desigualdades de renda do trabalho, na base da distribuição, 
coincidiram com o surgimento de novas lealdades de classe. Em uma 
perspectiva comparada, a convergência das elites econômicas e 
intelectuais para a direita do espectro político contrasta com a 
dinâmica visível em outras democracias ocidentais. 

Na Europa e nos Estados Unidos, os graduados universitários 
tornaram-se cada vez mais favoráveis aos partidos socialdemocratas, 
socialistas e verdes, desde o início dos anos 1970, enquanto as 
pessoas com maior renda ainda continuam mais propensas a votar 
em partidos de direita (ver Piketty 2018). No Brasil, por outro lado, 
foram os eleitores com maior escolaridade (ao lado dos eleitores de 
renda mais alta) relativamente mais inclinados para o voto em 
Bolsonaro, com mais de 63% deles votando no candidato do PSL no 
segundo turno das eleições presidenciais. 
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Regionalização dos Conflitos Políticos 

O Brasil sempre foi caracterizado por uma importante divisão 
regional. Demograficamente, cerca de 45% da população em idade 
de votar está concentrada na região mais rica do sudeste desde 
1989, em comparação com cerca de 25% no Nordeste, 15% no Sul e 
15% no Norte e Centro do país. Veja tabela A3 no Apêndice. 

!  

Paralelamente à evolução das clivagens de renda e educação, a 
distribuição espacial dos eleitores do PT também sofreu uma 
mudança notável. No segundo turno de 1989, cerca de 52% dos 
residentes das regiões mais ricas do Sudeste e do Sul optaram por 
Lula, em comparação com 43% dos eleitores do Nordeste (Figura 
14.7). 

1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018
Âge : 20-39 46% 38% 37% 36% 37% 34% 39% 36%
Âge : 40-59 35% 40% 39% 38% 37% 37% 20% 21%
Âge : 60+ 19% 22% 25% 26% 27% 29% 41% 43%
Diplôme : Primaire 70% 71% 53% 48% 36% 35% 27% 26%
Diplôme : Secondaire 23% 22% 39% 43% 50% 49% 52% 50%
Diplôme : Tertiaire 8% 7% 8% 9% 14% 16% 20% 24%
Genre : Hommes 51% 51% 50% 49% 48% 48% 48% 47%
Localisation : Zones rurales 65% 63% 63% 62% 59% 61% 60%
Profession : Inactifs et chômeurs 38% 39% 40% 35% 31% 33% 38%
Profession : Indépendants / Employeurs 27% 27% 22% 20% 20% 21% 24%
Profession : Salariés 36% 35% 38% 45% 49% 45% 38%
Région : Nord et Centre-Ouest 12% 13% 14% 14% 14% 15% 15%
Région : Nord-Est 27% 27% 27% 25% 25% 27% 27%
Région : Sud 16% 16% 16% 16% 16% 15% 15%
Région : Sud-Est 46% 44% 44% 45% 45% 44% 44%
Religion : Catholiques 63% 55%
Religion : Sans religion 6% 8%
Religion : Autres 3% 3%
Religion : Protestants 27% 34%
Groupe racial : Noirs 15%
Groupe racial : "Métis" 41%
Groupe racial : Autres 5%
Groupe racial : Blancs 39%
Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes.
Note : le tableau présente des statistiques descriptives sur la composition de la population brésilienne en âge 
de voter.

Tableau A3 - Statistiques descriptives complètes
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Lula, assim, capturou os eleitores mais jovens, educados e 
relativamente mais abastados residentes em áreas urbanas: 60% dos 
moradores urbanos votaram no candidato do PT em 1989. Veja 
Figura A7 no Apêndice.  
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Graphique 14.7 - Le vote PT par région au Brésil, 1989-2018

Sud Sud-Est Nord / Centre-Ouest Nord-Est

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le Parti des travailleurs (PT) par région. En 2018, 65 % des électeurs de la
région Nord-Est votèrent PT, contre 33 % des électeurs de la région Sud.
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Graphique A7 - Vote PT par localisation rurale/urbaine

Zones rurales Zones urbaines

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT dans les zones rurales et dans les zones urbaines.
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Com o tempo, como a participação de votos no PT cresceu, a 
lacuna entre o ‘Sul-Sudeste urbano’ e o ‘Nordeste rural’ se fechou e, 
eventualmente, reverteu em favor do Nordeste votar no PT a partir 
de 2002. O PT conquistou 75% do eleitorado nordestino em 2006. 
Essa parcela cairia com o tempo, mas nunca significativamente 
abaixo de 65%. Em contraste, no Sul e no Sudeste, o voto do PT 
enfrentou um declínio secular, desde 2002, caindo de 60% para cerca 
de 35%. 

No fim da década de 2010, em termos de magnitude, o único e 
mais forte previsor do voto presidencial no PT é ser residente no 
Nordeste, historicamente, a região mais carente do país (Arretche 
2019). A diferença entre a proporção de eleitores residentes no 
Nordeste votantes no PT e a proporção de eleitores residentes nas 
demais regiões votantes no PT chega a mais de 25 pontos 
percentuais em 2018, após ter sido de -5 pontos percentuais em 
1989 (Figura 14.8).  

  

Mesmo depois de controlar as variáveis por renda, educação e 
outras características sociodemográficas, magnitudes semelhantes 
permanecem. A mudança dramática parece ter ocorrido durante o 
primeiro mandato presidencial de Lula (2002-2006), quando as 
transferências e o investimento em infraestrutura beneficiaram as 
famílias mais desfavorecidas no Brasil.  

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Graphique 14.8 - Le clivage régional au Brésil, 1989-2018

Différence entre (% de la région Nord-Est) et (% des autres régions) votant PT
Après contrôle pour le revenu
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, rural/urbain
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, rural/urbain, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs vivant dans la région Nord-Est et la part des électeurs vivant dans
les autres régions du pays votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. Le vote PT est devenu de plus en plus
concentré dans la région Nord-Est, où le score du PT était supérieur à celui des autres régions de 27 points de pourcentage en 2018.
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Em termos de números, estão predominantemente localizadas 
no Estados do Nordeste. Com um programa fortemente inclinado para 
a erradicação da pobreza e melhoria material, o voto tendencioso 
urbano, quando o PT costumava o obter, foi gradualmente 
desaparecendo (Figura 14.9). 

