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RESUMO 

 

Nos últimos anos, diversos países observaram o fortalecimento de partidos anti-

establishment, que, embora não configurem um grupo homogêneo, compartilham a posição 

de confrontação ao establishment político. A literatura existente apresenta uma riqueza 

incontestável de possíveis causas para esta tendência, mas poucos são os trabalhos que 

buscam estabelecer configurações de fatores para analisar a emergência de tais partidos. 

Portanto, o presente trabalho desenvolve uma análise qualitativo-comparada do tipo crisp-

set (csQCA) com dezesseis democracias parlamentaristas da Europa Ocidental para 

averiguar quais os possíveis caminhos que levam ao resultado esperado. Assim, o estudo 

levanta cinco variáveis: percepção da corrupção, nível de desemprego, nível de confiança no 

parlamento, percepção sobre a imigração e sistema eleitoral. Ao final, apesar das diferenças 

entre os casos, conclui-se que uma percepção negativa sobre a imigração é condição 

necessária para o sucesso eleitoral de partidos anti-establishment. Em relação às demais 

condições causais, não foram encontrados padrões de configurações suficientemente capazes 

de explicar o fenômeno aqui analisado.   

 

Palavras-chaves: democracias parlamentaristas, partidos anti-establishment, populismo, 

Europa Ocidental, eleições legislativas.   
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ABSTRACT 

 

In recent years, several countries have noted the strengthening of anti-establishment parties, 

which, despite not belonging to a homogeneous group, share a confrontational position in 

relation to the political establishment. The existing literature presents an undeniable richness 

of potential causes for this trend, but few studies seek to establish configurations of factors 

to analyze the emergence of such parties. Therefore, the present work develops a crisp-set 

qualitative-comparative analysis (csQCA) with sixteen parliamentary democracies from 

Western Europe to find out the possible paths leading to the expected result. The study raises 

five variables: perception of corruption, unemployment, trust in national parliament, 

perception on immigration and electoral system. In the end, regardless of the differences 

between the cases, it is concluded that a negative perception on immigration is a necessary 

condition for the electoral success of anti-establishment parties. In relation to the other causal 

conditions, it was not found any patterns of configurations sufficiently capable of explaining 

the outcome.  

 

Key-words: parliamentary democracies, anti-establishment parties, populism, Western 

Europe, legislative elections. 
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Introdução 

 Nos últimos anos, diversos países observaram o crescimento de um sentimento anti-

establishment, marcado principalmente pelo descontentamento com a política “tradicional” 

e suas respectivas elites no poder. Como resultado, partidos políticos que antes não possuíam 

espaço entre as legendas de mainstream passaram a receber um número cada vez maior de 

votos, culminando na superação das cláusulas de barreira e no consequente ingresso ao 

Parlamento nacional. Frequentemente, tais partidos passam a configurar a força dominante 

no jogo político nacional, com a habilidade de implementar seus programas de governo e de 

determinar os rumos do jogo político. É o caso, por exemplo, do Partido dos Verdadeiros 

Finlandeses (PS), do Partido Popular Suíço (SVP) da Alternativa para a Alemanha (AfD) ou 

da Coligação da Esquerda Radical (SYRIZA), na Grécia.  

 A emergência de partidos anti-establishment no cenário político doméstico e 

internacional é, muitas vezes, confundida com o fortalecimento de partidos populistas de 

extrema-direita (BETZ, 1994). Contudo, o presente trabalho tem como premissa o fato de 

que partidos populistas não necessariamente são de extrema-direita, uma vez que tais grupos 

caracterizam apenas uma das categorias de movimentos anti-establishment político. De 

modo geral, a definição de “anti-establishment” abrange todos aqueles partidos que 

defendem a ideia de não-convencionalidade e que adotam uma postura de confrontação à 

elite no poder, seja por meio de propostas inovadoras de fácil assimilação pelo eleitorado, 

seja por meio de discursos fortemente apelativos à população (ABEDI, 2004; HANLEY; 

SIKK, 2016; HARTLEB, 2015). 

 Nesse contexto, a classificação entre “esquerda” e “direita” no espectro ideológico 

se mostra equivocada. Alguns partidos se localizam mais à direita, muitas vezes ocupando 

extremos, como o Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ). Outros, à esquerda, como o 

Podemos, na Espanha. Apesar de frequentemente encontrar “anti-establishment” associado 

à xenofobia ou ao extremismo, vale ressaltar que muitos levantam bandeiras específicas de 

um grupo minoritário, como a Aliança das Mulheres, na Islândia. Assim, desde que capturem 

o desejo de enfrentar o establishment político, um partido poderá ser considerado como anti-

establishment (ABEDI, 2004). 

 Atualmente, há uma vasta literatura apontando para as causas que levam à 

emergência e o fortalecimento de partidos anti-establishment no cenário político de um país. 

Alguns autores analisam exclusivamente o perfil dos candidatos, apontando aqueles que têm 

mais carisma como os principais favoritos em uma eleição (ALBERTAZZI; MCDONNELL, 
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2008; MÉNY; SUREL, 2002; VAN DER BRUG; MUGHAN, 2007). Outros, como Mols e 

Jetten (2016), Inglehart e Norris (2016) e Heinrich (2017) apontam para fatores exógenos, 

como a situação econômica em um país, a corrupção ou fatores como o multiculturalismo. 

Todas os trabalhos analisados apresentam proposições interessantes e fornecem valiosos 

insumos para traçar as relações de causalidade para o sucesso eleitoral de partidos anti-

establishment. Entretanto, ainda são poucos os estudos que sistematicamente tentam 

estabelecer uma relação entre condições causais (causação conjuntural múltipla) para o 

fenômeno aqui analisado.  

Este trabalho se propõe, então, a suprir esta lacuna existente na literatura, ao tentar 

definir os possíveis caminhos e combinações de variáveis que levam ao sucesso eleitoral de 

partidos anti-establishment. Isso será feito por meio de uma análise qualitativo-comparada 

do tipo crisp-set (csQCA), estratégia que permite integrar em uma única análise os 

benefícios de uma análise qualitativa e quantitativa. Por meio do csQCA, será possível 

explicar o fenômeno valorizando cada caso como uma combinação única de propriedades 

complexas, de modo parcimonioso, para gerar uma explicação suficientemente generalizada 

sobre o fenômeno (RAGIN; RIHOUX, 2009). A comparação entre os casos será feita, para 

verificar ou falsear hipóteses e entender o fenômeno, além de, ao final do processo, 

desenvolver novos argumentos teóricos (LIM, 2010; RAGIN; RIHOUX, 2009). O estudo se 

concentrará em dezesseis democracias parlamentaristas da Europa Ocidental. A escolha dos 

casos foi feita com base em dois critérios: população acima de um milhão de habitantes e 

localização geográfica.  

 Para tanto, a presente pesquisa se divide em quatro capítulos. O primeiro capítulo 

será dedicado a esclarecer os conceitos relevantes, realizando, principalmente, a distinção 

entre partidos populistas e partidos anti-establishment, muitas vezes considerados como 

sinônimos, como já mencionado anteriormente. A segunda parte do capítulo fará uma ampla 

revisão bibliográfica sobre as principais condições que levam ao sucesso eleitoral de partidos 

anti-establishment ao redor do mundo. Essa parte é crucial para selecionar as variáveis 

independentes relevantes para a execução da csQCA, uma vez que um dos requisitos 

fundamentais para uma análise qualitativo-comparada é seu diálogo com a teoria.  

 Após a definição das cinco condições causais de interesse, as quais são percepção da 

corrupção, o nível de desemprego, a percepção sobre a imigração, a confiança no Parlamento 

nacional e o sistema eleitoral vigente no país, o segundo capítulo se concentrará na seleção 

de casos, definindo-os como casos positivos ou negativos, e na dicotomização das variáveis 
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escolhidas . A dicotomização também se dará preferencialmente de acordo com a teoria 

existente, processo no qual os casos serão classificados de acordo com seu “pertencimento” 

ou “não-pertencimento” à condição. Finalizada esta etapa, ter-se-ão os insumos necessários 

para a construção da tabela-verdade.  

 O capítulo três será desenvolvido com o auxílio de dois softwares próprios para a 

análise qualitativo-comparada: o Tool for Small N-Analysis (TOSMANA) e o fsQCA 2.5, 

elaborados por Lasse (2016) e Ragin e Davey (2015), respectivamente. Além da construção 

da tabela-verdade, esse capítulo realizará as minimizações booleanas, etapa na qual são 

obtidas as fórmulas mínimas que levam ao resultado. Por fim, os resultados serão analisados 

nas considerações finais, bem como a exposição das limitações deste trabalho e sugestões 

para estudos futuros.   
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Capítulo 1 – A emergência de partidos anti-establishment  

O estudo sobre partidos anti-establishment começou a se popularizar na década de 70, 

em um contexto de severas dificuldades econômicas provocadas pelas crises do petróleo. Os 

partidos que contrariavam as práticas políticas vigentes (como os de extrema-direita ou 

ambientalistas) observaram no descontentamento popular uma oportunidade para conquistar 

eleitores e recuperar o prestígio político (ABEDI, 2004; RYDGREN, 2005). Desde então, 

diversos autores se propuseram a analisar a emergência de tais partidos no cenário 

internacional. Com a recente onda de ressurgimento dos partidos que se enquadram nessa 

categoria, principalmente no continente Europeu, os estudos recuperaram relevância no 

campo das Relações Internacionais, sobretudo no que tange à relação entre populismo e anti-

establishment, explorada na próxima subseção.   

 

1. Populismo e anti-establishment  

Ao analisar a literatura existente sobre partidos anti-establishment, frequentemente 

observa-se que  esta definição é aplicada ao termo “populismo”. Embora muitos autores 

utilizem os dois termos como sinônimos, o presente trabalho adota a posição de que os dois 

termos têm significados diferentes, sendo necessário distingui-los para aumentar a precisão 

analítica da pesquisa. Para tanto, primeiramente será feita uma revisão bibliográfica sobre 

populismo, para apenas em seguida, discutirse as causas do “anti-establishment”. 

Em uma das principais contribuições para a definição do termo “populismo”, Ionescu 

e Gellner (1969, p.4) afirmaram que o “populismo adora o povo”, e que acaba com a luta de 

classes, uma vez que o povo é reduzido a uma massa homogênea. No decorrer dos anos, 

acadêmicos empreenderam esforços para compreender os movimentos populistas ao redor 

do mundo, como o levante dos narodniks na Rússia,o movimento agrário nos Estados Unidos 

da América (EUA) durante  século XIX (MCMATH, 1993; WORTMAN, 1967), a 

emergência do populismo na América Latina (BURGESS; LEVITSKY, 2003; DI TELLA, 

1965; DORNBUSCH; EDWARDS, 1989; WEYLAND, 2001) e o recente fenômeno de 

fortalecimento de partidos populistas observados na Europa (JONES, 2007; MUDDE, 2007; 

WODAK; MRAL; KHOSRAVINIK, 2013). 

Weyland (2001) define populismo como uma “estratégia política”, melhor 

caracterizada por um indivíduo, líder personalista, do que por um grupo ou organização. O 

populismo emerge quando tais líderes baseiam seu governo no apoio maciço, porém não-
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institucionalizado de um grande número de pessoas. Os populistas, em sua concepção, são 

oportunistas e flexíveis, já que adaptam seus discursos com base em ambientes econômicos 

e grupos sociais específicos. Assim, o que caracteriza um líder populista é o seu estilo 

próprio de comunicação com o eleitorado, com o carisma como elemento central. Outros 

autores como Albertazzi e McDonnell (2008), Conniff (1982) e Mény e Surel (2002) 

também apoiam essa concepção.    

Para Canovan (2004), o populismo é, na verdade, um “neopopulismo”, cuja principal 

característica é o estilo confrontador. Os movimentos populistas são marcados por líderes 

que se enxergam como verdadeiros democratas, expressando as queixas e opiniões populares 

sistematicamente ignoradas pelos governantes e pela mídia (CANOVAN, 1999). Canovan 

(2004) argumenta que muitos populistas não se autodenominam como tal, e suas práticas 

nem sempre estão no mesmo espectro ideológico. Portanto, o que os une é o estilo peculiar 

e a natureza das mensagens transmitidas, que frequentemente incluem a desconfiança na 

elite e a noção de que o povo é o ator verdadeiramente legítimo da tomada de decisões 

públicas (MARTINELLI, 2016).   

