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Resumo 
Pesquisas recentes têm demonstrado uma consistente queda nos indicadores de partidarismo 
no cenário nacional, com destaque para as perdas sofridas pelo Partido dos Trabalhadores nos 
últimos anos. Essas investigações têm demonstrado também que a simpatia e os sentimentos 
positivos anteriormente direcionados para essa legenda não têm sido transferidos para outros 
partidos. Como o Partido dos Trabalhadores reunia até recentemente a absoluta maioria dos 
eleitores com laços mais estreitos com as instituições partidárias, sua crise pode ter 
consequências para todo o sistema político. No presente artigo, pretendemos verificar, 
primeiramente, a evolução do afastamento dos brasileiros em relação aos partidos políticos a 
partir do início da década passada, tomando como indicadores do fenômeno as medidas de 
indiferenciação e de alienação. Ademais, verificamos quais os preditores destes indicadores, a 
fim de pensar sua relação com o funcionamento da democracia no país. No segundo 
momento, nos dedicamos, por meio de pesquisas do tipo painel, a entender como se 
manifestam as atitudes dos brasileiros em relação aos partidos ao longo do período eleitoral.  
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Considerações iniciais 

 

Pesquisas empreendidas em diversos países apontam para o crescente distanciamento 

entre partidos políticos e eleitorado e destacam um cenário de crise e de declínio dessas 

instituições nos Estados Unidos e em diversos países europeus (PUTNAM, 2003; DALTON; 

McALLISTER; WATTENBERG, 2003; DALTON, 2013; WITHELEY, 2011; VAN 

BIEZEN; MAIR; POGUNTKE, 2012). 

Os diagnósticos quanto aos efeitos desse desalinhamento sobre as democracias têm 

sido objeto de intensos debates entre os analistas. De um lado, temos aqueles que advogam 

que o desalinhamento produz um eleitor “indiferente”, que teria se livrado das amarras dos 

partidos, mas seria devidamente informado e interessado nos assuntos políticos, o que o 

colocaria em situação convergente com o ideal democrático de livre formação da opinião de 

vontade política (NORRIS, 1999; DALTON, 2013). De outro, aqueles que percebem aí um 

cenário de risco para a legitimidade democrática, pois identificam que os eleitores ao 

abandonarem os partidos como canal de mediação, o fazem em troca de maior alheamento e 

alienação em relação à política (ALBRIGHT, 2009; WITHELEY, 2011; DASSONNEVILLE; 



HOOGHE; VANHOUTTE, 2012; VAN BIEZEN; MAIR; POGUNTKE, 2012). 

Em estudo recente, Dassonneville e Hooghe (2016) analisaram a relação entre 

desalinhamento, indiferença e alienação, tomando como base empírica 16 países europeus 

abrangidos pelo European Election Studies Project, no período 1988-2014. Suas conclusões 

apontam para um cenário pessimista, pois identificam que o desalinhamento está mais 

fortemente relacionado com sentimentos de alienação em relação ao sistema político.  

Considerando que os testes empíricos sobre as consequências do desalinhamento têm 

sido desenvolvidos essencialmente no contexto das democracias desenvolvidas, que contam, 

em geral, com sistemas partidários institucionalizados, sabemos pouco sobre como opera tal 

fenômeno em contextos de jovens democracias, em especial as latino-americanas 

(MAINWARING, 2001), para as quais sequer há consenso acerca da verificação do fenômeno 

do desalinhamento partidário (CARRERAS; MORGENSTEIN; SU, 2013; GIMENES, 2015). 

O caso brasileiro parece ser um interessante laboratório nesse sentido, pois se trata de 

um sistema partidário jovem que, desde a década de noventa, encontrava-se em plena 

estruturação, como reconhecem a maioria dos analistas (CARREIRÃO, 2014). Há que se 

considerar, contudo, o protagonismo exercido pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nesse 

processo de estruturação (NICOLAU, 2017). 

O fato do PT ser um partido com posicionamento ideológico claramente definido à 

esquerda do espectro ideológico e de perfil organizacional semelhante aos partidos de massa 

europeus acabou fazendo dele a “espinha dorsal” do sistema partidário brasileiro (SINGER, 

2000), ao qual conferiu coerência. A chegada do referido partido ao Governo Federal e os 

mais de três mandatos à frente da Presidência da República1, se por um lado o fortaleceram 

eleitoral e organizacionalmente, por outro, provocaram profundos abalos na sua relação com o 

eleitorado. A implementação de uma agenda de governo contrária a bandeiras históricas do 

partido e as denúncias de corrupção alteraram profundamente as bases de identificação do 

petismo (BAKER et al, 2015). Mais do que isso, a polarização entre o PT e o Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) nas eleições presidenciais desde 1994, os grandes 

protestos de junho de 2013, majoritariamente direcionados contra o governo petista, e o 

processo de impeachment de 2016, consolidaram aquilo que se convencionou chamar de 

“antipetismo” no eleitorado (RIBEIRO; CARREIRÃO; BORBA, 2011; 2016). 

Dessa forma, ao longo da última década presenciamos mudanças bastante 

                                                      
1 Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente nos mandatos 2003-2006 e 2007-2010, enquanto Dilma Rousseff foi 
presidenta entre 2011 e 2014 e iniciou seu segundo mandato em 2015, do qual foi deposta por processo de 
impeachment concluído em 31 de agosto de 2016. 



significativas na relação entre eleitores e partidos políticos. Especialmente a partir de 2013, 

são evidentes os sinais de desalinhamento partidário, o que muito provavelmente está 

relacionado com as mudanças (e declínio) no petismo e com a consequente afirmação do 

antipetismo (RIBEIRO; CARREIRÃO; BORBA, 2016). As consequências de tal processo 

sobre o eleitorado, ainda são difíceis de serem mensuradas, mas, neste paper, tentamos 

avançar nessa direção.  

