
WORLD ASSOCIATION FOR PUBLIC OPINION RESEARCH 

 

IV CONGRESSO LATINO AMERICANO DE OPINIÃO PÚBLICA DA WAPOR 

Opinião Pública, Democracia e Novas Tecnologias: interação e desafios 

 

Belo Horizonte, Brasil, 04-06 de maio de 2011 

 

Área Temática 7: Participação, Deliberação e Opinião Pública 

Coordenadores 
 
Cláudia Faria Feres  
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Brasil 
cfaria@fafich.ufmg.br 
 
Ednaldo Ribeiro  
Universidade Estadual de Maringá - UEM, Brasil 
ednaldorip@uol.com.br 

 

 

 

OPINIÃO PÚBLICA E REFLEXOS DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO PARAGUAI 

 

 

 

 

 

MARIA SALETE SOUZA DE AMORIM 

Doutora em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). E-mail: saleteamorim@uol.com.br 

 

mailto:cfaria@fafich.ufmg.br
mailto:ednaldorip@uol.com.br
mailto:saleteamorim@uol.com.br


 

 

2 

 

Resumo Expandido 

Pesquisas de opinião pública realizadas na América Latina têm fornecido 

importantes subsídios sobre a cultura política latino-americana, permitindo um estudo 

cada vez mais sistematizado e comparativo das democracias, contribuindo, em certa 

medida, para compreender a percepção das pessoas acerca do regime democrático. 

Resultados de pesquisas revelam que os indicadores de participação política são 

historicamente baixos em toda a região latino-americana, salvo a mobilização para 

participação eleitoral, considerada uma forma convencional de participação política 

porque envolve atividades de cunho eleitorais e partidárias como votar, convencer alguém 

a votar em seu candidato, distribuir panfletos, colar cartazes de seu candidato. 

O presente artigo tem como objetivo examinar os níveis de participação existentes 

no Paraguai, tendo em vista comparar os avanços democráticos no país entre o período 

de 1995 a 2005.  Dados do Latinobarômetro contribuem para elucidar a hipótese de que a 

baixa participação política pode ser explicada, em parte, pelos indicadores de interesse 

(busca de informações sobre a política) e pelos índices de confiança na política. 

O Paraguai foi um dos últimos países da América Latina a romper com o regime 

autoritário e adotar instituições democráticas, seguindo uma tendência mundial. O 

desgaste e a decomposição interna do regime nos âmbitos econômico, político e social 

contribuíram para o fim do governo Stroessner, caracterizado pela tríade do poder 

composta pela aliança entre o Estado, as Forças Armadas e o Partido Colorado 

(Associação Nacional Republicana – ANR). Em 1989, um golpe de Estado dissolve o 

Congresso, iniciando um processo de transição com a convocação de eleições 

democráticas. 

A partir da literatura sobre o tema, o artigo aborda inicialmente os avanços e 

continuidades do recente processo político paraguaio. Em seguida, analisa o impacto das 

variáveis “interesse por política” e “confiança na política” sobre as práticas participativas 

dos cidadãos paraguaios. 
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Introdução 

 

A democracia paraguaia tem sido marcada pela instabilidade política e por um 

quadro de exclusão social e pobreza, agravadas pelo desemprego, corrupção, 

contrabando e narcotráfico, especialmente nas regiões fronteiriças do país. De acordo 

com o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2008), as desigualdades 

sociais existentes no Paraguai decorrem do baixo crescimento econômico, da 

desigualdade de renda e da concentração de terras na região. Enquanto os 10% mais 

ricos do país concentravam 40% da renda em 2008, 38% dos habitantes do Paraguai 

viviam abaixo da linha da pobreza1, 19% dos quais, em situação de extrema pobreza. A 

ausência de um processo de industrialização e a dependência da economia agro-

exportadora gerou no país informalidade econômica associada a uma baixa 

institucionalização do poder. 

O Paraguai foi um dos últimos países da América Latina a romper com o regime 

autoritário e adotar instituições democráticas, seguindo uma tendência mundial dos anos 

1980. O desgaste das forças políticas e a decomposição interna do regime contribuíram 

para o fim do governo Stroessner, há 35 anos no poder. Contudo, esse fato não significou 

o fim do monopólio da Associação Nacional Republicana (ANR), conhecida como Partido 

Colorado, que permaneceu no poder até recentemente. Trata-se de um partido de cunho 

nacionalista e conservador fundado em 1887, que tem disputado eleições desde sua 

fundação. 