    Mudde e Kaltwasser (2017, p. 6) definem populismo como uma ideologia “parcial” 

ligada a ideologias “completas”1 (como fascismo, liberalismo e socialismo), que considera 

a sociedade separada em dois campos homogêneos e antagônicos – “as pessoas puras” e a 

“elite corrupta.”  Essa ideologia parcial prega que a política deveria ser a expressão da 

vontade geral do povo. Para os autores, pode-se afirmar que o populismo sempre envolverá 

uma crítica ao poder estabelecido e um apelo ao cidadão ordinário, em uma relação 

maniqueísta de “amigos” e “inimigos”.  

  Mudde (2004) afirma, ainda, que há duas intepretações dominantes no debate público 

sobre populismo: a primeira abordagem aponta que o populismo consiste em políticas 

caracterizadas por um discurso altamente emocional e simplista, o qual é direcionado ao 

“instinto da população”. Já a segunda vertente interpreta o populismo como políticas 

oportunistas que são desenhadas para “comprar” o apoio da população. Entretanto, para o 

autor, essas correntes apresentam falhas, já que não há como definir precisamente o que é 

emocional ou racional, honesto ou oportunista. Desse modo, Mudde (2004) argumenta que 

o primordial para identificar o populismo é verificar contra quem e contra o quê os populistas 

se opõem. Em sistemas democráticos liberais, frequentemente os partidos populistas 

                                                 
1 Uma ideologia “parcial” (originalmente “thin ideology”) é definida por Mudde (2004) como aquela que não 

oferece uma visão completa da ordem política, muitas vezes simplificando demasiadamente a realidade.  
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apresentam discursos anti-partido, defendendo que os partidos corrompem a relação entre 

líder e eleitores ao sobrepor os interesses particulares aos públicos. Eles são, desse modo, 

contra os partidos estabelecidos, e acreditam que conseguirão libertar a população da 

opressão provocada pelos partidos tradicionais. 

 Assim como os autores já mencionados, Taggart (1996) afirma que o populismo 

como concebido hoje possui uma orientação antissistêmica e repudia qualquer noção 

tradicional de política. Entretanto, para ele, o populismo também está localizado à direita do 

espectro político, e o rótulo é, em geral, atribuído aos partidos de extrema-direita. 

Diferentemente de Weyland (2001), ao se falar em populismo é possível cunhar a ideia de 

uma “organização”, e não somente de indivíduos. Duas características são fundamentais: a 

alta centralização dessas organizações e a presença de uma liderança ao mesmo tempo 

carismática e personalizada. Assim, um método simples de identificar uma organização 

populista seria a facilidade de lembrar do nome de seu líder, como ocorre com Jean-Marie 

Le Pen, da Frente Nacional Francesa (TAGGART, 1996).  

Como se pode observar, há grande divergência e dificuldade em definir o que é 

populismo. Alguns autores, como Weyland (2001) e Taggart (1996) atribuem significativa 

importância à característica do líder ou ao seu estilo de comunicação. Entretanto, para 

Mudde (2004), o carisma ou o discurso apelativo apenas facilitam a interação e a 

aproximação entre o líder e seus eleitores, mas não definem, por si só, o populismo. Apesar 

da variedade de definições, um ponto é comum a todos eles: a crítica inerente ao mainstream 

político e a oposição binária do “nós” contra “eles”.  

 Barr (2009) prefere distinguir a utilização de termos como “populista”, “forasteiro” 

e “política anti-establishment”. Para isso, ele analisa três aspectos: o apelo desenhado para 

angariar apoio do eleitorado, a localização de atores políticos com relação à política e as 

ligações entre cidadãos e políticos. O autor argumenta que o populismo não pode ser 

reduzido apenas ao discurso anti-establishment, uma vez que isto é apenas uma estratégia 

retórica baseada na oposição àquele que detém o poder. Para ele, populismo é a combinação 

do uso da retórica anti-establishment por forasteiros ou dissidentes 2  em uma relação 

                                                 
2 Para Barr (2009, p.33), um “forasteiro” é “aquele que ganha visibilidade política não por meio ou em 

associação com um partido estabelecido e competitivo, mas aquele que é politicamente independente ou se 

associa com novos partidos, ou que ganharam competitividade recentemente”. Já um político “dissidente” 

“ganha proeminência dentro de um partido estabelecido e competitivo, mas abandona sua afiliação para 

competir independentemente ou em associação com um partido ‘forasteiro’, ou ainda, que reforma 

radicalmente seu próprio partido (BARR, 2009, p. 34). 
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extremamente verticalizada entre o líder e seus seguidores. Desse modo, a política anti-

establishment é um fator que não define per se o populismo.  

 A escolha de partidos anti-establishment e não populista é preferível neste trabalho, 

uma vez que se pretende analisar o amplo fenômeno do fortalecimento do discurso contrário 

ao estabelecimento político a partir de um escopo mais amplo, sem considerar as diferenças 

ideológicas, seu tamanho ou estrutura organizacional (ABEDI, 2004). Schedler (1996, p. 

292) constrói o termo “partidos anti-establishment político” para descrever aqueles partidos 

que “declaram guerra à classe política”, que veem a sociedade organizada de modo 

triangular: de um lado, a classe política, em oposição ao povo e a eles próprios. Esses 

partidos se diferenciariam dos partidos ditos populistas pois, na concepção do autor, o 

populismo se destinaria a atacar a elite econômica, e não política. A análise proposta nesse 

trabalho poderá abranger partidos populistas, porém não se restringirá somente a essa 

categoria.  

 Para Abedi (2004), ao classificar um partido como “anti-establishment”, três 

condições fundamentais que se manifestam simultaneamente precisam ser identificadas: em 

primeiro lugar, o partido deve desafiar o status quo político; em seguida, o partido deve se 

autorreconhecer como um desafiador aos partidos no poder; e, por último, o partido deve 

asseverar que existe uma clara divisão na sociedade entre os partidos no poder e a população. 

É importante ressaltar que podem haver partidos que não se encaixam em nenhuma das duas 

categorias – establishment ou anti-establishment. Nesse caso, diz-se que tais partidos são 

“residuais”, ou seja, irrelevantes para a análise pois não apresentam chances reais de sucesso 

eleitoral3. 

 Seguindo Abedi (2004),  Hartleb (2015) adiciona outras características em comum a 

esses partidos. Assim, todos eles compartilham a doutrina de que existe uma alternativa; 

perpetuam a imagem de que são excluídos do sistema; defendem que são partidos não-

convencionais; prometem combater a corrupção e o clientelismo; simplificam questões 

políticas; adotam uma postura agressiva contra seus adversários políticos; acreditam que 

falam em nome de uma maioria silenciada e oprimida, e, por fim, possuem uma postura 

cínica em relação à política. De modo geral, esses partidos surgem como uma resposta à 

população desiludida e descontente com a política (HARTLEB, 2015).  

                                                 
3 De acordo com Sartori e Mair (2005), um partido é considerado relevante quando sua existência ou aparição 

afeta as táticas de competição entre partidos, ou ainda, altera a direção da competição. Um partido é irrelevante, 

por sua vez, se permanece por muito tempo supérfluo, de modo que nunca é requisitado ou nunca integra uma 

coalizão.  
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 Hanley e Sikk (2016), por sua vez, definem como partidos anti-establishment 

reformistas (AERP) aqueles que apresentam uma política de reformismo convencional, 

normalmente contendo um apelo contestador e genuinamente novos 4 . Por reformismo 

convencional entende-se que tais partidos não desafiam a democracia liberal nem o 

capitalismo, mas desejam fortemente reformar as instituições políticas ou o modo como a 

política é conduzida. Assim, essa reforma se daria por meio do combate à corrupção, da 

substituição da elite corrupta e ineficiente, ou simplesmente pelo oferecimento de uma 

novidade ao eleitorado. Apesar de mencionar o combate à corrupção como uma das maneiras 

de conduzir a reforma, Hanley e Sikk (2016) pontuam que apenas poucos partidos anti-

establishment fazem a forte distinção moralista entre a elite política e a população pura, 

defendida pelos populistas. Os autores argumentam que esses partidos importam 

politicamente, pois possuem alto potencial de formar coalizões e impõem um desafio à 

democracia, uma vez que são fatores para aumentar a instabilidade política. A ausência de 

uma estrutura sólida ocasiona rápida ruptura desses partidos, criando espaço para a 

emergência de novos partidos do gênero em um ciclo vicioso (DEEGAN-KRAUSE; 

HAUGHTON, 2009). 

 Ao se falar em partidos anti-establishment que desafiam o status quo com estratégias 

fortemente apelativas à população para chegar ao poder, é necessário frisar a importância do 

discurso nas campanhas eleitorais. Os discursos nas campanhas dos partidos anti-

establishment têm a capacidade de construir a ordem social, convencendo a população de 

que a transformação é possível. Parte da qualidade de tais partidos deriva do que Bourdieu 

(1991) chama de “poder simbólico” 5  no qual àqueles a ele submetidos acreditam na 

legitimidade daqueles que proferem os discursos. Nesse sentido, o campo político onde o 

poder simbólico (entendido aqui como os discursos) se manifesta pode ser descrito por uma 

lógica de oferta e demanda, em que aqueles que desejam chegar ao poder oferecem 

“produtos” na forma de programas e políticas, que nada mais são do que “instrumentos para 

perceber e expressar o mundo social” (BOURDIEU, 1991, p. 172). Em um contexto de 

crescente insatisfação com o poder estabelecido, os partidos anti-establishment oferecem, 

                                                 
4 Por partido “genuinamente novo”, entende-se como “aqueles que não sucederam nenhum partido parlamentar 

prévio, tem um novo nome ou estrutura, e não possui nenhuma personalidade importante de democracias 

passadas entre os maiores membros” (HANLEY; SIKK, 2016, p. 3). 
5 Bourdieu (1991, p. 170) define poder simbólico como “um poder de constituir o que é dado por meio de 

enunciados, de fazer as pessoas verem e acreditarem, de confirmarem ou transformarem a visão de mundo”.  
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então, não somente soluções atraentes, como também vendem a esperança de uma real 

mudança na forma de fazer política (HANLEY; SIKK, 2016). 

 Assim como a definição conceitual é marcada por grande divergência na literatura, 

não há consenso sobre os fatores que levam ao recente fenômeno da emergência de partidos 

anti-establishment. Na próxima seção, as possíveis variáveis elencadas pelos inúmeros 

trabalhos sobre o tema serão descritas, para que aquelas mais relevantes possam ser 

selecionadas para a análise qualitativo-comparada a ser realizada posteriormente.  

 

2. As variáveis que explicam o sucesso eleitoral de partidos anti-establishment  

A literatura tenta explicar a emergência de partidos anti-establishment apresentando 

uma miríade de variáveis, que muitas vezes se contradizem. Tarrow (2011) fala em 

“estrutura de oportunidade política” para explicar por quais motivos alguns movimentos 

emergem em alguns períodos e não em outros. Por oportunidades políticas, entende-se como 

o conjunto de fatores que encorajam pessoas em determinado movimento, enquanto ameaças 

são os fatores que desencorajam tais movimentos. Para o autor, os fatores mais importantes 

seriam a abertura de espaço para a participação de novos atores, evidências de realinhamento  

dentro da política, disponibilidade de aliados influentes e evidente separação com a elite. No 

mesmo sentido,  Rydgren (2004) elenca fatores como a emergência de novos nichos na arena 

política, processos de realinhamento e desalinhamento políticos, politização de novas 

questões, o grau de convergência na arena política, a relativa abertura de sistemas políticos 

institucionalizados, a presença de aliados e a capacidade ou propensão do Estado à repressão. 

