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Resumo: O presente estudo investiga o fenômeno da confiança política através da 

experiência do Parlamento Jovem Mineiro. Ao contrário dos estudos tradicionais, 

focados nas causas e efeitos da desconfiança, buscamos compreender em que 

circunstancias é possível o desenvolvimento de uma atitude favorável às instituições 

políticas e em que condições essa mudança é positiva para a democracia: quando 

confiar é bom?	  

	  

Abstract: This study investigates the phenomenon of political trust through the 

experience of Parliament Youth. Unlike traditional studies, focused on the causes and 

effects of mistrust, we seek to understand in what circumstances is it possible to develop 

a favorable attitude to political institutions and under what conditions this change is 

positive for democracy: when trust is good?	  

	  

1. INTRODUÇÃO	  

	  

 Desde a década de 1990 que a investigação sobre a confiança política ganham 

corpo na ciência política. Surveys das última décadas têm relatado que entre pequenas 

oscilações, existe um contínuo declínio da confiança nas instituições. Desde então, 

inúmeras pesquisas têm como objetivo identificar as causas e consequências do 

fenômeno e diferentes prognósticos foram encontrados a depender do contexto 

investigado. No Brasil, o tema foi marcado por um profunda preocupação com os 

baixos níveis de confiança em um país que acabava passar por uma longa transição 

política. Pesquisas conduzidas ao longo desse período são claras ao demonstrar que os 



brasileiros cultivam uma profunda desconfiança em suas instituições, especialmente nas 

casas legislativas e nos partidos políticos. Entre os motivos levantados estão a 

permanência de traços autoritários herdados do passado e a incapacidade das 

instituições em corresponder às expectativas criadas pelos indivíduos.	  

 Em que pese a importância dessa preocupação, o foco quase que total na 

desconfiança acabou por minimizar seu fenômeno inverso, o da confiança. Enquanto a 

descrença dos cidadãos já é um fenômeno relativamente mapeado, pouco sabemos sobre 

os motivos que levam os cidadãos a confiar nas instituições. Em outras palavras, o que 

esperar das atitudes em relação às instituições quando estas são bem sucedidas? 

Devemos esperar que as atitudes respondam às transformações institucionais? Em que 

condições isso é possível e  desejável? Em suma, quando que confiar é bom? 	  

 O artigo está dividido em duas grandes partes. A primeira delas traça uma 

revisão bibliográfica dos estudos em cultura política na América Latina e, 

especialmente, no Brasil. Ao fazê-la, nossa intenção é chamar a atenção para as lacunas 

deixadas, sobretudo em relação ao fenômeno da confiança derivadas de boas 

experiências políticas. A segunda parte está subdividida em outras duas. Na primeira, 

mapeamos a modernização pela qual passou a ALMG nos últimos anos. Mesmo que 

longe de um padrão ideal, defendemos que essa mudança é significativa e constitui uma 

experiência concreta do “mundo político” sob a qual as novas atitudes políticas podem 

ser forjadas. Na segunda, apresentamos os dados da experiência do Parlamento Jovem, 

em que estudantes de Belo Horizonte são submetidos a uma série de atividades de 

cunho político, formando, desse modo, um intenso ambiente informacional. 	  

	  

2. SOB O PRISMA DA DESCONFIANÇA	  

	  

 Desde a década de 1990 que a investigação sobre a confiança política nas 

democracias consolidadas sofreu uma importante inflexão dentro da ciência política. 

Com base em um conjunto de surveys realizados em todo o mundo, os estudos seminais 

organizados por Pippa Norris (1999) entre outros autores (Dalton, 2004; Pharr & 

Putnam, 2000) contestaram o prognóstico das décadas anteriores de que a erosão da 

confiança nas instituições – atitude fundamental de uma cultura cívica congruente ao 

regime democrático (Almond e Verba, 1964) – abalaria a estabilidade do sistema 

político, desencadeando uma possível “crise democrática”.	  

 Resgatando os conceitos de apoio difuso e específico propostos por David 

Easton (1965), esses estudos propõem que as atitudes políticas devam ser pensada 



enquanto objeto multidimensional. Norris (1999), por exemplo, identifica ao menos 

cinco dimensões do apoio político: a identificação com a comunidade, a adesão à 

democracia enquanto conjunto de idéias e princípios de governo, a avaliação do 

desempenho do regime, a confiança nas instituições e nos atores políticos. A partir da 

distinção, análises empíricas realizadas por Klingeman (1999), Dalton (1999) e 

Inglehart (1999) constataram que ao mesmo tempo em que os níveis de confiança nas 

instituições declinavam a adesão normativa à democracia aumentava. O paradoxo foi 

explicado através da emergência do “cidadão crítico”, ou seja, do indivíduo que é capaz 

de distinguir o funcionamento das instituições dos atributos do regime político e, 

justamente por aderir ao regime, torna-se mais exigente quanto a ele. Em vez de 

representar uma ameaça à democracia, esse cidadão deveria ser considerado como um 

instrumento de aprimoramento do regime (Norris, 1999; Dalton , 2004).	  

 Em função das particularidades históricas e regionais, o “cidadão crítico” 

proposto por Norris a partir das experiências em regimes democráticos consolidados foi 

recebida com “desconfiança” pelos estudiosos da América Latina. Para Lagos (2000), 

um “traço comum” dos cidadãos latino-americanos é uma profunda desconfiança que 

surge, em primeiro lugar, entre as próprias pessoas e, por decorrência, às instituições. A 

desconfiança, nesse sentido, não nasce tanto de uma visão crítica, mas sim através de 

uma cultura enraizada no legado do colonialismo ibérico, seguido pelo regime dos 

grandes proprietários de terra e a prevalência da pobreza e do autoritarismo.	  

 Ao estudar os níveis de confiança na região Power e Jamison (2005) confirmam 

a existência do que considera ser uma síndrome de “desconfiança generalizada”, que 

inclui pouca confiança interpessoal, desconfiança das instituições, baixa confiança no 

desempenho do regime e até ceticismo em relação a muitas instituições não 

governamentais. Entre as causas da desconfiança: o fraco desempenho econômico que 

afetou a maioria das novas democracias ; a corrupção e o uso instrumental das 

instituições políticas. Em sua pesquisa, Colen (2010) também chama a atenção para 

essas causas. Ela explica que enquanto as nações democráticas estabelecidas alcançaram 

o equilíbrio através de processos incrementais de capacitação do Estado para a inclusão 

social, nas novas democracias, demandas crescentes seriam direcionadas para estruturas 

institucionais pouco aparelhadas. As estratégias de tentativa e erro dos políticos 

provocam nos cidadãos uma impressão de que os regimes são muito dispendiosos e 

pouco eficazes em sua função, para ela “essa tensão potencial é o contexto das novas 

democracias e o seu reconhecimento pode permitir um entendimento mais adequado 

dos baixos níveis de confiança na região.” (Colen, 2010, p. 5).	  



 A preocupação dos estudos no Brasil é muito semelhante às encontradas na 

América Latina. No contexto da transição política, pesquisas realizadas no final da 

década de 1980 e começo de 1990 tinham como objetivo principal identificar em que 

medida a sobrevivência de atitudes autoritárias comprometeria ou não a aceitação do 

novo regime e como a insipiente experiência com as instituições democráticas 

influenciariam as atitudes dos cidadãos em relação a ele. 	  