  

Conforme documentamos a seguir, essa mudança geográfica é 
consistente com os ganhos propiciados pelo PT aos trabalhadores 
informais, pouco inseridos no mercado de trabalho, em detrimento 
dos assalariados formais concentrados no Sul e no Sudeste. A 
comparação dessa evolução no historicamente mais progressista 
Sudeste e no historicamente mais conservador Nordeste são 
reveladores a esse respeito.  

Na verdade, isso foi visto pelos historiadores por observarem o 
PT ser um subproduto de seu desenvolvimento de um partido 
operário radical de sindicalistas e intelectuais de São Paulo para um 
partido nacional multiclassista mais pragmático (Secco 2011). Suas 
prioridades mudaram, gradualmente, de enfocar as causas 
estruturais dos impedimentos de desenvolvimento do país para 
comprometer recursos diretamente para erradicar a privação 
material, cuja gravidade apresentava heterogeneidade espacial 
substancial.  
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Graphique 14.9 - Le clivage rural-urbain au Brésil, 1989-2018

Différence entre (% des zones rurales) et (% des zones urbaines) votant PT

Après contrôle pour le revenu

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, région

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs vivant dans les zones rurales et la part des électeurs vivant dans
les zones urbaines votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. Le score du PT dans les zones rurales était
inférieur de 21 points de pourcentage à son score dans les villes en 1989. Il était devenu supérieur de 2 points en 2018.
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Nesse processo, a Presidência da República – dados os vastos 
poderes atribuídos ao cargo no sistema federativo brasileiro – foi 
usada como trampolim para obter ganhos eleitorais nas eleições 
parlamentares, estaduais e municipais para o partido, principalmente 
no Nordeste. Isso, subsequentemente, resultou em votos para seus 
candidatos presidenciais quando as coalizões locais trabalharam a 
favor do PT, notadamente, na implementação bem-sucedida de 
programas sociais visivelmente vinculados ao presidente em exercício 
(Alves, 2018). 

Embora seja verdade o apoio do PT no Nordeste ter diminuído, 
desde 2006, ele diminuiu proporcionalmente menos em comparação 
ao das outras regiões ao cair 10 pontos percentuais até 2018 em vez 
de 20 pontos no caso do Sudeste (figura 14.7).  

  

Se o PT conseguirá manter o domínio do Nordeste após ter 
perdido a presidência da República será um teste do tempo. Isso 
provavelmente vai depender de se o partido realmente transformou 
as ligações históricas com a elite em apoio dos eleitores da região e 
construiu lealdades eleitorais programáticas sustentáveis.  

Este último ponto seria consistente com a ênfase da literatura 
na penetração dos programas sociais do partido desde 2002, 
especialmente para aqueles de baixa renda com educação primária. 
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Graphique 14.7 - Le vote PT par région au Brésil, 1989-2018

Sud Sud-Est Nord / Centre-Ouest Nord-Est

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le Parti des travailleurs (PT) par région. En 2018, 65 % des électeurs de la
région Nord-Est votèrent PT, contre 33 % des électeurs de la région Sud.
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Já eram eleitores mais inclinados para o PT, em 1998 e 2002 (Figura 
14.8), independentemente de serem beneficiários do programa de 
transferência de renda (Bohn 2011; Samuels e Zucco 2014). 

  

Curiosamente, de acordo com pesquisas pós-eleitorais do 
projeto ESEB, a maior identificação do eleitorado com o PT no 
Nordeste veio em detrimento de uma queda na identificação 
partidária com o PMDB – o partido historicamente dominante da 
região com o qual o PT se aliou nos governos locais (ver Veiga 2007). 
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Graphique 14.8 - Le clivage régional au Brésil, 1989-2018

Différence entre (% de la région Nord-Est) et (% des autres régions) votant PT
Après contrôle pour le revenu
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, rural/urbain
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, rural/urbain, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs vivant dans la région Nord-Est et la part des électeurs vivant dans
les autres régions du pays votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. Le vote PT est devenu de plus en plus
concentré dans la région Nord-Est, où le score du PT était supérieur à celui des autres régions de 27 points de pourcentage en 2018.
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Outros Determinantes Sociológicos do Comportamento Eleitoral 
no Brasil  

Concluímos nossa análise de longo prazo examinando mais 
especificamente outras formas de divisões políticas. A raça estava no 
centro da história política e econômica do país (veja a primeira 
seção).  

As desigualdades entre os grupos raciais permanecem 
significativas até hoje, com uma maior proporção de descendentes de 
escravos ainda vivendo na região mais pobre do Nordeste e 
alcançando menor renda média e escolaridade. Sobre o efeito causal 
das afiliações raciais nas oportunidades de educação, ver Marteleto e 
Dondero (2016).  

Em 2018, mais de 40% dos brasileiros se declararam Pardos ou 
Morenos, correspondendo mais ou menos a uma identidade 
“mista” (Mulatos), enquanto 39% se identificaram como 
“Brancos” (Brancos), 15% como “Negros” (Pretos) e 5% como 
pertencentes a outros grupos. [Consulte a Tabela A3 do apêndice já 
apresentada.] 

A grande proporção de indivíduos no grupo ou categoria 
“multirracial” fala sobre a história única do Brasil de mistura racial e 
despolitização relativa de identidades raciais. 

Em contraste com outros estados coloniais, como a África do 
Sul, onde a unificação política e democratização na virada do século 
XX era restrita à população branca e baseada em uma ideologia de 
unidade racial, a constituição do Brasil de 1891 não continha 
qualquer referência à raça ao, formalmente, excluir ex-escravos da 
participação política.  

Tal exclusão efetivamente ocorreu nas décadas seguintes por 
meio dos requisitos de alfabetização, mas não foi explicitamente 
baseada na raça. Na África do Sul, a busca pela unidade branca faria 
com as categorias raciais se tornarem cada vez mais rígidas. Suas 
codificações institucionais teriam consequências de longo prazo na 
representação das desigualdades políticas e sociais.  

Quase exatamente o oposto aconteceu no Brasil, onde os 
governos do início do século XX, ao invés disso, pressionaram por um 
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processo de incorporação dedicado a “branquear” as populações de 
sangue indígena ou africano. Isso contribuiria para colocar as 
afiliações regionais, ao invés das identidades raciais, no centro dos 
conflitos políticos (Lieberman 2017). 