Mudde (2007) aplica a teoria da oferta e da demanda para analisar os arranjos na 

arena política. Desse modo, no lado da oferta se enquadrariam elementos como os contextos 

institucional, político, cultural e a mídia. Já o lado da demanda é constituído pelas condições 

ótimas nas quais os atores políticos operam em diversos níveis – micro, meso e macro –, 

como modernização, globalização ou o comportamento dos eleitores, e explica o porquê e 

quem constitui o potencial eleitorado desses partidos. Para que seja criado um ambiente 

favorável para esses partidos, Mudde (2007) defende, contudo, que é necessária a presença 

tanto de elementos da demanda como da oferta. Apesar de ser uma classificação útil para 

sistematizar a análise do fenômeno aqui estudado, as condições elencadas nesta seção não 

serão classificadas especificamente como de oferta ou de demanda, uma vez que as 

condições poderão apresentar elementos de ambas as categorias.   
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O nível de corrupção6 em um país poderia ser elencado como uma das variáveis para 

explicar o sucesso eleitoral dos partidos anti-establishment, uma vez que o discurso 

combativo à corrupção é visto como uma das condições para caracterizar um partido como 

tal, de acordo com Hanley e Sikk (2016) e Hartleb (2015). De fato, na análise qualitativo-

comparada (QCA) conduzida para averiguar os fatores que levam ao referido sucesso 

eleitoral, Hanley e Sikk (2016) concluem que a corrupção crescente tem um papel importante 

na determinação dos resultados. Não obstante, ao explicar o fenômeno simplesmente por 

meio da definição, há o risco de reducionismo, análises incompletas e pouco relevantes.  

Para Heinrich (2017), a recente tendência de radicalização dos extremos e 

emergência de partidos anti-establishment pode ser vista como uma combinação entre a 

percepção da corrupção em um país e do nível de desigualdade. Para isso, ele realizou uma 

regressão multivariada7 com os dados de percepção da corrupção de 2016 capturados pela 

Organização Não-Governamental (ONG) Transparência Internacional e os dados de 

Inclusão Social (para países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico - OCDE) e o indicador de regime de bem-estar social (para o resto do mundo). 

A conclusão foi uma forte correlação entre essas duas variáveis, o que criaria um ambiente 

favorável para a eleição de tais partidos. Segundo o autor, corrupção sistêmica e persistente 

desigualdade social  constituem-se em um ciclo vicioso. Com a corrupção, o dinheiro público 

é desviado para interesses privados, o que intensificaria a desigualdade. Com isso, os 

privilegiados que se beneficiam do status quo usufruem do poder e de incentivos para 

corromper o sistema para manter seus privilégios. Nesse contexto, a população, ciente de 

que não será capaz de mudar a situação, votaria então em candidatos anti-establishment para 

quebrar o ciclo vicioso. 

Assim como defendido por Heinrich (2007), o argumento econômico é 

frequentemente utilizado para explicar o fenômeno. Para Lewis-Beck e Stegmaier (2000), 

as condições econômicas moldam os resultados eleitorais nas democracias, de modo que há 

uma lógica simples em que em bons tempos os partidos permanecem no poder, enquanto em 

momentos de recessão, eles são substituídos por outros. Apesar dos eleitores não 

                                                 
6 O nível de corrupção é um exemplo de condição que apresenta elementos tanto de demanda como de oferta. 

Ao mesmo tempo que elevados níveis de corrupção correspondem ao contexto político-institucional de 

determinado país, a condição também pode ser analisada sob a ótica da demanda, uma vez que se traduz na 

insatisfação popular e na demanda por reformas que combatam a corrupção.  
7 A análise de regressão múltipla tem por finalidade compreender a relação entre as variáveis independentes e 

a variável dependente, com o objetivo de determinar o grau de influência das variáveis independentes e estimar 

o comportamento da variável dependente (BARBETTA, 2002). 
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considerarem exclusivamente questões econômicas, estas acabam sendo avaliadas com 

maior peso nas decisões.   

Alguns autores, como Jackman e Volpert (1996), Kitschelt (2002) e Mughan, Bean 

e McAllister (2003) consideram que um alto nível de desemprego favorece um ambiente 

para os movimentos extremistas de direita, de modo que a confiança nas instituições e o 

desemprego são negativamente correlacionadas. Além disso, a crescente globalização da 

esfera econômica e política reduziram o papel dos Estados em resolver as principais questões 

econômicas, sociais e políticas que afetam a população. Isso leva à percepção de que todos 

os partidos no poder (sejam eles da situação ou da oposição) são ineficientes e persistem no 

mesmo erro (MAIR, 1995, 2002).  Os votos aos partidos anti-establishment seriam, portanto, 

de protesto, o que para Roberts (2010) é evidente na Europa Central e Oriental. No mesmo 

sentido, Berger (1979, p.28) escreve que o crescimento econômico e as oportunidades 

observadas pela população foram fundamentais para “apagar a linha da divisão que gerava 

um conflito antissistêmico em sociedades europeias”.  

Entretanto, o papel das condições econômicas como inerentes para o surgimento de 

partidos anti-establishment é frequentemente contestado. Mols e Jetten (2016), por exemplo, 

questionam as razões pelas quais o apelo a partidos populistas de direita aumenta em tempos 

de prosperidade econômica. Para os autores, o apoio a tais partidos é mais alto nas regiões 

relativamente ricas da Europa, com a presença de grande quantidade de eleitores da classe 

média. Eles argumentam que isso ocorre porque entre aqueles que percebem que sua posição 

social está aumentando, há uma hostilidade intergrupo maior em relação àqueles que veem 

sua posição social deteriorar. É do medo de perder o status e ganhos recentes que os partidos 

anti-establishment angariam condições para prosperar.  

Na análise QCA de Hanley e Sikk (2016) para a Europa Central e Oriental, as 

condições econômicas, especificamente contração econômica e desemprego crescente, 

aparecem como um dos fatores que poderiam sustentar o fenômeno. Desse modo, “em 

oposição à noção de que os partidos anti-establishment são ‘partidos de crise’, eles 

geralmente não são produtos de uma contração econômica” (HANLEY; SIKK, 2016, p. 8). 

Além disso, boas condições econômicas poderiam dar aos eleitores tempo para considerar 

questões de governança. Apesar de utilizar uma metodologia diferente, Abedi (2004) 

também chega a conclusões semelhantes. Após análises de correlação bivariada entre 

quantidade de votos a partidos anti-establishment, inflação e desemprego, o autor concluiu 

que há uma correlação extremamente fraca entre taxa de inflação e apoio eleitoral. Quanto 
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ao desemprego, os resultados são um pouco mais contundentes com uma moderada 

correlação positiva entre as duas variáveis. Apesar de o desemprego ter se mostrado com 

poder explanatório ao fenômeno, Abedi (2004) defende que as condições econômicas não 

devem ser analisadas como determinantes da emergência de partidos anti-establishment.  

 Učeň (2007) afirma que as oportunidades políticas dos partidos são determinadas 

pelas condições nas quais elas crescem, definidas principalmente pelos partidos no poder. 

Devido aos custos de transição, das falhas significantes dos partidos em cumprir promessas 

e políticas, favoritismo desenfreado e corrupção, os eleitores se sentem traídos e 

negligenciados, e se identificam com os novos atores que prometem uma alternativa. Os 

partidos anti-establishment utilizam então uma estratégia barata e promissora clamando por 

honestidade e argumentos de senso comum (UČEŇ, 2007). Betz (2002) concorda com essa 

visão, levantando a habilidade de mobilizar ressentimentos populares gerados por eventos 

ou experiências específicas como condição mais importante para determinar o sucesso ou 

fracasso. Ainda, esses partidos devem ser capazes de se identificar com uma questão 

específica, como a imigração e multiculturalismo. Por fim, fatores como coesão interna do 

partido e estabilidade da liderança do partido, sem as quais os partidos governantes e os 

eleitores não levariam os partidos não-ortodoxos a sério, também devem ser levados em 

consideração. 

 Para Kriesi (2014), os resultados positivos podem ser explicados pela crescente 

importância da mídia na política, que leva a uma maior visibilidade de um candidato. A 

difusão e a popularização do uso das redes sociais permitem, por exemplo, uma interação 

mais próxima com as pessoas, o que leva a líderes mais carismáticos conseguirem maior 

apoio para sua eleição. No contexto europeu, esses partidos possuem maior facilidade em 

articular as demandas da população que os partidos tradicionais, haja vista o impacto das 

questões europeias a nível nacional. Por exemplo, enquanto os partidos mainstream 

conservadores têm que lidar com questões como “ameaça cultural ou de segurança”, os 

partidos socialdemocratas devem, por sua vez, arcar com o oneroso aparato da proteção 

social em um contexto de severas crises econômicas (KRIESI et al., 2006). Sob essas 

condições, os partidos anti-establishment poderiam, assim, combinar elementos de diversas 

posições ideológicas para atender às demandas da população, aumentando o seu caráter 

apelativo.  

 Inglehart e Norris (2016), assim como Mudde (2007), também analisam a nova 

tendência sob a ótica da oferta (estratégia dos partidos) e da demanda (opinião pública), além 



25 

 

dos arranjos constitucionais que governam as regras do jogo eleitoral. Com foco no lado da 

demanda, os autores também concordam que as condições econômicas não explicam 

suficientemente a emergência de partidos populistas. A contribuição deles é a introdução da 

“tese da reação adversa cultural”, segundo a qual o aumento dos votos para esses partidos 

seria explicado pelo descontentamento com as mudanças culturais progressivas. Em uma 

conclusão semelhante à de Mols e Jettens (2016), os autores argumentam que o apoio a tais 

partidos é maior entre a geração mais velha, homens brancos e em setores menos educados. 

Nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, as sociedades ocidentais se beneficiaram 

de uma segurança e estabilidade sem precedentes, o que trouxe uma mudança intergeracional 

em favor de valores pós-materialistas como cosmopolitismo e multiculturalismo. Esse 

contexto favoreceu partidos de esquerda-libertária e outros movimentos progressistas que 

defendiam a proteção ao meio ambiente, direitos humanos e igualdade de gênero. Os jovens 

passaram a desfrutar melhores oportunidades que as da geração de seus pais e seus avós, o 

que, para Inglehart e Norris (2016) desencadeou uma reação contrária naqueles grupos que 

sentiam que seus privilégios e status estavam em declínio. 

 Das conclusões de Inglehart e Norris (2016), é possível apontar a imigração como 

possível causa para o sucesso eleitoral dos partidos anti-establishment (BETZ, 2002). 

Polyakova (2015) defende, contudo, que não há evidências suficientemente consistentes para 

apontar essa condição como determinante dos resultados eleitorais, uma vez que países como 

Áustria e Finlândia possuem partidos populistas de extrema-direita bem-sucedidos. Ao invés 

disso, a autora prefere elencar a instabilidade política como possível fator para explicar o 

fenômeno. Segundo ela, a instabilidade política, evidenciada pelas frequentes trocas de 

governo e a eclosão de acontecimentos violentos, aumenta o apoio para esses partidos, 

sobretudo os de extrema direita. Assim, o partido Aurora Dourada, da Grécia, seria um 

exemplo ilustrativo, uma vez que foi um partido que surgiu em meio à crise econômica, que 

resultou em sucessivas renúncias de primeiros ministros.   

 O carisma, elemento presente em diversas definições, sobretudo no que tange aos 

partidos populistas, é considerado por Van der Brug e Mughan (2007) como um dos fatores 

mais significativos para explicar o seu sucesso eleitoral. Os autores seguem a lógica de 

dominação carismática proposta por Weber (1946), segundo a qual a autoridade do “profeta” 

deriva da devoção e da glorificação dos subordinados. Assim, para eles, se há carisma, os 

líderes carismáticos terão um impacto mais forte no voto para os seus partidos que os líderes 

de partidos mais burocráticos e rotineiros. Os autores criticam a noção de carisma atribuída 
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a líderes somente após seus partidos terem obtido sucesso eleitoral. O problema nesta 

abordagem é que ela tende a diminuir a contribuição do líder com o carisma, de modo que o 

perfil do candidato se torna pouco relevante para a análise. Ao definir o carisma como fator 

para o sucesso eleitoral, os autores especificam a direção da relação causal, destacando a 

importância deste elemento para a definição dos resultados.  