A transição política paraguaia, iniciada em 1989 com um golpe de Estado, 

caracterizou-se pela manutenção da tríade do poder composta pela aliança entre o 

Estado, as Forças Armadas e o Partido Colorado. O general Andrés Rodríguez assumiu a 

presidência da República com a promessa de restabelecer a democracia no país, no 

entanto, mesmo depois de promulgada a Constituição democrática em 1992, a realidade 

sócio-política do Paraguai não foi alterada. 

Numa rápida retrospectiva, destacam-se alguns fatos políticos que tem marcado a 

frágil democracia paraguaia. Em 1993, as primeiras eleições gerais e diretas foram 

                                                             

1 A renda familiar não é suficiente para o consumo básico de alimentos, de roupas, saúde e transporte. 
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marcadas por denúncias de fraudes e por disputas protagonizadas por atores políticos 

tradicionais. Em 1996 houve tentativa de golpe militar liderada pelo comandante do 

Exército do Governo Wasmosy, general Lino Oviedo. Dois anos depois, Oviedo foi 

condenado a dez anos de prisão, o que o impediu de concorrer às eleições presidenciais 

de 1998. O presidente Raul Cubas, eleito em 1988, renunciou ao mandato sob graves 

denúncias de corrupção na política e sob acusações de envolvimento no assassinato do 

seu vice, Luis Maria Argaña. Entre o período de 1999 e 2003 assumiu a presidência da 

República o Sr. Luis González Macchi, então presidente do Senado. Longe de alcançar a 

estabilidade, a democracia paraguaia vivenciaria mais uma crise política decorrente de 

processo de impeachment contra o presidente Macchi, que na ocasião foi aprovado na 

Câmara dos Deputados, mas não alcançou votos necessários no Senado. Em 2006 

Machhi foi condenado a oito anos de prisão pelos crimes de enriquecimento ilícito e falsa 

declaração de bens. 

As eleições presidenciais de 2003 foram marcadas pelo pluralismo das forças 

políticas, mudando a composição do Congresso com a entrada de novos partidos políticos 

na representação do legislativo. Entretanto, não houve alternância no que diz respeito ao 

poder executivo, mantido pela ANR. Somente em 2008 o cenário político do país foi 

alterado com a derrota do Partido Colorado nas eleições presidenciais. 

Estudos sobre o processo político paraguaio têm caracterizado a democracia no 

país como oligárquico-eleitoral, ou seja, uma democracia que realiza eleições livres e 

periódicas, mas dentro de um contexto de corrupção e impunidade, instabilidade política, 

e inserida na dinâmica de um sistema prebendário e clientelístico como forma de 

responder aos problemas sociais do país (PALAU et all, 1989; VIAL, 2006). Na mesma 

linha de argumentação, José Luis Simón (1998) sugere que a consolidação democrática 

no Paraguai depende do desmantelamento do complexo político-militar e da real 

desvinculação dos militares da administração pública. 

Nessa conjuntura, seguindo a linha de trabalhos anteriores (AMORIM, 2008; 2010), 

o presente artigo pretende elucidar questões para o debate sobre a democracia na região 

latino-americana, especialmente sobre países isolados geográfica e politicamente do 

cenário mundial, como o Paraguai. A partir de dados disponibilizados pelo Instituto 

Latinobarômetro, o artigo tem como objetivo examinar os níveis de participação política 
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existentes no Paraguai, tendo em vista identificar algumas hipóteses explicativas para os 

avanços (ou anacronismos) democráticos do país nos últimos anos. 

O trabalho está estruturado em duas seções. A primeira aborda o contexto político 

e eleitoral do Paraguai nos últimos anos, destacando a hegemonia do Partido Colorado no 

poder e a atual configuração política do Congresso paraguaio. A segunda seção examina 

a hipótese que postula a existência de correlação entre as variáveis “confiança nas 

instituições” e “participação política”. Utilizando-se de uma série de variáveis selecionadas 

no banco de dados do Latinobarômetro e de análise fatorial foi possível identificar três 

agrupamentos distintos, como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Análise Fatorial - Latinobarômetro 2005 

