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Resumo: 

Atualmente vivemos em uma conjuntura em que a democracia é caracterizada como 

consolidada na maior parte dos países ocidentais. Analisando essa questão do ponto de vista 

institucional, não há como discordar desta afirmação. No entanto, defendemos que estudos 

sobre a estabilidade democrática devem ser desenvolvidos com um enfoque holístico, sendo 

relevantes não só os fatores institucionais, mas, também, os culturais da sua população. Neste 

paper apresentamos um estudo longitudinal da relação Cultura Política-Estabilidade 

Democrática a partir da segregação da população brasileira em níveis sociais, com base em 

sua renda. O estudo busca aferir se houve transformação da opinião dos cidadãos brasileiros 

sobre a democracia segundo as diferentes faixas de renda e, portanto, se a democracia tem se 

mantido como regime desejável para as diversas classes sociais. Para atingir esse objetivo, são 

utilizados dados de surveys aplicados no Brasil, desde a década de 1990. 
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Introdução 

 

Atualmente vivemos em uma conjuntura em que a democracia é tida como 

consolidada para a maior parte dos países ocidentais. Também é comum tomar como 

definitivo (e, talvez, irreversível) o aparato democrático-institucional que permite, segundo 

determinada vertente da Ciência Política, manter a estabilidade da democracia. Nesse sentido, 

a manutenção das instituições políticas é entendida por alguns pesquisadores como condição 

suficiente para indicar a solidez democrática de um país. 

Entretanto, defendemos que estudos sobre a estabilidade democrática devem ser 

desenvolvidos a partir de um enfoque holístico, tomando como relevantes não só os fatores 
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institucionais, mas, também, os culturais da população estudada. A partir desse enfoque 

holístico é possível constatar que a democracia em países latino-americanos pode não ser tão 

estável quanto parece em outras pesquisas.  

O caso que trataremos neste paper é o do Brasil, país em que a população pode ser 

caracterizada como ambivalente (MOISÉS, 2008) e apática (BAQUERO, 2004), em termos 

de cultura política. Isso, de maneira geral, significa que a população considera a democracia o 

melhor regime político, mas está insatisfeita com seus resultados; e que, a despeito de 

elegerem a participação como ato relevante para a democracia, eles mesmos não participam 

de arenas decisórias. 

Além de considerar as atitudes e comportamentos dos brasileiros para analisar a 

estabilidade democrática, observamos que, devido às diferenças sociais verificadas no país, 

torna-se relevante identificar os posicionamentos dos brasileiros em seus grupos de classes 

sociais. Deste modo, propomos um estudo longitudinal da relação Cultura Política-

Estabilidade Democrática a partir da segmentação da população brasileira em níveis sociais, 

classificados pelo critério de renda. Buscamos aferir se há variação da opinião dos cidadãos 

brasileiros sobre a democracia segundo as diferentes faixas de renda e, portanto, se a 

democracia tem se mantido como regime desejável para as diversas classes sociais. 

A relevância de tratarmos a população a partir de faixas de renda está atrelada às 

opiniões sobre os outputs que cada grupo tem recebido (ou não) do Estado, pois cada classe 

social vai esperar outputs segundo suas necessidades e ambições. Políticas que proporcionem 

esses outputs podem favorecer o apoio e a satisfação com a democracia, beneficiando a 

estabilidade democrática. Já a expectativa não cumprida sobre tais outputs podem incidir 

sobre a desvalorização do regime. 

Para atingir os objetivos propostos utilizamos surveys aplicados pelo Latinobarómetro 

desde os anos 1990 aos dias de hoje. Busca-se, assim, um panorama longitudinal da cultura 

política e da percepção dos brasileiros sobre a democracia, segundo sua renda. 

 

Sobre a Democracia 

 

Democracia é um conceito concebido na Grécia há mais de 2000 anos. Em seu sentido 

clássico, a democracia pode ser compreendida como o regime político no qual o poder de 

decisão política é exercido pelos cidadãos. Isso pode ocorrer de forma direta ou indireta. 

Atualmente, devido às complexidades encontradas no mundo contemporâneo, e à extensão da 
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cidadania, a forma mais comum de democracia é a representativa. Em frase famosa, atribuída 

a Abraham Lincoln, democracia é o "O governo do povo, pelo povo e para o povo". 

As democracias podem ser classificadas em diferentes perspectivas, dependendo do 

objetivo que se busca compreender. Pode-se buscar entender a democracia pelo critério 

jurídico-institucional (aqui temos as abordagens do regime democrático presidencial e o 

parlamentar); pelo critério de número de partidos (estudos sobre os regimes democrático 

bipartidário e o multipartidário); há ainda a democracia interpretada por meio de seus 

modelos, perspectiva essa que nos interessa neste paper. Nesse sentido, quanto aos seus 

modelos, as democracias apresentam as formas direta (ou participativa) e a indireta (ou 

representativa ). 

Na democracia direta os cidadãos atuam por meio de seu voto direto, opinando sobre 

todo e qualquer assuntos da comunidade. Exemplo clássico dessa modalidade foi a 

democracia ateniense de Péricles, que durou de 461 a 429 a.C., considerada como a “idade de 

ouro” de Atenas, na qual foi ampliada a participação política a todos os cidadãos da época 

(VICENTINO, 1997). 

Em democracias representativas, em contraste à democracia direta, os cidadãos elegem 

representantes em intervalos regulares; são estes representantes que então decidem sobre os 

assuntos de interesse de todo o povo. Para Przeworski, Stokes e Manin (1999), a democracia 

representativa é aquela em que o governo age buscando o melhor para a maioria. Apesar das 

diferenças entre os tipos de democracia, muitas democracias representativas modernas 

incorporam alguns elementos da democracia direta, como os referendos e os plebiscitos. 

Nesse sentido, Dahl (1997) aponta como principal característica da democracia a 

responsividade do governo quanto a preferências dos cidadãos. Sendo assim, quando os 

cidadãos exercem continuamente as oportunidades de formular preferências, de expressá-las e 

de tê-las respeitadas e levadas a cabo pelos governos, tem-se uma democracia. É de acordo 

com a variação do direito de contestação pública e do direito de participação que se pode, de 

acordo com Dahl, classificar um país como mais ou menos democrático. Para o autor, a 

democracia completa é algo inatingível. Pensando nisso, e buscando algo que representasse o 

mais próximo de uma democracia, cunhou o termo “poliarquia”. O termo poliarquia refere-se 

ao máximo de direito de contestação pública e do direito de participação, substituindo a 

palavra democracia (já que o autor afirma que nenhum país do mundo é democrático). 