Os dados disponíveis não nos permitem rastrear a evolução do 
vínculo entre identidades raciais e afiliações políticas desde a 
redemocratização, mas evidências recentes apontam para diferenças 
significativas, embora moderadas, nas escolhas de voto entre os 
grupos raciais. Em 2018, 34% dos brancos votaram no PT, contra 
50% dos Pardos / Morenos e 57% dos negros. [Consulte o apêndice 
Figura A8.] 

  

Isso é consistente com a história do PT. O partido tem dado 
mais atenção aos ativistas afro-brasileiros desde quando ele ampliou 
seu apelo além da classe trabalhadora branca do sul-sudeste para 
abranger todas as categorias ocupacionais ao longo do tempo 
(Warner 2005).  

No entanto, dois fatos interessantes são importantes para 
enfatizar. Em primeiro lugar, essas diferenças são baixas em uma 
perspectiva comparativa ao considerar os comportamentos eleitorais 
das minorias étnicas. Na França, por exemplo, as diferenças nas 
quotas de votos dos partidos de esquerda entre muçulmanos e não 
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Graphique A8 - Vote PT par groupe racial, 2018

Blancs Métis Noirs Autres

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT par groupe racial.
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muçulmanos atingiram níveis superiores a 30 pontos percentuais nos 
últimos anos, e o mesmo preconceito em relação ao Partido 
Democrata é visível nos Estados Unidos quando se considera o voto 
afro-americano (ver Piketty 2018). Na África do Sul, onde o regime 
do apartheid deixou um legado duradouro, a democratização veio 
com um sistema partidário quase totalmente estruturado em linhas 
raciais. 

Em segundo lugar, as diferenças raciais na escolha do voto no 
Brasil são parcialmente motivadas por outras formas de clivagens 
políticas identificadas no restante deste artigo. A diferença entre a 
percentagem de não brancos e a percentagem de brancos votantes 
no PT era de cerca de 17 pontos percentuais em 2018, mas esta 
diferença cai para 14 pontos percentuais no controle do rendimento e 
para 10 pontos percentuais no controle da educação, idade, gênero, 
ocupação, localização rural / urbana e região (ver Figura 14.10).  

  

A raça, portanto, tem um efeito independente sobre o apoio ao 
PT, mas esse efeito é relativamente fraco. Evidências baseadas em 
outras pesquisas sugerem padrões comparáveis desde 2002: na 
verdade, o apoio relativo ao PT entre os não-brancos foi ligeiramente 
maior em 2014 se comparado ao de 2018 e foi o mais baixo em 
2002. [Veja o apêndice Figura C6.] 
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Graphique 14.10 - Le clivage racial au Brésil en 2018

Différence entre (% des non-Blancs) et (% des Blancs) votant PT
Après contrôle pour le revenu

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, profession, rural/urbain
Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, profession, rural/urbain, région

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs ne se considérant pas comme "blancs" et la part des électeurs se
considérant comme "blancs" votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. En 2018, les électeurs non-blancs
étaient plus enclins à voter PT de 17 points de pourcentage avant contrôles et 10 points après contrôles (toutes choses égales par
ailleurs).
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O estudo da ocupação vai ao encontro à conclusão de renda, 
educação e características geográficas estarem no cerne das 
mudanças nas identificações políticas no Brasil. Na maioria dos países 
desenvolvidos, na última década, os trabalhadores autônomos e os 
agricultores têm sido consistentemente mais propensos a apoiar 
partidos conservadores em comparação aos assalariados (Evans e 
Graaf 2012). Este não é o caso no Brasil, onde as diferenças entre 
categorias ocupacionais amplas permaneceram fracas e, 
principalmente, as clivagens políticas são explicadas por diferenças 
de rendimentos, níveis de educação e localização. [Veja as Figuras 
A9, A10 e A11 do apêndice.] 
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Graphique C6 - Vote PT parmi les Blancs

Différence entre (% des Blancs) et (% des non-Blancs) votant PT

Après contrôle pour le revenu

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, situation d'emploi, statut marital, religion

Source : calculs des auteurs à partir des enquêtes CSES (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des Blancs votant PT et la part des autres électeurs votant PT, avant et
après contrôles.
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Graphique A9 - Vote PT par profession

Salariés Indépendants / Employeurs Chômeurs / Inactifs

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT parmi les électeurs salariés, parmi les indépendants et les
employeurs et parmi les chômeurs et les inactifs.

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Graphique A10 - Vote PT parmi les salariés

Différence entre (% des salariés) et (% des autres électeurs) votant PT

Après contrôle pour le revenu

Après contrôles pour revenu, âge, genre

Après contrôles pour revenu, âge, genre, région, rural/urbain

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des salariés votant PT et la part des autres électeurs votant PT, avant et
après contrôles.
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Duas mudanças interessantes são ortogonais ao status 
econômico. Merecem, entretanto, ser mencionadas.  

O primeiro é a crescente importância das identidades religiosas 
nas últimas eleições. Entre 2014 e 2018, a diferença de apoio ao PT 
entre protestantes e outros grupos rel ig iosos cresceu. 
significativamente, de cerca de 5 pontos percentuais para 17 pontos 
percentuais. Essa mudança é robusta ao se controlar outras 
características individuais (ver Figura 14.11).  

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Graphique A11 - Vote PT parmi les chômeurs et inactifs

Différence entre (% des chômeurs/inactifs) et (% des autres électeurs) votant PT

Après contrôle pour le revenu

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, région, rural/urbain

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des chômeurs et inactifs votant PT et la part des autres électeurs votant
PT, avant et après contrôles.
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Isso é consistente com o apelo particular de Bolsonaro entre os 
evangélicos. Novamente, é importante ressaltar tais lacunas serem 
significativamente menores em relação àquelas encontradas em 
muitos outros países desenvolvidos e em desenvolvimento (por 
exemplo, na Índia, ver Banerjee, Gethin e Piketty, 2019). 

Os comportamentos eleitorais das mulheres também seguiram 
padrões em desacordo com as tendências de longo prazo visíveis em 
outras dimensões. A princípio fortemente tendenciosas contra o PT, 
em particular em 2002, elas se tornaram muito mais apoiadoras do 
partido nos últimos anos: em 2018, eles eram mais propensos a 
apoiar Haddad em vez de Bolsonaro em 10 pontos percentuais. 
[Consulte as Figuras A14 e A15 do apêndice.]  

