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1. Introdução 

 

  O processo de constituição e estabelecimento do regime democrático em países 

latino americanos nas últimas décadas vem suscitando inúmeras pesquisas, 

principalmente no que diz respeito à Ciência Política. Aspectos atinentes à cultura 

política que são os motes deste trabalho, também são temas de pesquisas em ascensão 

na América Latina, primeiro devido ao processo de democratização, como já 

apontamos, e segundo, devido ao acesso aos bancos de dados de diversos surveys de 
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opinião pública que vem sendo aplicados na região. Neste sentido, o LatinoBarometro1, 

assim como o CSES2, vêm se mostrando fundamentais enquanto fontes de dados para 

pesquisas que tratam, dentre outros temas, dos que abordaremos a seguir.  

Neste trabalho, ao consideramos que tanto a Argentina quanto o Brasil, vivem 

em regime democrático há cerca de três décadas, buscaremos responder à seguinte 

questão: o desempenho do governo interferiu no grau de satisfação com a democracia e 

no grau de confiança nas instituições? Neste caso, pretendemos respondê-la tendo como 

foco as primeiras gestões do Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva no Brasil, e da 

Presidente Cristina Kirchner da Argentina. 

Neste sentido, lançaremos mão dos bancos de dados do LatinoBarometro 

aplicados no Brasil em 2006, e na Argentina em 2009. E ancorados pela literatura 

(Muller e Seligson, 1994; Rennó, 2001; Lopes 2004), que postula que a estabilidade 

democrática gera a cultura democrática e não o contrário. Partimos do pressuposto de 

que: 1) a maior aprovação da gestão tenderia a aumentar a satisfação com a democracia; 

2) a maior aprovação da gestão tenderia a aumentar a confiança institucional.  

Deste modo, o trabalho está dividido em três partes, além desta introdução e da 

conclusão. No item a seguir, ao abordamos a Cultura Política teceremos uma breve 

exposição de textos que tratam deste tema. Buscaremos explicitar primeiramente o 

aporte teórico presente na obra de Gabriel Almond e Sidney Verba (1963), uma vez que 

existe um consenso na Ciência Política de que este escrito tornou-se um marco para esta 

linha de pesquisa. Ainda nesta parte, segue-se uma breve exposição da abordagem 

culturalista presente em Putnam (2006), ao analisar o caso da Itália, e uma exposição 

dos avanços das pesquisas que relacionam cultura política e confiança nas instituições 

na America Latina (Muller e Seligson, 1994; Rennó, 2001; Lopes 2004). 

Na terceira parte do trabalho apresentaremos o contexto da primeira gestão do 

governo Lula no Brasil e do primeiro governo Cristina Kirchner na Argentina. Por fim, 

dedicamos a quarta parte às análises dos dados, seguida da conclusão. 

 

 

 

                                                      
1  O LatinoBarômetro trata-se de uma pesquisa de opinião publica anual, organizada por uma ONG sem fins lucrativos, 

com aplicação de aproximadamente 19.000 questionários em 18 países da América Latina. O banco de dados de 
1996 a 2011 esta disponível em <<http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp>> 

2 Estudo comparado de Sistemas eleitorais - CSES 
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2. Cultura política: Satisfação e Confiança  

 

Ao abordamos a Cultura Política em nossa pesquisa buscaremos explicitar 

primeiramente o aporte teórico presente na obra de Gabriel Almond e Sidney Verba 

(1963). Segundo Fuks, Perissinotto e Ribeiro (2003), o pioneirismo deste trabalho 

consistia na tentativa de instituir um “elo explicativo entre, de um lado, as atitudes e 

motivações subjetivas dos atores sociais e, de outro, a sua conduta política e seus efeitos 

sobre o funcionamento das instituições democráticas” (idem, pg. 125). 

Almond e Verba (1963), ao investigarem os Estados Unidos, Reino Unido, 

Alemanha e México ao final dos anos 1950, buscaram mensurar quais eram as 

condições para se estabelecer a democracia e o sistema democrático. Para tanto, ambos 

partem da premissa de que a Cultura Política seria um “conjunto de atitudes, normas, 

crenças, mais ou menos largamente partilhadas pelos membros de uma determinada 

unidade social e tendo como objeto fenômenos políticos” (Bobbio, 2000. p. 306). Deste 

modo, a cultura política seria definida pelos autores como um conjunto de orientações 

políticas que dizem respeito ao sistema político e ao papel do indivíduo nele inserido, 

sendo, portanto, o sistema político internalizado pelos indivíduos, em suas cognições, 

sentimentos e avaliações (Almond e Verba, 1963, pp.12 a 13)3. 

A cultura cívica é concebida por Almond e Verba (idem. p.8), como advinda da 

cultura pluralista4, sendo esta definida por Bobbio et al. (2000) como: 

“[...] a concepção que propõe como modelo a sociedade composta de vários 

grupos ou centros de poder, mesmo que em conflito entre si, aos quais é 

atribuída a função de limitar, controlar e contrastar, até o ponto de eliminar o 

centro do poder dominante, historicamente identificado com o Estado. Como 

tal o Pluralismo é uma das correntes do pensamento político que sempre se 

opuseram e continuam a opor-se à tendência de concentração e unificação do 

poder, própria da formação do Estado moderno (Idem, p. 928). 

 

Ao analisarem a estabilidade democrática nos cinco países citados, ambos os 

autores se dedicaram a verificar comparativamente, a partir das diferenças culturais e 

                                                      
3 "[…] the specifically political orientations -- attitudes towards the political system and its various parts, 
and attitudes toward the role of the self in the system" (Almond e Verba, 1963. p.13) 
4 “[…] The civic culture is pluralistic, and “based on communication and persuasion, a culture of 
consensus and diversity, a culture that permits change but moderates it” (idem, p. 8). 
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políticas, o quanto estas diferenças influenciavam seus respectivos sistemas políticos, e 

o quanto ainda estariam inseridas nos diferentes tipos de regimes políticos. Para a esta 

análise, os autores adotaram a metodologia de aplicação de survey e elaboraram uma 

tipologia que contempla três tipos de cultura cívica: 1) paroquial – aquela que possui 

estruturas políticas tradicionais e se caracteriza pela deficiência na clareza dos papéis 

políticos; 2) súdita – aquela onde as estruturas políticas são autoritárias e centralizadas 

e, 3) participante – aquela em que a estrutura é democrática. Para apoiar a tipologia 

desenvolvida os autores ainda criaram três tipos distintos de orientação: 1) cognitiva – 

aferida pelo grau de conhecimento e crença no sistema político; 2) afetiva – aferida 

pelos sentimentos e emoções em relação ao sistema político e, 3) valorativa – aferida 

pela opinião sobre o sistema político em relação às suas normas e padrões.  