Poliarquias são regimes relativamente democratizados, sendo fortemente inclusivos e 

amplamente abertos à contestação pública. 
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Não se nega que as instituições políticas e sua estabilidade são fundamentais para a 

manutenção da democracia. Mas, ao mesmo tempo, fica claro que os cidadãos têm papel 

decisivo, mesmo em uma análise institucionalista da democracia, no momento em que se 

afirmam seus direitos de contestação pública e de participação. Nesse aspecto, consideramos 

relevante dar maior reconhecimento ao papel exercido pela população em uma democracia. 

Afinal, até se chegar a formular preferências, ter vontade de expressá-las e conseguir 

pressionar para tê-las consideradas na conduta do governo (ou não), há um caminho, um 

movimento que os cidadãos precisam fazer ao encontro de uma maior empatia em relação à 

política e de participação na mesma. O resultado desse caminho pode ser compreendido como 

a sua Cultura Política. 

 

Sobre a Cultura Política 

 

Atualmente são vários os autores que têm abordado o conceito de Cultura Política em 

seus estudos. Os precursores deste conceito são Almond e Verba (1963 e 1989). Em suas 

pesquisas, Almond e Verba mostram a importância da dimensão culturalista nos estudos de 

Ciência Política. A Cultura Política está diretamente relacionada com o senso de identidade 

nacional da população, suas atitudes participativas (políticas e não-políticas), suas atitudes em 

relação ao governo e sua performance e, ainda, seu conhecimento e atitudes sobre os 

processos políticos de decisão. 

Para compreender a Cultura Política de um grupo é preciso considerar que a mesma é 

aprendida ao longo da vida, de duas formas. A primeira delas, baseada em relações 

interpessoais, diz respeito às experiências tanto pré-adultas (na família, na escola, em grupos) 

quanto adultas extra-políticas (na família, com amigos, com colegas de trabalho, em 

associações nãopolíticas). A segunda forma se refere às relações propriamente políticas, tais 

como contatos que as pessoas mantêm com políticos (é o que o autor denomina memória 

política) (VERBA, 1969). 

Com base nessas formas de apreensão de experiência, os cidadãos vão moldando sua 

compreensão de mundo e, mais especificamente, a sua compreensão sobre a política, as 

instituições políticas e os políticos. Com isso, Cultura Política se refere a predisposições 

atitudinais e de comportamento das pessoas em relação ao poder público. Assim, caracterizar 

a Cultura Política de uma sociedade pode auxiliar na compreensão da maior ou menor 

confiança e predisposição a apoiar um governo e/ou um regime, os seus políticos e as suas 

instituições. 
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Almond e Verba, em sua pesquisa de 1963, identificaram três tipos de Cultura 

Política: a paroquial (que reflete sistemas tradicionais simples, sem papéis políticos 

especializados ou expectativa de mudança), a súdita (caracterizada pela passividade) e a 

participante (os membros se orientam em aspectos input e output, ou seja, reivindicações da 

população para os governos e os resultados da atuação destes). Existem, também, as Culturas 

Políticas mistas. Dentre elas, encontra-se a cultura cívica, apontada como compatível com o 

modelo liberal de democracia representativa, na qual atitudes e comportamentos são 

congruentes. Todos esses tipos de cultura política apresentam uma combinação entre 

dimensões definidas por Almond e Verba como dimensões cognitiva (grau de conhecimento 

sobre a política), afetiva (grau de proximidade com a política) e avaliativa (orientações de 

caráter moral do indivíduo). 

A caracterização da Cultura Política de um grupo mostra a relação entre eventos 

políticos e o comportamento de reação da população a esses eventos. Essa relação é de 

fundamental importância, uma vez que as atitudes políticas dos cidadãos estão mais 

condicionadas aos sentidos atribuídos aos eventos do que por atos governamentais, guerras ou 

mesmo campanhas políticas (VERBA, 1969). Os eventos políticos – ou o ambiente, segundo 

Easton (1970) – são, portanto, determinantes da percepção da população quanto à política e 

suas instituições. 

Dessa forma, a Cultura Política aqui tratada diz respeito a um conjunto formado por 

atitudes, sentimentos e comportamentos que os indivíduos possuem em relação ao sistema 

político e ao seu papel no sistema, que podem sofrer alterações ou se reforçar de acordo com 

os contextos apresentados na sociedade. 

 

Cultura Política e Democracia no Brasil 

 

Considerando-se a argumentação de que a Cultura Política resulta das diferentes 

formas de apreensão (experiências pré-adultas, adultas extra-políticas e políticas) citadas 

anteriormente, é compreensível a afirmação de que a Cultura Política de um grupo tem como 

base a sua constituição histórica. Os eventos, ao longo da história, vão oferecer a base na qual 

são construídas as atitudes e os comportamentos da população, os quais são congruentes com 

esses eventos. A estrutura social e política da sociedade reforçam tais atitudes e 

comportamentos, que podem ser modificados segundo acontecimentos e/ou eventos. No 

Brasil, de maneira geral, diz-se que a estrutura que origina a Cultura Política do brasileiro está 

atrelada a questões tão antigas quanto as do momento do chamado “descobrimento” do país. 
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Pode-se afirmar, a partir de um olhar histórico, que a forma como iniciou o povoamento 

europeu no Brasil tenha suscitado traços importantes da Cultura Política de seu povo, ou seja, 

o individualismo, a desconfiança e o distanciamento político. Essas características são fruto 

de valores mantidos pelos indivíduos que primeiramente foram enviados ao Brasil - muitos 

eram degredados, e assim, cumprindo sua pena em solo brasileiro, não tinham nenhum o 

auxílio do Estado para sobreviver. 