Para tanto nos valemos das pistas conceituais e metodológicas sugeridas no estudo de 

Dassonneville e Hooghe (2016) já mencionado. Mais especificamente, pretendemos verificar 

se a redução dos indicadores de partidarismo no Brasil tem sido acompanhada da abertura do 

eleitorado para alternativas no mercado eleitoral, no que podemos chamar de crescimento da 

indiferenciação, ou se esse desalinhamento está associado à alienação política dos eleitores. 

A série histórica de dados do Estudo Eleitoral Brasileiro é utilizada como material 

empírico nos testes que combinam análise longitudinal e multivariada sobre os indicadores de 

partidarismo, indiferenciação e alienação. Utilizamos também uma pesquisa do tipo painel, 

através da qual acompanhamos a trajetória dos eleitores que se declararam identificados com 

partidos políticos antes do início do período de campanha eleitoral (abril) e ao longo do 

período eleitoral e pós-eleitoral (junho a dezembro) de 2014, buscando verificar a manutenção 

ou alteração da condição de partidários (ou alienados) e, dentre aqueles que deixaram de 

manifestar laços partidários, quais seriam os preditores da alienação. 

O paper está dividido em quatro seções, além desta: na segunda, apresentamos a 

literatura sobre desalinhamento partidário e suas consequências para a democracia; na 

terceira, discorremos sobre os procedimentos metodológicos e hipóteses de trabalho; na 

quarta, discutimos nossos resultados empíricos. Para fechar o texto, nas considerações finais 

elencamos as principais conclusões do estudo, bem como perspectivas para novas pesquisas. 

 
Desalinhamento partidário e democracia 

 

O desalinhamento partidário se caracteriza pelo enfraquecimento dos laços 

estabelecidos entre eleitores e partidos políticos e é verificado de maneira recorrente entre 

democracias consolidadas desde a segunda metade do século XX. Dentre as causas do 

fenômeno estariam tanto fatores estruturais quanto de ordem individual. No primeiro grupo, 

destacam-se as alterações nas funções exercidas pelos partidos, especialmente no que tange à 

redução de seu papel de educação e socialização políticas, em concomitância à aproximação 

ao aparato estatal (KATZ; MAIR, 1995; MAIR, 2003), enquanto no nível individual são 

expressivas as elevações nos níveis educacionais e de disponibilidade e acesso às 



informações, que contribuem para a sofisticação cognitiva e política dos eleitores (DALTON; 

WATTENBERG, 2002; WITHELEY, 2011; DALTON, 2013). Diante de tal contexto, a 

discussão entre pesquisadores que tratam de democracias consolidadas tem sido pautada pelas 

potenciais consequências da evolução do desalinhamento sobre os regimes democráticos. 

Por um lado, há autores que interpretam de maneira pessimista o desalinhamento 

partidário, uma vez que tal fenômeno estaria associado à descrença com relação às 

instituições representativas e posturas críticas sobre o funcionamento do Estado, o que se 

constituiria em indício de crise de legitimidade e potencial fator de instabilidade (SELIGSON; 

BOOTH; GÓMEZ, 2006). Nesse sentido, Putnam (2002) afirma que a redução do 

engajamento partidário poderia conduzir à diminuição do comparecimento eleitoral, à fluidez 

na formulação de opiniões e opções de votos dos eleitores e ao ceticismo com relação aos 

processos e instituições representativas, ao passo que Albright (2009) e Dassonneville, 

Hooghe e Vanhoutte (2012) entendem que eleitores que não possuem laços partidários gozam 

de menor envolvimento, interesse e conhecimento sobre política, de modo que o 

desalinhamento implicaria em alienação. 

Em contrapartida, há autores que consideram o afastamento entre eleitores e partidos 

como consequência da sofisticação dos indivíduos, o que ocorreria conforme os cidadãos se 

tornassem mais críticos com relação às instituições tradicionais e hierarquizadas, bem como 

desenvolvessem valores fortemente democráticos atrelados a posicionamentos, atitudes, 

valores e comportamentos políticos orientados a ações horizontalizadas e de auto-expressão 

(NORRIS, 1999; DALTON; McALLISTER; WATTENBERG, 2003; DALTON, 2013). 

Em consonância com tal interpretação, Rose e McAllister (1986) propõem a seguinte 

classificação dos eleitores de democracias consolidadas a partir da sua relação com os 

partidos: “fechados”, que mantêm lealdade forte com uma legenda e contribuem para a 

persistência do alinhamento; “abertos à competição”, que estão dispostos a alterar sua 

preferência entre um pleito e outro; e “alienados”, que manifestam atitudes negativas e 

depreciativas com relação a todos os partidos. 

Recentemente, Dalton (2013) sugeriu uma tipologia dos eleitores baseada em nível de 

escolarização, interesse por política e identificação partidária, a partir da qual identificou 

quatro tipos de eleitores: independentes apolíticos, partidários rituais, partidários cognitivos e 

apartidários. Enquanto os tipos partidários dizem respeito a indivíduos que manifestam laços 

com alguma legenda, associados ou não à sofisticação política e cognitiva, os perfis 

independentes apolíticos e apartidários dizem respeito aos eleitores que conformam o 

fenômeno do desalinhamento, pois não se identificam com partidos políticos. 



