
RESUMO 
Uma equipe internacional com 
cerca de cinquenta pesquisadores 

começou a estudar o 
comportamento eleitoral em 
função da renda, herança, nível de 
educação, origens étnicas e 
religião (“Clivages Politique et 

Social Inequalities”, editado por 
Amory Gethin, Clara Martínez- 
Toledano e Thomas Piketty, Seuil/
Gallimard, abril 2021). Pela 
primeira vez a questão é abordada 

de forma tão sistemática, em um 
período tão longo (1948-2020) e 
em cinquenta democracias. No 
Ocidente, a decisão do voto por 
critério de classe social 

desapareceu. Nesse processo, a 
esquerda tornou-se a opção dos 
graduados em Ensino Superior, 
classificada como “a esquerda 
brâmane” por constituir a casta 

dos sábios. O Brasil é um caso à 
parte, estudado no capítulo aqui 
traduzido. 
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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. 
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1. 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 
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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. 
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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2. Democratização do Brasil ao Longo da História 

2.1 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 
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alternavam entre liberais e conservadores sob os auspícios do 

imperador (Love, 1970). 

  

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.  
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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 
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 
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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).  

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 
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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). 

2.2 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).  
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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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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.  

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 
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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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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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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.  

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.  
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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”]. 

2.3 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, 
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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 

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 
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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. 

3. 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. 
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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?  

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. 
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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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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. 

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. 
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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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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).  

  

Em 1989, cerca de 62% dos eleitores com ensino superior 

votaram em Lula, em comparação com apenas 42% dos analfabetos 
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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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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. 
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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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Evolução semelhante é visível quando se comparam os votos 

populares do PT provenientes de analfabetos e eleitores com ensino 
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 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1989 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

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.
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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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4. 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 
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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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primeiro mandato presidencial de Lula (2002-2006), quando as 

transferências e o investimento em infraestrutura beneficiaram as 
famílias mais desfavorecidas no Brasil.  

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 
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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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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.  

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).  
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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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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. 
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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5. 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 
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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 
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 
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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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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 

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).  
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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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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.] 

  

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.
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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).  
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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. 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

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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6. 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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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.  
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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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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.  

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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O crescimento foi mais baixo para indivíduos entre o 70º 
percentil e o 99º percentil na distribuição. [Ver apêndice Figura A16.] 
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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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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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Graphique A16 - Répartition de la croissance au Brésil, 2002-2014
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comprimée"

Croissance des plus modestes 1 % du 
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Source : calculs des auteurs à partir de M. Morgan, “Falling Inequality vs Persistent Concentration: Reconciling Evidence from 
Surveys, Administrative Data and National Accounts in Brazil (1995-2016)”, WID.world Working Paper n. 2017/12, version: 
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. 



�44

7. 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 
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.] 
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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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