 Analisando os efeitos da reforma institucional pela qual passou o Brasil ao longo 

do período da transição, Lamounier e Souza (1991) identificam a existência de uma 

cultura política em mudança, concluindo através de sua pesquisa que a imagem 

tradicional da cultura política brasileira como um monólito hierárquico, elitista e 

restritivo estava em desacordo aberto com os surveys disponíveis, tanto no que diz 

respeito às elites quanto às massas e qualquer que tenha sido o mérito daquela imagem 

em tempos passado, ela certamente leva a uma avaliação equivocada da sociedade 

brasileira contemporânea. Tais manifestações seriam indícios de um desejo por 

transformação que teve como principal impulso uma forte rejeição ao passado político 

recente, marcado pelo arbítrio e pela ausência de direitos.	  

 A tendência observada por Lamounier e Souza também são encontradas na 

pesquisa realizada por José Álvaro Moisés (1995), ainda que de maneira mais reticente. 

Segundo esse autor, o processo de transição democrática em nosso país, que se estendeu 

de 1974 a 1985, conduziu a uma forte oposição ao regime autoritário ao mesmo tempo 

em que serviu para destacar as virtudes da democracia entre ampla camada dos cidadãos 

brasileiros. No seu conjunto, os dados apresentados Moisés indicam que as orientações 

políticas subjetivas dos brasileiros têm tomado a direção da adesão à democracia e 

justificariam a conclusão dada no final do seu livro de que “ao lado das transformações 

democráticas da estrutura política estão ocorrendo, também, profundas mudanças na 

cultura política dos brasileiros.” (Moisés, 1995, p. 152).	  

 Apesar do otimismo, Moisés era temeroso em outros aspectos. Para ele, a 

democratização só seria conclusa após a superação de barreiras estruturais ainda 

arraigadas no país, muitas delas advindas da própria condução da transição política. 

Entre elas estava a incapacidade do governo em garantir a construção de um espaço 

institucional dotado de normas, regras e procedimentos destinados a organizar com 

eficiência a disputa pacífica dos recursos políticos e do poder. Em outras palavras, 

Moisés se referia aqui à capacidade de organização do Estado e o modo como este 

respondia às demandas procedimentais inerentes à democracia. Outra barreira, ainda 

mais grava, dizia respeito à falta de maior desempenho das autoridades na solução de 



problemas ligados a enorme desigualdade econômica, social e regional. Sem suprir, ao 

menos em um padrão aceitável, a tendência seria a generalização de uma sensação de 

não representação do cidadão pelas instituições e autoridades políticas.	  

 O temor de Moisés não foi injustificado. Os anos seguintes à obra do autor, o 

não cumprimento dos desafios levantados levou a uma cultura política permeada pela 

tensão entre a adesão normativa dos cidadãos ao regime e a crescente desconfiança nas 

instituições políticas e representativas. Diversos surveys realizados ao longo das duas 

últimas décadas revelaram que a percepção negativa das instituições atravessa todos os 

segmentos de renda, escolaridade, idade e região (Moisés, 1995; Moisés, 2006; Moisés 

& Carneiro, 2008). O exemplo mais concreto dessa síndrome é a desconfiança na maior 

instituição legislativa do país, o Congresso Nacional. Nos últimos 20 anos, o Congresso 

apresentou índices de confiança baixos em patamares da ordem de 30%, além de 

assumir constantemente os últimos lugares do ranking da confiabilidade das instituições 

obtido em diferentes institutos de pesquisas. Ao analisar os dados de diferentes 

institutos de pesquisa ao longo dos últimos quinze anos, para Ribeiro: “a partir da 

análise da trajetória, pode-se concluir que a desconfiança no Congresso é literalmente 

uma variável constante na Nova República.” (Ribeiro, 2009, p. 70).	  

 A dificuldade em solucionar os problemas de desigualdade somadas a 

incapacidade de forjar um sistema político que justifique sua existência e propósitos aos 

olhos da população deu a tônica de quase todas as pesquisas na área no Brasil. A 

preocupação dos autores esteve voltada às causas e consequências da desconfiança para 

a legitimidade e sobrevivência do sistema e, sobretudo, para sua qualidade. Meneguello 

(2006), por exemplo, encontrou que a desconfiança dos cidadãos está associada aos 

índices de baixa disposição dos cidadãos em participar dos processos de escolha dos 

governos. Moisés (2006), por sua vez, demonstrou como que a desconfiança leva a 

posturas mais autoritárias e indiferença perante o sistema democrático. Resgatando os 

fatores histórico-estruturais da formação dos padrões de atitudes e comportamentos 

políticos no Brasil, Baquero (2001) argumenta que a crescente desconfiança e 

desencanto da sociedade brasileira em relação às suas instituições políticas e, 

principalmente, aos políticos, acabam por descaracterizar a própria democracia 

existente, permitindo o surgimento de formas antidemocráticas de governo.	  

 A exposição desse percurso nos estudos sobre confiança política foi necessária 

para colocar de maneira clara a questão que levantaremos nesse artigo. Queremos 

chamar a atenção do leitor para o fato que, especialmente no Brasil, as pesquisas 

realizadas estiveram pautadas, de modo geral no problema da desconfiança política. A 



experiência autoritária, o vagaroso processo de transição, as amplas limitações – 

econômicas, sociais e institucionais – da nascente democracia, somadas aos resultados 

das pesquisas surveys realizadas ao longo de todo o período, conduziram quase que 

“naturalmente” as atenções dos pesquisadores sobre os riscos inerentes à descrença dos 

cidadãos nas instituições democráticas. Se, por um lado, a literatura avançou 

consideravelmente na análise da desconfiança – seus percursos, causas e consequências 

– ela ainda carece de evidências empíricas do fenômeno inverso. Há poucas pesquisas 

que se preocuparam em avaliar experiências legislativas de “sucesso”, buscando 

compreender se, de fato, a atitude de confiança a acompanha ou não, quais são as 

condições para que isso ocorra e, por fim, quais são os motivos que estão na base desse 

processo.	  

 O outro ponto que também desejamos ressaltar é a forma unidimensional com 

que os objetos políticos são tratados. Apesar de reconhecer a existência e a importância 

dos diferentes objetos políticos, o fato é que são poucas as análises empíricas que se 

preocupam em observar as diferenças entre as diversas instituições e atores políticos. 

São ainda muito raros no Brasil estudos comparativos entre as diversas instituições 

legislativas da federação, bem como a diferença entre instituições e atores políticos. Ao 

considerar a realidade política como um todo homogêneo, as análises e conclusões de 

diversas pesquisas deixam de verificar como que diferentes objetos políticos são 

compreendidos e avaliados pela população. Se são ou não capazes de fazer essa 

diferenciação, em que condições ela existe ou deixar de existir e etc. Em suma, o que 

chamamos a atenção é que apesar dos avanços a literatura ainda carece, especialmente à 

nível empírico, de análises que levem em conta os diferentes objetos políticos.	  