Segundo Dalton (2013), independentes apolíticos seriam eleitores alienados, uma vez 

que gozam de baixa mobilização cognitiva (medida combinada de escolarização e interesse 

por política) e são pouco propensos ao envolvimento eleitoral. Por outro lado, eleitores 

apartidários se aproximariam do ideal democrático, uma vez que seriam aqueles que, 

possuidores de alta sofisticação cognitiva, se posicionariam diante da política e definiriam seu 

comportamento eleitoral a partir de suas interpretações sobre o mundo da política e o 

funcionamento das instituições, sem utilização dos partidos como atalho para a tomada de 

decisões eleitorais. 

Dassonneville e Hooghe (2016) corroboram essa tipologia de Dalton (2013), 

concordando com seu argumento de que o desalinhamento partidário estaria relacionado aos 

dois perfis que não dispõem de simpatia partidária: independentes apolíticos e apartidários. 

Nesses termos, os pesquisadores investigam duas distintas hipóteses: [1] o desalinhamento 

partidário estaria associado à abertura crescente do eleitorado a opções partidárias; e [2] o 

desalinhamento estaria associado ao crescente afastamento do eleitorado com relação aos 

partidos e ao sistema partidário. A fim de operacionalizar tal investigação, Dassonneville e 

Hooghe (2016) utilizaram os conceitos de indiferenciação e de alienação. 

O termo indiferenciação é mobilizado pelos autores em seu sentido original, o de 

identificar eleitores que percebem pouca ou nenhuma distinção entre os partidos e estão 

propensos de modo similar a votar nas diversas legendas. Autores como Aarts e Wessels 

(2005) e Adams, Dow e Merrill (2006) argumentam que eleitores que percebem a utilidade do 

voto de maneira semelhante para vários partidos estão menos dispostos a arcar com os custos 

da participação, uma vez que não vislumbram incentivos aparentes ao comparecimento 

eleitoral. 

Já o termo alienação remete à percepção de que todas as alternativas partidárias estão 

distantes dos (e pelos) eleitores, de modo que eleitores alienados também têm reduzida sua 

disposição para votar, por conta dos custos envolvidos (AARTS; WESSELS, 2005; ADAMS; 

DOW; MERRILL, 2006). 

Os autores utilizaram dados do European Election Studies (1989-2004) e de pesquisas 

realizadas por van Egmond et al (2013) e Schmitt et al (2015), referentes aos anos de 2009 e 

2014, de modo que operacionalizaram os indicadores de indiferença e alienação com base nas 

percepções dos indivíduos acerca dos sistemas partidários nacionais europeus: indiferença diz 

respeito à medida que cada eleitor prefere um partido (em termos de propensão ao voto) em 

detrimento do partido ao qual atribuiu a menor nota (referente à probabilidade de nunca votar 

em uma eleição); ao passo que a alienação é mensurada a partir das respostas às questões 



sobre se e quanto os indivíduos se sentem próximos a algum partido (DASSONNEVILLE; 

HOOGHE, 2016). 

Por meio da estimação de modelos de efeitos fixos para análises nacionais, com 

impactos controlados por sexo, idade, prática religiosa, classe social e interesse por política, 

os autores identificaram elevação de cerca de um quarto no nível de indiferenciação de modo 

geral, com destaque à redução expressiva do partidarismo na Grécia e na Itália e destaque à 

Suécia como único país com partidarismo crescente nos últimos 25 anos. Ademais, nos países 

onde o partidarismo sofreu redução, elevou-se a alienação partidária praticamente ao dobro da 

medida inicial, o que permitiu a Dassonneville e Hooghe (2016) afirmarem que 

indiferenciação e alienação estão correlacionadas entre si e com relação ao fenômeno do 

desalinhamento partidário. 

Contudo, os autores buscaram ainda verificar os determinantes de cada modalidade de 

afastamento dos eleitores. Em se tratando da alienação, eleitores com tal perfil manifestariam 

baixa confiança política e seriam pouco satisfeitos com a democracia, aspectos fortemente 

relacionados à legitimidade democrática e que não estão relacionados à indiferenciação. 

No que tange ao partidarismo, Dassonneville e Hooghe (2016) identificaram relação 

com ambos os fenômenos, no sentido de que, por um lado, o desalinhamento partidário 

implica na abertura do eleitorado às escolhas partidárias nos processos eleitorais por conta da 

indiferenciação das legendas e, por outro lado, a elevação dessa seletividade contribuiu para o 

crescimento da alienação de parte dos eleitores em relação ao sistema partidário. 

Se entre democracias consolidadas há análises sobre as causas e consequências do 

desalinhamento partidário há algumas décadas, entre novas democracias ainda é ponto de 

discussão acerca da existência desse fenômeno. Carreras, Morgenstein e Su (2013) e Gimenes 

(2015), por exemplo, afirmam que não é possível tratar de desalinhamento partidário na 

América Latina, uma vez que, por um lado, as relações dos eleitores com partidos políticos 

não seguem um padrão e, por outro lado, não é possível verificar em todos os países a 

existência de laços persistentes de eleitores com ao menos uma legenda partidária, aspecto 

essencial à noção de alinhamento. 

Em se tratando especificamente do caso brasileiro, desde a redemocratização 

verificamos que parcela minoritária da população manifesta identificação ou preferência por 

algum partido político, sendo que dentre estes a maior parte manifesta simpatia pelo PT. 

Desde 1989, a taxa de partidarismo oscilou próxima a 40% entre os brasileiros, mas 

verificamos expressiva redução desde 2013, sendo que em 2015 a medida atingiu o menor 

percentual na série histórica de dados do DataFolha: 28 pontos. Ainda que a identificação 



partidária tenha retornado a 31% em 2016 (GIMENES et al, 2016), verificamos indício de 

desalinhamento partidário no Brasil, especialmente por conta da emergência do anti-petismo 

(SAMUELS; ZUCCO JUNIOR, 2014; RIBEIRO; CARREIRÃO; BORBA, 2016; PAIVA; 

KRAUSE; LAMEIRÃO, 2016). 