Para que haja o estabelecimento e manutenção da democracia, Almond e Verba 

consideram a perspectiva pluralista atrelada à necessidade do desenvolvimento de uma 

cultura cívica. Isto é, uma cultura democrática na qual não houvesse um aparelho único 

de tomada de decisões, mas sim, vários grupos organizados (“ou centros de poder”) que, 

mesmo em meio aos conflitos, fossem capazes de dissolvê-los em prol dos interesses 

gerais da sociedade. Tais grupos seriam necessários para fiscalizar e influenciar as 

tomadas de decisões tanto políticas quanto administrativas, assim como para evitar, em 

última instância, que o Estado viesse a concentrar e unificar o poder de decisão. 

Portanto, conforme aponta Lago (2000), para os autores, a percepção do grau de 

confiança dos indivíduos nos grupos organizados (instituições) é central para se pensar 

uma cultura democrática: 

[...] um fundamento importante da vitalidade democrática é a confiança que os 

cidadãos têm na sua capacidade de influenciar a elite política. Almond e Verba 

denominaram isso de ‘competência subjetiva’, freqüentemente chamada de 

‘eficácia política’. Quanto mais os cidadãos acreditam que sua participação 

pode ter algum efeito, mais provavelmente tomarão parte nas questões públicas 

e responsabilizarão as elites (idem, p.8). 

 

Deste modo, para Almond e Verba, quanto maior o apoio dos cidadãos às 

instituições democráticas maior a sua participação na política, e quanto maior a cultura 

política de uma sociedade, mais sólida e estável é a sua democracia. Diante disto, os 

autores concluíram que entre os cinco países analisados ao final da década de 1950, 



5 

 

apenas os Estados Unidos e o Reino Unido seriam democracias consolidadas, enquanto 

a Alemanha e a Itália figurariam como democracias não-consolidadas, e por fim, o 

México seria um país não-democrático. 

Com o desenvolvimento de novas pesquisas5, várias críticas foram feitas aos 

autores, as quais incidiam tanto sobre o conceito de cultura política adotado, como sobre 

os critérios de escolha das variáveis, bem como sobre a metodologia. Todavia, para 

além destes aspectos, a própria proposta teórica dos autores foi alvo de crítica,  

“[...] em função do seu ‘etnocentrismo ocidentalizante’ (Pateman, 1989) e da 

sua adesão a um conceito minimalista de democracia, além de pressupor a 

existência de uma cultura política homogênea em cada sociedade” (Fuks, 

Perissinotto e Ribeiro 2003. p.123). 

 
Entretanto, a despeito das críticas dirigidas às formulações pioneiras de Almond 

e Verba, estas suscitaram inúmeras pesquisas sobre Cultura Política ao longo dos 

últimos cinqüenta anos, principalmente no que diz respeito à tentativa de superação das 

limitações acima apontadas.  

Com uma abordagem culturalista, dentro desse cenário, ao acompanhar a 

reforma institucional ocorrida na Itália, Putnam (2006) tem por questão central de seu 

desenvolvimento teórico uma indagação a respeito da heterogeneidade que as formas de 

governos democráticos desenvolvem, uma vez que alguns detêm um alto desempenho, 

enquanto em outros, os resultados são negativos. Conclui-se que indivíduos localizados 

em regiões que obtiveram maior desempenho institucional, como as localizadas ao norte 

da Itália, tinham um perfil próximo ao ideal de comunidade cívica, sendo mais ativos 

em processos da esfera pública, participativos em referendos, associações desportivas e 

culturais, e detinham maior hábito de leitura. O ambiente cívico, com forte presença de 

capital social sob formas de regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica, 

em suma, é o mais relevante fator explicativo para o bom desempenho de um governo. 

Em contraposição à região norte, a região sul da Itália obteve um desempenho 

institucional negativo e foi marcada por um perfil mais efetivo em votos preferenciais, 

os quais carregam consigo uma noção de clientelismo. Por sua vez, a taxa de 

associativismo e hábitos de leituras por parte dos cidadãos foi baixo.  

                                                      
5 Barry, 1978; Pateman, 1980,1989; Street 1993; entre outros. 
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Putnam observa que tal panorama italiano é reflexo de uma conjuntura política e 

social determinada historicamente: enquanto a região localizada ao sul foi fortemente 

marcada por regimes autoritários, tivemos ao norte “[...] práticas do republicanismo 

cívico” (Putnam, 2006, p.137). Assim sendo, como salienta Reis (2003), tem-se o 

estabelecimento de um “círculo vicioso autoritário” ao sul, e em contraposição, um 

“círculo virtuoso democrático” ao norte. Este último caracterizar-se-ia pelo 

estabelecimento de regras impessoais, além “[...] da generalização da disposição de 

firmar compromissos e abrir mão de ganhos imediatos em favor de compensações 

futuras” (Reis, 2003, p.37), o que levaria ao estabelecimento de relações horizontais 

estimulando a solidariedade e a reciprocidade. Já o “circulo vicioso autoritário” seria 

caracterizado pela predominância de um comportamento pautado pelo medo, pela 

repressão e pela falta de confiança, inibindo assim, qualquer iniciativa de participação e 

cooperação. 

Para Seligson e Rennó (2000), a normatividade da sociedade pauta as ações e a 

forma pela qual se dá a interação política entre agentes e agências, refletindo-se, em 

última instância, na forma pela qual os cidadãos se inserem no sistema político. Em 

suma, para os autores há uma similitude entre a teoria que alude à cultura cívica 

(Almond e Verba) e àquela que se refere ao capital social (Putnam), no que diz respeito 

às relações “entre valores políticos e a natureza do sistema político”. Ou seja, ambas as 

teorias convergiriam para compreender o quanto as “práticas cotidianas de 

comportamento e normas sociais são fundamentais para encorajar a participação 

individual em assuntos de interesse coletivo” (Idem, 2000). 