Ao analisar a estrutura colonial brasileira, Oliveira Vianna (1952, 1955 e 1956) 

observou o comportamento egoísta do brasileiro, também a partir de sua constituição 

histórica. Para o autor, no período colonial, os habitantes viviam bastante dispersos no 

território, extremamente grande. E, somado a isso, a estrutura aristocrática da época 

(dependente e antidemocrática) não favoreceu uma convivência coletiva, que visasse o bem 

comum. Cada grupo vivia para si, sem pensar em uma coletividade de um mesmo país ou de 

uma mesma região. Sendo assim, foram cultivados (ou reforçados) traços de valores e normas 

individualistas. Nem no período colonial nem no imperial brasileiro qualquer instituição se 

ocupou ou se preocupou com que os cidadãos visassem o bem comum, ou estivessem 

preparados para a democracia (BAQUERO, s/d). 

A Cultura Política no Brasil contemporâneo é tema de pesquisadores brasileiros como 

Moisés (1995, 2001 e 2005), Baquero (1997, 1998, 2000, 2004 e 2007), Borba (2005 e 2008), 

Ribeiro e Borba (2011a e 2011b), entre outros. Com base nesses, e em outros estudos, pode-se 

afirmar que a cultura política brasileira, de forma geral, descende do clientelismo, do 

patrimonialismo e do coronelismo (MOISÉS, 1990, 1995; OKUNEVA, 1998; BAQUERO, 

1997; AMORIM, 2006). Para José Álvaro Moisés (1990 e 1995) e Pinheiro e Souza (2001) 

são características do sistema político brasileiro a oligarquização do sistema de poder e o 

consequente distanciamento dos cidadãos do espaço público. Somado a isso, o artificialismo 

das leis brasileiras (as leis oficiais não correspondem à realidade do cotidiano da sociedade) e 

a concepção tutelar do poder (ou seja, a população espera passivamente outputs da elite que 

comanda o Estado) permitem que os brasileiros sejam caracterizados como politicamente 

alienados. Eles compreendem a política como atividade do outro, uma vez que crêem não 

possuir qualificação para atuar nessa arena (MOISÉS, 1990). 

Com essa concepção, a participação popular ficou restrita a simbologias criadas por 

quem conta a história. Esse é o caso descrito no livro Os bestializados – o Rio de Janeiro e a 

República que não foi, de José Murilo de Carvalho (1987), no qual fica claro que a 

participação popular no episódio da Proclamação da República do Brasil é uma falácia. Outro 

episódio é o relatado por Moisés (1990), por ocasião do golpe militar de 1964. Para o autor, 
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embora na primeira fase do regime autoritário tenha existido uma resistência ao golpe, por 

parte de intelectuais, do movimento estudantil, de sindicatos e de setores da classe política, 

não é possível afirmar que houve participação popular na vida política, nem uma adesão 

massiva da população à resistência. A participação mais “real” por parte da população é a 

eleitoral, que é obrigatória. 

No caso brasileiro o papel da cultura política é tido como fundamental no processo de 

transição democrática, pois houve certa modificação na consciência e nos valores e objetivos 

da sociedade, que passaram a buscar participação política ao defenderam as Diretas Já. 

Segundo Moisés (1990) a campanha das Diretas Já
1
 mobilizou milhões de pessoas que 

almejavam cidadania plena, mudanças econômicas e sociais. Houve manifestações públicas 

em que a população mostrava uma vontade de mudança de governo e, ao mesmo tempo, de 

participar da vida política do país. 

Para Pinheiro e Souza (2001), a consolidação democrática está atrelada à atuação da 

sociedade civil em cinco instâncias políticas: sociedade econômica, sociedade civil, sociedade 

política, aparato estatal e estrutura legal. A partir dessas instâncias, com uma sociedade ativa e 

autônoma, é possível modificar a política e a economia do Brasil. Somente assim é que a 

democracia se consolida e se torna estável, pois “não há processo democrático sem a 

participação da sociedade civil, não obstante os problemas teóricos que o uso do conceito 

suscita. É preciso propor o robustecimento da sociedade civil como espaço da articulação 

democrática entre as esferas do Estado e do mercado” (PINHEIRO e SOUZA, 2001, p. 155). 

Mas, ao contrário do que se esperava, a almejada redemocratização brasileira não foi 

suficiente para gerar nos cidadãos atitudes e comportamentos de apoio à democracia e às 

instituições políticas (MOISÉS, 1995; BAQUERO, 1997). Para Baquero (1997), no Brasil as 

pessoas têm sentimentos positivos em relação à democracia, mas não compreendem sua 

dinâmica. Em outras palavras, existem atitudes que sustentam a democracia (muitas vezes 

colocada como melhor forma de regime político, embora imperfeita), mas não existem os 

comportamentos necessários por parte dos cidadãos. Nessa direção Moisés (1995) mostra que 

no Brasil há rupturas e continuidades políticas, pois de forma geral a população apóia a 

democracia (primeiramente em sua idéia sobre as regras do jogo e depois pelos ideais 

igualitários), mas tem pouca participação na vida política. 

Recapitulando o que foi explicitado anteriormente, o brasileiro é ambivalente 

(MOISÉS, 2008) e apático (BAQUERO, 2004). O comportamento democrático que é preciso 

                                                           
1
 Movimento ocorrido no Brasil entre 1983 e 1984, no qual a população reivindicava direito de eleger o 

Presidente da República por voto direto. 
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ser colocado em prática, conforme afirma Baquero (1997), não é verificado na população 

brasileira. Segundo Moisés, isso ocorre porque os cidadãos têm uma “incapacidade crônica de 

relacionar-se com exigências fundamentais da vida democrática: informar-se e decidir-se 

sobre as alternativas políticas diante das quais estão colocados” (MOISÉS, 1995, p. 153). 

A maioria das pessoas não participa dos processos necessários para lhes trazer 

benefícios. Muitas aguardam os que estão no poder (as elites) fazerem algo que vá ao 

encontro de suas necessidades (a relação outputs X inputs). A população pode apresentar 

insatisfação, por exemplo, quanto aos serviços públicos, mas continua agindo dentro do 

padrão de clientelismo e patrimonialismo. Com isso volta-se às bases históricas do sistema 

político brasileiro, que coloca o caráter histórico da cultura política como fator muitas vezes 

decisivo no comportamento de uma população. Nesse caso, o comportamento político dos 

brasileiros continua sendo o da indiferença, da desconfiança e do distanciamento da política. 