Neste paper, nos dedicamos a entender que tipo de afastamento tem caracterizado a 

oscilação negativa do enraizamento dos partidos junto ao eleitorado. Nesse sentido, é 

importante compreendermos, primeiramente, quem são os eleitores que vêem os partidos de 

maneira indiferenciada e quem são os alienados com relação à política partidária, ou seja, 

identificarmos quais são os determinantes individuais da indiferenciação e da alienação, a fim 

de verificarmos se são fenômenos concomitantes ou que atingem a diferentes perfis de 

eleitores, ainda que parcialmente. 

Pretendemos responder, portanto, as seguintes perguntas: Quem são os indiferentes? 

Quem são os alienados? Quais as características de cada grupo? Estamos lidando com os 

mesmos indivíduos ou há padrões distintos de relacionamento/afastamento com relação aos 

partidos e à democracia? 

Por outro lado, dada a centralidade do PT no sistema partidário brasileiro e a 

representatividade do petismo em termos de identificação partidária, também é salutar 

observarmos como os petistas se comportam ao longo do tempo, uma vez que as pesquisas de 

opinião pública têm relevado, por um lado, que crises políticas contribuem para a redução 

generalizada do partidarismo (LUPU, 2016)– o que significa que não há “vencedores” – e a 

retomada após o escândalo do mensalão favoreceu especialmente o PT, mesmo partido com 

relação ao qual pesquisas recentes (realizadas no fim de junho de 2017) apontam ser 

crescente, novamente, a identificação partidária. 

Adicionalmente, então, nos interessam os seguintes questionamentos: A redução da 

identificação com o PT implica no afastamento dos eleitores com relação à política? Os ex-

petistas se tornam indiferentes ou alienados? São esses indivíduos que, após algum período, 

voltam a se identificar com o PT (e respondem pela retomada da taxa de partidarismo) ou 

são novos petistas, que renovam as bases da legenda entre a população? 

 
Indiferenciação e alienação entre o eleitorado brasileiro 

 

Nosso primeiro esforço empírico foi direcionado à verificação da indiferenciação dos 

cidadãos brasileiros em relação aos partidos. Para tanto, utilizamos a série histórica de dados 

do Estudo Eleitoral Brasileiro (2002, 2006, 2010 e 2014), especificamente no que se refere à 

seguinte pergunta:  



Agora gostaria de saber com mais detalhes o que o(a) sr(a) pensa sobre alguns 
partidos políticos. Por favor, para cada partido que eu citar, gostaria que atribuísse 
uma nota de 0 a 10, sendo que zero significa que o(a) sr(a) não gosta de jeito 
nenhum do partido e 10 que o(a) sr(a) gosta muito. Se eu falar o nome de um partido 
que o(a) sr(a) não conhece, apenas diga que não o conhece. 

 

Considerando que entre os que declaram gostar de algum partido, em torno de 80% 

estão distribuídos entre PT e PSDB e levando em conta a centralidade dos dois partidos na 

estruturação do sistema partidário brasileiro recente, optamos por trabalhar apenas com os 

dois partidos. O procedimento adotado foi, a partir das notas atribuídas à PT e PSDB, a 

subtração de uma pela outra. O resultado dessa subtração foi uma escala com diferenças que 

variam de -10 a 10, a qual posteriormente foi recodificada para uma escala de 10 pontos. 

Desta forma, quanto menor a diferença entre as notas atribuídas aos dois partidos, maior a 

pontuação dos indivíduos nessa medida de indiferenciação.  

Os resultados para essa medida estão apresentados no Gráfico 1. Analisando os dados 

primeiramente pelos que mais diferenciam os partidos (ponto 1 da escala), verifica-se que, 

enquanto em 2002, em torno de 9% dos eleitores atribuíam notas totalmente inversas para os 

dois partidos, este percentual declinou para 5,77% em 2006, se elevou para 8,5% em 2010 e 

decaiu novamente em 2014, quando atingiu 6,94%. No extremo oposto, a indiferenciação 

total variou de 11,70% em 2002 para 29,88% em 2006, declinando para 19,30% em 2010 e 

sofrendo nova elevação para 23,40% em 2014. Verifica-se que os picos de maior 

indiferenciação entre os partidos acontecem nos anos de 2006 e 2014, quando ocorreram 

eleições em contextos políticos caracterizados por fortes denúncias de corrupção,as quais 

atingiram de maneira mais expressiva membros do Partido dos Trabalhadores.  
 

 
Gráfico 1. Pontuações de indiferenciação, Brasil, 2002-2014. 
Fonte: ESEB-Cesop (2002-2014). 
 

Construída a escala de indiferenciação, o passo seguinte foi verificar o seu 

comportamento entre os eleitores e comparar com as notas médias atribuídas ao PT e ao 

PSDB. A tendência (Gráfico 2) é a mesma verificada no teste anterior, ou seja, a média de 
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indiferenciação aumentou nos anos de 2006 e 2014, sendo que o valor mais alto foi verificado 

no ano de 2006. Da mesma forma, a nota do PT oscilou negativamente nesses dois períodos 

destacados, ao passo que a nota média do PSDB declinou apenas em 2006, permanecendo 

estável nos demais anos de realização da pesquisa. 