Baquero (2007), partindo do exame das relações entre gestores públicos e as 

instituições como forma de compreender o cerne de um governo eficiente e sua 

legitimidade perante os cidadãos, faz uso do conceito de “confiança”, a qual pode ser 

entendida a partir de dois eixos: a “confiança política” e a “confiança social”. Para o 

autor, a confiança política refere-se à credibilidade dos eleitores no fato de que os 

gestores públicos trabalharão em prol do interesse coletivo. A confiança social, por sua 

vez, seguindo a linha teórica de Putnam, diz respeito à confiança que os cidadãos 

depositam uns nos outros. Embora as divida em dois eixos, Baquero aponta que ambas 

são inseparáveis, sendo a confiança social estreitamente relacionada à confiança 

política. 
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A cultura política e a confiança nas instituições, como já mencionamos, vêm 

ganhando destaque entre pesquisadores que se dedicam a investigar o processo de 

consolidação da democracia na América Latina.  

Propondo-se a compreender este processo, Lagos (2000) analisa um conjunto de 

atitudes cívicas presentes no survey aplicado em 1996, pelo LatinoBarômetro, em países 

latino americanos. Para a autora, a taxa da relação entre democracia e confiança 

encontrada nestes países foi bastante baixa, concluindo que a “ausência de confiança 

interpessoal é o cerne do problema da baixa confiança em instituições. Se nem as 

pessoas podem ser confiáveis, como podem ser as instituições?” (idem. p.6).   

Denise Lopes (2004), ao estudar o papel da confiança e da cultura política em 

países como Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, nos revela que, devido aos 

novos arranjos da relação entre “o público e as instituições”, existiriam duas 

perspectivas para se pensar as possíveis conseqüências do declínio das taxas de 

confiança nas instituições políticas na contemporaneidade: 1) a insatisfação com o 

desempenho com o regime implicaria numa redução da solidariedade social, e 2) a 

confiança ainda seria elevada e suas oscilações não indicariam a possibilidade de uma 

crise da democracia ou uma crise social (Idem, p. 164). A partir da conclusão 

apresentada por Inglehart (1989) – isto é, a de que quanto mais alto o nível de 

confiança, maior a expectativa de ser ter mais apego a democracia e de apresentar um 

PIB mais elevado –, a autora se questiona: “a confiança provoca ou é provocada pela 

existência de uma democracia mais consolidada e uma situação econômica estável?” 

(idem p.166).   

A autora, assim como Lucio Rennó, se pauta nos estudos de Muller e Selligson 

(1994) para encontrar resposta a tal indagação. Segundo Rennó (2001), Muller e 

Selligson teriam percebido que o problema na formulação operada por Inglehart estaria 

na inversão causal entre cultura e democracia. Ambos os autores, segundo Rennó, 

afirmam que a maioria das atitudes de cultura cívica não teria qualquer impacto 

significativo nas mudanças na democracia, além do que, a confiança interpessoal seria 

um efeito, e não uma causa, da estabilidade democrática. Por sua vez, a maior 

longevidade de um regime democrático provocaria um aumento do nível de atitudes de 

cultura cívica, uma vez que altos níveis de consciência política subjetiva, orgulho pelo 

sistema político e confiança interpessoal seriam respostas racionais e culturais à 

experiência de se viver num país de regime democrático estável. Ainda segundo a 
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leitura de Miller e Selligson feita por Rennó, a democracia estimularia os grupos de 

ação coletiva pacífica, reforçando a difusão do comportamento confiante (Rennó, 2001).  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, seguimos o aporte teórico apresentado 

pela literatura recente (Muller e Seligson, 1994; Rennó, 2001; Lopes 2004), a qual 

sugere que a estabilidade democrática gera a cultura democrática e não o contrário, isto 

é, que o regime democrático influencia as atitudes e valores políticos dos cidadãos. 

Neste sentido, ao explorarmos a relação entre o desempenho dos governos Lula e 

Cristina Kirchner e o grau de satisfação com a democracia e de confiança nas 

instituições nos respectivos países, partimos do pressuposto de que: 1) a maior 

aprovação da gestão tenderia a aumentar a satisfação com a democracia, e 2) a maior 

aprovação da gestão tenderia a aumentar a confiança institucional. Todavia, convêm 

antes uma contextualização de ambos os mandatos, tarefa a qual nos dedicaremos no 

item a seguir. 

 

3. Os primeiros mandatos de Lula e Cristina Kirchner 

 

É possível inferir que Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e o Partido dos 

Trabalhadores (PT) figuram de maneira mais contundente no contexto político/eleitoral 

brasileiro a partir das eleições presidenciais de 1989. Ao analisarmos a década de 1990 

no Brasil, percebermos uma gradativa expansão do PT tanto no âmbito federal, com a 

eleição de parlamentares para a Câmara e o Senado, como no executivo estadual e 

municipal. Por outro lado, Lula acumulou no período três derrotas consecutivas nos 

pleitos presidenciais (1989, 1994 e 1998). 

Lula se elege no segundo turno em 2002, disputando contra José Serra (PSDB). 

Sua vitória, com 61% dos votos válidos, marca certa inovação no cenário político 

brasileiro, representado pelo fato de um candidato vinculado a um partido de esquerda 

ocupar a Presidência da República. 

 O que não exclui o fato de que, embora o Brasil se apresentasse como um país a 

caminho da estabilidade democrática – sinalizado por crescente diálogo entre os poderes 

Executivo e Legislativo; regularidade dos ciclos eleitorais; maior transparência no 

processo político (Moisés, 2005 e Baquero, 2007) –, ainda fosse marcado por um 

quadro de ampla desconfiança nas instituições políticas por parte da opinião pública 

(Moisés, 2005).  



9 

 

O grau de desconfiança dos brasileiros em relação aos parlamentares, partidos, 

bem como aos serviços públicos como saúde e segurança pública, segundo Moisés 

(2005), atingia cerca de 2/3 da população. Baquero (2007) aponta que esse 

descontentamento relacionado com as instituições políticas, gera um distanciamento 

entre os eleitores e a esfera política, contribuindo negativamente para o fortalecimento 

da democracia. 