Rotated Component Matrix 
  Component     

  1 2 3 

p42stc. confianza en los sindicatos 6,400E-02 5,146E-02 ,596 

p45sta. confianza en el congreso nacional/parlamento 8,588E-03 6,217E-02 ,807 

p45stc. confianza en el gobierno -2,385E-02 2,593E-02 ,787 

p47stb. confianza en los partidos polÍticos 2,100E-02 ,114 ,754 

p71sta. frecuencia con que habla de polÍtica 6,506E-02 ,771 9,560E-02 

p71stb. frecuencia con que trata de convencer polÍticamente 7,155E-02 ,795 6,460E-02 

p71stc. frecuencia con que trabaja para un partido polÍtico o 
candidato 

7,887E-02 ,695 8,692E-02 

p71std. frec que trabaja por temas que le afectan a ud. o su 
comunidad 

9,778E-02 ,697 1,540E-02 

p72stc. participar en saqueos ,732 1,309E-02 4,232E-02 

p72std. ocupar terreno, edificios o fabricas ,776 4,876E-02 6,854E-02 

p72ste. participar en protestas no autorizadas ,751 ,150 -9,179E-03 

p72stf. bloquear el trafico ,761 ,120 -1,819E-02 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 5 iterations. 

 

Com base na literatura sobre o tema e nos componentes principais que aparecem 

com cargas fatoriais acima de 0,50, foi possível criar três indicadores que servirão aos 

propósitos deste trabalho: “Confiança nas Instituições”, “Participação Política 

Convencional” e “Participação Política Não Convencional”. O indicador de “Confiança nas 

Instituições” foi composto por quatro variáveis que medem a confiança nos sindicatos, no 

congresso, no governo e nos partidos políticos. O indicador de “Participação Política 

Convencional” foi composto por quatro variáveis que medem aspectos relacionados a 

interesse por política, envolvimento direto com a política eleitoral como tentar convencer 
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alguém a votar em seu candidato, trabalhar para partido/candidato, e tentativas de 

resolver problemas que afetam a comunidade. O indicador de “Participação Política Não 

Convencional” foi composto por quatro variáveis relacionadas à participação dos 

entrevistados em protestos e manifestações, saques, ocupação de prédios públicos e 

bloqueio de tráfico. Esses índices resultaram em uma escala de zero a um, na qual foram 

categorizados três graus de intensidade: Baixo (0,00-0,33), Médio (0,34-0,67), Alto (0,68-

1,00). Dessa forma, foram realizados alguns testes estatísticos referentes aos dados do 

Paraguai (1.200 casos) e da América Latina (20.222 casos), que serão ilustrados por 

gráficos e tabelas, procedendo-se a uma análise descritiva e inferencial dos achados. 

Os resultados deste artigo sugerem que as condições históricas, políticas e sociais 

do Paraguai não têm favorecido o apoio da população às instituições democráticas, 

especialmente pelos baixos índices de confiança e de participação política expressos 

pelos paraguaios ao longo dos últimos dez anos de regime democrático. 

 

1. Democracia no Paraguai: eleições, partidos e movimentos sociais  

 

A priori, democracia é um sistema político que se legitima pela existência de 

instituições democráticas e de eleições periódicas, livres e transparentes, no marco das 

liberdades civis e políticas asseguradas pela Constituição Federal. Contudo, garantir a 

governabilidade democrática pressupõe o equilíbrio entre as demandas sociais e a 

capacidade do governo em respondê-las de maneira legítima e eficaz. O que se observa 

nas sociedades latino-americanas é uma crescente insatisfação da população com o 

funcionamento do regime democrático diante dos graves problemas sociais e da onda de 

corrupção na política. 

No caso do Paraguai, um dos grandes desafios da democracia tem sido superar as 

desigualdades sociais e os vícios do regime autoritário, bem como renovar a arena 

política, historicamente centralizada por partidos e atores políticos tradicionais. Durante a 

ditadura de Strossner (1954-1989) o governo se apoiava no autoritarismo, na repressão e 

num sistema de dominação prebendário sustentado por meio do Partido Colorado, onde a 

cooptação política predominava em vários setores. 
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Um dado importante a ser observado sobre a longa hegemonia política do Partido 

Colorado no Paraguai é o alto índice de filiações a partidos. De acordo com o Tribunal de 

Justiça Eleitoral do Paraguai, atualmente existem cerca de 80% de eleitores filiados a 

partidos políticos, dentre os quais 60% no Partido Colorado. Esse fato se deve, em 

grande parte, ao sistema de cooptação política implementado por Strossner no sentido de 

manter a sociedade ordenada e submissa ao governo por meio do clientelismo e da 

patronagem. Praticamente todos os membros da administração pública (funcionários civis 

e militares) eram obrigatoriamente filiados ao Partido Colorado, e os principais dirigentes 

das organizações sociais como sindicatos, universidades, grêmios e cooperativas de 

camponeses, deveriam ser também filiados ao Partido Colorado. 