É possível tais mudanças terem sido mais devido aos efeitos da 
imagem misógina do candidato [#EleNão!] em lugar de diferenças 
mais profundas nas posições políticas ou ideológicas. 
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Graphique 14.11 - Le clivage religieux au Brésil, 2002-2018

Différence entre (% des électeurs protestants) et (% des électeurs non-protestants) votant PT

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, genre, situation d'emploi, statut marital

Source : calculs des auteurs à partir des enquêtes CSES (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des électeurs protestants et la part des électeurs sans religion, catholiques ou
affiliés à d'autres religions votant pour le Parti des travailleurs (PT), avant et après contrôles. En 2018, les électeurs protestants
étaient moins enclins à voter PT de 17 points de pourcentage.
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Graphique A14 - Vote PT par genre

Femmes Hommes

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la part des voix obtenue par le PT parmi les femmes et parmi les hommes.
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Graphique A15 - Vote PT parmi les femmes

Différence entre (% des femmes) et (% des hommes) votant PT

Après contrôle pour le revenu

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, région, rural/urbain

Après contrôles pour revenu, diplôme, âge, région, rural/urbain, profession

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la différence entre la part des femmes votant PT et la part des hommes votant PT, avant et après
contrôles.
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Ascensão do Bolsonaro: Crescimento, Desigualdade e Classe 
Média Comprimida 

Exatamente um ano antes da eleição de 2018, os eleitores 
brasileiros foram questionados sobre as questões que seriam mais 
decisivas para determinar seu voto. Ao contrário do presumido, a 
corrupção não era o problema mais importante para a maioria dos 
brasileiros na época: 32% dos entrevistados escolheram saúde, 16% 
selecionaram educação e 14% insistiram na criação de empregos 
como as áreas de decisões políticas influentes na escolha do 
candidato.  

“Luta contra a corrupção” foi escolhida por apenas 18% dos 
indivíduos. Surpreendentemente, a interseção da relevância da 
questão com as características socioeconômicas pessoais parece ser 
fundamental para explicar a polarização do eleitorado brasileiro. 

A Figura 14.12 decompõe as questões mais importantes 
relatadas pelos respondentes da pesquisa de acordo com o grupo de 
renda ao qual pertencem. Os eleitores mais pobres parecem ter uma 
probabilidade significativamente maior de enfatizar as questões de 
saúde e emprego, enquanto os cidadãos mais ricos tendem a dar 
maior importância à corrupção e à segurança pública.  
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Graphique 14.12 - Raisons déterminant le choix de vote à l'élection 
présidentielle de 2018 par groupe de revenu au Brésil

Emploi / Santé Corruption / Sécurité Éducation Autres

Source : calculs des auteurs à partir d'une enquête menée par l'institut Datafolha en octobre 2017 (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la répartition par groupe de revenu des opinions des électeurs sur la problématique considérée comme la
plus importante au Brésil (qui déterminerait leur choix de vote à l'élection de 2018). En 2017, 53 % des 50 % d'électeurs les moins
aisés considéraient que l'emploi et la santé seraient les problématiques qui détermineraient leur choix de vote, contre 30 % des 10 %
d'électeurs les plus aisés.
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É impressionante notar, embora os pobres tenham sido o grupo 
mais afetado pelos homicídios no Brasil, eles parecem dar mais peso 
às melhorias em suas condições materiais. A violência é vista como 
um sintoma de pobreza. Esta é vista como causa daquela. 

A ascensão de Bolsonaro pode, portanto, ser explicada por sua 
capacidade de atrair os eleitores em ambos os tipos de questões. Ao 
se posicionar contra a corrupção e a violência “tolerada” pelo atual 
sistema democrático e pelo governo em exercício, atraiu grande parte 
das classes média e alta. E ao culpar o PT pela depressão pós-2014 e 
pelo aumento do desemprego, apoiando cortes de impostos e dos 
gastos públicos, bem como aceitando outros programas de 
privatização, em 2015, ele apaziguou um amplo grupo formado por 
eleitores mais pobres e muitos cidadãos de classe média e 
empresários considerados elites.  

Em meio à “crise de representação”, o fato de o Bolsonaro ser 
um político “estranho” [à margem do establishment] facilitou sua 
popularidade (Alves 2018). A geografia do pleito de 2018 corrobora 
essa conclusão: apenas a região Nordeste deu maioria ao candidato 
do PT, Fernando Haddad.  

Esses eleitores permaneceram leais ao partido porque 
associavam com a melhoria significativa de suas oportunidades 
econômicas, independentemente da recente crise econômica. Eles 
perceberam terem muito a perder com as consequências do 
programa econômico neoliberal da equipe de Bolsonaro. 

Embora questões como corrupção, segurança ou mesmo 
religião tenham desempenhado um papel importante em levar 
Bolsonaro ao poder, as divisões de classe econômica ligadas à 
geografia parecem ser a divisão mais forte na sociedade brasileira 
hoje. Mas isso não se formou da noite para o dia.  

A distribuição do crescimento econômico durante a parte 
expansionista do governo do PT (2002-2014) é uma métrica chave 
para julgar os desenvolvimentos políticos subsequentes. Enquanto a 
renda nacional média por adulto cresceu 18%, ao longo do período, a 
maioria dos ganhos foi dividida entre dois grupos distantes: a metade 
mais pobre da população e a parte mais rica.  
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A maioria das famílias dos 50% inferiores (concentrando 
famílias do Nordeste) viu sua renda crescer quase o dobro da média 
nacional. [Sobre a composição regional dos grupos de renda, consulte 
as Figuras B3 e B4 do apêndice.]  
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Graphique B3 - Composition des groupes de revenu par région, 1989

Nord-Est Nord / Centre-Ouest Sud Sud-Est

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la composition des groupes de revenu par région en 1989.
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Graphique B4 - Composition des groupes de revenu par région, 2018

Nord-Est Nord / Centre-Ouest Sud Sud-Est

Source : calculs des auteurs à partir d'enquêtes brésiliennes (voir wpid.world).
Note : le graphique montre la composition des groupes de revenu par région en 2018.
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O crescimento foi mais baixo para indivíduos entre o 70º 
percentil e o 99º percentil na distribuição. [Ver apêndice Figura A16.] 