Essas características vão ao encontro da definição de Manin (1995) quanto ao governo 

representativo de tipo democracia do público, que se julga ser descritivo do Brasil. É 

característico da democracia do público que os eleitores ajam em cada eleição não 

necessariamente de forma coerente do ponto de vista dos cientistas políticos, ou seja, 

seguindo uma linha de pensamento ideológica ou “racional”. A personalidade do candidato 

tem maior peso junto a esse eleitor, chamado flutuante. Nessas circunstâncias, a população 

opta em cada pleito por candidatos e partidos diferentes, sendo muitas vezes influenciada pela 

imagem construída dos candidatos ou mesmo dos partidos. A democracia do público também 

se caracteriza pelo fato de que os governantes têm certa independência dos partidos, e o corpo 

de representantes políticos em cada partido se reúne e vota, sobre cada assunto, a partir de 

decisões de seu líder (MANIN, 1995). Assim repete-se, nos partidos, o comportamento de 

clientelismo,verificado junto à população.  

Pensando o Brasil com base na democracia do público, se compreende, de alguma 

forma, o distanciamento entre a população e o círculo político, pois os cidadãos apenas 

escolhem seu candidato, sem serem convidados (ou sem se sentirem parte) para as outras 

decisões políticas. O papel dos brasileiros na política se encerra  no voto. Pela descrição ainda 

se compreende o paternalismo/clientelismo intrapartidário, também verificados no país. 

Com isso, na democracia do público verifica-se um maior distanciamento da 

população em relação à esfera pública, inclusive no momento de cobrar decisões. Isso pode 

ser observado quando se analisa a participação efetiva da população em atividades (políticas 

ou extra-políticas) ou mesmo o diferencial semântico que ela apresenta. Esse quadro não 

impede que os brasileiros tenham e manifestem demandas junto ao Estado (inputs), e dele 
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esperem resultados (outputs) – exatamente como descrito na democracia representativa do 

público, de Manin (1995). 

 

Inputs, Outputs e Classes Sociais 

 

No momento em que os cidadãos manifestam suas preferências em eleições, eles estão 

fazendo escolhas. Essas escolhas, de uma forma ou de outra, quase sempre implicam em 

algum tipo de demanda da população, que vota em seu candidato com o intuito de que ele seja 

realmente a melhor alternativa. E assim será considerado aquele que conseguir colocar em 

prática, não necessariamente suas promessas, mas principalmente as demandas da população. 

Sendo assim, a democracia estará sendo exercida no sentido do poder do povo e para o povo. 

Tal quadro é tratado mais detidamente a seguir, em termos de inputs e outputs. 

Depois de eleitos, os representantes irão trabalhar seguindo certos preceitos 

(partidários ou não). Conforme apontado acima, de forma geral os políticos sofrem pressões 

em função de demandas da população, que podem ter sua origem ainda em sua escolha 

eleitoral, ou não. Quando da campanha eleitoral, os políticos oferecem uma gama de 

“bandeiras”, ou objetivos aos quais se filiam. Esses pontos de campanha, atualmente, são 

pesquisados com antecedência junto à população. Busca-se averiguar quais são as 

necessidades (inputs) de determinados grupos, e a partir disso, cria-se uma plataforma 

eleitoral como um protocolo de intenções (busca de outputs) dos candidatos. 

Como no Brasil a democracia representativa está mais ligada à democracia do público, 

muitas vezes os eleitores não escolhem a plataforma do partido político que o candidato 

representa, mas seus traços pessoais ou mesmo a sua “plataforma particular”. É nesse sentido 

que atualmente se verifica em eleições, cada vez mais, candidatos que querem ser os 

representantes de determinados grupos (como aposentados, jovens, mulheres, policiais, 

pessoas com deficiências, entre outros). Para isso, adaptam suas plataformas, de forma que 

consigam atingir esse eleitorado específico, com a promessa de perseguir os inputs desse 

grupo. 

Mas, afinal, o que são inputs e outputs? Para entender seu significado, inscrito na 

teoria democrática, é preciso primeiramente compreender que a confiança política é crucial 

para o estudo da legitimidade e da estabilidade governamental. De acordo com David Easton 

(1970), a legitimidade e a estabilidade se manifestam quando há um equilíbrio no sistema 

político, sendo fundamental compreender os contextos que se apresentam nas comunidades 

para analisar qualquer sistema político. O equilíbrio do sistema é a moderação entre inputs e 
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outputs. Os inputs são as reivindicações/demandas e as ações de apoio (ou não) da população 

ao sistema político; os outputs são decisões e ações das autoridades, podem ser consequência 

e, também, influenciar novos inputs (EASTON, 1965, 1968 e 1970). Em outras palavras, os 

inputs são os posicionamentos e as solicitações da população junto aos governos. Estes 

últimos apresentam outputs ao atenderem tais solicitações, ou outras decisões e ações. Inputs 

e outputs precisam ser compreendidos a partir dos contextos apresentados no local de análise. 

Transpondo a explicação da importância do contexto para analisar o sistema político 

do Brasil, pode-se fazer a leitura de que a conjuntura apresentada no país propicia um 

ambiente de desconfiança política generalizada, fato comprovado em diversas pesquisas. Esse 

quadro, que pode provocar a instabilidade do sistema político brasileiro, advém de um 

desequilíbrio entre os inputs e os outputs verificados no país, de longa data. Um governo que 

se encontre em um contexto no qual não tenha a confiança de seus cidadãos pode contribuir 

negativamente para o desempenho democrático do país. Os sucessivos fracassos de governos 

brasileiros em manter uma relação de confiança com a população podem gerar uma situação 

de instabilidade democrática. Segundo Easton (1965, 1968 e 1970), a estabilidade 

democrática depende dos sentimentos da população de uma sociedade por suas instituições e 

seu sistema político. 