 Taggart (1996) seleciona cinco fatores que, para ele, influenciam os resultados 

eleitorais de “novos partidos de protesto (NPP)” e testa suas hipóteses em dezessete países 

da Europa Ocidental. O primeiro fator é o desenvolvimento do estado de bem-estar social 

(dados de 1980), uma vez que os bens sociais fornecidos pelo Estado têm maior demanda 

quando a legitimidade está baixa, e a legitimidade alcança o menor nível quando o Estado 

não consegue proporcionar tais bens, como em épocas de crise econômica. A segunda 

condição é o “grau de pós-industrialização”, que inclui tanto a porcentagem daqueles 

empregados no setor de serviços como também a difusão da tecnologia de informação. Os 

NPP emergiriam em sociedades pós-industriais porque a direita tradicional torna-se cada vez 

mais identificada com os interesses do capital corporativo. Os novos partidos, dessa forma, 

reforçariam a retórica do “pequeno negócio” para preencher o limbo deixado pelos partidos 

tradicionais.  

 O terceiro fator apontado por Taggart (1996) é a força econômica medida pelo PIB 

per capita de 1988. Diferentemente dos autores que argumentam que a crise econômica cria 

ambientes favoráveis para a emergência de partidos anti-establishment ou populistas, o autor 

aponta o contrário: para ele, quanto mais bem-sucedido for uma economia, maior será a 

probabilidade de surgir modos corporativistas de tomada de decisões, o que está diretamente 

relacionado ao já mencionado segundo fator.  

Em quarto lugar, Taggart (1996) argumenta que a “cartelização” do sistema 

partidário deve ser considerado. A “cartelização” é entendida como a “garantia de poder para 

um pequeno número de partidos por meio de cooperação [...] com base no encurtamento da 

‘distância política’ entre os partidos afetados” (TAGGART, 1996, p. 65). A cartelização 

seria necessária para conseguir atender a um maior número de demandas em um contexto de 

eleitores cada vez mais voláteis. Segundo o autor, quanto maior a cartelização em um país, 

maiores serão as possibilidades para os NPP. O último fator é estrutural, marcado por um 

sistema político aberto, cujo requisito mínimo é o uso do sistema proporcional nas eleições. 

Esse sistema permitiria um acesso mais fácil daqueles partidos menos tradicionais à arena 

política.  
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Abedi (2004) baseia sua pesquisa no trabalho de Taggart (1996), com algumas 

adaptações. O autor nota que o estudo de Taggart (1996) possui a limitação de não incluir 

análises com séries temporais, sendo específicos para determinados anos (como o nível de 

desenvolvimento do estado de bem-estar social e a força econômica), o que enfraqueceria as 

conclusões. Além disso, as condições apresentadas por Taggart (1996) não seriam as únicas 

variáveis explanatórias possíveis, e a escolha de casos focados somente na Europa 

desconsideraria importantes desenvolvimentos de partidos anti-establishment em países 

como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão.  

Em seu estudo, Abedi (2004) conclui que os partidos anti-establishment prosperam 

em um ambiente no qual os partidos tradicionais estão relativamente próximos 

ideologicamente e quando os vínculos partidários fracos tornam os eleitores disponíveis para 

os seus apelos. Além disso, esses partidos parecem se beneficiar dos conflitos entre os 

principais partidos no governo, especialmente em um ambiente caracterizado por 

desconfiança mútua entre os partidos da situação e a oposição, excluída. Quando 

historicamente há apoio a partidos anti-establishment, a probabilidade de sucesso eleitoral 

também tende a ser maior. Entretanto, como mencionado anteriormente, quando as variáveis 

são controladas, os efeitos do desemprego e da quantidade mínima de votos para garantir a 

representação no Parlamento desaparece, de modo que a situação econômica do país, bem 

como o sistema eleitoral não possuem peso relevante na determinação dos resultados das 

eleições (ABEDI, 2004).  

 Com base no que foi exposto, é possível sintetizar que as seguintes condições são 

frequentemente elencadas para explicar a emergência de partidos anti-establishment: 

condições econômicas (PIB per capita, desigualdade, inflação e desemprego), carisma, 

imigração, instabilidade política, sistema eleitoral, histórico, polarização política, entre 

outros. A extensa literatura aqui apresentada oferece valiosos insumos para selecionar as 

condições mais relevantes para a realização da análise qualitativo-comparada, uma vez que 

dada a limitada extensão dessa pesquisa, não será possível selecionar um grande número de 

condições causais. Uma vez que os elementos necessários para caracterizar um partido como 

anti-establishment, bem como as possíveis condições foram apresentadas, o próximo 

capítulo exporá o desenho do QCA, delimitando elementos como condições causais, número 

de casos e variáveis dicotomizadas.    
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Capítulo 2 – A Análise Qualitativo-Comparada (QCA) 

 O método QCA foi desenvolvido por Ragin (1987) e é uma  estratégia de pesquisa 

voltada para análise de grupos de tamanho pequeno ou médio. Este trabalho propõe a 

utilização do QCA para determinar qual a configuração (combinação específica de 

condições) que leva à emergência de partidos anti-establishment. A análise permitirá 

selecionar as condições que são necessárias (aquelas que sempre estão presentes quando o 

resultado ocorre) ou suficientes (quando o resultado sempre ocorre quando a variável está 

presente) para produzir o resultado de interesse (RAGIN; RIHOUX, 2009). Com isso, o 

QCA tem como principal objetivo conseguir compreender de modo aprofundado o fenômeno 

em diferentes casos, sem, contudo, perder o grau de generalização (RAGIN, 1987). 

 Para Ragin e Rihoux (2009), o QCA tem a vantagem de abranger os méritos 

observadas nas técnicas qualitativas (orientada por casos) e quantitativas (orientada por 

variáveis). Do lado qualitativo, cada caso individual é considerado como uma combinação 

complexa de fatores, que precisam ser compreendidos como um todo. O QCA possui, desse 

modo, uma abordagem holística. Além disso, o QCA permite traçar relações de causalidade, 

que abre espaço à análise de complexidade, chamado por Ragin e Rihoux (2009) de 

“causalidade conjuntural múltipla”. Assim, muito frequentemente há uma combinação (ou 

várias combinações diferentes) de condições causais relevantes que geram um determinado 

resultado. Dependendo do contexto, o resultado esperado pode ocorrer na presença ou na 

ausência de determinada condição. Vale ressaltar que, apesar de assumir a existência de 

relações de causalidade, o QCA rejeita qualquer forma de causalidade permanente (RAGIN, 

1987).   

 A seleção de casos e de variáveis deve ser baseada em um rico diálogo com a teoria. 

Quando um modelo de QCA é elaborado, as teorias existentes permitem a seleção de 

condições úteis a serem incluídos e ajudam a operacionalizá-las. A seleção de casos também 

se faz por meio do levantamento teórico, para que não só casos típicos ou importantes sejam 

selecionados, como também aqueles paradoxais ou contrários. Apesar de denotar um 

processo dedutivo, a escolha de variáveis e de casos também pode se dar por meio indutivo, 

selecionados a partir de determinado caso (BERG-SCHLOSSER et al., 2009).   

 A análise QCA pode ser de três tipos: análise crisp-set (csQCA), multi-value 

(mvQCA) ou fuzzy-set (fsQCA). Na crisp-set QCA as variáveis são dicotômicas (0 ou 1) e 

possui o objetivo de “simplificar estruturas complexas de dados em uma maneira lógica e 

holística” (RAGIN, 1987, p. viii). As combinações lógicas possíveis são dadas pela fórmula 
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2n, em que 𝑛  é o número de condições existentes. Assim, quanto maior o número de 

condições causais, maior será o número de combinações possíveis (RIHOUX; DE MEUR, 

2009). Os valores são sintetizados em uma “tabela-verdade”, que mostra a combinação de 

valores que as variáveis podem assumir (RIHOUX; DE MEUR, 2009). Com o uso da álgebra 

booleana, é possível gerar expressões minimizadas, a fim de alcançar explicações 

“parcimoniosas” (ou seja, a mais simples possível) para um certo fenômeno, sem contudo 

negligenciar a complexidade causal (BERG-SCHLOSSER et al., 2009). É necessário 

ressaltar, contudo, que a dicotomização de variáveis incorre na existência de muitas 

configurações contraditórias (ou seja, qualquer configuração em que o resultado não seja 

expressa por 0 ou 1), e na perda de informações valiosas para a análise (CRONQVIST; 

BERG-SCHLOSSER, 2009).  

 Para superar essa limitação, pode-se optar por utilizar a QCA multi-value (mvQCA). 

Assim como na csQCA, a mvQCA baseia-se na simplificação de dados, mas permite a 

atribuição de mais de dois valores para cada condição causal. Com o uso do mvQCA é 

possível introduzir um maior grau de complexidade para a análise, principalmente quando 

as condições selecionadas não se adequam à redução em apenas dois valores dicotômicos 

(CRONQVIST; BERG-SCHLOSSER, 2009). 

 Por fim, o fuzzy-set QCA (fsQCA) pode ser uma solução para os problemas 

derivados do uso das técnicas cs e mvQCA. Como afirma Ragin (2009), muitas das 

condições causais nas Ciências Sociais variam em nível ou intensidade, dificultando a 

atribuição de valores específicos. Para o autor, a fsQCA é uma poderosa ferramenta para 

calibrar a presença parcial dos casos utilizando valores entre 0 (não-presença total) e 1 

(presença total), de tal modo que a dicotomização é substituída por uma abordagem contínua. 

Assim, o uso deste tipo de QCA é ideal para análises demasiadamente complexas, com 

grande quantidade de casos e maior necessidade de preservar os detalhes dos dados 

propostos. 

 Este trabalho utilizará o método csQCA, com o objetivo de testar hipóteses ou teorias 

existentes, sobre as possíveis explicações para o fortalecimento de partidos anti-

establishment (BERG-SCHLOSSER et al., 2009). Assim, diante das numerosas explicações 

apresentadas no capítulo anterior, a QCA desenvolvida neste capítulo visará à confirmação 

ou à falseação das teorias existentes, por meio da identificação de configurações 

contraditórias. Caso haja muitas configurações contraditórias, será feita uma tentativa de 

reduzi-las por meio da introdução de uma nova condição causal, a revisão dos dados 
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selecionados, ou ainda, a exclusão de exceções (casos que apresentam resultado contrário à 

maioria dos países da mesma configuração, e que, por isso, merecem uma análise mais 

aprofundada por meio de um estudo de caso, por exemplo). As próximas seções se destinarão 

a explicar o processo de seleção de casos e de condições causais, com base no diálogo teórico 

já realizado.  

 

1. Seleção de casos 

 No presente trabalho será realizada uma análise qualitativo-comparativa com as 

eleições legislativas de 16 democracias parlamentares da Europa Ocidental, que têm 

população acima de um milhão de habitantes. Nesses países, o sistema de governo não é 

exclusivamente presidencial, de modo que os governos são dependentes do apoio de seus 

respectivos parlamentos (ABEDI, 2004). Os casos foram escolhidos por meio da base de 

dados ParlGov (DÖRING; MANOW, 2017), uma base que combina informações sobre 

cerca de 1500 partidos, 920 eleições e 1400 gabinetes parlamentares desde 1900. Para a 

análise, selecionaram-se as últimas eleições nacionais em cada país, realizadas entre 2013 e 

2017. Os casos estudados neste trabalho são eleições nacionais parlamentares, uma vez que 

seus resultados trazem consequências mais imediatas para o governo. Excluem-se, portanto, 

eleições para assembleias regionais ou Parlamento Europeu, por exemplo.    

 Para definir quais partidos são, de fato, anti-establishment, foi considerada a 

existência dos seguintes fatores, a partir das discussões realizadas no Capítulo 1: 

• Postura de desafio ao status quo em termos de questões políticas gerais, e se 

coloca como desafiador aos partidos que compõem o establishment (ABEDI, 

2004); 

• Perpetuação de uma doutrina de que existe uma alternativa (HARTLEB, 

2015); 

• Forte desejo de reformar as instituições políticas (HANLEY; SIKK, 2016); 

• Estratégias fortemente apelativas à população para chegar ao poder, e que 

asseveram a existência de uma divisão fundamental entre o povo e o governo. 