 É interessante observar a convergência entre senso comum e pensamento 

acadêmico nesses pontos levantados. Se, por um lado, a desconfiança é quase que um 

estado natural das atitudes dos brasileiros perante suas instituições, ela também o é no 

pensamento acadêmico, no sentido de centralizar as preocupações e discussões quanto 

ao tema. Embora legítimo e fundamental, a consequência desse enfoque é a falta de 

análises de experiências contrárias ao padrão instaurado. Se a experiência geral conduz 

à necessidade de se pensar a desconfiança política, ela não anula, por sua vez, a 

possibilidade de outras realidades – realizadas, por exemplo, em outros níveis da 

federação – que levem, por sua vez, a outras questões a serem respondidas. 	  

 De forma semelhante, assim como a desconfiança, a generalização do sistema 

política também é uma atitude arraigada na cultura política nacional. Há evidências de 

que o cidadão comum, de forma geral, compreende a política como um grande e único 



sistema e, quando uma de suas partes vai mal, todas as outras são afetadas. Embora 

pouco explorada no Brasil, pesquisas em outros países têm demonstrado como que, por 

exemplo, escândalos envolvendo poucos atores políticos são capazes de afetar a 

confiança nas casas legislativas como um todo. Ou, em outra situação, como que a 

popularidade das casas legislativas são excelentes preditoras da avaliação do chefe do 

executivo. Em suma, o cidadão nem sempre consegue separar esses diferentes objetos e 

ao confundi-los, pode ocorrer de um objeto ser penalizado pela má avaliação de outro, 

mesmo que não tenha qualquer responsabilidade por isso. Ao tomar essa realidade como 

dada e não explorar condições de exceção à regra, as pesquisas acadêmicas têm muito 

pouco a dizer em que condições esse processo não corre ou é amenizado.	  

 Nesse sentido, nossa pesquisa pretende contribuir para a problematização desses 

aspectos naturalizados tanto do ponto de vista da cultura política brasileira quanto da 

pesquisa acadêmica, explorando experiências contrárias à regra – de desconfiança e não 

separação dos objetos políticos – ainda pouco conhecidas e compreendidas. Se as 

pesquisas, de modo geral, buscam responder quais as causas e consequências da 

desconfiança, nós, por outro lado, queremos pensar o aspecto oposto, o da confiança 

política, sem perder de vista os diferentes objetos da política. Nesse sentido, o presente 

trabalho pretende avançar na direção de uma única simples questão, mas ainda muito 

pouco explorada: quando e em que condições que confiar é bom?	  

	  

3. QUANDO CONFIAR É BOM?	  

	  

 Parte dessa questão foi esboçada, porém pouco desenvolvida, por Moisés e 

Carneiro (2008) em seu estudo sobre confiança na América Latina ao dizer que:	  

	  

Uma vez que sejam capazes de sinalizar universalismo, imparcialidade, 
justeza e probidade,	  assegurando que os interesses dos cidadãos são levados 
em conta no processo político, as instituições ganham a confiança dos 
cidadãos. Em sentido contrário, quando prevalece a ineficiência ou a 
indiferença institucional diante de demandas para fazer valer direitos 
assegurados por lei ou generalizam-se práticas de corrupção, de fraude ou de 
desrespeito ao interesse público, instala-se uma atmosfera de suspeição, de 
descrédito e de desesperança, comprometendo a aquiescência dos cidadãos à 
lei e às estruturas que regulam a vida social; floresce, então, a desconfiança e 
o distanciamento dos cidadãos da política e das instituições democráticas. 
(MOISÉS & CARNEIRO, p. 38-39, 2008).	  

	  

 O começo da passagem de Moisés e Carneiro ilustra, ao nosso ver, apenas uma 

das condições em que se espera, como resposta atitudinal, a confiança do cidadão: 

quando existe um movimento real no mundo político, ou, em outras palavras, quando 



condições objetivas –  universalismo, imparcialidade, justeza, probidade e 

responsividade – são cumpridas, ao menos em parte, pelas instituições, justificando, 

dessa forma, a finalidade de sua criação1. Nossa crítica, no entanto, é que essa não é 

uma condição suficiente para a confiança. Acrescentamos a ela que a realidade política 

só se completa mediante a informação. Sem que as “boas notícias” sejam divulgadas, 

absorvidas e internalizadas pelos cidadãos, não é plausível esperar por qualquer 

mudança de atitude. Embora um tanto quanto óbvio, a realidade é que o papel da 

informação – os mecanismos nos quais são distribuídas e internalizadas – é 

marginalizado por parte dos estudos em cultura política.	  

 Nosso argumento, portanto, é que confiar é bom quando existem dois requisitos: 

a experiência no mundo real e o ambiente de informação para que essas mudanças 

possam penetrar na mente do cidadão comum. O primeiro requisito é dado pelo 

conjunto de mudanças pelas quais passa a ALMG desde a década de 1990. O segundo é 

observado a partir da experiência do Parlamento Jovem Mineiro. 	  

	  

3.1. A MODERNIZAÇÃO DA ALMG:	  

	  

 Há realmente alguma base para se supor que existe um fato político que 

justifique as mudanças de atitudes em relação à ALMG? Essa é a primeira pergunta a 

ser respondida e que compõe a primeira condição para argumentar quando que confiar é 

bom. O conjunto de evidências apresentadas a seguir, pretende responder de forma 

positiva a essa questão. Cabe deixar claro que isso não significa dizer que a ALMG é o 

paraíso das instituições. Mas sim que, mesmo que modestas, existem mudanças 

concretas na casa legislativa em favor de uma modernização, incorporação e diálogo 

com a sociedade civil. Em que pese todos os problemas não resolvidos, esse movimento 

iniciado pela ALMG dá margem a hipótese de que existe uma mudança concreta na 

política e que essa mudança justifica novas atitudes em relação a ela.	  

            Segundo Assis (1997), o primeiro sinal de mudança ocorreu antes mesmo da 

década passada, em 1986 na ocasião do “Simpósio Minas Gerais e a Constituinte”. No 

evento várias entidades de classe, entre outros representantes da sociedade civil, foram 

convidadas pela ALMG a participar da discussão dos grandes temas que seriam objeto 

de análise e definição por parte da Assembleia Nacional Constituinte, que se 

aproximava. A experiência de chamar à participação a sociedade mais organizada foi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   	  Falar	  sobre	  o	  argumento	  de	  Offe.	  



extremamente rica e encorajou a instituição a prosseguir no estreitamento desses 

contatos, que, afinal, seriam repetidos quando da Constituinte Estadual.	  

 Nesse contexto, a ALMG já revelava a dupla dimensão de um processo que irá 

se consolidar na década seguinte: o aprofundamento da interação entre os políticos e a 

sociedade mineira e a modernização organizacional da ALMG. Assim, a partir da 

década de 1990 foram concebidos progressivamente mecanismos de democratização do 

poder público através de atividades como: os Ciclos de Debates, as Audiências 

Públicas, Seminários Legislativos, fóruns técnicos, entre outros. Os dois últimos, por 

sinal, culminam na elaboração e encaminhamento de projetos de lei.	  

 Além da promoção dessas atividades a ALMG também investiu na 

modernização e na profissionalização da casa. A separação entre corpo técnico e 

política é, certamente, um dos marcos desse processo. Como descreve Assis (1997), em 

1987 foi limitada a lotação de servidor efetivo em gabinete parlamente e em 1990 a 

ALMG instituiu que, além de concursado, o seu corpo técnico não mais serviria os 

gabinetes dos deputados e sim a estrutura administrativa da Casa.	  