Uma primeira interpretação quanto aos resultados dos Gráficos 1 e 2 é que a 

indiferenciação parece ser um fenômeno influenciado por aspectos conjunturais, em especial 

pelas crises políticas. Mais especificamente, parece ser influenciada pelo declínio na nota 

atribuída ao PT. Contudo, nesse caso, o mais interessante é que o declínio da nota atribuída a 

este partido não veio acompanhado de aumento da nota do seu principal oponente no plano 

eleitoral, o PSDB. Em 2006, ao contrário, a própria nota do PSDB declinou juntamente com o 

PT2 e nos demais períodos permaneceu estável. 
 

 
Gráfico 2. Médias de indiferenciação, nota do PT e nota do PSDB Brasil, 2002-2014. 
Fonte: ESEB-Cesop (2002-2014). 
 

Caracterizada a indiferenciação e sua evolução desde o início da década passada, 

partimos agora para a análise da alienação. Para operacionalizá-la foram utilizadas as 

perguntas “Existe algum partido político que representa a maneira como o(a) sr(a) pensa?” e 

“Existe algum partido político que o(a) sr(a) goste mais que os outros?” Consideramos 

alienados os entrevistados que declararam “não” em ambas as questões. Os resultados estão 

apresentados no Gráfico 3. 

                                                      
2 As eleições de 2006 ocorreram em um cenário político caracterizado pelas denúncias de corrupção 
generalizada do mensalão, uma vez que a maioria dos partidos teve membros apontados como envolvidos no 
esquema ilícito. Neste período, declinou a identificação dos brasileiros de modo geral, ao passo que, 
posteriormente, quando da recuperação do partidarismo, o PT se sobressaiu como a legenda com a qual mais 
brasileiros estabeleceram laços. O PSDB obteve crescimento menor em termos de identificação, mas suficiente 
para superar o PMDB em termos de preferência partidária (GIMENES, 2015). 
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Gráfico 3. “Algum partido representa a forma de pensar”, “gosta de algum partido” e alienação, Brasil, 2002-
2014 (%) 
Fonte: ESEB-Cesop (2002-2014). 
 

A direção da oscilação da alienação em nossa série histórica é semelhante àquela 

verificada para a indiferenciação, ou seja, os picos estão em 2006 e 2014. A diferença aqui é 

que o ponto mais alto está localizado em 2014, quando 64,45% dos entrevistados 

responderam não ter nenhum partido que gostem ou que os representem. Estes resultados, 

mais uma vez, parecem estar associados aos impactos de denúncias de corrupção e à agenda 

governativa sobre o Partido dos Trabalhadores.  

Conforme apontado por Ribeiro, Carreirão e Borba (2016), o PT experimentou em 

2006 e 2014 duas grandes quedas em termos de preferência partidária. Em 2014, a queda foi 

ainda maior do que a ocorrida em 2006, tendo o partido atingido seu pior desempenho junto 

ao eleitorado, tomando as pesquisas do ESEB como referência. As denúncias de corrupção no 

âmbito da operação “Lava Jato” (ou o chamado “Petrolão”) parecem ter tido boa parte da 

responsabilidade por essa última queda. Em termos da pergunta sobre o partido que gosta, o 

PT declinou de 25,6% em 2002 para 18% em 2014. O interessante é que também em 2014 

nenhum partido parece ter se beneficiado deste declínio do PT (RIBEIRO; CARREIRÃO; 

BORBA, 2016). 

Mesmo que por ora não saibamos qual o destino dos eleitores petistas, os dados 

agregados parecem apontar que os eleitores optaram por uma decisão de “saída”, para usar 

uma expressão de Hirshmann (1992), ou seja, aqueles que tinham preferência por algum 

partido, quando deixam de ter, optam por abandonar as ofertas partidárias oferecidas pelo 

sistema. Resta saber, primeiramente, quem são os eleitores alienados e indiferentes? São os 

mesmos ou possuem perfis diferentes? Quais as consequências destes perfis em termos de 

atitudes com relação à democracia? 

Para responder a essas perguntas, construímos dois modelos de regressão, tomando os 

indicadores de indiferenciação e de alienação como variáveis dependentes (Tabela 1). Como 
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independentes foram incluídas duas variáveis sociodemográficas (sexo e idade) e três 

atitudinais (preferência pela democracia, adesão à democracia e interesse por política)3. 
 

Tabela 1.Preditores da indiferenciação e da alienação entre os brasileiros (2014) 

 Indiferenciação Alienação 

 B Exp(B) 
Intercepto 7,89*** 

(,028) 
5,835*** 
(0,184) 

Sexo (masculino) -,016 
(,141) 

0,795** 
(,089) 

Idade -,014*** 
(,004) 

0,994** 
(,002) 

Educação (superior) -142 
(,219) 

1,248 
(,143) 

Preferência pela democracia -,162 
(,176) 

0,716*** 
(0,113) 

Adesão à democracia 0,026 
(,171) 

0,785** 
(0,110) 

Interesse por política -,067*** 
(,080) 

0,600*** 
(0,052) 

 R2 = 0,04 AIC = 2919,2 
 F=14,68  sig.<0,000 _ 

Notas: signif. .001 “***”, .01 “**”, .05 “*” 
 

Comecemos analisando os determinantes da indiferenciação. Para esta dimensão os 

resultados apontaram como estatisticamente significativas as variáveis idade e interesse por 

política. Verifica-se que, na medida em que aumenta a idade do eleitor, reduz-se a sua 

pontuação no índice de indiferenciação, ou seja, os mais jovens tendem a ser mais indiferentes 

do que os mais velhos. Da mesma forma, na medida em que aumenta o nível de interesse por 

política diminui também a pontuação na medida de indiferenciação, de modo que os mais 

interessados são menos indiferentes em relação aos partidos. Em outras palavras, constatamos 

que conforme se elevam a idade dos eleitores e seu interesse por política, é maior a chance de 