Moisés e Carneiro (2008), ao analisarem o grau de adesão à democracia nos 

países da América Latina entre 1995 e 2002, concluem que a média de adesão ao regime 

democrático oscilara em torno de 60%. Por outro lado, a confiança nas instituições, bem 

como a satisfação com o regime, estiveram perto de 30% e 40% respectivamente (Idem, 

p. 4). 

Apesar disso, a vitória do Presidente Lula em 2002 tirou proveito da adesão que 

tinha por parte da opinião pública, buscando ampliar esse apoio para o olhar lançado 

para as instituições democráticas e sua expectativa com relação a elas. As reformas da 

previdência e tributária surgem como exemplo disso, já que apontaram para um 

funcionamento mais amplo e justo de tais instituições. Segundo o jornal O Estado de 

São Paulo, edição de 04/06/2003, 2/3 dos eleitores avaliavam essas reformas 

positivamente e agregavam expectativas de maior equidade sobre o funcionamento 

institucional, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo CNI (Moisés, 2005, 

p.38).  

Importante considerar o mérito do Governo em aguçar as expectativas dos 

eleitores relacionadas à confiança institucional, pois a literatura relevante nos aponta 

que tão importante quanto a avaliação da estrutura, são os sentimentos normativos que 

essa gera, apontando para um “ideal de solução de problemas” (Moisés, 2008). Para 

Moisés (2008), advinda de uma recente experiência democrática, a América Latina 

mistura a sua avaliação acerca da democracia e satisfação com as instituições, com os 

seus desejos relacionados a essas, ou seja: 

[...] o fenômeno de apoio político desdobra-se empiricamente em duas 

dimensões analíticas distintas: a normativa e a prática. A primeira refere-se à 

adesão à democracia como princípio ou valor ideal, derivada da cultura 

política, e segunda diz respeito à satisfação com o regime e a confiança em 

suas instituições, fatores associados com a accountability  social  levada a 

efeito pelos cidadãos. [...] A questão do apoio ao regime tem, portanto, 
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natureza complexa e multidimensional, envolvendo ao mesmo tempo a 

aceitação da democracia como um ideal, a rejeição maior ou menor de suas 

alternativas, a insatisfação com seus resultados práticos e atitudes que 

confundem ou misturam essas escolhas (Moisés, 2008, p.18). 

 

Ribeiro (2011) também analisa os baixos índices de confiança institucional 

presentes na América Latina e aponta uma distinção importante feita por Cattemberg e 

Moreno (2006), para quem o critério da confiança pode estar associado a um caráter 

dual, ou seja: os baixos níveis de confiança em democracias consolidadas e maduras, 

estariam relacionados a uma posição crítica diante do sistema político; o que não 

ocorreria no caso de jovens democracias – aqui se encaixam os casos latino-americanos 

– onde a desconfiança institucional estaria fortemente ligada à frustração com o real 

funcionamento das instituições formais. 

Sendo assim, mesmo considerando uma maior adesão à imagem do presidente 

Lula, em seu primeiro mandato, em relação à imagem do governo, há que se considerar 

também que a confiança institucional seguiu os padrões das duas últimas décadas, 

apresentando declínio. Os dados do ESEB 2002 e 2006 apontam para diminuições 

significativas na avaliação positiva das instituições políticas em termos comparados, 

excetuando o Governo Federal e a Justiça, que apresentaram aumentos tímidos: o autor 

demonstra que no ano de 2006 os eleitores avaliaram pior do que no ano de 2002 

(Baquero, 2007, p. 251)6. Isso, no entanto, não chegou a macular de maneira irreversível 

a figura de Lula, nem mesmo no momento que a administração esteve envolvida em 

escândalo de corrupção: foram direcionadas denúncias ao PT, quanto à existência de um 

fundo ilegal, o “mensalão”, com propósito de beneficiar deputados que apoiariam 

propostas governistas7. O presidente pareceu sair imune aos escândalos, mantendo a 

confiança de grande parte do eleitorado que não ligava tais escândalos diretamente ao 

seu nome, conseguindo a despeito disso, ser reeleito no pleito seguinte – em 2006; 

vitória essa grande parte atribuída à força dos programas sociais executados durante 

essa gestão (idem).  

                                                      
6 De acordo com Baquero, 2007 o Governo Federal em 2002 contava com uma avaliação positiva 
proveniente de 49,9% dos entrevistados, passou em 2006 para 52%. A Justiça que em 2002 era avaliada 
positivamente por 39,6% passou em 2006, para 40,9%. Os partidos políticos 32,8% no primeiro survey 
para 25,8% no segundo. Essa queda também foi verificada na avaliação positiva do Congresso, que 
passou de 34,3% em 2002, para 26,2% em 2006. 
7 Para impacto dos casos de corrupção nas urnas ver Rennó, 2007. 
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Nesse sentido, Veiga (2007) ressalta que Lula conseguiu “a adesão de um 

segmento novo do eleitorado, beneficiários do programas sociais e das políticas de 

inclusão” (Veiga, 2007, p. 362). Facilitando, evidentemente, a sua reeleição no pleito 

seguinte. Chama-se atenção principalmente para os beneficiários do programa Bolsa-

Família: 

Ao longo do mandato, o Governo implementa uma série de programas 

dirigidos às cidades com menor desenvolvimento social. Entre esses 

programas, destaca-se o Bolsa Família que investiu mais de 17 bilhões em 

quatro anos, mais da metade deles no Nordeste. (Nicolau e Peixoto, 2007, p. 

14, apud Veiga 2007, p. 362) 

 

As políticas públicas dessa gestão continuam até o presente momento sendo alvo 

de estudo na área da Ciência Política, em busca da verificação de qual foi, de fato, o 

peso que as mesmas tiveram na avaliação positiva do eleitor e até que ponto tal 

avaliação foi revertida em votos, principalmente no que diz respeito aos eleitores 

petistas e não petistas, de antes do Governo Lula e após o Governo Lula (Veiga, 2007; 

Soares e Terron, 2008; Samuels, 2008; Rennó e Cabello, 2010). 