 A partir destes critérios, os partidos que poderiam ser considerados anti-

establishment foram separados minuciosamente, com o auxílio de bases de dados como o 
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European Election Database8e da literatura, como a lista de partidos anti-establishment 

disponibilizada por Abedi (2004). Os portais on-line dos partidos foram consultados para a 

verificação dos discursos, para confirmar a presença, ou não, de elementos anti-

establishment. Após identificados os partidos, a seleção de casos com outcome positivo 

(suceleit) ocorreu em três etapas:  

• Primeiramente, foram destacados aqueles partidos que obtiveram ao menos o 

terceiro maior número de cadeiras nas eleições legislativas nacionais; 

• Como a garantia do terceiro maior número de cadeiras não é necessariamente um 

demonstrativo de força, caso um partido tenha obtido a terceira colocação, será 

feita uma análise nos dois primeiros partidos. Caso o número de cadeiras obtidas 

por esses partidos for maior que 50% (limiar mínimo para a tomada de decisões 

na maioria dos países), mesmo que o partido anti-establishment tenha obtido ao 

menos a 3ª colocação, será considerado como um caso negativo, ou seja, com um 

outcome negativo (~suceleit)9.  

• Caso após as duas primeiras etapas o resultado ainda for negativo, far-se-á um 

último teste, verificando se algum partido anti-establishment (não 

necessariamente o terceiro mais votado) formou, ou não, uma coalizão com um 

dos dois primeiros partidos. Caso positivo, será atribuído resultado 1.  

 É importante ressaltar que todos os países analisados possuem partidos anti-

establishment, desde partidos pequenos sem representação no Parlamento até aqueles que 

possuem presença significativa (LOOMES, 2013). Além disso, os partidos anti-

establishment podem se tornar partidos mainstream ordinários ao adentrarem o poder, de 

modo que essas organizações tende a se “oligarquizar”, perpetuando práticas para a 

sobrevivência e manutenção do poder, como denota a lei de ferro das oligarquias de Michels  

(2001). Ainda assim, a perpetuação no poder por meio de um discurso anti-establishment é 

um objeto interessante de estudo, uma vez que mesmo no governo, tais partidos podem 

mobilizar campanhas com temas apelativos para os ainda não-eleitores para angariar mais 

votos (HARTLEB, 2015). 

                                                 
8 Alguns dos dados aplicados na análise são baseados em materiais do “European Election Database”. Os 

dados são coletados de fontes originais, preparados e disponibilizados pelo Norwegian Centre for Research 

Data (NSD).  O NSD não é responsável pela análise ou interpretações apresentadas na plataforma.  
9 Neste trabalho, a ausência do resultado esperado ou de quaisquer condições será identificado com um “~” 

antes da variável.  
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 A seguir, serão listados os casos de países em que pelo menos um partido anti-

establishment alcançou sucesso eleitoral. Após listados os casos positivos, os casos 

negativos também serão apresentados.  

Tabela 1: Partidos anti-establishment que obtiveram sucesso eleitoral 

Ano País Partido Cadeiras Pos. 

2013 Itália Movimento Cinco Estrelas (M5S) 108/617 

(17,5%) 

2º 

2015 Suíça Partido Popular Suíço10 (SVP) 65/200 

(32,5%) 

1º 

2015 Dinamarca Partido Popular Dinamarquês (DF) 37/179 

(20,7%) 

2º 

2015 Finlândia Partido dos Verdadeiros Finlandeses (PS)   38/200 

(19%) 

2º 

2015 Grécia Coligação da Esquerda Radical (Syriza) 149/300 

(49,6%) 

1º 

2017 Áustria Partido da Liberdade (FPÖ) 

(Coalizão com o Partido Popular Austríaco, 1º 

colocado) 

51/183 

(27,8%) 

3º 

2016 Espanha Cidadãos - Partido da Cidadania (Coligação 

com Partido Popular, 1º colocado); Podemos, 

3º colocado 

32/350 

(9,1%) 

4º 

2017 Países 

Baixos 

Partido da Liberdade (PVV) 33/150 

(22%) 

2º 

2017 França A República em Marcha! (LaREM) 308/577 

(53,37%) 

1º 

2017 Noruega Partido do Progresso (FrP) (Coalizão com 

Partido Conservador) 

27/169 

(15,9%) 

3º  

Fonte: Autora, com dados de Döring, Manow, Parl Gov (2017). 

 

Tabela 2: Casos negativos - Países com partidos anti-establishment que não atingiram 

no mínimo a terceira colocação nas eleições legislativas nacionais 

 

Ano País Partidos 

2014 Bélgica Interesse Flamengo (VB), Partido dos 

Trabalhadores da Bélgica (BWP) 

2014 Suécia Democratas Suecos (SD) 

                                                 
10 O Scheweizerische Volkspartei, ou Swiss People’s Party lidera o governo desde 1990. Apesar de fazer parte 

do mainstream, o partido permanece em parte radicalizado com discursos anti-establishment. Atualmente, é 

considerado um partido populista de direita radical (AKKERMAN; DE LANGE; ROODUIJN, 2016).  
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2015 Portugual Partido Democrático Republicano 

(PDR) 

2016 Irlanda Partido Republicano Sinn Féin 

2017 Alemanha Alternativa para a Alemanha (AfD), A 

Esquerda  

2017 Reino Unido Partido Unionista Democrático (DUP), 

Partido da Independência do Reino 

Unido (UKIP) 

Fonte: Autora, com dados de Döring, Manow, Parl Gov (2017). 

 

 Diante dos casos listados, observa-se que de 16 países, em pelo menos 10, um partido 

anti-establishment logrou no mínimo a terceira maior quantidade de cadeiras nos 

parlamentos nacionais, ou adentrou a coalizão governamental. É importante relembrar que 

em se tratando de partidos anti-establishment, considera-se o amplo espectro ideológico, 

sem distinção entre esquerda e direita. Uma vez que os casos foram selecionados, na próxima 

seção serão determinadas as condições causais de interesse para o trabalho e seus critérios 

de dicotomização.  

 

2. Condições causais e critérios de dicotomização 

Para o desenvolvimento da QCA, foram escolhidas cinco condições causais, de 

acordo com o diálogo teórico realizado. São elas: percepção da corrupção (HANLEY; SIKK, 

2016), desemprego (ABEDI, 2004; BURGESS; LEVITSKY, 2003; HANLEY; SIKK, 2016; 

LUENGO; MARÍN; FERNÁNDEZ-GARCÍA, 2016; MOLS; JETTEN, 2016), percepção 

dos cidadãos nacionais sobre imigração de indivíduos fora da União Europeia 

(INGLEHART; NORRIS, 2016), confiança no Parlamento Nacional (UČEŇ, 2007) e 

proporcionalidade do sistema eleitoral (ABEDI, 2004). O resultado  será identificado como 

sucesso eleitoral (SUCELEIT).  

Três das cinco condições causais selecionadas (nível de corrupção percebida, 

confiança no Parlamento nacional e percepção sobre a imigração) são baseadas em 

percepções dos indivíduos. Apesar de medidas de percepção não serem  objetivas ou 

fundamentadas em fatos, elas importam uma vez que os agentes justificam suas ações (mais 

particularmente seu voto) com base em suas percepções, impressões e visões 

(KAUFMANN; KRAAY; MASTRUZZI, 2007). Por fim, as percepções podem divergir 

substancialmente de fatos objetivos e dado que o comportamento nas eleições é geralmente 
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motivado por fatores subjetivos, preferiu-se escolher indicadores de percepção para esta 

parte da análise.  

 

2.1 Percepção da corrupção - PERCORR 

A primeira condição escolhida é o nível de corrupção percebida, dada a sua presença 

frequente nas definições sobre populismo e partidos anti-establishment. Bågenholm (2013) 

defende a existência de partidos “anticorrupção”, que advogam a luta contra a corrupção e 

ganham apoio popular ao propagar a ideia de honestidade, integridade e competência. Para 

Kaldor e Selchow (2013), há uma preocupação comum, sobretudo de grupos e indivíduos 

em relação à corrupção e a falha das elites, e a falta de participação efetiva da população. O 

sentimento anti-establishment também é provocado quando a elite política desvia recursos 

em benefício próprio, minando a confiança da população, conforme mencionado 

anteriormente por Heinrich (2017). Entretanto, Hooghe e Quintelier (2014) argumentam que 

quando há corrupção, a população fica desmobilizada, facilitando a permanência da elite 

política no poder. Apesar disso, este trabalho propõe a seguinte hipótese: 

 

H1: Um partido anti-establishment logrará sucesso eleitoral quando houver um alto 

nível de percepção da corrupção.  

 

 Os dados coletados serão provenientes da Transparência Internacional, que 

anualmente divulga os resultados sobre nível de corrupção percebida no setor público em 

176 países (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017a). Quantificar a corrupção pode 

ser complexo, uma vez que a corrupção pode assumir várias formas. O Índice de Corrupção 

Percebida (ICP) é criticada por não haver padronização sobre a dimensão a corrupção 

medida (que pode variar de pequenas fraudes a grandes desvios), gerando problemas de 

enviesamento (THOMPSON; SHAH, 2005). Mesmo assim, por refletir o nível de corrupção 

no setor público, entendido aqui como governo e suas unidades descentralizadas 

(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017b), far-se-á uso deste instrumento. 

 O ICP varia de 0 a 100, em que quanto mais próximo de 100, menos corrupção será 

percebida no país. Os dados escolhidos corresponderão ao ano anterior à eleição registrada 

no país. Apesar de a Transparência Internacional considerar um índice de 50 como bom 

limiar que divide países com ou sem problemas sérios de corrupção (BAREIS, 2011; 

COPPIER; PIGA, 2006; LEDENEVA, 2005), este trabalho utilizará o limiar de 69, pois 
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almeja capturar uma imagem mais ampla dos países afetados por corrupção.  Assim será 

atribuído 1 a todos os países que apresentaram ICP igual ou inferior a 69 nos respectivos 

anos anteriores às eleições, e 0, a todos aqueles cujo resultado for igual ou superior a 70.  

Tabela 3: Índice de Corrupção Percebida 

ANO PAÍS PERCORR 

2014 BEL 77 

2015 POR 63 

2016 IRL 75 

2017 GER 81 

2017 GBR 81 

2014 SWE 89 

2013 ITA 42 

2015 DEN 92 

2015 FIN 89 

2015 GRC 43 

2015 ESP 60 

2015 CHE 86 

2017 AUT 75 

2017 FRA 69 

2017 NDL 83 

2017 NOR 85 

Fonte: autora, com dados da Transparência Internacional (2017a) 

 

2.2 Níveis de desemprego - DESEMP 

A segunda condição causal escolhida é o nível de desemprego. A escolha se justifica 

pela elevada frequência com que o nível de desemprego é citado pela literatura como 

condição para explicar a emergência de partidos anti-establishment (HANLEY; SIKK, 

2016; JACKMAN; VOLPERT, 1996; KITSCHELT, 2002; VAN KESSEL, 2015). Desse 

modo, a seguinte hipótese é proposta:  

 

H2: Um alto nível de desemprego favorece a emergência de partidos anti-

establishment. 

 

Como o desemprego é um assunto politicamente sensível, optou-se por utilizá-lo 

como uma condição para a csQCA, em detrimento de outros possíveis indicadores 

econômicos como nível de crescimento econômico ou desigualdade de renda. Os países 

foram dicotomizados de acordo com dados do Banco Mundial (2017a). Para o presente 
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trabalho,  o limiar de 9,9% foi escolhido, de modo a separar países com desemprego de dois 

dígitos e aqueles que possuem nível de desemprego de um dígito. Desse modo, países com 

taxa de desemprego igual ou abaixo a 9,9% receberão 0 e países com nível acima desse 

limiar receberão 1. Não há, na literatura, uma definição sólida e amplamente utilizada do 

melhor limiar para os níveis de desemprego.    