 Um dos destaques desse processo está na fundação, em 1992, da primeira Escola 

do Legislativo do Brasil, oferecendo formação e qualificação profissional para o seu 

corpo técnico, além de desenvolver uma série de atividades pedagógicas no sentido de 

fomentar a ―educação para a cidadania. Devido ao seu sucesso, a Escola do Legislativo 

de Minas Gerais (ELMG) foi replicada por todas as assembleias legislativas dos 

estados, além de várias outras câmaras de vereadores por todo o Brasil. Outra inovação 

importante no sentido da modernização da casa foi o projeto de informatização desde os 

processos internos até a disponibilização de todos os atos legislativos – desde projetos 

de leis aos anais da ALMG – no site da Assembleia. Além do site, a ALMG criou, 

também de forma pioneira, o primeiro canal de televisão legislativo.	  

            Anastasia (2001) sintetiza esse processo ao dizer que o movimento de 

desenvolvimento institucional empreendido pela ALMG desde o início da década de 

1990 deu-se por meio da combinação entre mudança institucional e inovação 

institucional. Concomitantemente e de forma coordenada, foram implementados 

procedimentos conducentes ao aperfeiçoamento do ambiente informacional da Casa, à 

capacitação de seus atores e à adoção de mecanismos institucionalizados e contínuos de 

interlocução com os cidadãos. Foram criados ou reformulados órgãos, gerências, 

instrumentos e burocracias voltados para: 1) o assessoramento das atividades 

parlamentares, seja no âmbito das comissões, seja no âmbito do plenário; 2) a ampliação 



da fiscalização e do controle dos atos e das omissões do Poder Executivo; 3) a 

comunicação da Casa com seus públicos externos e internos.	  

            Mesmo que alvo de problemas e falhas, muitas delas inerentes ao próprio 

sistema representativo nacional, acreditamos que é razoável esperar que a consolidação 

desse amplo projeto de mudança e inovação institucional repletos de marcos históricos 

(primeiro canal legislativo, primeira escola do Legislativo), eventos institucionais 

(centenas de seminários legislativos, fóruns técnicos, audiências públicas) e ações 

incisivas de modernização e profissionalização (corpo técnico concursado, assessoria 

qualificada no trabalho das comissões) contribuíssem para a criação de um contexto 

favorável à veiculação de uma imagem pública positiva da ALMG.	  

            Todavia, não foi o que ocorreu. Ao analisar um amplo conjunto de dados de 

opinião pública realizados entre os anos de 1993 a 2006, o estudo de Fuks e Fialho 

(2009) deixa claro que, apesar de todos os esforços, a opinião pública mineira pouco 

mudou em relação à ALMG. Assim, desde 1993 uma incômoda maioria expressa 

atitudes negativas em relação ao legislativo estadual. Essa maioria nunca, nunca inferior 

a 64%, confia pouco ou muito pouco na Assembleia. Sua conclusão nesse sentido é que 

“não podemos, portanto, sustentar que as inovações institucionais e as estratégias de sua 

divulgação tenham sido acompanhadas por alterações significativas na confiança que a 

sociedade mineira deposita na ALMG” (Fuks & Fialho, 2009, p. 89).	  

 Fica, portanto, a pergunta: qual o motivo do descompasso entre as mudanças na 

instituição e na opinião pública mineira? Entre as possíveis respostas a essa indagação é 

feita por Fuks (2010) e, ao mesmo tempo, justifica nosso segundo requisito para a 

confiança política: as mudanças políticas só são assimiladas pela opinião pública 

quando existe uma ambiente informacional favorável, ou seja, que consiga disseminar 

ao público em geral as notícias de que a ALMG, de fato, mudou.	  

 Ao cobrir as notícias divulgadas pelo principal meio de comunicação de Minas 

Gerais, o jornal O Estado de Minas, Fuks (2010) argumenta que, embora não exista uma 

ação deliberada que prejudique a ALMG, não há, por sua vez, qualquer centralidade na 

comunicação das “boas notícias” sobre a instituição. Em suma, pode-se dizer que a 

cobertura da ALMG realizada pelo jornal caracterizou-se por sua moderação, pelo tom 

ameno e equilibrado, sem esconder ou conferir destaque à instituições. Todavia, em 

uma sociedade marcada pelo desinteresse política, a falta de um fluxo de informação 

mais intenso e que não alimenta o debate pública acaba por reforçar o statu quo: “o 

resultado natural desse processo é, simplesmente, as coisas permanecerem como estão. 



Ou seja, o fluxo informacional gerado pelo principal jornal do estado de Minas Gerais 

não estimula uma mudança de sua imagem pública.” (Fuks, 2010, p. 266).	  

 Esse quadro só é diferente para uma classe muito restrita da população: os mais 

escolarizados e, por conseguinte, os mais informados. Quanto maior essa condição, 

melhor a imagem da ALMG. Isso sugere que, de fato, a informação cumpre um papel 

essencial na atitude política e, em especial, ao ato de confiar nas instituições. Essa 

associação, por sua vez revela uma informação muito importante: a de que o padrão 

mineiro é exatamente oposto ao nacional. Enquanto o padrão no Brasil indica que a 

escolaridade está associada à maior desconfiança nas instituições, em Minas Gerais ele 

inverte-se, quanto mais anos de estudo, mais positiva a imagem da ALMG. Seguindo os 

critérios do “cidadão crítico” de Norris (1999), essa é uma evidência de que, de fato, há 

algo de diferente na ALMG quando comparada aos padrões nacionais. 	  

 	  

3.2. O PARLAMENTO JOVEM MINEIRO:	  

	  

 Vimos que apesar das mudanças realizadas pela ALMG, a opinião pública se 

manteve inalterada. Argumentamos que boa parte desse descompasso corre pela falta de 

uma ambiente informacional favorável à mudança de atitude. Nesse sentido, de que 

forma a exposição à informação pode mudar esse quadro? A dificuldade em responder 

essa pergunta para toda a população é evidente. O dados de Fuks (2010) dão indícios de 

que os setores mais informados da população responderam de forma mais positiva às 

mudanças da Assembleia do que a população em geral. Hipóteses como essa, no 

entanto, só são corroboradas mediante métodos experimentais de pesquisa 

(CAMPBELL & STANLEY, 1979). Autores como Luskin e Fiskin (1988) têm 

conduzido sob essa premissa os chamados Deliberative Polling. Nesses eventos, uma 

amostra da população é convidada a se reunir por um curto período de tempo em que 

recebe um conjunto de novas informações políticas, discutindo sobre ela. Ao final do 

programa é possível comparar as atitudes antes e após o programa tanto entre os 

participantes quanto os não participantes. Em suma, os autores defendem que mediante 

as novas informações ganhas no decorrer do programa, os participantes são capazes de 

reaver suas atitudes, tornando-as mais coerentes e fundamentadas.	  

 Infelizmente não dispomos de dados com amostras de toda a população mineira. 

Todavia, nossa pesquisa é guiada por um método similar e em condições muito 

semelhantes. Nossa evidências parte do programa Parlamento Jovem. 	  