  

Esta “classe média comprimida” pode ser vista como “deixada 
para trás” do restante Brasil. Acima de sua parcela, houve um 
crescimento significativo da renda no período, capturada pela elite 
brasileira, devido a uma mistura de condições externas favoráveis 
(preços de commodities em alta e taxas de câmbio inicialmente 
depreciadas) e condições internas favoráveis (grandes investimentos 
públicos, aumento do consumo das famílias, subsídios ao crédito 
habitacional e impostos estáveis). Notavelmente, esses eram os 
grupos com menos probabilidade de votar no partido no governo a 
supervisionar sua prosperidade. 

Assim, as classes médias têm sido confrontadas com os grupos 
menos privilegiados da sociedade por queda de sua parcela da renda 
nacional. Ela se tornaria cada vez mais escassa após a desaceleração 
econômica de 2014.  

Além disso, com os preços começando a subir a partir de 2013, 
após o aumento dos custos unitários trabalhistas [CUT], inclusive 
para a inflação de serviços usados rotineiramente pela classe média 
alta (por exemplo, serviço doméstico e cabelereiras), essa coorte 
perderia cada vez mais a fé em um Partido dos Trabalhadores 
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octobre 2018 (voir wpid.world).
Note : le revenu considéré ici est avant impôts et transferts mais après contributions sociales et pensions de retraite.
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percebido como preocupado apenas com os pobres ou beneficiando 
indiretamente os muito ricos.  

Além disso, o subsequente declínio econômico, o aumento da 
violência e uma miragem de denúncias de corrupção contra políticos 
de destaque em todo o espectro político, mas especialmente 
destacados pela mídia os ligados ao PT, junto com a volta de um Lula 
mais revigorado ao processo eleitoral, fez as elites ficarem cada vez 
mais hostis a novos poderes executivos serem liderados pelo PT. 

Conclusão 

O Brasil tem uma longa história de divisões políticas e 
desigualdades sociais. Após mais de trinta anos desde a adoção do 
sufrágio universal, a redemocratização brasileira pode ser 
amplamente caracterizada pela ascensão e queda do Partido dos 
Trabalhadores. Ocorre desde suas primeiras raízes, surgidas entre os 
jovens assalariados brancos e altamente educados dos estados do 
Sul-Sudeste, até sua metamorfose em um partido multiclassista de 
abrangência nacional, no início dos anos 2000, e, progressivamente, 
a partir de 2006, em um partido dos pobres e marginalizados da 
cidadania.  

A queda do PT pode não ser tão definitiva quanto a tendência 
sugere, dado o sofrimento da populosa região do Nordeste – hoje o 
mais forte indicador isolado de votação no PT. Em comparação com 
outras democracias contemporâneas, a evolução das clivagens 
políticas no Brasil foi marcada por importantes mudanças temporais.  

Mas a singularidade do Brasil é os padrões de votação terem 
seguido um curso inverso aos dos países mais avançados. Em vez de 
evoluir para um sistema partidário multi-elite, as clivagens políticas 
brasileiras – conforme expressas nas eleições presidenciais – têm 
cada vez mais sido definidas em linhas de classe unidimensionais, 
com os eleitores de alto nível educacional e de alta renda convergindo 
em sua rejeição ao “tradicional” partido de centro-esquerda. 

[NT: levanto a hipótese de a mobilidade social dos mais pobres 
estudantes de escolas públicas e as políticas afirmativas 
compensatórias dos descendentes de escravos com direito às cotas 
nas Universidades públicas, as melhores do país, afrontaram antigos 
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privilégios da elite. Ela passou a arcar com o ensino pago particular, 
por exemplo, paga mensalidades como R$ 4.920 na FGV ou R$ 4.990 
no INSPER. Isto sem falar nos valores das mensalidades dos cursos 
de Medicina entre R$ 7.000 e R$ 12.000. O ensino superior bem pago 
(e de baixa qualidade) não deixa a classe média e superior feliz com 
o PT.] 

O processo gradual do PT de consolidar o apoio de massa 
popular, após a implementação de políticas de investimento social, é 
notavelmente semelhante à dinâmica visível na Tailândia por volta do 
mesmo período. Foram quando os subsídios agrícolas e os aumentos 
do salário mínimo de Thaksin Shinawatra contribuíram para uma nova 
polarização do espaço político ao longo das linhas de classe. (Veja 
Gethin e Jenmana 2019).  

Em ambos os casos, foram as políticas redistributivas, durante 
os períodos de forte crescimento econômico, os fatores responsáveis 
pelas a novas divisões entre os “ricos” e os “pobres”. Seria errado 
postular tal mobilização política ser apenas reduzida ao resultado da 
retórica populista de um líder carismático.  

Tanto na Tailândia quanto no Brasil, essa mobilização também 
veio com novas e persistentes identificações partidárias. O 
surgimento de clivagens de classe no Brasil, portanto, vai além dos 
apelos de curto prazo e pode ser entendido como enraizado em um 
processo mais amplo de polarização em massa, provocado pela forma 
como os frutos do crescimento econômico foram redistribuídos.  

A ascensão de um outsider político como o Bolsonaro, em 2018, 
deve igualmente ser entendida como produto das decisões do conluio 
entre um juiz e procuradores, em assumida perseguição política ao 
seu maior adversário, e dos fatores contextuais favoráveis a plantar 
as sementes do antipetismo face à popularidade do PT em declínio. 
[NT: Fora a suspeição da perseguição política jurídica-midiática e os 
acasos como a facada propagandeada como causa de ausência no 
debate público-eleitoral de um candidato incapaz de pronunciar 
qualquer ideia inteligente ou aceita por todos.] 
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Resumo: 

Este artigo combina pesquisas eleitorais para analisar a 
transformação da estrutura das clivagens políticas na Argentina, 
Chile, Costa Rica, Colômbia, México e Peru nas últimas décadas. Os 
países latino-americanos são caracterizados por lideranças 
personalistas (por exemplo, Fujimori no Peru, Uribe na Colômbia) e 
clivagens históricas importantes, por exemplo, anti versus pró-PLN na 
Costa Rica. Elas confundem os padrões de votação de classe e 
lideram alguns casos ao surgimento de coalizões concorrentes pró-
pobres e de base étnica, por exemplo, PRN-PLN na Costa Rica, 
Fujimori-Humala no Peru, nas últimas décadas. Os sistemas 
partidários da Costa Rica, Colômbia e Peru, portanto, geraram 
clivagens político-socioeconômicas voláteis, enquanto nos sistemas 
partidários mais institucionalizados da Argentina, Brasil, Chile e 
México foram menos voláteis. 
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Introdução 

Este artigo explora pesquisas eleitorais existentes para analisar 
a representação política das desigualdades sociais desde meados do 
século XX em seis países latino-americanos: Argentina, Chile, Costa 
Rica, Colômbia, México e Peru. Com o fim do domínio espanhol, 
quase todos os países latino-americanos foram divididos pela mesma 
clivagem liberal-conservadora (Main-waring, 2018).  