 

Tabela 4: Nível de desemprego 

ANO PAÍS DESEMP 

2014 BEL 8,4 

2015 POR 13,9 

2016 IRL 9,4 

2017 GER 4,3 

2017 GBR 4,8 

2014 SWE 8,1 

2013 ITA 10,7 

2015 DEN 6,6 

2015 FIN 8,7 

2015 GRC 26,5 

2015 ESP 24,4 

2015 CHE 4,5 

2017 AUT 5,7 

2017 FRA 10 

2017 NDL 6,2 

2017 NOR 4,8 

Fonte: Autora, com dados do Banco Mundial (2017a) 

 

2.3 Confiança no parlamento nacional - DESCONF 

A terceira condição escolhida é confiança no parlamento nacional. A escolha se 

justifica pelo fato de que o Parlamento deve ser, em tese, central para o processo decisório, 

seja elaborando leis, definindo orçamento ou decidindo sobre políticas públicas 

(HOLMBERG; LINDBERG; SVENSSON, 2017). A confiança diminui os custos de 

transação, permitindo que os governos preencham lacunas existentes na sociedade para 

possibilitar a entrega de resultados aceitáveis para os cidadãos. Ao possuírem as suas 

demandas atendidas, o nível de satisfação da população aumenta, gerando apoio ao governo. 

Entretanto, quando isso não ocorre, o apoio político é minado, gerando movimentos em prol 

de novas forças políticas (EASTON, 1965). Propõe-se, desse modo, a seguinte hipótese: 
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H3 : A baixa confiança no Parlamento atrairá mais votos para partidos anti-

establishment. 

 

Para os países europeus, os dados foram coletados pelo Eurobarometer, disponível 

no portal da Comissão Europeia (EUROBAROMETER, 2017a). Três respostas são 

possíveis à pergunta “Em que medida você confia no parlamento nacional?”: “tendo a 

confiar”, “tendo a não confiar” e “não sei”. Caso mais da metade da população respondeu, 

no ano anterior à eleição, que tende a confiar ou a quantidade de pessoas que afirmaram 

confiar supera aquelas que não confiam, então será atribuído 0. Caso contrário, o país 

receberá 1. Para aqueles países não abrangidos pelo Eurobarometer, utilizou-se o World 

Values Survey (2010-2014), que explora as crenças e valores das pessoas em questões como 

defesa de igualdade de gênero, o papel da religião e a confiança nas instituições (WORLD 

VALUES SURVEY, 2015). Nessa pesquisa, a questão “Poderia me dizer o quanto você 

confia no Parlamento de seu país?” pode ser respondida com “confio muito”, “confio”, “não 

confio muito” e “não confio nada”. Para calibrar a dicotomização, somou-se a porcentagem 

de respostas positivas e as respostas negativas. Assim como no caso dos países europeus, 

caso mais da metade tenha respondido positivamente, o país receberá 0; caso contrário, 1. 

Os dados podem ser observados a seguir: 

  

Tabela 5: Confiança no Parlamento 

Ano País Confia  Não confia Outros 

2013 ITA 11% 82% 7% 

2014 SWE 29% 70% 2% 

2014 BEL 49% 49% 2% 

2015 POR 20% 76% 4% 

2015 CHE 82% 17% 1% 

2015 DEN 61% 34% 5% 

2015 FIN 61% 34% 5% 

2015 ESP 10% 84% 6% 

2015 GRC 14% 85% 1% 

2016 IRL 27% 65% 8% 

2017 GER 55% 39% 5% 

2017 GBR 37% 51% 12% 

2017 NOR 71% 28% 1% 

2017 AUT 49% 45% 6% 

2017 NLD 61% 35% 4% 

2017 FRA 19% 74% 7% 
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Fonte: Autora, com dados do Eurobarometer (2017), World Values Survey (2015) 

 

2.4 Percepções sobre a imigração - IMIGR 

Considerando a proposta de Inglehart e Norris (2016), de que há um sentimento de 

oposição ao multiculturalismo e cosmopolitismo, sobretudo na geração mais velha, 

composta majoritariamente por homens brancos e menos educados, seleciona-se a percepção 

sobre a imigração como a quarta condição para o QCA. O que se ressalta aqui é a “tese da 

reação adversa cultural”, como já explicado no capítulo anterior. Os votos anti-establishment 

são motivados, assim, pelo medo de perder o status outrora adquirido, gerando sentimentos 

xenófobos e contrários aos governos receptores de refugiados e solicitantes de asilo.  

 

H4 : Eleitores contrários à imigração tendem a apresentar maior tendência a votar 

em partidos anti-establishment. 

 

  Para a dicotomização de variáveis, foram utilizadas as respostas à seguinte pergunta 

realizada pelo Eurobarometer (2017b): “Como você vê a imigração de pessoas de fora da 

União Europeia?”. As respostas possíveis foram: “muito positiva”, “positiva”, “negativa” e 

“muito negativa” e “não sei”. Para a dicotomização somou-se a quantidade de respostas 

positivas, com a quantidade de respostas negativas. Assim, caso o país apresente uma 

tendência negativa à imigração, foi atribuído o número 1, enquanto uma tendência favorável 

recebeu 0.  

Para o caso da Noruega e da Suíça, que não estão abrangidos pela pesquisa do 

Eurobarometer, foram utilizadas pesquisas nacionais. Assim, na Noruega foi utilizada a 

pesquisa de Blom (2016), que indaga se o visto de residência para refugiados deveria se dar 

de forma mais fácil, mais difícil ou se deveria permanecer o mesmo. 33% dos entrevistados 

responderam que o processo deveria ser dificultado, 12% responderam que deveria ser mais 

fácil, enquanto 51% responderam que deveria continuar como é hoje. No caso da Noruega, 

como as respostas para a opção de dificultar a concessão de vistos de residência foram 

maiores que a de facilitar, foi atribuído o valor 1, e retirado da tabela de referência abaixo.  

 Na Suíça, por sua vez, considerou-se o resultado da pesquisa realizada pelo Centro 

Suíço de Expertise em Ciências Sociais (FORS), com base na opinião sobre o aumento ou 

diminuição de imigração (STAEHLI et al., 2014). Dentre as respostas possíveis (“aumentar 
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muito”, “aumentar pouco”, “permanecer como está”, “diminuir um pouco” e “diminuir 

muito”), a opção “permanecer como está” foi desconsiderada da análise.  

 

Tabela 6: Percepção sobre a imigração 

Ano País Muito positivo Positivo  Negativo Muito negativo Não sei 

2013 ITA 3% 15% 42% 33% 7% 

2014 SWE 23% 49% 17% 8% 3% 

2014 BEL 3% 27% 49% 18% 3% 

2015 POR 3% 39% 41% 9% 8% 

2015 CHE 0,7% 6,8% 31,8% 17,5% - 

2015 DEN 5% 25% 36% 26% 9% 

2015 FIN 3% 28% 40% 24% 5% 

2015 ESP 15% 37% 29% 9% 9% 

2015 GRC 4% 20% 43% 32% 1% 

2016 IRL 18% 38% 28% 10% 5% 

2017 GER 4% 47,8% 32,8% 8,4% 7% 

2017 GBR 12% 38% 27% 13% 10% 

2017 AUT 8% 33% 33% 20% 6% 

2017 NLD 5% 41% 38% 12% 3% 

2017 FRA 5% 30% 36% 22% 8% 

Fonte: Eurobarometer (2017), Staehli et al. (2014) 

 

2.5 Proporcionalidade do modelo de democracia - PROPOR 

  

A última condição causal verificada será o tipo de sistema eleitoral presente no 

modelo de democracia vigente no país analisado. Lijphart (2003) considera que em uma 

democracia de consenso, o sistema eleitoral empregado é o de representação proporcional, 

cujo principal objetivo é o de representar de modo proporcional tanto as minorias quanto as 

maiorias nas cadeiras parlamentares. No modelo majoritário de democracia, por sua vez, 

vencem os candidatos que obtêm o maior número de votos (maioria absoluta). Aqueles que 

votaram no candidato vencedor tornam-se representados, enquanto aqueles que nele não 

votaram passam a não possuir representante.  

 De acordo com Harmel e Robertson (1985), a natureza do sistema eleitoral de um 

país possui um papel importante em determinar as oportunidades de sucesso de novos 

partidos. Nesse sentido, Duverger (1954) argumenta que um sistema eleitoral de maioria 

simples, cuja votação ocorre em um único turno, tende a favorecer um ambiente bipartidário, 

enquanto um sistema eleitoral de maioria simples de dois turnos, ou um sistema proporcional 
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frequentemente leva ao multipartidarismo. Desse modo, seguindo Abedi (2004), sugere-se 

que:  

 

H5: Em um sistema eleitoral proporcional, os partidos anti-establishment têm mais 

chance de serem eleitos.   

 

Para o processo de dicotomização, será utilizada a classificação de 36 países proposta 

por Lijphart (2003), de acordo com a fórmula eleitoral de cada uma delas. O autor afirma 

que embora aparentemente a divisão entre sistemas de representação proporcional e sistemas 

de maioria simples pareça simples, é necessário considerar que dentro dessas duas categorias 

ainda existem subdivisões, como a adoção de fórmula de maioria simples ou absoluta, 

representação proporcional em listas, distritos mistos com fórmula proporcional, ou voto 

único transferível. Para adequar a classificação à análise crisp-set proposta neste trabalho, as 

subdivisões não serão consideradas. Aos países com fórmulas de maioria simples e maioria 

absoluta serão atribuídos o valor 0, enquanto aqueles com representação proporcional 

receberão o valor 1, mesmo que o sistema seja semiproporcional. Desse modo, obtemos a 

seguinte tabela:  

 

Tabela 7: Classificação dos países de acordo com a fórmula eleitoral 

País Fórmula eleitoral Dicotomização 

AUT Representação proporcional 1 

BEL Representação proporcional 1 

CHE Representação proporcional 1 

DEN Representação proporcional 1 

ESP Representação proporcional 1 

FIN Representação proporcional 1 

FRA Fórmulas de maioria simples e absoluta 0 

GBR Fórmulas de maioria simples e absoluta 0 

GER Representação proporcional 1 

GRC Representação proporcional 1 

IRL Representação proporcional 1 
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ITA Representação proporcional 1 

NDL Representação proporcional 1 

NOR Representação proporcional 1 

POR Representação proporcional 1 

SWE Representação proporcional 1 

Fonte: Autora, com dados de Lijphart (2003), Instituto para a Democracia e Asssistência Eleitoral 

[IDEA] (2017) 

 

 A Tabela 8 sintetiza as condições causais a serem trabalhadas na análise QCA e seus 

respectivos critérios de dicotomização. A construção da tabela-verdade e a minimização 

booleana serão realizadas no próximo capítulo.  

 

Tabela 8: Critérios de dicotomização 

Condição Critérios 

Percepção da Corrupção (PERCORR) 
0, se PERCORR > 69 

1, se PERCORR ≤ 69 

Desemprego (DESEMP) 
0, se DESEMP > 9,9 

1, se DESEMP ≤ 9,9 

Percepção sobre a imigração (IMIGR) 
0, se positivo 

1, se negativo 

Confiança no Parlamento Nacional (DESCONFPAR) 
0, se há confiança 

1, se não há confiança 

Proporcionalidade do Sistema Eleitoral (PROPOR) 
0, se majoritário 

1, se proporcional 

Fonte: autora 

Por fim, a tabela a seguir sumariza os dados utilizados nesta análise.  