Historicamente, o emprego público no país sempre funcionou como pagamento de 

lealdades partidárias, pautado em critérios políticos e pessoais e não em sistema de 

méritos e concursos. Contudo, essa concessão de favores e benefícios do Estado em 

troca da afiliação ao Partido Colorado não era uma alternativa à maioria da população, 

sobretudo a menos favorecida, que permaneceu excluída política, social e 

economicamente durante a ditadura de Strossner e permanece também no período 

democrático. 

 

A partir del 1989 surgen nuevas centrales sindicales (CUT, CNT, CESITEP) con 
dirigentes que se formaron en la lucha contra la dictadura y que pronto 
consiguieron alta representatividad y fuerte arraigo entre los trabajadores de la 
industria, de los servicios y del comercio. Nacen nuevas asociaciones y 
organizaciones de campesinos como la MCNOC, La ONAC, la FNC, que 
reactivaron el movimiento campesino para la reforma agraria (aniquilado en los 
años 70 por la fuerte represión stronista) y que empezaron a tomar protagonismo 
en el debate político nacional a través de la organización de marchas, 
manifestaciones, cierres de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos. Y, 
finalmente, se constituyen por primera vez sindicatos de trabajadores públicos 
(antes prohibidos), algunos de los cuales se volvieron muy poderosos 
(SITRANDE, SITRAMIS), determinando así una reducción de la dependencia 
directa de los trabajadores del Estado hacia la estructura partidaria del Partido 
Colorado (LACHI, 2004, pag. 19). 

 

Como argumenta Marcello Lachi, com a ascensão do regime democrático surgiram 

novos atores políticos dispostos a organizar partidos e movimentos sociais, apresentando-

se como canais alternativos na política nacional. Ainda que o Partido Colorado tenha 

permanecido no poder por 19 anos depois da transição, essas novas organizações 
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políticas e sociais, referenciadas pelo autor, contribuíram ao longo dos anos para 

enfraquecer gradativamente a hegemonia do Partido Colorado. 

Desta forma, a emergência de um candidato de oposição nas eleições de 2008, 

cuja origem advém desta população mais pobre e excluída, representou um avanço 

significativo na construção democrática do Paraguai. Com a promessa de enfrentar temas 

como “soberania energética”, através da renegociação do Tratado de Itaipu com o Brasil, 

e “reforma agrária”, um dos problemas mais prementes do país, Fernando Lugo, ex-bispo 

católico, filiado ao Partido Democrata Cristão (PDC), e apoiado por uma coalizão 

composta por diversos partidos e movimentos sociais, foi eleito com 41% dos votos, 

rompendo com a hegemonia do Partido Colorado há 61 anos no poder, como mostra a 

Tabela 2. 

  

Tabela 2 
Eleições Presidenciais no Paraguai 

 
1998 % 2003 % 2008 % 

Raul Cubas (ANR) 54 Nicanor Duarte Frutos (ANR) 37 Fernando Lugo (APC) 41 

Domingo Laino (PLRA) 43 Julio Cesar Franco (PLRA) 24 Blanca Ovelar (ANR) 31 

Outros / Branc / Nulos 3 Pedro Fadul (PPQ) 21 Lino Oviedo (UNACE) 22 

  G. S. Guffanti (UNACE) 14 Outros / Branc / Nulos 6 

  Outros / Brancos / Nulos 4   

Fonte: Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (http://www.tsje.gov.py ) 

 

Segundo a Constituição paraguaia de 1992, o presidente e o vice-presidente são 

eleitos pelo voto popular e direto, para um mandato de cinco anos, sem nenhuma 

possibilidade de reeleição. A Tabela 2 mostra o resultado das três últimas eleições 

presidenciais, confirmando a força política dos dois partidos tradicionais no país, o Partido 

Colorado (Associação Nacional Republicana – ANR) e o Partido Liberal Radical Autêntico 

(PLRA). 