 Nesse evento, conduzido pela ALMG em parceria com a PUC-Minas, alunos do 

ensino médio de escolas públicas e particulares de Belo Horizonte são reunidos 

regularmente ao longo de um semestre letivo. Durante esse período, eles desenvolvem 

uma série de atividades (palestras, oficinas, mesas-redondas, atividades legislativas, 

etc.) e, no final, reúnem-se no Plenário da Assembleia Legislativa para a apreciação e 

votação de um documento com proposições que, posteriormente, são encaminhadas 

como projetos de lei para a tramitação na ALMG. Seu objetivo é estimular a formação 

política dos estudantes do ensino médio da cidade “por meio de atividades que os levem 

a compreender melhor a organização dos poderes, especialmente do Legislativo, além 

de prepará-los para a participação política, como cidadãos”. 	  

 De forma semelhante aos Deliberative Pollings, o Parlamento Jovem é um 

espaço de intenso fluxo de informações e debates. Ao longo das reuniões, os estudantes 

são orientados por monitores e palestrantes convidados que tratam dos mais diversos 

temas políticos, especialmente os referentes ao poder legislativo. Além disso, 

participam de dinâmicas de discussão, produção e votação de leis, aprendendo como 

funcionam os processos legislativos que começam desde a proposição de uma lei até a 

sua aprovação e promulgação. No último dia, chegam a simular a própria prática 

legislativa, realizando as tarefas típicas dos deputados em dia de plenária. 	  

 Toda essa dinâmica faz que o Parlamento Jovem seja um espaço muito propício 

ao ambiente informacional salientado anteriormente, ou seja, que envolve alto fluxo de 

informação política, capaz de atingir os jovens, justificando uma mudança de atitude 

orientada por novos conhecimentos mais embasados, próximos à realidade.	  

 Seguimos aqui a mesma lógica de análise de Luskin e Fiskin (1988) e outras 

semelhantes (Finkel e Smith, 2012) que parte do método quase-experimental. Assim 

sendo, nossa pesquisa é composta por um survey realizado antes e após a ocorrência do 

PJ com seus participantes (tratamento) e com não participantes (controle)2 . Esse 

desenho de pesquisa permite a formulação de hipóteses mais robustas ao eliminar 

possíveis ameaças externas e internas à validade das inferências, de forma que as 

condições proporcionadas pelo PJ não sejam confundidas com a de outros eventos.  	  

 O primeiro desafio em favor do nosso argumento é demonstrar que o PJ é uma 

atividade eficiente em promover informações políticas. Será que ao sair do programa os 

alunos realmente sabem mais sobre o mundo político e, especialmente, sobre a ALMG? 

Os dados da tabela 1 respondem essa questão. Observamos que embora o conhecimento 

geral sobre a política tenha mudado pouco, há um ganho de conhecimento específico 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Entre os grupos de tratamento e controle antes e após o PJ foram realizadas 335 entrevistas.	  



sobre a ALMG. Ou seja, ao sair do PJ, seus participantes conseguem citar mais nome de 

eventos, além de conhecer o nome de seus deputados.	  

 	  

TABELA 1 - Regressão Linear. Conhecimentos políticos. 	  
	   Conhecimento 

Geral	  

Conhecimento 
dos eventos 
da ALMG	  

Conhecimento 
dos deputados 

da ALMG	  
	   	   	   	  
Participante do PJ	   -0.447	   0.457**	   0.678***	  
	   (1.367)	   (0.152)	   (0.206)	  
Escolaridade dos pais	   1.091	   0.0592	   0.111	  
	   (1.111)	   (0.0863)	   (0.114)	  
Escola Militar (Escola Pública = 0)	   1.871	   0.324	   0.378	  
	   (2.628)	   (0.310)	   (0.368)	  
Escola de Classe Média (Escola 
Pública = 0)	  

3.421	   -0.0458	   0.261	  

	   (3.478)	   (0.263)	   (0.520)	  
Escola de Elite (Escola Pública = 0)	   5.471	   0.0115	   -0.0711	  
	   (3.854)	   (0.311)	   (0.436)	  
Grupo de estudos	   4.948	   0.204	   0.335	  
	   (3.249)	   (0.140)	   (0.330)	  
Outra experiência de socialização	   -0.393	   -0.0723	   0.0595	  
	   (2.374)	   (0.142)	   (0.246)	  
Exposição à informação	   0.194	   0.0610***	   0.0503	  
	   (0.145)	   (0.0167)	   (0.0315)	  
Aluno do Segundo Ano	   0.306	   0.0265	   -0.102	  
	   (1.640)	   (0.108)	   (0.164)	  
Aluno do Terceiro Ano	   1.771	   0.222	   0.850**	  
	   (1.699)	   (0.203)	   (0.381)	  
Variável defasada (conhecimento geral)	   -0.178***	   	   	  
	   (0,0340)	   	   	  
Variável defasada (eventos da ALMG)	   	   -0.755***	   	  
	   	   (0.0727)	   	  
Variável defasada (deputados da 
ALMG)	  

	   	   -0.546***	  

	   	   	   (0.137)	  
Constant	   4.548	   0.0476	   -0.442	  
	   (3.239)	   (0.302)	   (0.520)	  
	   	   	   	  
Observations	   294	   274	   294	  
R-squared	   0.122	   0.388	   0.230	  

Robust standard errors in parentheses	  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	  

 	  

 Tendo em vista as novas informações, como se comportam as atitudes dos 

indivíduos frente às instituições políticas? Há duas hipóteses a serem testadas aqui: a de 

que exista um aumento de confiança na ALMG, e que esse aumento seja restrito a essa 

única instituição, e não as demais. Ainda que estejam longe de um padrão ideal, as 



mudanças realizadas pela ALMG nos últimos anos são efetivas em conferir maior 

qualidade à instituição, sobretudo se comparada a outras do Brasil. Espera-se, portanto, 

que ao conhecer esse novo modelo, o estudante passe a confiar nela.	  

 Não esperamos, por outro lado, que essa confiança seja generalizada às demais 

casas legislativas. Em outro artigo, Fuks e Casalecchi (2012) defendem que as 

mudanças de atitude em relação à ALMG são sustentadas pelas mudanças cognitivas 

proporcionadas pelo Parlamento Jovem. Ou seja, existe, nesse caso, um ganho de 

confiança, umas vez que ela está assentada em maior embasamento político, e não 

apenas em meros laços afetivos criados ao longo do programa. Tendo em vista o 

vínculo às suas bases cognitivas, supõe-se que as mudanças de atitude sejam restritas às 

novas informações adquiridas, e não a política como um todo. Em termos simples, isso 

significa dizer que conhecer mais sobre a ALMG justifica uma mudança de atitude em 

relação a ela e somente ela, e não a política como um todo.	  