 

Tabela 9: Dados Compilados 

ANO PAÍS PERCORR DESEMP DESCONF IMIGR PROPOR SUCELEIT 

2014 BEL 0 0 1 1 1 0 

2015 POR 1 1 1 1 1 0 

2016 IRL 0 0 1 0 1 0 

2017 GER 0 0 0 1 1 0 

2017 GBR 0 0 1 0 0 0 

2014 SWE 0 0 0 0 1 0 

2013 ITA 1 1 1 1 1 1 

2015 DEN 0 0 0 1 1 1 

2015 FIN 0 0 0 1 1 1 
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2015 GRC 1 1 1 1 1 1 

2015 ESP 1 1 1 1 1 1 

2015 CHE 0 0 0 1 1 1 

2017 AUT 0 0 0 1 1 1 

2017 FRA 1 1 1 1 0 1 

2017 NDL 0 0 1 1 1 1 

2017 NOR 0 0 0 1 1 1 

 
Fontes: autora, com dados da Transparência Internacional (2017a), Banco Mundial (2017a), Eurobarometer 

(2017a), World Values Survey (2015), Eurobarometer (2017b), Blom (2016), Staehli et al. (2014), Lijphart 

(2003) e Institute para a Democracia e Assistência Eleitoral [IDEA] (2017) 
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Capítulo 3 – Resultados da análise QCA utilizando o Tool for Small-N Analysis 

(TOSMANA) e o fsQCA 2.5 

1. Construção da tabela-verdade 

 

Após a definição das condições causais e dicotomização das variáveis, procede-se, 

finalmente, para a análise QCA crisp-set. Para o presente trabalho, foi utilizado o software 

TOSMANA (LASSE, 2016) e fsQCA 2.5 (RAGIN; DAVEY, 2016). Em um primeiro 

momento, monta-se a tabela com a síntese das condições dicotomizadas, bem como o 

resultado (SUCELEIT), como pode-se observar abaixo.  Os dados brutos são 

transformados, então, em uma tabela verdade, ou uma “tabela de configurações (RIHOUX; 

DE MEUR, 2009). Como são cinco condições causais ao todo, um universo de 32 

configurações é possível (2n = 25). Após a execução do csQCA no TOSMANA, obteve-se as 

seguintes sete configurações possíveis e existentes:  

Tabela 10: Tabela-verdade 

PERCORR DESEMP DESCONF IMIGR PROPOR SUCELEIT CASEID 

0 0 0 0 1 0 GER, SWE 

0 0 0 1 1 1 DEN, FIN, CHE, AUT, 

NOR 

0 0 1 0 0 0 GBR 

0 0 1 0 1 0 IRL 

0 0 1 1 1 C BEL (0), NDL (1) 

1 1 1 1 0 1 FRA 

1 1 1 1 1 C POR (0), ITA (1), GRC 

(1), ESP (1) 

Fonte: Autora, com auxílio do software TOSMANA (LASSE, 2016). 

 

Nota-se que há duas configurações contraditórias (identificadas pela letra C), que 

correspondem a seis casos de 16. Uma vez que o QCA é um método orientado por casos, é 

necessário ressaltar que cada caso importa, o que torna a existência de contradições 

problemática. Desse modo, como argumentam Rihoux e De Meur (2009) é necessário 

resolver essas contradições antes de prosseguir para a minimização booleana.  

 É possível solucionar as contradições usando algumas estratégias, tais como: (i) a 

adição de mais uma condição causal; (ii) a substituição de alguma condição; (iii) a 

redefinição dos limiares de dicotomização;  (iv) a reconsideração da variável de resultado; 

(v) reavaliação dos casos dentro de uma população; (vi) recodificação das contradições ou; 
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(vii) utilização de um critério de frequência para orientar o resultado (RIHOUX; DE MEUR, 

2009). 

 A adição de mais uma condição causal no modelo proposto por este trabalho não é 

ideal, uma vez que o desenho do QCA já possui um número elevado de condições causais. 

Ao utilizar esta estratégia, corre-se o risco de incorrer em uma “diversidade limitada”, 

individualizando explicações e perdendo o grau de parcimônia característico de uma análise 

qualitativo-comparada (BERG-SCHLOSSER; DE MEUR, 2009).  

 Na primeira contradição, observa-se que Bélgica e Países Baixos, apesar de serem 

países vizinhos e compartilharem as mesmas características (baixa corrupção percebida, 

baixo nível de desemprego, desconfiança no Parlamento, percepção negativa sobre a 

imigração e sistema eleitoral proporcional), apresentam resultados diferentes: enquanto na 

Bélgica não houve sucesso eleitoral de um partido anti-establishment, o mesmo não ocorreu 

nos Países Baixos. Como já mencionado, em uma análise qualitativo-comparada cada caso 

importa. A configuração apresenta uma consistência de 50% (um caso positivo e um caso 

negativo), abaixo do limiar desejável de 75%. Por isso, optou-se por excluí-los do conjunto 

de dados, para que, em uma futura oportunidade, os dois países possam ser analisados 

isoladamente. Por se tratar de países semelhantes, possivelmente seria adequado estudá-los 

por meio de uma comparação pela semelhança, porém com resultados diferentes (Most 

Similar System Design-MSSD). Este tipo de estratégia de comparação permite neutralizar 

algumas diferenças enquanto destaca outras, ao manter constante variáveis comuns e variar 

as variáveis independentes chave e a variável dependente (LANDMAN, 2008). 

 Já na última configuração, percebe-se que Portugal é o único país que provoca a 

contradição dentro da configuração. Apesar de possuir alto nível de desemprego e de uma 

percepção negativa sobre a imigração, partidos anti-establishment não conseguem prosperar 

no país. Mesmo um partido que poderia ser enquadrado nesta categoria por seu viés 

eurocético e anticapitalista, o Bloco de Esquerda (BE), adota posições flexíveis e compõe o 

governo de minoria do Partido Socialista (PS). Parte desse resultado pode ser explicado pelo 

histórico de emigração e imigração do país, o que pode ter contribuído para a formação de 

uma sociedade mais tolerante e cosmopolita (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT 

[EIU], 2017). Como a consistência dessa configuração é de 75% (três casos positivos de 

quatro casos observados), apenas Portugal será retirado deste conjunto. Assim, o país merece 

um estudo de caso futuro, para que se possa identificar o porquê de somente este país, em 

uma configuração majoritariamente positiva, não ter apresentado o resultado esperado. 
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Feitas as considerações, os três países (Bélgica, Países Baixos e Portugal) serão retirados de 

análise, obtendo-se, desse modo, a seguinte tabela-verdade:  

Tabela 11: Tabela-verdade sem contradições 

PERCORR DESEMP DESCONF IMIGR PROPOR SUCELEIT CASEID 

0 0 0 0 1 0 GER, SWE 

0 0 0 1 1 1 DEN, FIN, CHE, AUT, 

NOR 

0 0 1 0 0 0 GBR 

0 0 1 0 1 0 IRL 

1 1 1 1 0 1 FRA 

1 1 1 1 1 1 ITA, GRC, ES 

Fonte: Autora, com auxílio do software TOSMANA (LASSE, 2016). 

 

2.  Minimizações booleanas 

 

Uma fase crucial para uma análise qualitativo-comparada do tipo crisp-set é a 

minimização booleana, que possibilitará conectar cada caso a uma fórmula mínima. Para 

isso, é necessário que o processo de minimização seja realizado tanto para configurações [1], 

como para configurações [0], sem remanescentes lógicos (RIHOUX; DE MEUR, 2009).  

 

2.1 Minimização booleana para configurações do tipo [1] (sem remanescentes 

lógicos) 

 

Ao configurar o software fsQCA 2.5 para realizar a minimização booleana para 

configurações do tipo 1, ou seja, naquelas em que o resultado é observado, obteve-se o 

seguinte resultado: 

 As expressões11 obtidas pela minimização booleana  

 

imigr*desemp*desconf*percorr  suceleit 

(ITA, GRC, ESP, FRA) 

 

 ou 

 

imigr*propor*~desemp*~desconf*~percorr  suceleit 

(DEN, FIN, CHE, AUT, NOR) 

 

 podem ser simplificadas em:  

                                                 
11 Na lógica booleana, a negação é representada pelo til (~) antes da condição causal. Ou seja, quando a notação 

vem representada por ~A ou ~B, significa afirmar que as condições A ou B não estão presentes.  

Além disso, o asterisco (*) na notação equivale a “E”, enquanto o sinal de adição (+) equivale a “OU”. 
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imigr*    

 

Em outras palavras, uma percepção negativa da 

imigração está presente em ambas as expressões, de modo que esta se torna condição 

necessária para determinar o resultado esperado. Na primeira expressão, além da percepção 

negativa da imigração, um alto nível de desemprego, desconfiança no Parlamento e alta 

percepção da corrupção são condições necessária para o sucesso eleitoral de partidos anti-

establishment em países como Itália, Grécia, Espanha e na França.  

Na segunda expressão, por sua vez, o sucesso eleitoral de tais partidos na Dinamarca, 

Finlândia, Suíça e Áustria dependem de uma percepção negativa sobre a imigração e sistema 

eleitoral proporcional. Diferentemente da primeira expressão, nesses países os partidos 

podem lograr êxito mesmo em condições com baixo nível de desemprego, confiança no 

Parlamento e baixo nível de percepção da corrupção.  

 

2.2 Minimização booleana para configurações do tipo [0] (sem remanescentes 

lógicos) 

 

Realizando-se a minimização booleana para as configurações em que o resultado foi 

0, o seguinte resultado foi encontrado:  

 

~imigr*propor*~desemp*~percorr  ~suceleit 

(IRL, GER, SWE) 

ou 

~imigr*~desemp*desconf*~percorr  ~suceleit 

(IRL, GBR) 

Assim como nos casos em que o resultado foi positivo, as duas expressões podem ser 

simplificadas em:  

 

~imigr*~percorr*~desemp  

 

 

 Como se pode observar na expressão, para todos os casos negativos estudados (Reino 

Unido, Irlanda, Alemanha, Suécia e Noruega), a reação à imigração foi positiva, assim como 

desemp*conf*percorr 

propor*~desemp*~desconf*~percorr  suceleit 

propor 

desconf  ~suceleit 
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um quadro de baixo desemprego e baixo nível de corrupção. O que os diferenciou foi, 

basicamente, a diferença no sistema eleitoral e o nível de confiança no Parlamento.  

 Uma segunda opção possível na fase de minimizações booleanas seria a inclusão de 

remanescentes lógicos, ou seja, as configurações existentes, porém sem casos observados. 

No diagrama de Venn abaixo, todas as áreas não hachuradas correspondem a espaços que 

poderiam ser ocupados, caso existissem países com essa configuração.  

 

Figura 1: Diagrama de Venn (sem contradições) 

 

Fonte: Autora, com auxílio do software TOSMANA (LASSE, 2016). 

 

 O uso de remanescentes lógicos é útil em casos onde há um problema de “diversidade 

limitada”, quando um QCA abrange uma quantidade relativamente alta de condições causais 

e as explicações tendem a se tornar individualizadas. Nesse contexto, os remanescentes 

lógicos possibilitam simplificar as expressões e realizar inferências, ação fundamental para 

uma análise científica (DE MEUR; RIHOUX; YAMASAKI, 2009). Entretanto, a 

minimização com remanescentes lógicos é um processo que requer cautela, uma vez que 

inclui ao resultado casos não-empíricos, recorrendo a um exercício imaginativo de 
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contrafactuais, em que muitas vezes os remanescentes não podem ocorrer no mundo real 

(MARKOFF, 1990; ROMME, 1995). 

 O presente trabalho não realizará minimizações com remanescentes lógicos, uma vez 

que, como se pode observar pelo diagrama de Venn acima, a distribuição de casos é 

demasiadamente disforme e indefinida. Uma solução seria simplesmente atribuir um 

resultado positivo a todas as possíveis configurações em que as condições causais de valor 

1 superassem aquelas de valor 0, e vice-versa. Entretanto, ao proceder dessa maneira, corre-

se o risco de atribuir valores equivocados. Por exemplo, a configuração que abrange 

Dinamarca, Finlândia, Suíça e Áustria, que possuem resultado 1, como já mencionado, é 

marcada pela presença de percepção negativa sobre a imigração e sistema proporcional. A 

única condição que os diferencia em relação a países como Alemanha, Suécia e Noruega, 

que não observaram o sucesso eleitoral de partidos anti-establishment é a percepção sobre a 

imigração, que nesse caso, é positiva. Uma vez que há apenas uma condição distinta que 

leva a resultados opostos, como inferir corretamente quais possíveis configurações poderiam 

levar a um resultado positivo ou negativo? Portanto, para não incorrer neste equívoco, optou-

se por não utilizar os remanescentes lógicos.  