No que concerne aos dados relativos à economia, o último ano de mandato de 

Lula, por sua vez foi marcado pelo baixo crescimento econômico. No entanto, 

apresentou marcas de aumento: segundo o IBGE o Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 

2,7% para 5,7% em 2004 e caindo para 4,0% em 2006, ano em que Lula encerra o seu 

primeiro mandato. Com relação aos números de emprego, de acordo com o relatório do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), temos que: 

Houve, relativamente ao ano de 2003, um incremento do assalariamento com 

carteira no total da ocupação (de 39,7% para 41,4%) e concomitante queda de 

participação dos empregados sem carteira (de 15,5% para 14,8%) e dos 

autônomos (de 20% para 19,1%). Como conseqüência, aumentou a 

contribuição previdenciária total (de 61,2% para 63,1%), fato ainda mais 

positivo quando se constata que isso se deu em ritmo mais intenso que o 

próprio crescimento da ocupação. Ou seja, entre 2003 e 2006, a proporção de 

pessoas que contribuem para a Previdência aumentou 11,9% no Brasil 

metropolitano, contra uma taxa de expansão da ocupação total de 8,6% no 

mesmo período (Relatório IPEA – Trabalho e Renda, 2007, p.139). 
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 Assim como ocorreu no caso brasileiro, com a reeleição do presidente Lula, e no 

caso venezuelano, com a reeleição de Hugo Chavez, a eleição de Cristina Kirchner, na 

Argentina, considerada uma continuidade do governo de Nestór Kirchner, pode nos 

indicar ser fruto de uma gestão bem-sucedida ao lidar com problemas gerados pelo 

neoliberalismo da década de 1990 (Bosoer, 2007, p.19). 

 O governo de Nestor Kircher (2003 – 2007), foi fortemente marcado por um 

“[...] perfil progressista, orientado em centro-esquerda e [pela] reivindicação do 

chamado ‘peronismo revolucionário’ da década de 70” (idem, p.19. Tradução nossa8). 

Sendo possível a percepção de mudanças ocorridas nas esferas econômica e social, 

desde maio de 2003, tal presidente argentino cumpriu seu mandato com alto índice de 

popularidade (Levitsky e Murillo, 2009, p. 78). Observa-se, nestes quatro anos de 

gestão de Nestor Kirchner, sucessivamente, um crescimento significativo de 8% do PIB, 

com base em exportações que possuíam um câmbio competitivo e elevados preços em 

suas matérias-primas. Outros pontos que merecem destaque são a queda nas taxas de 

desemprego, redução dos níveis de pobreza, além de um aumento de confiança na 

instituição política, provenientes deste crescimento econômico (Bosoer, 2007; Levitsky 

e Murillo, 2009). Cabe salientar aqui que, embora os índices apontem para uma melhora 

social significativa, pouco foi investido em políticas públicas para redistribuição de 

renda, bem como saúde e educação para os menos favorecidos, diretamente (Levitsky e 

Murillo, 2009). 

 Além de figurar como conseqüência de uma gestão exitosa, a eleição de Cristina 

Kirschner, no cenário de 2007, está relacionada à ausência de uma oposição forte, e a 

centralidade ocupada pelo movimento político denominado, genericamente, de 

“peronismo”, que viria, posteriormente, a se constituir no que atualmente é o Partido 

Justicialista (PJ), que se apresenta como o 

[...] único partido massivo da Argentina, [que] possuía um apoio eleitoral 

estável, assim como uma sólida organização interna e uma base ativista que faz 

parecer pequena a de seus rivais. As redes do PJ operavam em todo o país, e 

mobilizavam os votantes mediante uma combinação de clientelismo e outros 

recursos (Levitsky e Murillo, 2009, p. 79. Tradução nossa9). 

                                                      
8 “[...] perfil progresista, orientada a la centroizquierda y a la reivindicación del llamado «peronismo revolucionário» de 

la década del 70.” (Bosoer, 2007, p.19) 
9 “[...] único partido masivo de Argentina, poseía un apoyo electoral estable, así como una sólida organización interna y 

una base activista que hacían parecer pequeños a los de sus rivales. Las redes del PJ operaban em todo el país, y 
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 Tendo em vista esse contexto eleitoral, com a ausência de uma oposição forte e o 

colapso parcial do sistema partidário, a democracia argentina tende a instabilidade. Isso 

se dá em decorrência do enfraquecimento da capacidade de governabilidade de uma 

alternativa à plataforma política vigente, bem como a possível redução na “[...] 

necessidade de responsabilização do Executivo”. (idem, p.87. Tradução nossa10). Cabe 

salientar, entretanto, que a consolidação da democracia, neste caso, está atrelada a uma 

ativa intervenção da sociedade nas ações do Executivo, com o amparo de associações 

que visam tal objetivo, sendo assim, portanto, inviável a violação de preceitos 

democráticos pelos situacionistas.  

 Ao ter por escopo de sua análise as limitações de um regime democrático que se 

restrinja ao processo eleitoral, Gugliano (2004) nos mostra que no cenário latino 

americano, de 1996 a 2002, a diferença entre apoio à democracia ou indiferença a este 

regime/apoio a ditadura, não é tão acentuada assim, havendo uma diferença que varia 

entre 28% a 8%. Desta forma, para o autor, tem-se a necessidade de ser repensada a 

constituição da democracia, criando meios para ampliação da participação, como, por 

exemplo, o orçamento participativo brasileiro. Na América Latina, de uma forma 

generalizada, numa série de 1996 a 2003 a partir dos dados do LatinoBarômetro, é 

perceptível também o baixo grau de confiança nas instituições sociais políticas e 

econômicas (Power e Jamison, 2005). Analisando uma das instituições argentinas, 

Ribeiro (2011) nos mostra que o parlamento, entre 1984 e 1999, sofre uma queda de 

mais de 60 pontos entre aqueles que confiavam totalmente ou confiavam em parte. 

Quando analisamos o período de 1999-2006, a instituição em questão apresenta uma 

interrupção na queda, porém, nada significativamente positivo (Ribeiro, 2011). No que 

se refere aos partidos, com pesquisa datada entre 1990 e 2005, a Argentina apresenta 

baixo índice de redução de confiança, quando comparado ao Brasil e México, mas ainda 

assim, o índice de confiança não passa de 10% (idem). 