As percepções da população em relação ao sistema político apresentam implicações 

relevantes para a democracia, sendo que o funcionamento efetivo do regime leva em conta 

duas formas de sustentação: o apoio difuso e o apoio específico (EASTON, 1970). O apoio 

difuso se refere a apreciações da democracia simplesmente enquanto sistema político, sendo 

relevante, ainda, o apoio a ela em detrimento de outros regimes. Pode ser entendido, também, 

como a aprovação da democracia enquanto um valor. O apoio específico é a avaliação dos 

outputs e produtos dos atores políticos na democracia, podendo ser compreendido, também, 

como uma avaliação do desempenho do(s) governo(s). Sendo assim, é correto afirmar que o 

apoio difuso pode ser atemporal, enquanto o apoio específico se atém a um período de tempo 

(provavelmente a avaliação de determinado governo). Importante lembrar que a socialização, 

bem como as experiências pessoais com a política, desempenham papéis fundamentais na 

conservação e na modificação das atitudes e dos comportamentos das pessoas. Assim, o apoio 

difuso e o apoio específico não são necessariamente estáticos, nem obrigatoriamente 

dinâmicos. Ambas dimensões são importantes, pois 

 

... a legitimidade política, a satisfação com a democracia e o apreço às suas 

instituições não são apenas conceitualmente distintos, mas empiricamente 
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diferentes. [...], o conceito de legitimidade democrática – ou de apoio difuso 

ao sistema – diz respeito às crenças dos cidadãos de que a democracia e seus 

procedimentos constituem a forma mais apropriada de governo e, cabe 

acrescentar, a única aceitável para assegurar a sua liberdade, igualdade e 

autonomia. Em outras palavras, a legitimidade corresponderia a um ideal 

permanente, uma orientação normativa pela maioria das pessoas – embora 

não necessariamente pela totalidade –, o que significa que ela pode variar de 

indivíduo para indivíduo. Já a avaliação ou a satisfação com o desempenho 

do regime são circunstanciais, bastante diferentes do apoio de fundo à 

democracia e parte de uma síndrome atitudinal que, com base na experiência 

prática dos cidadãos, envolveria a capacidade de governos e lideranças 

políticas específicas de enfrentar com eficácia os dilemas coletivos, segundo 

a percepção dos cidadãos (MOISÉS e CARNEIRO, 2010, p. 158-159). 

 

A falta de confiança política, que pode levar à instabilidade democrática no Brasil, 

pode ser consequência do desequilíbrio do sistema político brasileiro, que inspira o baixo 

apoio (específico) da população. Em longo prazo, com a repetição do quadro apresentado, o 

baixo apoio específico pode se transformar em baixo apoio difuso. Os outputs apresentados à 

população não têm inspirado a confiança dos brasileiros em relação à política. Mas, essa 

avaliação diz respeito à totalidade da população.  

Cabe aqui uma análise dessas questões sob a ótica da divisão em classes sociais no 

Brasil. Uma vez que classes sociais “são uma conseqüência das desigualdades existentes em 

uma sociedade” (CAVALLI, 2007, p. 169), e que o Brasil apresenta fortes desigualdades 

sociais, julgamos relevante estudar como os brasileiros se colocam em relação à democracia 

segundo suas classes sociais. A relevância dessa análise reside na conclusão de Lipset (1967), 

de que classes mais baixas apoiam menos a democracia enquanto sistema político e questões 

como liberdades civis e nacionalização de indústrias, do que as classes média e superior 

urbanas. 

Considerando inputs e outputs, os cidadãos, divididos em classes, podem comportar-se 

de maneiras distintas. Assim, enquanto um grupo pressiona por determinados inputs, caso 

esses sejam transformados em outputs eles não vão, necessariamente, beneficiar toda a 

população analisada. Os inputs de classes mais abastadas podem ser mais facilmente 

alcançáveis, uma vez que esse grupo possui mais poder para pressionar os políticos. De 

acordo com Mosca (1966), a influência é sempre mais facilmente exercida pelos ricos. Os 

inputs são um dos pontos que diferenciam campanhas políticas de candidatos, que objetivam 

o apoio de grupos específicos. No entanto, não é possível ignorar os inputs de classes menos 

abastadas, pois, segundo Mosca (1966), o apoio de um grupo numeroso é importante para a 

manutenção da ordem e estabilidade. 
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Contudo, quanto maior o equilíbrio entre inputs (das diferentes classes) e outputs (para 

suas respectivas classes) maior a base de apoio democrático, em suas diferentes formas. No 

entanto, os inputs de classes são bastante diferenciados. De acordo com Schneider (2011), 

enquanto as classes mais ricas mostram maior inclinação à proteção financeira, de suas 

propriedades e do capital humano, as classes mais baixas pressionam por mais e melhores 

benefícios e condições de trabalho. 

Na próxima seção, analisaremos os dados das pesquisas aplicadas no Brasil, 

abordando o apoio da população à democracia brasileira, ao longo dos últimos anos. 

 

 

Análise dos dados empíricos 

 

Nesta seção apresentamos a análise dos dados, os quais são oriundos de diversos 

bancos de dados/instituições, em diferentes anos. Mas, antes de apresentar os dados, são 

necessários alguns esclarecimentos. Primeiramente, é preciso explicar o uso da variável 

“renda” para tratar “classe social”. Sabemos que para definir classe social é necessário 

considerar um conjunto de questões, conforme aponta Cavalli: 

 

Efetivamente, na sociologia contemporânea, bem como na linguagem 

comum, se confunde, com demasiada freqüência, Classe com estrato social, 

sobretudo quando se torna necessário identificar os indicadores empíricos de 

estrutura de Classe e, depois, analisar a própria estrutura com base nas suas 

dimensões fundamentais. É claro que, quando as diversas dimensões se 

definem mediante a escolha de indicadores graduáveis, as Classes assim 

identificadas são tais só no sentido lógico do termo, mas não no sentido que 

o termo possui na tradição sociológica. Se, por exemplo, quisermos dividir a 

população italiana segundo a renda familiar, o prestígio associado à condição 

profissional do chefe de família, o nível de instrução ou qualquer outro 

indicador, e dispusermos de um procedimento estatístico capaz de combinar 

as diversas medidas obtidas num índice sintético, identificaremos decerto 

algumas Classes, mas elas não poderão ser consideradas como coletividades 

concretas, porque tanto o seu numero como o modo como foram construídas 

dependerão da nossa escolha arbitrária, muito mais ligada à idéia que temos 

ou queremos dar da estrutura social que a própria estrutura (CAVALLI, 

2007, p. 174). 