Uma vez que a parte computacional do QCA (com o uso do software) foi concluída, 

resta agora a etapa fundamental de interpretação. Desse modo, o próximo capítulo realizará, 

por fim, uma breve análise dos resultados alcançados na minimização booleana, para assim 

confirmar ou refutar as hipóteses propostas, bem como propor, se existir, uma explicação 

geral para o fenômeno observado. 
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Considerações finais 

 O fortalecimento de partidos anti-establishment nas eleições é uma tendência 

observada em diferentes regiões do mundo, em países que não necessariamente 

compartilham as mesmas características. Mesmo que cada caso apresente suas próprias 

particularidades, é possível identificar condições relevantes na literatura e testá-las à luz de 

casos concretos. Nos países da Europa Ocidental, as expressões geradas pelas minimizações 

booleanas no capítulo anterior mostram que para todos os casos observados, a presença ou 

não de uma percepção negativa sobre a imigração é um fator fundamental que determina os 

rumos da eleição em um país. Outros fatores analisados, como nível de desemprego e 

percepção da corrupção também podem apresentar poder explicativo, sobretudo em países 

que não apresentaram o resultado esperado, como Irlanda, Noruega, Suécia, Alemanha e 

Reino Unido. Estes dois fatores, contudo, não são condições suficientes para explicar o 

resultado, uma vez que nos casos em que houve sucesso eleitoral de partidos anti-

establishment, pode-se observar tanto a ausência como a presença dessas condições. 

A percepção sobre a imigração como condição necessária para a emergência de 

partidos anti-establishment é um resultado esperado, especialmente quando a análise foca 

em países da Europa Ocidental. Desde 2015, pela primeira vez desde a Segunda Guerra 

Mundial, a Europa observou uma intensa imigração em massa. Milhões de pessoas, 

especialmente de países como Síria, Iraque e Afeganistão, dirigiram-se à Europa em busca 

de asilo e proteção (EUROPEAN COMMISSION, 2016). Ao mesmo tempo, a política de 

asilo europeia era desenhada apenas para receber um pequeno número de migrantes, sem 

conseguir gerar uma resposta rápida para lidar com o crescente número de refugiados e 

solicitantes de asilo no país (UPADHYAY, 2016).  

 Com isso, é possível retomar o argumento de Inglehart e Norris (2016), de que o voto 

em partidos anti-establishment poderia ser explicado pelo descontentamento de uma parcela 

da população mais velha composta por homens brancos e menos educados, que veem no  

cosmopolitismo e no multiculturalismo uma ameaça aos traços e identidades de seu país. 

Nesse contexto, os partidos anti-establishment, sobretudo aqueles que possuem um viés 

fortemente anti-imigratório colocam a questão no centro dos seus programas de governo, 

suprindo uma lacuna deixada pelo “politicamente correto”, assim definido por Grjebine 
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(2009). Para ele, quando o debate político é concentrado no “politicamente correto”, como 

por exemplo, a aceitação de imigrantes, aqueles que se opõem ao tema têm poucos incentivos 

para expressarem suas opiniões. No entanto, a partir do momento em que um partido ou uma 

figura política passa a se opor à questão, as vozes contrárias à opinião dominante se 

fortalecem, levando à disseminação de discursos anti-imigratórios. 

Todas os fatores pressupostos estão presentes em pelo menos três casos: Itália, Grécia 

e Espanha. Nesses países, a emergência de países anti-establishment se deu em condições 

de alto nível de desemprego, percepção negativa sobre a imigração, alto nível de percepção 

da corrupção, baixa confiança no Parlamento nacional e sistema eleitoral proporcional. Os 

três países desta configuração fazem parte do PIIGS – grupo formado por Portugal, Itália, 

Irlanda, Grécia e Espanha – países fortemente afetados pela crise financeira mundial de 

2008, com grande dificuldade de honrar suas dívidas (MOREIRA, 2010). Ao analisar os 

principais partidos anti-establishment desses países (SYRIZA, na Grécia, Movimento Cinco 

Estrelas, na Itália, e Podemos, na Espanha), percebe-se também uma semelhança entre eles, 

uma vez que todos eles tentam combater o establishment econômico consequente da crise.  

O Movimento Cinco Estrelas (M5S), na Itália, é um partido liderado por um 

comediante e ativista político Beppe Grillo sendo, portanto, um outsider, ou “forasteiro” na 

concepção de Barr (2009). O partido critica a corrupção dos partidos políticos do mainstream 

e sua falta de habilidade em gerenciar a economia nacional, o que é visto como uma das 

causas para os graves impactos da crise financeira sofrida pela Itália. O ataque à elite é clara 

no discurso do partido, que traça uma linha divisória entre a “moral do povo ordinário, não-

corrompido pelo poder” e a elite” (BORDIGNON; CECCARINI, 2013, p. 435; MILANI, 

2014; VAN KESSEL, 2015). Assim como o M5S, a Coalizão para a Esquerda Radical 

(SYRIZA), na Grécia, também direciona seu discurso à cisão que existe entre o povo sem 

privilégios e a elite capitalista e corrupta. Além disso, o partido reprova fortemente a política 

de austeridade imposta ao país (PAPPAS, 2014; STAVRAKAKIS; KATSAMBEKIS, 

2014). Por fim, o Podemos na Espanha é considerado a contraparte do SYRIZA, e sua 

emergência também pode ser associada à situação econômica do país, como continuação do 

movimento antiausteridade “Indignados”. Além disso, o partido denuncia a corrupção dos 

representantes anteriormente eleitos e demandam maior justiça social e redução da 

desigualdade socioeconômica (NEZ, 2017).  

É interessante notar que, apesar de esses países terem apresentado percepção negativa 

sobre a imigração, os partidos vencedores da Espanha e da Grécia apresentam discursos que 
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tendem à sua aceitação. Na Grécia, o SYRIZA afirma que o intenso fluxo de migrantes 

(inclusive refugiados) é resultado da globalização neoliberal e capitalista que produz vítimas 

de conflitos (NESTORAS, 2015)12. Já na Espanha, mesmo que o sentimento anti-imigração 

tenha aumentado ainda que menor que a média europeia, os sentimentos nacionalistas e 

xenófobos não prosperaram, dada à fraqueza da identidade nacional espanhola 

(GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ, 2017).   

Outra configuração que merece destaque é aquela formada pela Dinamarca, Suíça, 

Noruega, Áustria e Finlândia. Ao contrário dos países citados no parágrafo anterior, nestes, 

as duas únicas condições confirmadas se referem à percepção negativa sobre a imigração e 

ao sistema proporcional. Esses países não possuem alto nível de desemprego, alta percepção 

da corrupção e tampouco desconfiança no Parlamento. Novamente, a opinião pública sobre 

a imigração acaba apresentando um peso fundamental para a definição dos resultados. 

É interessante notar que nessa configuração, três dos cinco casos integram o chamado 

“Sistema Nórdico de Bem-Estar Social”, sustentado por uma forte confiança social oriunda 

da alta homogeneidade étnica e cultural (ALESINA; ANGELETOS, 2005; DELHEY; 

NEWTON, 2005). Tal sistema – caracterizado pela robustez do setor público no 

fornecimento de serviços básicos como saúde e educação, alto investimento em capital 

humano e fortes instituições trabalhistas – é baseado em uma alta carga tributária 

progressiva, que garante o acesso universal aos serviços públicos por todos, inclusive 

estrangeiros (ANDERSEN, 2007). 

 Para além de questões identitárias, Djuve (2016)  afirma que a chegada de indivíduos 

aumenta dramaticamente os gastos governamentais nesses países, tanto direta, alocados às 

despesas com a burocracia necessária para a imigração, quanto indiretamente, para assegurar 

serviços de saúde e educação gratuitos (que caracterizam o sistema universalista nórdico). 

Ademais, para que não seja necessário aumentar a carga tributária, já alta nesses países, seria 

necessário integrar os imigrantes ao mercado de trabalho de tal forma que, eles pudessem 

contribuir com as receitas estatais. Nos fatores elencados por Kymlicka (2012), este se 

adequaria ao último fator, relativo às contribuições econômicas dos refugiados e solicitantes 

de asilo, com um esforço de boa-fé para se integrar à sociedade.  

                                                 
12 Ainda assim, a Grécia também viu a emergência do partido Aurora Dourada, que possui um discurso 

claramente nacionalista e xenófobo, de que “a Grécia pertence aos Gregos”. O partido conseguiu, em 2015, 

7% dos votos, alcançando a terceira posição (SMITH, 2015).  
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  Para Grødem (2016), porém, as políticas de inclusão de migrantes logo após a sua 

chegada evitam o colapso do sistema de bem-estar social do país.  O universalismo nórdico 

permite que os estrangeiros recebam as qualificações necessárias para ingressar ao mercado 

de trabalho e os mesmos benefícios atribuídos aos nacionais, de modo a manter o alto nível 

de participação no mercado de trabalho. Em relação ao argumento de que as diferenças 

étnicas ou religiosas desestabilizam o sistema de bem-estar social, a autora demonstra que, 

apesar de a afirmação ser plausível, as evidências empíricas são fracas para sustentá-la.  

Apesar da falta de evidências empíricas, a quebra de uma “unidade nacional” e o alto 

impacto econômico supostamente causado pela chegada de imigrantes e refugiados são 

argumentos frequentemente utilizados por partidos de viés anti-imigração, como o Partido 

Popular Dinamarquês (DPP), Partido do Progresso (FrP), na Noruega, e o Partido dos 

Finlandeses (PS). Os demais partidos dos países não-nórdicos, como o Partido da Liberdade 

da Áustria (FPÖ) e o Partido Popular Suíço (SVP) também se opõem fortemente à imigração.  

 Por fim, vale ressaltar que mesmo em países que apresentaram resultado 0 (Irlanda, 

Alemanha, Suécia e Reino Unido), o fortalecimento de partidos anti-establishment é um 

fenômeno que pode ser observado. É o caso da Alternativa para a Alemanha (AfD), do 

Partido dos Democratas Suecos (SD) e do Sinn Féin (RSF), na Irlanda do Norte, que, apesar 

de não terem entrado na coalizão governamental, conquistaram o terceiro maior número de 

cadeiras nas últimas eleições. Apenas o Partido de Independência do Reino Unido (UKIP) 

não recebeu cadeiras no Parlamento, embora tenha recebido o quinto maior número de votos 

(1,8%). Tal fato mostra que o sistema eleitoral de maioria simples em uma única votação 

(também conhecido como First Past the Post)  adotado no país “pune” os partidos menores, 

uma vez que nesse sistema, o candidato com o maior número de votos ganha a eleição, 

mesmo que a maioria dos eleitores não tenha votado nele. Assim, esse sistema favorece o 

bipartidarismo em detrimento do multipartidarismo, dificultando a ascensão de partidos 

menores (DUNLEAVY, 2005).  

O uso de uma csQCA tem como vantagem organizar logicamente os dados de modo 

a permitir visualizar facilmente o pertencimento ou não de determinados casos nas diversas 

configurações possíveis. Com isso, como já mencionado no capítulo 2, é possível realizar 

uma “generalização modesta”, formulando proposições viáveis de serem aplicadas em outros 

casos semelhantes, desde que haja devida cautela (RAGIN; RIHOUX, 2009). A 

dicotomização de variáveis, característica inerente de uma análise do tipo crisp-set pode, 

entretanto, desconsiderar as nuances existentes dentro de uma variável, não refletindo 
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fielmente a realidade. Neste estudo, por exemplo, a proporcionalidade do sistema eleitoral, 

nível de desemprego e nível de corrupção percebida se enquadram em variáveis que não 

necessariamente se manifestam de forma binária, de modo que a csQCA não conseguiria 

capturar as diferentes intensidades dessas condições.  

Para um estudo futuro, uma QCA do tipo fuzzy-set poderia ser aplicada para testar os 

resultados gerados por esta análise. A fsQCA consegue abarcar melhor análises com um N 

maior, o que, possivelmente, contribuiria para aumentar o escopo das generalizações em 

direção a uma teoria ainda mais ampla. Além disso, o problema das contradições, normal em 

uma análise crisp-set, poderia ser resolvida com uma análise do tipo fuzzy, evitando, assim, 

a exclusão de casos para poder eliminá-las. 
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