A gradativa perda dos votos do Partido Colorado, nos últimos anos, esteve muito 

associada aos conflitos e disputas internas do partido, especialmente durante as prévias 

eleitorais. Uma das figuras políticas mais polêmicas do cenário paraguaio é o Gen. Lino 

Oviedo, que mesmo sob o peso das acusações do golpe de Estado em 1996, apareceu 

como pré-candidato nas eleições de 1998. Entretanto, a sua condenação o impediu de 

concorrer às eleições, possibilitando a Raúl Cubas e Luis María Argaña oficializarem 

http://www.tsje.gov.py/
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candidatura a presidência da República. Oviedo, embora preso, seguiu como protagonista 

da campanha eleitoral. Com sua popularidade em alta, colaborou com a vitória de Raúl 

Cubas, difundindo o slogan: “tu voto vale doble – gobierno para Cubas y libertad para 

Oviedo”. Eleito em 1998, Cubas emitiu um indulto pela libertação de Oviedo, cumprindo 

promessa de campanha e causando conflitos no Congresso (SILVA, 2008). Um ano após 

o pleito, em virtude de denúncias de corrupção no governo e de envolvimento na morte do 

seu vice, Luis María Argaña, Raúl Cubas renunciou a presidência. O cargo foi assumido 

por Luiz González Macchi, presidente do Senado. 

As eleições de 2003, apesar de toda a instabilidade política, foram marcadas pela 

transparência no processo eleitoral e pela pluralidade das forças políticas, com a 

ascensão dos partidos de oposição. O Partido Pátria Querida (PPQ), o Partido País 

Solidário (PPS) e o Partido da União Nacional dos Cidadãos Éticos (UNACE), este último 

criado em 2002 por dissidentes do Partido Colorado, alcançaram expressiva votação nas 

eleições gerais, contribuindo para configurar um novo mapa político no Congresso. No 

que diz respeito ao poder executivo, as eleições não representaram uma alternância no 

poder. O Partido Colorado manteve a liderança dos votos, elegendo mais uma vez o 

presidente da República, Nicanor Duarte Frutos, com 37% dos votos, seguido por Júlio 

César Franco, do Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), com 24% dos votos. 

No Congresso os colorados mantiveram maioria com 37 deputados  e 17 

senadores, enquanto o PLRA perdeu 6 representantes, elegendo 21 deputados e 12 

senadores, em 2003. Nas eleições de 2008 o PLRA recuperou força política ao se coligar 

com a Aliança Patriótica para a Mudança, composição que elegeu Fernando Lugo a 

presidente e que favoreceu maior pluralização política no Congresso, como mostram as 

Tabela 3 e 4 a seguir. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicanor_Duarte
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BAlio_C%C3%A9sar_Franco&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%BAlio_C%C3%A9sar_Franco&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Radical_Aut%C3%AAntico
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Tabela 3 
Composição de forças políticas na Câmara de Senadores 

 
Partidos Políticos Câmara de Senadores 

 1998 2003 2008 

Partido Colorado 25 17 15 

Partido Liberal Radical Autêntico  13 12 14 

Partido Encontro Nacional 7 1  

Partido Pátria Querida (PPQ)  7 4 

Partido da UNACE  6 9 

Partido País Solidário  2 1 

Partido Democrático Progressista   1 

Partido Popular Tekojoja   1 

 45 45 45 

Fonte: Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (http://www.tsje.gov.py )
2
 

 

 

Tabela 4 
Composição de forças políticas na Câmara de Deputados 

 
Partidos Políticos Câmara de Deputados 

 1998 2003 2008 

Partido Colorado 45 37 30 

Partido Liberal Radical Autêntico  26 21 29 

Partido Encontro Nacional 9   

Partido Pátria Querida (PPQ)  10 4 

Partido da UNACE  10 15 

Partido País Solidário  2  

Partido Democrático Progressista   1 

Movimento de Participação Cidadã   1 

    

 80 80 80 

Fonte: Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai (http://www.tsje.gov.py ) 

 

Observando as configurações partidárias nas Câmaras de Senadores e de 

Deputados nas Tabelas acima, verifica-se predominância de dois partidos tradicionais em 

1998: Partido Colorado e Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA). A partir de 2003 

                                                             

2 Existem 19 partidos políticos atualmente registrados no Tribunal Superior de Justiça Eleitoral do Paraguai. 

http://www.tsje.gov.py/
http://www.tsje.gov.py/
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ocorre maior polarização na disputa e o conseqüente declínio do número de cadeiras 

conquistadas pelo Partido Colorado, que ainda mantém a maior representação no 

Congresso, com 45 membros. O PLRA posiciona-se como o segundo maior partido em 

representação política, atualmente com 43 membros no Congresso. O Partido da União 

Nacional dos Cidadãos Éticos (UNACE) dobrou seu número de representantes de 16 para 

24 membros. O Partido Pátria Querida (PPQ) teve expressiva votação nas eleições 

presidenciais de 2003, com o candidato Pedro Fadul (21%) e conquistou 17 cadeiras no 

legislativo. 