                                                      
3 Para indiferenciação utilizamos a escala de 0-10, para a qual construímos um modelo linear. Já para alienação, 

por ser uma variável binária, utilizamos um modelo logístico. Quanto às variáveis independentes: sexo é binária 

(com 0 correspondendo ao feminino), idade é uma variável contínua (mensurada em anos de vida), educação é 

binária (com 1=superior e os demais níveis = 0), preferência pela democracia é binária (com 1=sim – construída 

a partir da seguinte questão: “Na sua opinião: 1 - A democracia é sempre melhor que qualquer outra forma de 

governo; ou 2 - Em algumas situações é melhor uma ditadura do que uma democracia; 3 - Tanto faz/nenhuma as 

duas é melhor [espontânea]”, de modo que a dicotomização se deu pela junção das respostas 2 e 3, que assumem 

o valor 0 na nova variável), a medida de adesão a democracia é binária (construída partir da seguinte pergunta: 

“A democracia tem alguns problemas, mas é melhor o que qualquer outra forma e governo. O(a) sr(a). concorda 

ou discorda dessa afirmação? Muito ou pouco? 1) Concorda muito; 2) Concorda um pouco; 3) Nem concorda 

nem discorda; 4) Discorda um pouco; 5) Discorda muito” - recodificada como dicotômica pela soma dos valores 

3 a 5=0 e 1 e 2=1) e interesse por política mensurado através de uma escolada de 4 pontos(0-3) a partir da 

seguinte questão:“Quanto o(a) sr(a) se interessa por política? O(a) sr(a) diria que é ‘muito interessado’, 

‘interessado’, ‘pouco interessado’ ou ‘nada interessado’?”.  



que tais indivíduos sejam capazes de diferenciar os partidos políticos. 

Já a alienação é menos provável entre os homens (probabilidade 20,5% quando 

comparados às mulheres) e entre aqueles de maior idade, com cada acréscimo em anos de 

vida reduzindo em 0,6% essa chance. Por outro lado, a preferência pela democracia reduz a 

probabilidade de alienação em quase 30%, da mesma forma que adesão à democracia, porém 

esta com um efeito menor (21%). Por fim, a escala de interesse por política reduz fortemente 

a alienação (60% a cada avanço na escala de 4 pontos). Nesse sentido, verificamos que 

mulheres tendem a se sentir menos alheias em relação aos partidos políticos, assim como 

indivíduos mais jovens e que gozam de maior preferência pela democracia, apoiam tal regime 

e são interessados por política. 

Comparando os dois modelos é possível identificar dois elementos comuns entre eles, 

que são a idade e o interesse por política, no sentido de que quanto mais velho e mais 

interessado por política é o eleitor menos indiferente e alienado em relação aos partidos ele é. 

Focando especialmente no interesse por política é possível dizer que tanto a alienação quanto 

a indiferença parecem ter uma base relacionada à falta de mobilização cognitiva para a 

política. Não podemos falar, portanto, de uma indiferenciação “positiva” no sentido atribuído 

por Dassonneville e Hooghe (2016), pois esta não ocorre em paralelo à manifestação de 

interesse, sendo difícil considerarmos que tal fenômeno está relacionado a escolhas mais 

autônomas, como seria o esperado segundo a teoria. Em alguma medida, tal resultado decorre 

do baixo número de brasileiros com alta escolarização e do baixo número daquele com perfil 

mais próximo ao que Dalton (2013) definiu como ideais para as democracias, conforme 

verificado por Gimenes (2015). 

Dessa forma, ao contrário das expectativas teóricas derivadas dos modelos de Dalton 

(2013) e Dassonneville e Hooghe (2016), de que a indiferenciação seria resultante de um 

eleitor mobilizado cognitivamente e que, portanto, manifestaria efeitos positivos para a vida 

democrática, no caso brasileiro parece que o partidarismo ainda desempenha um papel 

importante em termos de geração do interesse pela política, mesmo que isso não se reflita em 

mais preferência e adesão democráticas. 

 
Os caminhos do eleitor partidário em 2014 
 

Observamos na seção anterior as mudanças agregadas entre o eleitorado brasileiro ao 

longo do tempo, identificando as suas atitudes de indiferenciação e alienação em relação aos 

partidos políticos, bem como os determinantes individuais de tais fenômenos. Nesta seção, 

buscamos avançar em nossa explicação a partir da análise das mudanças individuais da 



simpatia partidária, por meio da exploração de dados da pesquisa Brazilian Electoral Panel 

Study (BEPS) de 2014.  

O BEPS é uma pesquisa do tipo painel, na qual os mesmos indivíduos são 

entrevistados em diferentes momentos do tempo. No caso do BEPS de 2014, a primeira 

“onda” de pesquisa, isto é, o primeiro momento em que foi aplicada, ocorreu no mês de abril, 

antes do início das campanhas presidenciais. A segunda onda ocorreu em julho e, em seguida, 

foram realizadas mais cinco coletas nos meses subsequentes – agosto, setembro, outubro, 

novembro e dezembro – cobrindo todo o período eleitoral e os primeiros meses pós-eleições. 

Infelizmente, o BEPS não dispõe das mesmas perguntas do ESEB para a construção 

das variáveis de indiferenciação e alienação. Diante da impossibilidade de replicar as análises, 

nosso primeiro desafio foi construir indicadores que nos permitissem analisar os referidos 

fenômenos, de uma forma alternativa. O BEPS dispõe de duas perguntas que ajudaram nessa 

tarefa, quais sejam: 1) “Atualmente, o (a) Sr. (a) simpatiza com algum partido políticos”?; e 

2) “Com qual partido político o (a) Sr. (a) simpatiza”? 