Os princípios ideológicos dos liberais eram anticlericalismo, 
federalismo e livre comércio, enquanto os conservadores defendiam a 
Igreja e favoreciam a centralização e o protecionismo. Apesar desse 
ponto de partida comum no século XIX, os sistemas partidários 
latino-americanos contemporâneos são muito diversos e não refletem 
mais essa divisão tradicional. 

Entre os seis países analisados, a Colômbia é o único onde a 
clivagem tradicional sobreviveu até o século XX. A luta interpartidária 
prolongada e intensa forjou uma forte identificação com os dois 
partidos tradicionais, de modo o sistema bipartidário só ter entrado 
em colapso após a adoção das reformas eleitorais no início dos anos 
2000. 

A ausência de oportunidades políticas para estrangeiros 
contribuiu para a formação de movimentos guerrilheiros de esquerda 
no início dos anos 1960, entre os quais o mais poderoso eram as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colômbia, FARC). 

Com o início do século XXI, o cenário político da Colômbia 
passou por uma transformação profunda. Os dois partidos 
tradicionais perderam parte de sua hegemonia em benefício de 
grupos políticos de esquerda e o independente Álvaro Uribe 
consolidou uma nova ideologia política de direita.  

A posição em relação ao conflito das FARC representou 
clivagens de classe desde o início do uribismo. Perduram até hoje.  

O principal problema do país continua sendo a corrupção, 
especialmente entre os eleitores anti-uribistas de alta renda e alta 
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escolaridade. Para os eleitores uribistas de baixa renda e baixa 
escolaridade, o conflito armado tem sido considerado de maior 
importância, visto viverem em zonas rurais, áreas onde as 
populações foram mais expostas à violência. 

As clivagens de classe também são proeminentes na Argentina 
e no Chile.  

A hegemonia do peronismo na Argentina, governante do país 
há quase quatro décadas, desde a 1940, criou uma divisão nítida do 
eleitorado entre peronistas e anti-peronistas. Embora o peronismo 
seja bem representado em todas as classes e setores da sociedade 
argentina, os de baixa renda e baixa escolaridade são 
persistentemente mais propensos a votar em candidatos peronistas. 

A estrutura política pré-ditadura no Chile caracterizou-se pela 
existência de três clivagens históricas: católico-laico, classista e 
urbano-rural. Desde o fim da ditadura de Pinochet, em 1990, uma 
quarta clivagem emergiu dividindo os eleitores por seu apoio ou 
oposição à ditadura e dominando os conflitos históricos anteriores. 

A última década foi um período de agitação social, devido 
principalmente à crescente concentração de renda, educação voltada 
para o mercado e insatisfação com as coalizões de governo sem 
atendimentos às demandas sociais. Consequentemente, a polarização 
política aumentou, exacerbando as clivagens de classe. 

A Costa Rica e o México fizeram a transição de sistemas 
dominantes bipartidários e monopartidários para sistemas 
multipartidários mais fracionados, respectivamente.  

A Revolução de 1948 foi o último episódio político violento da 
história da Costa Rica.  

O lado vencedor criou o Partido Libertação Nacional (Partido 
Liberación Nacional, PLN), de orientação socialdemocrata de centro-
esquerda. Ele se tornaria o partido político hegemônico.  

O lado perdedor se reconstituiu em uma série de partidos 
políticos e coalizões de orientação democrática cristã de centro-
direita. Venceram as eleições três vezes antes de seus herdeiros 
políticos estabelecerem o Partido da Unidade Social Cristã (Partido 
Unidad Social Cristiana, PUSC) em 1983. 
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A principal divisão política durante o período foi, portanto, entre 
os apoiadores do PLN e seus adversários. A insatisfação com os 
escândalos de corrupção, a deterioração do estado de bem-estar 
social, durante a recessão econômica dos anos 1980, e a virada 
neoliberal do PLN de políticas socialdemocratas para neoliberais 
levaram a um aumento da insatisfação política com os partidos 
tradicionais, o aumento da abstenção, a grande mudança de eleitores 
para novos partidos e o surgimento de partidos concorrentes pró-
pobres (PLN e PRN) e pró-ricos (PUSC e PAC) desde os anos 2000. 

A transição democrática do México durante o século 20 foi uma 
série de iterações de fraude eleitoral, protesto da oposição e reforma 
eleitoral. Tudo isso nivelou o campo de jogo político e abriu novas 
oportunidades para a competição eleitoral. O Partido Revolucionário 
institucional (PRI), o partido hegemônico inspirado nos ideais da 
Revolução Mexicana, decaiu em benefício de novos partidos de 
esquerda e do conservador Partido da Ação Nacional (Partido Acción 
Nacional, PAN).  

No entanto, os eleitores do PRI de baixa renda e baixo nível de 
escolaridade foram tanto para o PAN quanto para a esquerda. Logo, o 
país manteve durante esse processo um sistema partidário multi-elite 
razoavelmente estável. O nível de escolaridade superior está 
associado a uma maior votação para a esquerda, enquanto uma 
renda mais alta está associada a uma votação mais alta para o PAN. 

O Peru teve, até meados do século XX, circunscrições eleitorais 
multi classistas mobilizadas por líderes oligárquicos capazes de 
constituírem redes clientelistas. Fortes divisões de classe nos padrões 
de votação não surgiram até a década de 1980, após o surgimento 
dos sindicatos e organizações sociais urbanas na década de 1970.  

A força das organizações populares, entretanto, diminuiu no fim 
da década de 1980, em um contexto de profunda crise econômica e 
violência política. Esse processo deu lugar a um novo tipo de 
liderança personalista, iniciado por Alberto Fujimori. Ela perdura até 
os dias de hoje.  

O Peru, portanto, apresenta divisões de renda e educação 
voláteis desde meados da década de 1990. As questões indígenas 
foram gradualmente incorporadas ao processo político.  
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Elas foram iniciadas por Fujimori na década de 1990, de origem 
japonesa, e continuaram durante as campanhas presidenciais de 
Alejandro Toledo e Ollanta Humala nos anos 2000, de origem 
indígena. As clivagens étnicas, portanto, turvaram as clivagens de 
classe nas últimas três décadas. 