 Eleita em outubro de 2007 com 45,29%11 dos votos, pelo Partido Justicialista 

(PJ), na coligação Frente para a Vitória, Cristina Fernández de Kirchner é a primeira 

                                                                                                                                                            
movilizaban a los votantes mediante una combinación de clientelismo y otros recursos.” (Levitsky e Murillo, 2009, p. 
79) 

10  “[...] la necesidad de rendir cuentas del ejecutivo” (idem, p.87). 
11  No sistema eleitoral argentino, para um candidato ser eleito, no primeiro turno, ele precisa ter 40% dos votos e uma 

margem de diferença de 10% sobre o segundo colocado, ou 45% dos votos.  
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mulher a ocupar a presidência através do voto direto12. No governo antecessor, entre 

2003 e 2007, ela era primeira-dama de Néstor Carlos Kirchner, que veio a falecer em 

2010, e senadora. 

 Muitas semelhanças podem ser observadas na forma de gestão de Cristina 

Kirchner e seu antecessor, como expõem De Luca e Malamud (2010): 

Forte concentração de tomada de decisão no Poder Executivo, inexistência de 

reuniões de gabinete, pouca predisposição para conferências de imprensa (e 

preferência por discursos em cadeia nacional) e exercício de uma liderança de 

confronto (idem, p.183-184. Tradução nossa13). 

 

Muitos foram os que apostaram numa política de continuidade, após sua posse, 

mas havendo flexibilização em alguns pontos como “[...] um estilo de governo mais 

aberto ao diálogo, melhorando a qualidade de gestão e priorizando a reparação de 

relações com governos vizinhos” (Leiras e Cruzalegui. 2009, p. 229. Tradução nossa14).  

 Na conjuntura econômica, cabe salientar os reflexos da crise financeira global de 

2008 na Argentina, que compunha o cenário Sul-americano que se encontrava em 

ascensão. Por conta desta crise, e como conseqüência de uma medida estatal que gerou 

aumento inflacionário e queda na produção e exportação agrícola, o PIB argentino tem 

mostrado desaceleração em seu crescimento. Mesmo assim, ressalta-se que, em 

comparação com outros países, a Argentina não sofreu tanto com a quebra de bancos 

americanos e europeus pelo fato de não ser dependente do mercado de crédito15, 

conforme explica De Luca e Malamud: 

O superávit fiscal reduziu-se, dificultando o pagamento dos serviços referentes 

à dívida pública. Portanto, foi necessário buscar financiamento externo, mas os 

mercados privados estavam “fechados” porque um percentual da dívida 

inadimplente em 2001 não tinha sido negociado, e o país ainda continuava 

formalmente cessado de tais pagamentos. Por razões de coerência ideológica e 

                                                      
12 Na história argentina a primeira mulher a ocupar o cargo da Presidência foi María Estela Martínez de Perón, que era 

vice-presidente e tomou posse após a morte de Juan Domingo Perón, seu marido, entre julho de 1974 e março de 
1976. 

13 “[...] fuerte concentración de la toma de decisiones en el vértice del Poder Ejecutivo, inexistencia de euniones de 
gabinete, escasa predisposición a las conferencias de prensa (y preferencia por los discursos por cadena nacional) y 
ejercicio de un liderazgo de confrontación” (De Luca e Malamud, 2010, p.183-184). 

14 “[...] un estilo de gobierno más abierto al diálogo, mejorando la calidad de la gestión y priorizando la reparación de 
las relaciones con gobiernos vecinos” (Leiras e Cruzalegui. 2009, p. 229) 

15 Tem que considerar que tal “isolamento” é prejudicial, na medida em que limita os investimentos produtivos na 
Argentina. 
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imagem, o governo argentino preferiu não recorrer aos organismos financeiros 

internacionais (De Luca e Malamud, 2010, p.175. Tradução nossa16). 

 

 Dentre as medidas tomadas a fim de aquecer a atividade econômica doméstica e, 

assim, amortizar os efeitos da crise, o governo estimulou o consumo de produtos de 

linha branca e de automóvel, sendo esta prática já presente na gestão de Nestor 

Kirchner, bem como outros investimentos direcionados à indústria. Neste cenário, 

houve pouco investimento para a agricultura e incentivos à exportação, gerando 

descontentamento de alguns setores da sociedade. 

 No que diz respeito à conjuntura social argentina, em 2008 houve uma 

dissidência entre peronistas e não peronistas, em decorrência de conflitos entre o 

governo e setores agropecuários, por conta da elevação de impostos para exportações 

rurais (idem, p.174). Por mais que este cenário tenha se alterado significativamente nos 

primeiros meses de 2009, na esfera política, a tensão se manteve e refletiu-se na 

composição parlamentar, não favorecendo o Partido Peronista (idem, ibdem). 

 Além disso, pautada pela política de direitos humanos, posta em prática desde o 

governo de Néstor Kirchner, militares que executaram crimes contra a humanidade na 

Escola Mecânica da Armada (ESMA) – que era o principal palco clandestino de 

reclusão no período da ditadura argentina (1976-1983) – foram punidos (Levitsky y 

Murillo, 2009, p.79). Ainda em sua primeira gestão, Cristina Kirchner aprovou o 

casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, sendo o primeiro país na América Latina 

a tomar tal medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
16  “El superávit fiscal se redujo, dificultando el pago de lós servicios de la deuda pública. Por ello resultó necesario 

buscar financiamiento externo, pero los mercados privados estaban cerrados porque un porcentaje de la deuda 
defaulteada en 2001 no había sido renegociado y el país continuaba formalmente en cesación de pagos. Por razones 
de coherencia ideológica e imagen, el gobierno argentino prefirió no acudir a los organismos financieros 
internacionales” (De Luca e Malamud, 2010, p.175) 
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4. Análise: Governo Lula e Cristina Kirchner 

 

 Estudos têm nos mostrado o papel central desempenhado pelo governo na 

formulação e consolidação de atitudes atinentes à cultura política. Como aponta a 

literatura internacional, segundo Lopes (2004), a queda na confiança em instituições 

advém de um reflexo do desempenho do governo que não estaria suprindo as demandas 

de seu eleitorado. 

Como já apontamos no início deste trabalho, ao considerarmos que tanto a 

Argentina quanto o Brasil vivem sob regimes democráticos há cerca de três décadas, 

buscaremos responder à seguinte questão: em que medida o desempenho do governo 

interfere no grau de satisfação com a democracia e no grau de confiança nas 

instituições?  