 

Portanto, sabemos que, “classe social” não se limita à renda recebida pelas pessoas. 

No entanto, por limitações de determinados dados em todos os bancos de dados, decidimos 

nos ater à variável renda, mesmo que esta seja um dos componentes que auxiliam a 

diferenciar classes sociais. Mesmo assim, encontramos algumas dificuldades, que seguem 

abaixo. 
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Como são muitos os bancos de dados utilizados, a variável renda apresenta-se de 

diferentes formas. A renda mensal familiar é a mais comumente solicitada nas entrevistas, 

mas muitas vezes não há como calcular a renda per capita porque não há informação do 

número total de dependentes da renda declarada. Outras vezes, em lugar da renda em valores, 

é perguntado ao entrevistado se a sua renda familiar lhe é satisfatória. De qualquer forma, 

para todos os bancos de dados foi preciso um tratamento prévio da variável renda. 

Nos bancos de dados que trazem informações de renda em valores, a renda utilizada é 

a familiar. Essa renda foi recategorizada, de forma que as famílias com até dois salários 

mínimos (em valores da época da aplicação do questionário) foram categorizadas como 

possuindo baixa renda, e portanto sendo da classe mais baixa. As famílias que detém de dois 

salários mínimos a cinco, são os com renda média. Já as famílias com renda acima de cinco 

salários mínimos foram classificadas como de renda e classe alta. 

Em outros bancos de dados, foi utilizada como variável equivalente a questão sobre a 

renda familiar ser suficiente para cobrir as necessidades das pessoas. Os entrevistados que 

afirmaram enfrentar dificuldades são categorizados como de classe baixa. Os que afirmam 

que o salário é suficiente e não encontram dificuldades para sobreviver foram categorizados 

como de classe média. Já os que afirmam não ter qualquer dificuldade e ainda conseguem 

poupar algum dinheiro são os de classe alta. 

Uma vez esclarecidas essas questões, apresentamos a seguir os dados referentes ao 

apoio difuso e ao apoio específico da população brasileira, agrupada em classes, em relação à 

democracia no país, de 1995 a 2009. Primeiramente analisaremos os dados referentes ao 

apoio difuso para, em seguida, tratar os dados relativos ao apoio específico da população. 

Neste paper, selecionamos como variável representativa do apoio difuso a seguinte questão: 

“Com qual frase você mais concorda: 1) A democracia é preferível a qualquer outra forma de 

governo; 2) Em algumas circunstâncias um governo autoritário pode ser preferível a um 

democrático; 3) Para gente como eu, dá no mesmo um regime democrático ou não 

democrático”. Compreendemos que esta questão representa bem o apoio difuso à democracia, 

embora saibamos que um conjunto de outras questões pode ser utilizado para realizar análises 

sobre esse tipo de apoio à democracia. Seguimos, então, com a apresentação dos dados no 

Gráfico 1, abaixo. 
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Gráfico 1: Classe social  X Apoio à democracia - Brasil (1995-2009)

Classe Alta/Democracia Classe Alta/Autoritarismo Classe Alta/Tanto faz

Classe Média/Democracia Classe Média/Autoritarismo Classe Média/Tanto faz

Classe Baixa/Democracia Classe Baixa/Autoritarismo Classe Baixa/Tanto faz

 
Fonte: Elaboração própria com base nos bancos de dados de Latinobarómetro (1995, 1996, 1998, 2000-2009). 
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Os dados do Gráfico 1 mostram que, para todas as classes sociais, a opinião que mais 

manteve-se constante no período analisado foi a de que o autoritarismo é desejável em alguns 

momentos. No grupo de classe mais abastada, essa opinião variou de 18% a 28% da 

população. Entre a classe média, essa porcentagem foi de 17% a 27%. E, entre a população de 

classe baixa, a porcentagem variou entre 13% e 27%. Esses números mostram que a 

população de classe mais baixa é um pouco menos afeita ao autoritarismo, embora apresente 

porcentagem relativamente similar à demonstrada nas demais classes para apoiar o 

autoritarismo. 

Pelo gráfico apresentado acima, pode-se afirmar que os cidadãos, classificados nas três 

classes sociais, seguiram uma mesma tendência quanto à naturalização do autoritarismo de 

1995 a 2003. A partir de 2004, enquanto os demais grupos tendiam a diminuir seu apoio ao 

autoritarismo, a classe baixa aumentou seu apoio. Já em 2005, enquanto classes baixa e média 

diminuíam seu apoio à ditadura, a classe alta o aumentou, para em seguida (em 2006), 

diminuí-la, ao mesmo tempo em que as demais classes fizerem movimento oposto. Em 2007 a 

classe alta se destaca por se aquela que mais apoio oferece à ditadura, papel que cabe à classe 

média em 2008. Em 2009, classes alta e média apoiam igualmente o autoritarismo. 

Embora mais constante, a aceitação do autoritarismo é, em geral, a opção menos citada 

em todas as classes sociais (exceto em alguns pontos do tempo). A segunda opção mais 

indicada pelos entrevistados é a resposta que remete à indiferença em relação ao regime 

político do país. No momento em que as pessoas indicam que a elas pouco importa o regime 

político, pois para elas não há diferença, fica evidente a falta de eficácia política entre esses 

grupos. Entre os cidadãos de classe baixa de 27% a 17% deles indicou ser indiferente o 

regime político. Entre os de classe média, essa porcentagem foi de 39% a 15%, e entre os de 

classe alta, de 40% a 11%. 

Nota-se, no gráfico acima, que os indivíduos das três classes seguem a mesma 

tendência em relação a essa resposta, a partir de 2003. Antes disso, não há uma convergência 

sobre o aumento ou a diminuição dos grupos que afirmam não fazer diferença o regime 

adotado pelo país. Também se verifica que a população de classe baixa se destaca, por ser a 

que mais indica indiferença acerca do regime político adotado no Brasil. Esse posicionamento 

pode estar vinculado aos problemas enfrentados por esse grupo da população para 

atendimento mesmo de suas necessidades básicas. Ao longo dos anos, essa questão pode ter 

cristalizado a percepção de que o regime político não importa, pois as dificuldades 

permanecem as mesmas para esses cidadãos. 