Argentina 

Peronismo e a Construção do Sistema Partidário da Argentina  

Com a declaração de independência em 1816 e a derrota militar 
do Império Espanhol em 1824, um período prolongado de guerras 
civis levou à formação da República Federal da Argentina. Entre 1869 
e 1914, a população cresceu cerca de 338%, em parte devido a uma 
grande onda migratória vinda principalmente da Itália e da Espanha.  

Durante as guerras europeias da primeira metade do século XX, 
a Argentina também se tornou um importante fornecedor de carne e 
grãos para os países beligerantes, alcançando elevados níveis de 
riqueza e educação – e uma estrutura social relativamente igualitária. 
No entanto, as tensões aumentaram, devido às más condições sociais 
dos trabalhadores. 

Antes de 1930, o líder Hipólito Yrigoyen da União Cívica Radical 
(Unión Cívica Radical, UCR) governava o país. Usando um discurso 
anti-oligarquia, ele ganhou o apoio da classe média nas áreas 
urbanas e rurais, além de uma parcela da classe trabalhadora urbana. 

Na década de 1930, uma elite conservadora governou o país 
sob controvertidos casos de fraude e corrupção. Em 1943, o coronel 
Juan Domingo Perón participou de um golpe militar. Derrubou o 
governo conservador de Ramón Castillo e assumiu a chefia do 
Ministério do Trabalho.  

Perón abraçou os princípios pró-sociais e anti-oligarquia de 
Yrigoyen, enquanto argumentava a UCR carecer de legitimidade para 
defender os interesses dos trabalhadores (James, 1993). Em 1946, 
Perón ganhou as eleições com o recém-criado Partido Trabalhista, 
uma organização política formada com o apoio de sindicatos, 
militares e da Igreja Católica.  
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Em resposta, um bloco anti-Peronista foi formado com o apoio 
dos Estados Unido através da aliança eleitoral denominada La Unión 
Democrática (UD), composta pela UCR, o Partido Socialista, o Partido 
Democrático Progressista, o Partido Comunista, a Sociedade Rural e a 
União Industrial. A UD acusou Perón de ser antidemocrático, esta foi 
a base do discurso antiperonista durante seu regime e após sua 
queda. 

Enquanto estava no Ministério, Perón implementou políticas 
sociais generosas. Elas beneficiaram fortemente os trabalhadores. 
Desde a sua presidência, ele criou um amplo sistema público de 
saúde e educação, institucionalizou os direitos dos trabalhadores e 
camponeses e encorajou o surgimento de uma consciência de classe 
impulsionadora dos trabalhadores a lutar pela seus direitos 
(Coppedge, 1998). 

Em 1947, para se candidatar às eleições presidenciais de 1952, 
fundou o Partido Justicialista (PJ). Ele substituiu o Partido Trabalhista.  

No entanto, sua separação da Igreja em 1954 gerou tensões 
políticas. Culminaram em um novo golpe militar violento. Perón foi 
forçado ao exílio por cerca de 20 anos, enquanto o golpe baniu o 
peronismo. Isso permitiu o UCR e sua facção política Movimento de 
Integração e Desenvolvimento (Movimiento de Integracion y 
Desarrollo, MID) para governar o país durante os períodos 
democráticos (1958-1662 e 1963-1966).  

Desde o exílio, Perón organizou a resistência. Juntamente com 
a proibição da política e a constituição de grupos guerrilheiros, todos 
levaram a uma era violenta. Atingiu seu ápice (el Cordobazo) em 
1969.  

Sob essa crise política, em 1971 o general Alejandro Lanusse 
restaurou a democracia e permitiu o restabelecimento dos partidos 
políticos, incluindo o peronismo. Perón voltou ao cargo, em 1973, em 
meio a uma dramática cisão ideológica direita-esquerda dentro do 
partido. Ela desencadeou o “massacre de Ezeiza”: em 1973, na 
recepção de Perón no aeroporto, os peronistas de direita atiraram 
abertamente contra os peronistas de esquerda. 

Em 1976, dois anos após a morte de Perón, o país passou por 
um novo golpe militar, durante o qual vários ativistas de esquerda de 
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diferentes partidos, incluindo o peronismo, foram torturados, mortos 
ou expulsos do país (Conadep, 2011). O novo governo militar adotou 
políticas de liberalização econômica e elas provocaram uma 
enxurrada de importações. Abriram o acesso a empréstimos 
externos, desencadeando uma crise financeira. 

A guerra das Malvinas acelerou a queda da ditadura e o país 
voltou ao regime democrático em 1983. O partido antiperonista UCR, 
dirigido por Raúl Alfonsín, ganhou as eleições. O novo presidente 
recusou-se a implementar as políticas de austeridade e liberalização 
preconizadas por instituições multilaterais, mas suas primeiras 
tentativas de política heterodoxa falharam e resultaram em 
hiperinflação (Huber e Stephens, 2012).  

Em 1989, Carlos Menem se tornou o primeiro presidente 
peronista após a ditadura. Durante a década de 1990, as eleições e 
as liberdades civis foram institucionalizadas e a estabilidade 
macroeconômica foi alcançada pela primeira vez em décadas (Calvo e 
Murillo, 2012). 

Em 1995, Menem foi eleito para um segundo mandato. À 
medida que os temores de hiperinflação diminuíram, novas questões, 
como corrupção e responsabilidade pública, tornaram-se cada vez 
mais evidentes.  

Um grupo de peronistas, contra Menem, fundou a coalizão 
política de centro-esquerda Frente por um País Solidário (Frente País 
Solidário, FREPASO). Recebeu 30% dos votos nas eleições 
presidenciais de 1995.  

A FREPASO e a UCR empreenderam duas mudanças 
estratégicas após 1995.  

Primeiro, eles incorporaram elementos centrais do modelo 
econômico neoliberal, incluindo equilíbrio fiscal, privatização, abertura 
comercial e convertibilidade. 

Em segundo lugar, em 1997, os dois movimentos formaram a 
Aliança pelo Trabalho, Justiça e Educação. Ganhou as eleições 
presidenciais em 1999 com Fernando de la Rúa. 