De acordo com a literatura apresentada neste trabalho, a linha defendida pelos 

autores (Muller e Seligson, 1994; Rennó, 2001; Lopes 2004) postula, de modo geral, 

que a estabilidade do regime democrático influencia mais as atitudes e valores políticos 

dos cidadãos do que o contrário. Diante disto, partimos do pressuposto de que: 1) a 

maior aprovação da gestão tenderia a aumentar a satisfação com a democracia; 2) a 

maior aprovação da gestão tenderia a aumentar a confiança institucional. 

Para as análises a seguir, utilizamos os dados do LatinoBarometro aplicados no 

Brasil em 2006, e na Argentina em 2009.  

 

4.1. Governo Brasileiro – Presidente Lula (2002-2006)  

 

A tabela 01 nos aponta uma tendência entre aqueles que não aprovaram a 

primeira gestão do Governo Lula (2002 – 2006) em estar insatisfeito com o 

funcionamento da democracia. Apesar de haver uma inclinação generalizada à 

insatisfação com o regime, temos que entre aqueles que não aprovaram a gestão, 78,8% 

encontra-se não muito/nada satisfeito com a democracia. Valor esse que contrapõe-se 

aos 52,1% dos que aprovam a gestão e responderam a essas mesmas categorias. Tais 

valores são corroborados, ainda, pelos índices de resíduos padronizados, que 

demonstram que aqueles que aprovaram a gestão inclinaram-se a um grau de satisfação 

mais alta, evidenciando, ainda, ausência entre aqueles nada satisfeitos (- 4,1). O 

contrário também é verdadeiro, como nos apontam os valores residuais, já que entre 
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aqueles que não aprovaram a gestão, temos ausência denotada nas categorias 

moderadamente/muito satisfeito. 

 
 

TABELA 01 - Satisfação com o funcionamento da democracia * Aprovação da gestão 
   Aprovação da gestão 

Total    Aprova Não aprova 

Satisfação com o 
funcionamento da 
democracia 

Muito satisfeito N 38 6 44

%  5,4% 1,6% 4,1%

Std. Residual 1,7 -2,4  

satisfeito moderadamente N 299 73 372

%  42,5% 19,5% 34,5%

Std. Residual 3,6 -4,9  

Não muito satisfeito N 308 201 509

%  43,8% 53,7% 47,3%

Std. Residual -1,3 1,8  

Nada satisfeito N 58 94 152

%  8,3% 25,1% 14,1%

Std. Residual -4,1 5,7  
Total N 703 374 1077

%  100,0% 100,0% 100,0%
Sig: 0,000. Coeficiente Qui-quadrado de Pearson: 100,466a. Fonte: Latinobarômetro 2006.  
 
  

Ao final da tabela percebe-se uma inversão, onde os que não aprovaram a gestão 

se concentram mais amplamente nas categorias em que não estão muito satisfeitos com 

a democracia (53,7%) e onde estão nada satisfeitos com ela (25,1%). Valores esses que, 

mais uma vez, estão elucidados através dos resíduos padronizados, que aferem como a 

probabilidade de chance de ocorrência da categoria “nada satisfeito” tende a estar 

presente entre aqueles que não aprovaram a gestão e estar ausente entre aqueles que 

aprovaram a gestão, isto é, houve uma tendência daqueles que não aprovaram a gestão 

em estar nada satisfeito com a democracia. 

Percebe-se, na tabela abaixo, que 79,3% do valor total (entre aqueles que 

aprovam e não aprovam a primeira gestão do presidente brasileiro), apresenta confiança 

moderada nas instituições. Ao relacionarmos os dados de confiança nas instituições com 

a aprovação ou desaprovação da gestão Lula, percebemos uma modesta tendência 

daqueles que não aprovaram a gestão em serem mais desconfiados das instituições 

(82,6%).  
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TABELA 02 - Índice de confiança em Instituições17 * Aprovação da gestão 

   Aprovação da gestão 

Total    Aprova Não aprova 

Índice de confiança em 
Instituições 

Pouco confiança N 12 1 13

%  1,8% ,3% 1,3%

Std. Residual 1,3 -1,7  

confiança moderada N 506 304 810

%  77,4% 82,6% 79,3%

Std. Residual -,5 ,7  

Muita confiança N 136 63 199

%  20,8% 17,1% 19,5%

Std. Residual ,8 -1,0  
Total N 654 368 1022

%  100,0% 100,0% 100,0%
Sig: 0,031. Coeficiente Qui-quadrado de Pearson: 6,973a. Fonte: Latinobarômetro 2006.  
 

 

Essa leve tendência também aparece quando se trata da categoria “muita 

confiança”, mas aqui de maneira invertida, já que a percentagem que aprovou a gestão 

demonstrou depositar muita confiança nas instituições (20,8%), um valor um pouco 

maior do que aqueles que não aprovaram e deram a mesma resposta (17,1%). Em linhas 

gerais, entretanto, os dados nos mostram que mais do que as diferenças percentuais 

entre as categorias, houve um quadro de confiança institucional moderada que atingiu 

quase 80%. 

 

 

4.2. Governo Argentino – Presidente Cristina Kirchner (2007-2011) 

 

Quando verificamos a aprovação da gestão de Cristina Kirchner em relação à 

satisfação com a democracia, os dados do LatinoBarômetro de 2009 nos mostram que 

aqueles que desaprovam a gestão tendem a não estarem satisfeitos com a democracia. 

                                                      
17 Está incluso nesse índice as seguintes instituições: empresa privada, governo, igreja, polícia, congresso 

nacional, partidos e poder judiciário. A codificação se deu da seguinte maneira: 7 – nenhuma confiança; 
8 a 14 - pouco confiança; 15 a 21 - confiança moderada e 22 a 28 confiança alta. 
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Isso se confirma quando entre os que não aprovam a gestão, temos um alto percentual 

de 70,6% somando os não muito satisfeitos/nada satisfeitos em relação à democracia. 