Ambas as perguntas foram aplicadas em todas as ondas da pesquisa, permitindo, 

assim, que pudéssemos analisar o padrão das mudanças na simpatia partidária ao longo do 

tempo. É preciso sublinhar, no entanto, que o período coberto pelo painel do BEPS (de abril a 

dezembro de 2014) é muito mais curto do que aquele analisado pelo. Nesse sentido, o 

contexto das mudanças aqui analisadas corresponde a um momento singular da política – as 

eleições e as campanhas presidenciais – no qual os eleitores tornam-se muito mais expostos às 

informações do que estariam em uma situação de normalidade. 

Conforme já registraram alguns estudos (como BATISTA-PEREIRA, 2014), 

contextos eleitorais favorecem a formação das identidades partidárias, aumentando o número 

de eleitores que simpatizam com algum partido, ainda que temporariamente. Os dados do 

BEPS convergem para essa direção: o percentual de eleitores com alguma identificação 

partidária aumentou de 20% em abril, primeira onda da pesquisa, para 30% em dezembro, na 

última onda. Entre os eleitores com simpatia partidária, 57% eram simpáticos ao PT em abril 

e 66% em dezembro, ou seja, um aumento semelhante, de aproximadamente 10%. 

Em um contexto como esse, é muito difícil deduzir um efeito de diferenciação entre os 

eleitores que se tornam simpáticos a algum partido ou que alteram a legenda pela qual 

manifestam simpatia ao longo das eleições. Tais mudanças poderiam estar muito mais 

associadas ao efeito da própria campanha eleitoral do que a uma posição racional e utilitária 

de independência política, conforme definimos anteriormente.  

Por outro lado, o efeito de alienação, ou seja, dos eleitores que deixam de ter qualquer 



simpatia partidária, é mais observável. Um eleitor que perde a identificação com o seu partido 

sem criar nenhuma nova identificação, sinaliza um afastamento do sistema partidário, 

principalmente se levarmos em consideração que se trata de um contexto onde os partidos se 

tornam mais “visíveis”. Nesse sentido, ao invés de reforçar os laços com seu partido ou, 

eventualmente, de reavaliá-lo e aos demais a ponto de estabelecer laços com outra legenda, 

esse eleitor abandona a sua identificação, já não reconhecendo mais nenhuma alternativa 

partidária viável, tornando-se alienado, conforme nossa definição. 

A partir dos dados do BEPS pudemos identificar que 56% dos eleitores que tinham 

simpatia partidária em abril continuaram identificados com o mesmo partido ou criaram uma 

nova identificação, passando a ter mais simpatia por algum outro partido político. Em outras 

palavras, a maioria dos brasileiros que já tinham alguma identificação partidária manteve-se 

próxima de algum partido, seja pela persistência da identificação com uma legenda ou pela 

alteração do partido com o qual simpatizava. Por outro lado, 44% dos eleitores que tinham 

alguma identificação deixaram de tê-la, o que significa que não apenas se extinguiu a simpatia 

que tinham inicialmente por um partido, como também não emergiu nenhuma nova 

identificação. 

Diante de tais dados, os questionamentos que buscamos responder são: quem são esses 

eleitores que permanecem com seu partido ou transitam entre os partidos políticos, mantendo 

assim algum grau de proximidade com o sistema partidário? E quem são esses outros 

eleitores, que se afastam do sistema partidário, deixando de simpatizar com os partidos 

políticos, em um sentido mais próximo da “alienação” política, conforme investigamos na 

seção anterior do artigo? 

Para responder a essas perguntas, utilizamos a variável mencionada anteriormente, 

classificando os eleitores entre não alienados (aqueles que inicialmente manifestaram o 

partidarismo e mantiveram tal condição, independente de sê-lo pela mesma legenda ou por 

alguma distinta) e alienados (os que abandonaram a identificação com partidos). Em seguida, 

comparamos o percentual de não alienados e alienados entre os sexos, as faixas etárias, a 

escolaridade e grau de interesse sobre política. Os resultados seguem na Figura 1. 
 



 
Figura 1. Percentual de eleitores não alienados e alienados por sexo, faixa etária, escolaridade e interesse por 
política 
Fonte: BEPS (2014). 
 

De forma geral, a única variável que se destaca nos dados descritivos é a faixa etária. 

Entretanto, diferentemente do que verificamos quando analisamos os dados do ESEB, o grupo 

dos eleitores de maior idade é a que concentra o maior percentual de indivíduos que deixaram 

de manifestar qualquer tipo de simpatia partidária, ou seja, os que se tornaram alienados. O 

sexo, a escolaridade e o interesse sobre política não têm efeito aparente sobre a alienação. 

Com o intuito de conferir maior robustez a esses resultados e podermos analisar o 

efeito de cada uma dessas variáveis quando consideradas em conjunto (e controladas entre si), 

construímos um modelo de regressão logística, assim como anteriormente procedemos 

utilizando os dados do ESEB. Inicialmente, acrescentamos como variáveis independentes as 

mesmas expostas na Figura 1: sexo, idade, escolaridade e interesse por política. Entretanto, 

tendo em vista o destaque ao PT com relação à manifestação de partidarismo e às oscilações 

em tal medida ao longo do tempo, rodamos ainda um segundo modelo, ao qual adicionamos 

uma nova variável: a simpatia manifestada pelo PT na primeira onda do painel (abril de 

2014). 
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Tabela 2. Preditores da alienação (2014) 

 Modelo 1 Modelo 2 

 
Exp(B)  

(Erro Padrão) 
Exp(B) 

(Erro Padrão) 

Intercepto 
0,632 

(0,349) 
0,700 

(0,373) 

Sexo (masculino) 
0,976 

(0,204) 
0,979 

(0,209) 

Idade (em anos) 
1,008 

(0,007) 
1,009 

(0,007) 

Escolaridade (ensino superior) 
1,230 

(0,315) 
1,225 

(0,318) 

Interesse por política 
0,917 

(0,102) 
0,917 

(0,105) 

Simpatia inicial pelo PT - 
0,709* 
(0,211) 

 Observações = 369 Observações = 369 

 Pseudo R2 = 0,052 Pseudo R2 = 0,056 

Notas: Significância .01 “***”, .05 “**”, .10 “*” 
Fonte: BEPS (2014). 