16 
 

O regime político defendido pela maioria dos cidadãos brasileiros, em quase todos os 

anos analisados, é a democracia. O apoio à democracia como sendo preferível a qualquer 

forma de governo é o posicionamento da maior parte da população em todas as classes 

sociais. Há exceções em anos específicos, como em 2001 para a classe alta, 2000 para a classe 

média e 2000, 2001 e 2003 para a classe baixa, quando a resposta que prevaleceu foi a de que 

“tanto faz” o regime político. O apoio à democracia da parte da classe alta oscilou entre 35% 

e 68% de seu grupo, percentual semelhante da população de classe média (34% a 63% da 

população dessa classe). Os indivíduos da classe baixa adeptos à democracia estão próximos 

desta faixa percentual, somando de 32% a 57% deles no período de tempo analisado. 

A partir do Gráfico 1 é possível verificar que há tendência semelhante de oscilação das 

opiniões das três classes entre os anos de 2000 e 2007, sendo que em 2009 a tendência foi o 

crescimento da opinião de que a democracia é a melhor forma de governo em todas as classes. 

Com isso, é possível afirmar que, em todas as classes sociais, a democracia possui o apoio da 

maior parte da população. O apoio difuso é verificado no Brasil, nas diferentes classes sociais. 

Tendo verificado os dados sobre o apoio difuso dos brasileiros segundo as classes a 

que pertencem, partimos para análise dos dados sobre o apoio específico dos mesmos. A 

questão selecionada para representar o apoio específico dos brasileiros à democracia é a 

seguinte: “Em geral, vocês diria que está muito satisfeito, bastante satisfeito, não muito 

satisfeito ou nada satisfeito com o funcionamento da democracia no Brasil?”. 

Da mesma forma que para a questão anteriormente abordada, sabemos que o apoio 

específico pode ser avaliado por meio de um conjunto amplo de variáveis. Contudo, julgamos 

suficiente a avaliação do apoio específico dos brasileiros à democracia, segundo as classes a 

que pertencem, já que estamos realizando uma avaliação longitudinal. Ademais, as respostas 

sobre a satisfação da população com a democracia envolvem uma série de temas diferentes 

para cada cidadão. Pela complexidade de suas ligações, as respostas, embora pareçam simples 

(basta escolher entre “democracia”, “autoritarismo” e “tanto faz”), são o resultado de uma 

série de questionamentos, certezas, insatisfações e satisfações sobre o sistema político e, 

possivelmente todo o que o engloba.  

A seguir, apresentamos os dados referentes ao apoio específico dos brasileiros à 

democracia, de 1995 a 2009. 
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Gráfico 2: Classe X Satisfação com a Democracia - Brasil (1995-2009)

Classe Alta/Satisfeito Classe Alta/Insatisfeito Classe Média/Satisfeito

Classe Média/Insatisfeito Classe Baixa/Satisfeito Classe Baixa/Insatisfeito

 
Fonte: Elaboração própria com base nos bancos de dados de Latinobarómetro (1995, 1996, 1998, 2000-2009). 
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O Gráfico 2 mostra claramente a divisão das classes sociais em dois grupos bem 

separados em quase todo o período analisado. Predominam, em todas as classes, os 

insatisfeitos com a democracia. As três classes coincidem a trajetória (ascendente ou 

descendente) de insatisfação a partir de 2004. Também se verifica a mesma tendência de 1995 

a 1998, e de 2002 para 2003. 

No cômputo geral, as classes alta e média apresentam, entre 1995 e 2009, em média de 

70% dos indivíduos de seus grupos insatisfeitos com o regime político vigente. Porém, os 

cidadãos da classe baixa são os que apresentam maior insatisfação: 75% deles afirmam não 

estarem felizes com a democracia brasileira. Essa configuração vem ao encontro da ideia de 

que as classes mais abastadas têm mais poder para pressionar políticos e governo para 

atingirem seus objetivos. Entretanto, também entre as classes com maior poder aquisitivo se 

constata o predomínio da insatisfação com a democracia. 

O pico de insatisfação em todas as classes se deu em 2006, quando 95% da população 

de classe alta, 96% da de classe média e 97% da classe baixa se disse insatisfeita com a 

democracia. O ano de 2006 foi de eleições, quando se reelegeu o então Presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, apesar dos escândalos envolvendo seu partido. Entre eles, citamos alguns: o 

então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, demitiu-se frente à acusação de participação em 

reuniões escusas em Brasília; na Câmara dos Deputados corre o julgamento do ex-presidente 

da casa, pertencente ao PT, acusado de receber dinheiro do chamado esquema do “Mensalão” 

(apesar de réu confesso, João Paulo Cunha foi absolvido); ainda sobre o “Mensalão”, são 

indiciadas 40 pessoas, acusadas de participação no esquema de compra de votos. Outro forte 

escândalo é o da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) dos Sanguessugas, em que 12% 

dos representantes políticos, no Congresso Nacional, foram indiciados por participação no 

esquema de desvio de dinheiro as saúde, conhecida como máfia das ambulâncias. Também é 

notícia a insegurança. As maiores cidades do país sofreram com um tipo de violência que 

beira a barbárie: em São Paulo, um ataque conjunto de bandidos, coordenados por mandantes 

da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) de dentro das cadeias, deixou civis 

e policiais mortos, foram queimados ônibus e atingidas delegacias e quartéis, prédios da 

justiça e de redes de bancos. Esses ataques deixaram um ambiente de insegurança 

generalizado. Além disso, é emblemático o fato de o Brasil ter perdido a Copa do Mundo de 

Futebol. Sabe-se que eventos como esse insuflam o orgulho e o patriotismo no Brasil. Como o 

ambiente e os eventos se interpenetram no mundo real, dificultando a compreensão de um 

fato isolado, não é de se estranhar que esse fato possa ter influenciado a compreensão sobre 

satisfação da democracia no Brasil. 
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A satisfação em relação à democracia apresenta tendência similar, entre as classes, de 

ascendência e descendência entre os anos de 1995 e 1998, de 2002 a 2003 e a partir de 2004. 