 	  

TABELA 1 - Regressão Linear. Conhecimentos políticos.	  
	   Confiança 

na ALMG	  
Confiança no 

Congresso	  
Confiança 
na Câmara	  

	   	   	   	  
Participante do PJ	   0.355***	   0.0631	   0.202***	  
	   (0.0887)	   (0.0468)	   (0.0594)	  
Escolaridade dos pais	   0.157**	   0.141**	   0.167**	  
	   (0.0665)	   (0.0536)	   (0.0771)	  
Escola Militar (Escola Pública = 0)	   -0.244	   -0.108	   -0.304**	  
	   (0.156)	   (0.0841)	   (0.101)	  
Escola de Classe Média (Escola Pública = 0)	   -0.171	   -0.168	   -0.267	  
	   (0.117)	   (0.106)	   (0.155)	  
Escola de Elite (Escola Pública = 0)	   -0.326**	   -0.164	   -0.186	  
	   (0.140)	   (0.118)	   (0.165)	  
Grupo de estudos	   -0.0110	   -0.148*	   -0.0985	  
	   (0.110)	   (0.0786)	   (0.148)	  
Outra experiência de socialização	   0.0570	   0.152	   -0.0290	  
	   (0.142)	   (0.131)	   (0.0786)	  
Exposição à informação	   0.0112	   0.00143	   -0.00296	  
	   (0.0154)	   (0.0174)	   (0.0178)	  
Aluno do Segundo Ano	   0.0174	   -0.0125	   -0.00721	  
	   (0.110)	   (0.0649)	   (0.103)	  
Aluno do Terceiro Ano	   0.0822	   -0.0175	   0.0929	  
	   (0.193)	   (0.123)	   (0.0714)	  
Variável defasada (ALMG)	   -0.883***	   	   	  
	   (0.100)	   	   	  
Variável defasada (Congresso)	   	   -0.980***	   	  
	   	   (0.144)	   	  
Variável defasada (Câmara)	   	   	   -0.933***	  
	   	   	   (0.106)	  
Constant	   0.352**	   0.319***	   0.429***	  



	   (0.132)	   (0.0762)	   (0.127)	  
	   	   	   	  
Observations	   278	   273	   277	  
R-squared	   0.358	   0.263	   0.338	  

Robust standard errors in parentheses	  
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1	  

	  
 	  

 A primeira conclusão da tabela é que a mudança de atitude em relação à ALMG 

ocorre no sentido esperado. Os participantes do Parlamento Jovem passam a confiar 

mais na Assembleia Legislativa quando comparado aos não participantes, mesmo 

quando controlado por diversos outros fatores. Isso significa que, conjuntamente com as 

mudanças de conhecimento, há também mudanças de atitudes. Essas mudanças por sua 

vez, estão correlacionadas, deixando claro que os mais informados são os mesmos que 

reavaliaram suas atitudes (FUKS & CASALECCHI, 2012).	  

 Vemos também que, de fato, a instituição que mais sofreu o impacto do PJ foi a 

ALMG, enquanto que o Congresso Nacional permaneceu sem alterações significativas. 

Nesse caso, não houve generalização, como esperado. Todavia, a Câmara dos 

Vereadores também ganhou em confiança. É difícil interpretar esse aumento. Nossa 

inclinação para a resposta está na explicação que as mudanças de atitudes atingem o 

nível mais regional, englobando a Assembleia do Estado e também a Câmara de Belo 

Horizonte. Os alunos, nesse caso, passam a confiar nas instituições mais próximas a sua 

realidade, já que tanto a Câmara quanto a ALMG estão sediadas em Belo Horizonte. 

Cabe lembrar também que se trata de um ano de eleições municipais e que as 

informações políticas da cidade estão em maior circulação do que as do país como um 

todo, o que pode também afetar as atitudes dos jovens.	  

            Uma vez visualizada as mudanças em relação às instituições, o que dizer de seus 

atores políticos? Nossa hipótese aqui é a mesma: as mudanças de confiança produzidas 

pelo PJ são restritas ao objeto político enfocado: a ALMG. Ou seja, não existem 

mudanças generalizadas em todos os objetos, mas sim específicas.	  

 	  

TABELA 3. Regressão linear. Satisfação com os atores políticos.	  
	   Presidente	   Governador	   Prefeito	   Deputado 

Federal	  
Deputado 
Estadual	  

Vereador	  

	   	   	   	   	   	   	  
Participante do 
PJ	  

-0.137*	   -0.0510	   0.00160	   0.0502	   -0.0615	   0.0206	  

	   (0.0682)	   (0.0476)	   (0.0471)	   (0.0695)	   (0.0596)	   (0.100)	  
	  
Escolaridade dos 

	  
0.0774	  

	  
0.0479	  

	  
0.142	  

	  
0.112	  

	  
0.0441	  

	  
-0.0402	  



pais	  
	   (0.0627)	   (0.0472)	   (0.0895)	   (0.0646)	   (0.0630)	   (0.0821)	  
	  
Escola Militar 
(Escola Pública 
= 0)	  

	  
-0.133	  
(0.114)	  

	  
0.0805	  
(0.107)	  

	  
-0.0780	  
(0.130)	  

	  
-0.0819	  
(0.114)	  

	  
0.253**	  
(0.110)	  

	  
-0.225	  
(0.158)	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  
Escola de Classe 
Média (Escola 
Pública = 0)	  

	  
-0.321**	  
(0.134)	  

	  
0.00641	  
(0.101)	  

	  
-0.270*	  
(0.147)	  

	  
-0.234*	  
(0.126)	  

	  
0.159	  

(0.132)	  

	  
-0.202	  
(0.144)	  

	   	   	   	   	   	   	  
	  
Escola de Elite 
(Escola Pública 
= 0)	  

	  
-0.321	  

	  
0.0634	  

	  
-0.248	  

	  
-0.409	  

	  
0.149	  

	  
-0.0540	  

	   (0.213)	   (0.144)	   (0.185)	   (0.233)	   (0.177)	   (0.176)	  
	  
Grupo de 
estudos	  

	  
-0.0887	  

	  
0.0287	  

	  
-0.174*	  

	  
-0.431***	  

	  
0.0131	  

	  
-0.387**	  

	   (0.145)	   (0.0871)	   (0.0926)	   (0.120)	   (0.101)	   (0.164)	  
	  
Outra 
experiência de 
socialização	  

	  
0.190*	  

	  
-0.183	  

	  
-0.0731	  

	  
0.101	  

	  
0.0698	  

	  
0.00641	  

	   (0.105)	   (0.104)	   (0.0921)	   (0.184)	   (0.0925)	   (0.0961)	  
Exposição à 
informação	  

-0.00678	   0.0241	   0.00413	   0.0111	   -0.0386*	   0.00578	  

	  
	  

(0.0206)	   (0.0164)	   (0.0102)	   (0.0164)	   (0.0192)	   (0.0156)	  

Aluno do 
Segundo Ano	  

0.0477	   0.0385	   -
0.204***	  

0.0329	   -0.0622	   0.101*	  

	   (0.113)	   (0.0990)	   (0.0661)	   (0.127)	   (0.134)	   (0.0514)	  
	  
Aluno do 
Terceiro Ano	  

	  
0.0794	  

	  
0.110	  

	  
0.0662	  

	  
-0.187	  

	  
-0.0590	  

	  
0.1000	  

	   (0.102)	   (0.0869)	   (0.117)	   (0.129)	   (0.121)	   (0.110)	  
	  
Variável 
defasada 
(Presidente)	  

	  
-0.663***	  
(0.0685)	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
Variável 
defasada 
(Governador)	  

	   -0.766***	  
(0.156)	  

	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	   	  
Variável 
defasada 
(Prefeito)	  

	   	   -
0.739***	  

	   	   	  

	   	   	   (0.106)	   	   	   	  
Variável 
defasada 
(Deputados 

	   	   	   -0.633***	  
(0.0987)	  

	   	  



estaduais)	  
	   	   	   	   	   	   	  
Variável 
defasada 
(Deputados 
federais)	  

	   	   	   	   -0.581***	  
(0.0755)	  

	  

	   	   	   	   	   	   	  
Variável 
defasada 
(vereadores)	  

	   	   	   	   	   0.781***	  
(0.126)	  

	   	   	   	   	   	   	  
Constant	   0.705***	   0.498***	   0.949***	   0.422***	   0.517**	   0.597**	  
	   (0.133)	   (0.143)	   (0.149)	   (0.130)	   (0.184)	   (0.202)	  
	   	   	   	   	   	   	  
Observations	   272	   273	   278	   189	   182	   189	  
R-squared	   0.168	   0.139	   0.219	   0.245	   0.252	   0.323	  
 	  

            Segundo os dados, nenhum dos atores políticos – vereadores, deputados 

estaduais e federais, prefeito, governador e presidente – apresenta maior índice de 

satisfação após a ocorrência do PJ. Assim, se, por um lado, o PJ altera a confiança na 

instituição, ele não produz o mesmo efeito sobre os atores políticos.	  