 
 

TABELA 03 - Satisfação com a democracia * Aprovação da gestão 
   Aprovação da gestão 

Total    Aprova Não aprova 

Satisfação com a 
democracia 

Muito satisfeito N 39 43 82

%  13,2% 5,1% 7,3%

Std. Residual 3,8 -2,3  

Satisfeito N 122 202 324

%  41,4% 24,2% 28,7%

Std. Residual 4,1 -2,4  

Não muito satisfeito N 112 411 523

%  38,0% 49,2% 46,3%

Std. Residual -2,1 1,2  

Nada satisfeito N 22 179 201

%  7,5% 21,4% 17,8%

Std. Residual -4,2 2,5  
Total N 295 835 1130

%  100,0% 100,0% 100,0%
Sig: 0,000. Coeficiente Qui-quadrado de Pearson: 71,881a. Fonte: Latinobarômetro 2009.  
 

 

Em contrapartida, aqueles respondentes que dizem estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos com a democracia e, ao mesmo tempo, estão de acordo com a gestão vigente 

somam 54,6%. Em análise dos resíduos padronizados isso se torna evidente na medida 

em que há uma forte ausência (- 4,2) entre aqueles respondentes que estão nada 

satisfeitos com a democracia e aprovaram o governo, e uma presença maior entre 

aqueles que estão muito satisfeitos com a democracia e que também aprovaram a gestão 

(3,8). 

Tendo em vista a aprovação da gestão de Cristina Kirchner, da Argentina, e sua 

relação de impacto na avaliação institucional, conforme tabela 04, verificamos que entre 

aqueles que aprovaram a gestão, 70,9% tenderam a se concentrar entre aqueles que 

apresentaram muita confiança ou confiança moderada. O mesmo padrão é corroborado 

em análise aos resíduos padronizados, onde há uma forte presença entre aqueles que 

confiam muito ou moderadamente nas instituições e que aprovam a gestão (4,3 e 4,5 

respectivamente). Entre os respondentes que não estão de acordo com a gestão em 
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questão, se mostraram menos confiantes na medida em que somando aqueles que têm 

pouca confiança com aqueles que não têm confiança temos o percentual de 60,1%.  

 

 

 
TABELA 04 - Índice de confiança em instituições * Aprovação da gestão 

   Aprovação da gestão 

Total    Aprova Não aprova 

índice de confiança em 
instituições 

Nenhuma 
confiança 

N 1 27 28

%  ,4% 3,5% 2,7%

Std. Residual -2,3 1,4  

Pouca confiança N 76 435 511

%  28,7% 56,6% 49,4%

Std. Residual -4,8 2,8  

confiança 
moderada 

N 167 295 462

%  63,0% 38,4% 44,7%

Std. Residual 4,5 -2,6  

Muita confiança N 21 12 33

%  7,9% 1,6% 3,2%

Std. Residual 4,3 -2,5  
Total N 265 769 1034

%  100,0% 100,0% 100,0%
Sig: 0,000. Coeficiente Qui-quadrado de Pearson: 89,991a. Fonte: Latinobarômetro 2009.  
 
  

 

À guisa de Conclusão 

 

Como vimos, um aspecto que chama a atenção no que diz respeito ao processo 

de consolidação da democracia nos países da América Latina tem sido o grau de adesão 

dos cidadãos ao próprio regime democrático, e sua estreita relação com a confiança 

depositada, seja nos governos, seja nas instituições, seja ainda a confiança interpessoal. 

Neste sentido, a despeito das críticas que a pesquisa de Almond e Verba (1963) 

receberam ao postularem um nexo causal entre cultura política e instituições 

democráticas, o desafio quanto à mensuração desta relação permanece válido, ainda que 

com sinais trocados.  
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Nossa pesquisa orientou-se a partir de um conjunto de autores (Muller e 

Seligson, 1994; Rennó, 2001; Lopes 2004) que concebem a relação entre cultura 

política e democracia a partir do próprio sistema político, isto é, entendendo-se que a 

confiança e a adesão às regras do jogo democrático seriam antes a resultante da 

estabilidade do regime democrático (por sua vez, amparado pela aprovação ou não da 

gestão de seus governantes) e não decorrentes de valores políticos a priori existentes no 

seio da sociedade. 

Neste sentido, o exercício proposto consistiu em analisar a aprovação da gestão 

como uma variável independente em relação à satisfação com a democracia e confiança 

nas instituições (variáveis dependentes), numa perspectiva comparada entre os 

primeiros mandatos de Lula e de Cristina Kirchner. 

No que se refere aos índices relacionados à satisfação com a democracia, ao 

compararmos o Brasil com a Argentina, temos uma proximidade em termos estatísticos. 

Isto é, verificamos tendências similares no que tange àqueles que aprovaram a gestão e 

tendem a estar mais satisfeitos com o funcionamento do regime democrático. Assim 

como aqueles que não aprovaram a gestão concentraram-se na categoria muito/nada 

satisfeito. Há, ainda, uma maior saliência nesse caso entre os brasileiros, essa 

demonstrada pelo valor dos resíduos padronizados, que apontam a maior inclinação, 

daqueles que desaprovam a gestão em estar entre os nada satisfeitos com o regime, se 

comparada com a mesma categoria, nos dados referentes à Argentina. Destaca-se, 

também uma maior percentagem de muito satisfeitos com a democracia na Argentina, 

em relação ao Brasil. 

 Quando traçamos um comparativo entre a Argentina e o Brasil, no que diz 

respeito à aprovação da gestão e sua relação com a confiança nas instituições, 

verificamos, pelos valores residuais, que entre os argentinos que aprovaram a gestão 

tende a haver uma maior presença entre aqueles que confiam muito ou moderadamente, 

do que os observados no caso brasileiro. Por conseguinte, entre os que aprovaram a 

gestão e apresentaram pouca confiança nas instituições, é perceptível, a forte ausência (- 

4,8) no caso argentino, ao passo que no cenário brasileiro, nada pode ser inferido. 

Assim, os quadros expostos apontam para uma distribuição mais homogênea para a 

Argentina, quando comparada com o Brasil. 
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Assim, portanto, é perceptível uma tendência de que, nas democracias analisadas 

aqui, haja uma relação diretamente proporcional entre a aprovação da gestão e o grau de 

satisfação com a democracia e de confiança nas instituições. 

 Longe de querermos esgotar o tema, este trabalho consistiu-se num exercício 

analítico ainda inicial, que precisará ser melhor explorado em trabalhos futuros, 

testando outras variáveis presente na literatura.  
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