As classes alta e média são as mais satisfeitas com a democracia Brasileira. Mesmo assim, a 

média de entrevistados satisfeitos pertencentes às classes alta e média é de 30%. Os 

indivíduos da classe baixa apresentam média de 25% deles afirmando satisfação com a 

democracia. 

O ano de 2009 é, talvez, o mais emblemático da análise, pois todas as classes 

encontram-se na faixa entre 48% e 52% da sua população afirmando satisfação/insatisfação 

com a democracia. Assim, neste ano, a população brasileira divide-se, praticamente, na 

metade em relação ao apoio específico à democracia no país. 

Seguem alguns fatos, ocorridos em 2009, que podem auxiliar na compreensão dessa 

distribuição dos dados. Por exemplo, eventos ocorridos no Congresso Nacional mostraram a 

aplicação de dinheiro público em âmbitos completamente desnecessários: utilização indevida 

de apartamento funcional; pagamento a 180 servidores da casa a título de atuação em 

diretorias (como as de serviços gerais e de coordenação aeroportuária, entre muitas outras), 

sendo que o pagamento mensal chegava a R$ 20.000,00; pagamento de horas extra em pleno 

recesso a mais de três mil funcionários da casa (o montante do pagamento atingiu a casa dos 

R$ 6,2 milhões). Também veio à tona um escândalo que afronta a democracia: cerca de 300 

atos, alguns sancionados a mais de 10 anos (à época), nunca foram publicizados. Com o 

acesso a essa informação, verificou-se que esses atos trouxeram benefícios a parentes e 

correligionários do presidente do Senado e diretores da casa. Além disso tudo, a exemplo do 

“Mensalão” verificado em nível federal, passou-se a verificar a existência de esquemas 

semelhantes em governos estaduais (como o do Distrito Federal). 

Essas notícias mostram que a insatisfação com a democracia pode ter múltiplas 

motivações. O descontentamento e a desconfiança política só tenderam a aumentar no 

período. O desvio de dinheiro público confirmado por órgãos policiais, além do seu uso em 

eventos considerados desnecessários, deixa claro à população que os seus investimentos em 

tributos, impostos e contribuições não são bem utilizados. Também questões como a 

(in)segurança pública, além de problemas com outros serviços públicos, como saúde e 

educação, deixam o brasileiro insatisfeito com a democracia. 

A pesar das diferentes classes almejarem outputs diferentes, precisamos estar cientes 

quanto a algumas questões. Primeiramente, enquanto os serviços públicos não forem 

ofertados qualificadamente à população, não agradará a qualquer grupo econômico. Nem a 

classe mais humilde terá qualidade (e quantidade) a esses serviços, nem a mais abastada 
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sentirá vontade de usufruí-la. As classes alta e média, provavelmente, não se sentem 

satisfeitas com a democracia porque, por mais inputs que forneçam ao Estado (como apoio 

financeiro, por exemplo), não conseguem usufruir outputs qualificados. Em outras palavras, o 

Estado, além de reter parcela dos ganhos financeiros dessas classes, as faz ter dispêndios com 

serviços que ele deveria lhes fornecer. No outro lado, está a população da classe mais baixa, a 

qual, apesar de não contribuir nos mesmos termos que as demais classes, também contribui 

em termos financeiros, e oferece inputs (como apoio político). Mas, seus inputs de 

reivindicação, em termos de serviços, não têm sido ouvidos, ou poucos resultam em outputs. 

 

Conclusões 

 

Neste paper trouxemos a discussão sobre a estabilidade da democracia no Brasil, a 

partir da avaliação dos brasileiros segregados em classes sociais, de 1995 a 2009. 

Primeiramente tratamos o conceito de democracia, no qual apontamos a necessidade de se 

considerar o papel dos cidadãos, como indivíduos atuantes seja ativamente (em participação 

em grupos políticos ou não-políticos) ou passivamente (no momento de apresentar seus 

inputs). Lembramos que, sem a publicização de inputs é mais difícil que o Estado consiga 

atender as demandas da população. 

Em seguida, consideramos o conceito de Cultura Política, assumidos por nós como o 

conjunto de atitudes, sentimentos e comportamentos dos indivíduos sobre o sistema político e 

o seu papel no sistema. Como essas atitudes, sentimentos e comportamentos podem se alterar 

segundo os contextos e eventos vivenciados pela sociedade, e ainda, que as diferentes classes 

apresentam diferentes inputs, consideramos importante verificar como se dá o apoio difuso e 

específico dos brasileiros, ao longo do período analisado. 

Assim, apresentamos uma discussão sobre a democracia e a Cultura Política no Brasil, 

para, a seguir, analisar os dados empíricos. Os dados são oriundos de pesquisas do 

Latinobarómetro. As principais conclusões, a partir dos Gráficos 1 e 2, são: 

a) para todas as classes, a democracia é o regime político preferido ao longo do 

período analisado, com tendência de aumento progressivo a partir de 2005; 

b) para todas as classes, ao longo do período, é maior a insatisfação do que a satisfação 

com a democracia, sendo que o ano de 2006 é o que apresenta maiores índices de insatisfação; 

c) satisfação e insatisfação com a democracia se agrupam quase igualitariamente em 

2009, quando fatos políticos mostram a (má) utilização do dinheiro público pelos políticos; 
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d) a população brasileira se mantém ambivalente ao longo do tempo, pois apesar de 

considerar a democracia a melhor forma de governo, não está apreciando os seus resultados 

no país. 

Apesar das diferenças entre as classes sociais, pudemos verificar que, de forma geral, 

o brasileiro tem apreço à democracia. Mas, o apoio específico da população tem se mantido 

baixo, apesar de em 2009 a satisfação e a insatisfação com a democracia estarem mais 

próximas. Portanto, para todo o período, não verificamos nem evoluções nem retrocessos 

significativos em relação à democracia brasileira, e sim uma estagnação negativa (falta de 

satisfação) dos brasileiros. 

O fato de 2009 ser um período diferenciado necessita de novos estudos, que abarquem 

novos dados de anos subsequentes, a fim de avaliar se o posicionamento da população foi 

algo pontual ou se esta é uma tendência à evolução do apoio específico à democracia, o que 

seria muito positivo para a democracia no Brasil. 
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