            Em suma, as evidências encontradas nos permitem levantar algumas 

considerações. A participação no PJ aumenta o conhecimento dos seus participantes, da 

mesma forma que sua confiança na ALMG, sendo que ambas estão correlacionadas. 

Essa informação já nos permite dizer que com a disseminação da informação foi capaz 

de alterar o quadro de atitude dos jovens participantes do projeto. Ela responde, 

portanto, à segunda condição por nós levantada sobre quando confiar é bom: a de que 

existam informações disponíveis sobre as mudanças políticas reais.	  

            Todavia, os dados permitem ir além dessa constatação, embora de forma ainda 

muito exploratória. Vimos que as maiores mudanças ocorrem sobre um objeto político 

específico: a ALMG. A exceção é o aumento da confiança na Câmara dos Vereadores, 

todavia, como já argumentos, essa mudanças pode ressoar uma visão mais regional, em 

que os valores de objetos mais próximos sejam mais intercambiáveis. Entretanto, para o 

Congresso e todos os atores políticos, a atitude dos jovens permaneceu inalterada. 

Ainda que não seja possível precisar o grau com que eles aprenderam ou não a separar 

os diferentes objetos da política, é possível dizer, ao menos, que a reavaliação de sua 

atitude direcionada apenas à ALMG representa um indicio nessa direção.  	  

	  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.	  

	  



 Evidente que os dados por nós trabalhados não podem ser comparados 

diretamente com a população mineira como um todo, muito menos com os brasileiros 

em geral. O Parlamento Jovem é uma experiência restrita a um público muito 

específico, jovens do ensino médio de Belo Horizonte. Isso não invalida, no entanto, os 

méritos de ser uma experiência concreta e real de como as atitudes políticas podem 

sofrer mudanças positivas. 	  

 Tendo em mente a inércia da opinião pública assentadas em uma constante 

desconfiança nas instituições, as mudanças proporcionadas pelo PJ não devem ser 

subestimadas. Uma das lições que podemos tirar é que para reavaliar sua atitude, os 

jovens precisaram receber um intenso fluxo de informação além do contato direto com 

as instituições. Isso põe em perspectiva as consequências a longo prazo da cultura da 

desconfiança aqui arraigada. Mesmo que as instituições deem motivos para a reversão 

desse quadro, não devemos esperar que ele ocorra imediatamente. Enquanto o 

brasileiro, hoje, parece nascer desconfiado, a confiança é um processo que exige 

esforços extras, que envolvem tempo, informação e experiência prática no interior do 

sistema. 	  

 Outro ponto está na “qualidade” da atitude. Confiar por confiar significa muito 

pouco do ponto de vista normativo. Como já explicitou Norris (1999), uma democracia 

forte precisa de pessoas, capazes de desconfiar de suas instituições quando elas não 

correspondem aos fins para os quais foram criadas. Todavia, o inverso também é 

verdadeiro, e esse ponto já não é tão explicito assim. O reconhecimento e o apoio dos 

cidadãos aos esforços institucionais são fundamentais para garantir seu sucesso. O 

“cidadão crítico” não é aquele que desconfia de tudo, mas sim o que é capaz de 

enxergar quando as coisas vão mal ou bem, interferindo e protestando ou endossando e 

apoiando, a depender do caso. Essa é, no fundo, a resposta de nossa inquietação. 

Confiar é bom, mediante essa reflexão, guiada por informações e capaz de distinguir os 

diferentes atores e instituições envolvidas nela, além de envolver mecanismos de 

motivação, que mantenha o ciclo ativo e renovado ao longo do tempo.	  

 Infelizmente, essa não parece ser a regra, mas apenas a exceção no Brasil. A 

desconfiança generalizada nas instituições dá sinais de um cidadão não crítico, mas sim 

cético, distante, que adere à democracia, sem, no entanto, acreditar em suas instituições 

e regras básicas. O Parlamento Jovem nos ensina que esse quadro não é irreversível, 

mas que o caminho exige um enorme esforço de organização e recursos. 	  
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ANEXO – CONTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS	  

	  

Série	  

Foi criada uma variável categórica em que 1 = aluno de 1º ano, 2 = aluno de 2º ano e 3 

= aluno de 3º ano. Em seguida, essa variável decomposta tem três variáveis binárias que 

indicam se o aluno participava do primeiro, segundo ou terceiro ano, sendo que o valor 

0 = não participa e 1 = participa.	  

	  

Outras Socializações	  

 Foi perguntado se “Você participa ou já participou de Mini-ONU”, “Você participa ou 

já participou de Conferência Diplomática”, “Você participa ou já participou de Grupo 



de estudo sobre política” e “Você participa ou já participou de algum outro projeto 

voltado para a formação política” sendo 1 para quem participou e 0 para quem não 

participou. A partir das respostas foram criadas duas novas variáveis. A primeira delas 

computou quais alunos participaram de Mini-ONU, Conferência Dilplomática ou outro 

projeto voltado para formação política, sendo que 0 = não participara de nenhum desses 

e 1 = participaram de algum desses. A segunda computou os alunos que participaram de 

Grupo de estudo sobre política, sendo que 0 = não participaram e 1 = participaram. 	  

	  

Escolaridade dos pais	  

Foi criado um construto a partir da Análise Fatorial por Eixos Principais que aglutinou 

os anos de escolaridade completos do pai e da mãe do respondente, de modo a obter 

apenas uma variável geral de escolaridade dos pais. As duas variáveis isoladas foram 

medidas em termos dos graus escolares completos ou incompletos do pai e da mãe. Para 

transformá-las em variáveis contínuas, foi seguida a estratégia de Bills & Haller (1984), 

atribuindo os seguintes valores para os anos de escolaridade: 0 (nunca freqüentou a 

escola), 2 (1ª a 4ª série do fundamental incompleto), 4 (1ª a 4ª série do fundamental 

completo), 6 (5ª a 8ª série do fundamental incompleto), 8 (5ª a 8ª série do fundamental 

completo), 9,5 (1º ao 3º do ensino médio incompleto), 11 (1º ao 3º ano do ensino médio 

completo), 13 (curso superior incompleto), 15 (curso superior completo), 16 (pós-

graduação incompleta) e 17 (pós-graduação completa); Participação política dos pais: 

foi também criado um construto por Análise Fatorial por Eixos Principais que aglutinou 

a participação política do pai e da mãe do respondente. Os índices de participação 

política do pai e da mãe foram construídos a partir da contagem do número de 

associações, partidos e sindicatos dos quais os pais dos respondentes participam.  	  