Dois anos após a vitória de Fernando de la Rúa, a economia 
argentina entrou em colapso com uma profunda crise da dívida. O 
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colapso econômico sem precedentes, a renúncia sucessiva de dois 
presidentes e uma rebelião massiva contra toda a elite política 
levaram ao retorno da instabilidade política.  

Em 2003, o peronista Néstor Kirchner foi eleito presidente. Os 
Kirchners lideraram o país por três mandatos consecutivos: Néstor 
em 2003-2007 e sua esposa Cristina Fernández em 2007-2011 e 
2011-2015.  

A turbulência política, no entanto, deu origem a uma força de 
centro-direita, liderada por Mauricio Macri, Mudemos (Cambiemos). 
Ele se tornou presidente da Argentina em 2015 com o apoio de 
poucos sindicatos (Carrera et al., 2020). Dado seu fracasso 
econômico, ele foi derrotado pelo candidato do Partido Justicialista, 
Alberto Fernández, em 2019. 
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Persistência das Clivagens de Classe na Argentina 

A maioria dos argentinos é leal a uma das duas principais 
tendências políticas, o anti-peronismo ou o peronismo. A seguir, 
estudamos a relação entre diversos fatores socioeconômicos e o voto 
peronista em todas as eleições presidenciais realizadas entre 1995 e 
2019 

FIGURA 1: Eleições gerais na Argentina, 1995-2019 

  

Uns estudiosos costumam caracterizar o peronismo como um 
movimento representativo da classe trabalhadora, anteriormente 
excluída da política eleitoral argentina (Lipset e Man, 1960). Outros 
veem o peronismo apenas como um sucessor eleitoralmente mais 
importante para um partido da classe trabalhadora existente: o 
Partido Socialista (Canton e Jorrat, 1996), o UCR, ou mesmo como 
um movimento multiclassista (Germani e Graciarena, 1955). 

O voto peronista está mais concentrado entre os eleitores com 
menor escolaridade e menor renda, mas com variações interessantes 
ao longo do tempo (Figura 2). Durante a década de 1990, em 
particular, o peronismo recebeu menos apoio de eleitores de baixa 
renda e com menor escolaridade, em parte impulsionado pelas 
políticas antipopulares adotadas durante o menemismo (1995-1999) 
e pela aliança anti-peronista bem estruturada entre UCR e FREPASO. 
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FIGURA 2: Voto, renda e educação peronista na Argentina: 
1995-2019 

  

Os radicais chegaram à presidência argentina, em 1999, mas 
renunciaram dois anos depois, após uma crise econômica dramática. 
O desafio dos peronistas era, portanto, recuperar o apoio popular. 

Nesse contexto, o presidente interino peronista, Eduardo 
Duhalde, criou um programa emergencial de transferência de renda e 
alimentos para os 20% mais pobres dos cidadãos (Huber e Stephens, 
2012). 

Os programas governamentais do kirchnerismo, nos anos 2000, 
vieram com uma redução nas desigualdades de renda. A economia 
argentina apresentava um bom desempenho e o governo peronista 
estendeu as transferências sociais, aumentou os benefícios das 
pensões, aumentou os benefícios sociais vinculados ao salário mínimo 
e aumentou a progressividade de outros benefícios sociais. O governo 
também fortaleceu os sindicatos e seu poder de barganha (Vuolo, 
2009).  

Como resultado, o peronismo voltou a ganhar popularidade. O 
pico foi alcançado na década de 2000, quando quase 70% da metade 
dos eleitores mais pobres e dos eleitores com ensino fundamental 
votaram nos Kirchners. 
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A estabilidade política terminou em 2015, com o início de uma 
crise econômica desencadeada pela queda dos preços das 
commodities e pelo rompimento das relações com a central sindical 
peronista (Lazar, 2016). Como resultado, o apoio popular aos 
peronistas diminuiu, especialmente entre os eleitores de menor 
escolaridade, e Mauricio Macri, apoiado por uma parcela importante 
dos sindicatos, tornou-se presidente em 2015.  

Em 2019, os peronistas conseguiram reconquistar o apoio dos 
de baixa renda assalariados, em parte devido a uma nova crise 
econômica. Ela afetou, desproporcionalmente, os grupos mais 
vulneráveis da sociedade. Apesar dessas flutuações, o peronismo 
claramente recebeu apoio duradouro dos eleitores de baixa 
escolaridade e baixa renda desde a década de 1990, contribuindo 
para a persistência de fortes clivagens de classe na Argentina. 

Peronismo e Outras Clivagens Socioeconômicas 

Embora educação, renda e c lasse sejam var iáveis 
socioeconômicas importantes determinantes da escolha do partido na 
Argentina, o voto peronista também se divide em outras linhas. 
Trabalhadores do setor público, autônomos e informais têm sido mais 
propensos a votar nos candidatos peronistas em lugar dos 
trabalhadores do setor privado e empresários. Isto está em linha com 
o observado na Colômbia, Costa Rica e México, onde os funcionários 
tendem a votar mais para partidos progressistas. [NT: também no 
Brasil.] 

O voto peronista também é mais forte nas áreas urbanas, 
refletindo a grande base eleitoral histórica da classe trabalhadora 
desde as políticas pró-trabalhador de Perón (Tabela 1). No entanto, o 
aumento dos votos peronistas nas áreas rurais, regiões do norte e La 
Pampa explica o apoio maciço aos peronistas, durante os anos 2000, 
enquanto a participação dos votos peronistas permaneceu 
relativamente constante na capital, em Cuyo e em Patagonia.  

Depois de 2018, após o debate sobre o aborto, o peronismo 
perdeu uma parte importante dos votos no Norte, onde a população é 
em grande parte conservadora e católica (Mallimaci, Giénez-Bélibeau, 
Esquivel e Irrazábal, Mallimaci et al.). 
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TABELA 1: A estrutura das clivagens políticas na Argentina, 
2015-2019 

!  

Nossa análise, entretanto, não mostra variações significativas 
no voto peronista em termos de idade ou sexo. A religião também 
não parece ser uma variável de divisão importante, mesmo nas 
ocasiões quando candidatos peronistas como Cristina Kirchner 
anunciavam sua fé como um traço distintivo de confiabilidade e bons 
valores.  

Portanto, educação, renda e classe são os fatores 
socioeconômicos mais importantes. As variáveis econômicas explicam 
a estrutura do voto peronista na Argentina. 
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