 

Com relação ao primeiro modelo, destacamos que nenhuma das variáveis obteve 

efeito estatisticamente significativo. Vale a pena mencionar, no entanto, que ser homem e ter 

maior interesse por política reduzem as chances de alienação, enquanto ter maior idade e ter 

escolaridade superior aumentam essas chances. 

Já no segundo modelo observamos um único efeito estatisticamente significativo, 

relacionado à variável que trata da manifestação de simpatia pelo PT no início do período 

analisado. Nosso resultado aponta que os eleitores que eram simpáticos ao PT em abril de 

2014 foram menos propensos a se alienarem até o mês de dezembro do mesmo ano, ou seja, 

os eleitores simpáticos ao PT manifestaram 29% menos chances de se tornarem alienados ao 

sistema partidário do que os eleitores simpáticos a outros partidos. 

Tal resultado reforça a relevância do PT para a estruturação do sistema partidário e 

para o estabelecimento de laços partidários entre os brasileiros, uma vez que os eleitores 

ligados a essa legenda seriam menos propensos a se tornar alheios às instituições partidárias, 

conforme anteriormente argumentaram autores como Singer (2000), Carreirão (2014), 

Gimenes (2015) e Ribeiro, Carreirão e Borba (2016). Tendo em vista que o percentual de 

brasileiros identificados com tal partido sofreu elevação no período, é plausível a hipótese de 

que os eleitores que se tornaram alienados foram aqueles que, majoritariamente, 

manifestavam laços relacionados a outras legendas. Assim, nossos resultados corroboram para 

o eleitorado, em alguma medida, o que é apontado em análises institucionalistas: o PT é 

central à estruturação, organização e funcionamento do sistema partidário brasileiro. 

 



Considerações finais 
 

O fenômeno do desalinhamento partidário e suas consequências sobre a dinâmica dos 

regimes democráticos é fruto de um rico debate na Ciência Política. Por razões óbvias, a 

maioria dos estudos tem concentrado seus esforços analíticos para contextos de sistemas 

partidários institucionalizados, de modo que continuamos sabendo muito pouco sobre sua 

manifestação e efeitos em contextos da baixa institucionalização, como é o caso brasileiro. 

Nosso estudo se concentrou em duas possíveis manifestações antagônicas do 

desalinhamento: a indiferenciação e a alienação. Cada uma delas, como vimos, carrega 

expectativas normativas próprias sobre o eleitor apartidário. Enquanto a primeira identifica aí 

a própria manifestação de um ideal democrático onde o eleitor devidamente informado e 

interessado na política forma sua opinião livre das amarras partidárias, a segunda percebe 

neste movimento um risco para a própria democracia, pois não identifica outras instituições 

que possam desempenhar as funções dos partidos em termos de estruturação e agregação das 

opiniões, nem nas suas funções de representação.  

Nos testes que realizamos foi verificado que tanto o desalinhamento quanto a 

alienação partidária no Brasil ampliam sua expressão em contextos de “conjunturas críticas”, 

ou seja, momentos de crise vivenciadas pelo sistema ou por atores centrais do sistema 

partidário. No caso específico, tais conjunturas críticas ocorreram em 2006 e 2014 e atingiram 

mais diretamente o PT. Nesses contextos, tanto a alienação quanto a indiferença aumentaram 

entre o eleitorado.  

Uma segunda constatação é quanto a identificação dos perfis de ambos os eleitores, 

que, logicamente, em muitos casos são os mesmos, uma vez que é perfeitamente possível um 

eleitor atribuir notas semelhantes a distintos partidos (indiferente) e não simpatizar com 

nenhum deles (alienado). Vimos, contudo, que existem diferenças entre esses eleitores, mas 

ainda assim nos parece que nas semelhanças estão nossos achados mais importantes: tanto na 

alienação quanto na indiferenciação está expresso de forma negativa ou ausente o componente 

de mobilização cognitiva para a política. Se esta constatação era esperada para alienação, não 

o era para indiferenciação, cuja expectativa normativa, como vimos, era de que esta atitude 

estaria presente entre eleitores interessados e bem informados sobre a política. Isto é 

indicativo de que, no caso brasileiro, os partidos ainda desempenham um papel importante em 

termos de fornecer atalhos informacionais ao eleitor. 

Nossa terceira constatação é referente ao papel desempenhado pelo PT neste processo. 

Como vimos em relação aos dados do painel, o PT ainda parece fornecer uma estrutura de 

mobilização com relativo enraizamento junto ao eleitorado, de modo que ter identificação 



com o partido em questão é o único preditor significativo da não alienação ao longo de uma 

campanha eleitoral. 

Resta saber, em futuros estudos, quais os efeitos que a grave crise vivenciada pelo 

partido e pelo sistema partidário brasileiro (que já manifestava sinais em 2014) nos 

acontecimentos que se seguiram no ano de 2015, 2016 e 2017 (denúncias, investigações, crise 

econômica, o impeachment...) tiveram sobre o eleitorado, considerando as dimensões aqui 

analisadas.  
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