	  

Variáveis binárias das escolas 	  

Uma das variáveis, em nosso banco de dados, buscava captar em um só indicador o tipo 

de ambiente escolar freqüentado pelo respondente. As categorias definidas foram as 

seguintes: escola pública, escola pública militar, escola particular de classe média e 

escola particular de elite. Foram criadas variáveis indicadoras (binárias) a partir das 

quatro categorias. Os critérios utilizados na classificação das escolas como de elite e 

classe média foram a mensalidade e a localização geográfica. Assim, nenhuma escola de 

classe média tem, na primeira e segunda série do ensino médio, mensalidade superior a 

R$ 520,00, enquanto que as mensalidades das escolas de elite variam entre R$ 642,00 e 

738.00. Da mesma forma, além de serem reconhecidas publicamente como 



“tradicionais”, todas as escolas de elite se situam na região mais valorizada de Belo 

Horizonte (zona sul). Já as escolas de classe média ficam em regiões menos “nobres” da 

cidade. No caso das escolas públicas e militares, a classificação apenas reproduz a 

identidade jurídica dessas escolas. Eficácia Política subjetiva. Fizemos a seguinte 

pergunta: “Às vezes política e governo parecem tão complicados que uma pessoa como 

você não pode realmente entender o que se passa”. A resposta era dada numa escala de 

likert, de cinco pontos, com as seguintes alternativas: concordo totalmente, concordo 

em parte, nem concordo nem discordo, discordo em parte e discordo totalmente. 

Criamos uma variável binária, excluindo a opção do meio e agregando os dois pares das 

pontas, de tal forma que cada uma das novas categorias expressasse a totalidade das 

atitudes em uma das duas direções (concordando ou discordando).	  

	  

Exposição à informação nos meios de comunicação	  

Foi perguntado com que frequência o respondente se considerava exposto a informação 

política em certos meios de comunicação, mais especificamente três tipos: a) TV e 

rádio; b) jornais e revistas impressos e; c) internet. Para cada um dos três tipos foi 

fornecida uma escala com a gradação de exposição do respondente (0 = Nunca; 1 = 

Raramente, 2 = Algumas vezes por mês, 3 = Algumas vezes por semana, 4 = 

Diariamente). O índice de exposição aos meios de comunicação foi feito a partir do 

somatório das respostas às três questões, de modo a constituir uma variável contínua.	  

	  

Conhecimento factual 	  

Foi construído um índice de informação política dos respondentes pela Análise Fatorial 

Exploratória por Eixos Principais a partir de quatro diferentes baterias de perguntas 

sobre conhecimento de assuntos políticos. As quatro baterias foram tratadas da seguinte 

maneira: 1) Conhecimento de cargos e partidos: as questões eram abertas e pediam aos 

respondentes que dissessem o cargo e o partido de 4 figuras políticas importantes no 

Brasil: Aécio Neves, Fernando Pimentel, José Serra e Martha Suplicy. Também foram 

perguntados o cargo e o país de Hugo Chaves. As questões foram pós codificadas entre 

4 níveis de acerto (3 = acerto completo; 2 = acerto incompleto ou quanto ao cargo ou 

quanto ao local; 1 = cargo antigo; 0 = erro ou não resposta). O índice final para esta 

variável foi feito através da Análise Fatorial Exploratória por Eixos Principais, com 

Alpha de Cronbach atingindo 0,867. Todas as variáveis tiveram cargas satisfatórias. 2) 

Número de partidos que o respondente foi capaz de citar: esta bateria de questões pedia 

que o respondente listasse os partidos que conhecia. A cada partido brasileiro falado 



corretamente o respondente ganhava um ponto, enquanto a não citação ou o erro valiam 

zero. O índice foi construído através do somatório dos acertos, haja vista que a Análise 

Fatorial não seria possível porque todos os itens eram binários (acerto ou erro). O índice 

varia de 0 a 11, o número máximo de partidos que os respondentes conseguiram 

mencionar. 3) Conhecimento do significado de siglas relevantes: foi pedido que os 

respondentes dissessem o significado das siglas TRE (Tribunal Regional Eleitoral), 

ONU (Organização das Nações Unidas), UNE (União Nacional dos Estudantes) e MST 

(Movimento dos Sem-Terra). As respostas eram abertas e foram pós-codificadas em três 

níveis de resposta (2 = acerto substantivo; 1 = acerto quanto ao tema; 0 = erro ou não 

resposta). O índice foi construído através da Análise Fatorial Exploratória por Eixos 

Principais, com Alpha de Cronbach de 0,597. Todas as variáveis tiveram cargas 

satisfatórias, apesar de não tão altas. Oito (8) dos 351 casos não possuíam resposta e 

foram imputados no valor 0 (na escala de -2 a +2). 4) Conhecimento da posição dos 

partidos no espectro ideológico: também foi pedido que os respondentes dissessem se 4 

partidos brasileiros (DEM, PCdoB, PP e PSTU) seriam de esquerda ou de direita. Cada 

acerto valia 1 ponto e o erro ou não resposta valia 0. O índice foi construído através do 

somatório dos acertos.	  

	  

Citação de deputados.	  

Foi feita a pergunta “Você saberia me dizer o nome de algum deputado da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais?”. Foi atribuido dois pontos para a citação de nome 

completo do deputado e um ponto para nome incompleto. Em seguida foram somados 

os pontos, criando-se, assim um índice.	  

	  

Conhecimento dos eventos da ALMG (variável continua)	  

Foi feita a seguinte pergunta ao entrevistado: “A Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais oferece várias possibilidades de participação à população mineira. Você saberia 

citar alguma destas possibilidades?”. Caso não houvesse resposta espontânea, era 

perguntado ao candidado se ele conhecia a) seminário legislativo, b) fóruns técnicos, c) 

audiências públicas, d) comissão de participação popular. A variável foi então 

construída a partir das respostas espontânea e forçada. Para cada resposta espontânea foi 

atribuido dois pontos. Para cada resposta forçada foi atribuido um ponto. Elas foram 

então somadas compondo uma escala.	  

	  



Confiança na Câmara dos Vereadores	  

Foi feita a pergunta “Em relação à Câmara dos Vereadores, você: (1) nunca confia, (2) 

confia às vezes, (3) confia na maior parte do tempo e (4) confia sempre?”. A partir daí 

uma variável binária foi criada sendo que nunca confia e confia às vezes = 0 e confia na 

maior parte do tempo e confia sempre = 1. 	  

	  

Confiança no Congresso Nacional	  

Foi feita a pergunta “Em relação ao Congresso Nacional, você: (1) nunca confia, (2) 

confia às vezes, (3) confia na maior parte do tempo e (4) confia sempre?”. A partir daí 

uma variável binária foi criada sendo que nunca confia e confia às vezes = 0 e confia na 

maior parte do tempo e confia sempre = 1. 	  

	  

Confiança na ALMG 	  

Foi feita a pergunta “Em relação à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), 

você: (1) nunca confia, (2) confia às vezes, (3) confia na maior parte do tempo e (4) 

confia sempre?”. A partir daí uma variável binária foi criada sendo que nunca confia e 

confia às vezes = 0 e confia na maior parte do tempo e confia sempre = 1. 	  