O resultado das Eleições do Partido Colorado, divulgado pelo Tribunal de Justiça 

Eleitoral, em 2007, revelou que o partido enfrentaria dificuldades nas eleições 

presidenciais de 2008 devido a fortes disputas internas. O Partido Colorado se dividiu em 

quatro blocos. O Movimento Progressista Colorado, liderado por Duarte Frutos 

(oficialista), que apoiava a candidatura de Blanca Ovelar, obteve 366.722 votos; o 

Movimento Vanguarda Colorada, que apoiava o nome de Luis Castiglioni, obteve 362.702 

votos. José Alberto Alderete, apoiado pelo stronismo, conquistou 41.058 votos e o Juan 

Bautista Ibáñez (argañista), alcançou 8.892 votos. Esse cenário evidencia porque a 

candidata oficial do Partido Colorado, Blanca Ovelar, não recebeu apoio de boa parte dos 

colorados nas eleições de 2008. 

Outro elemento que contribuiu para o crescimento da candidatura de oposição e 

para o fim do monopólio do Partido Colorado no poder executivo foi a baixa popularidade 

do presidente Nicanor Duarte Frutos. Os escândalos de corrupção na política e o 

encaminhamento de projeto de reeleição pelo presidente paraguaio, em 2006, 

desencadearam alta insatisfação entre os eleitores, provocando uma série de protestos e 

manifestações. Em pesquisas realizadas sobre os líderes latino-americanos, o presidente 

do Paraguai alcançou o último lugar com 33% de aprovação popular (Cedatos, Equador, 

2007).  

Fernando Lugo, candidato à presidência da República, venceu as eleições de 2008 

pela Aliança Patriótica para a Mudança (Alianza Patriótica para el Cambio - APC), que 

reuniu partidos e movimentos sociais de esquerda como o Partido do Movimento ao 

Socialismo (PMAS), o Partido Popular Tekojoja (PPT), o Partido Convergência Popular 

Socialista (PCPS), Partido da Unidade Popular (PUP), assim como o tradicional Partido 
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Liberal Radical Autêntico (PLRA), numa histórica coalizão que congregou políticos, 

campesinos, trabalhadores, estudantes, indígenas, artistas e intelectuais. 

Uma das primeiras medidas do presidente eleito foi encaminhar ao Congresso um 

Plano Estratégico de Reforma Agrária, conforme compromisso da campanha eleitoral. 

Fernando Lugo venceu as eleições, mas não conseguiu compor maioria no Congresso, 

assegurada mais uma vez pelo Partido Colorado.  Além de encontrar dificuldades em 

aprovar matérias no legislativo, Lugo tem enfrentado conflitos com seu vice, Federico 

Franco, do PLRA, um dos partidos de sustentação do governo. O vice-presidente tem 

feito críticas abertas ao presidente, denunciando diversos setores do governo de 

continuar com práticas de corrupção na política. 

Fatos recentes como a substituição do Comando das Forças Armadas pelo 

presidente indicaram reação a uma possível tentativa de golpe de Estado, supostamente 

organizado por deputados de direita. Verifica-se, dessa forma, que a institucionalidade 

democrática no Paraguai permanece frágil e instável, pois tem convivido com valores 

democráticos e autoritários, dificultando o estabelecimento de uma cultura política 

democrática, pautada na confiança institucional e na participação política, questões 

abordadas a seguir. 

 

2. Índices de confiança e de participação política na democracia paraguaia 

 

A democracia é concebida como um conjunto de instituições, normas e práticas 

que visa garantir as liberdades civis e políticas. Segundo essa perspectiva, a democracia 

caracteriza-se pelo pluralismo e pelo consenso sobre as regras do jogo democrático, 

expresso por meio da participação eleitoral. Robert Dahl (1997) argumenta que a 

responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, a existência de uma 

oposição e a participação dos cidadãos na escolha dos governos são características 

centrais da democracia. 

No regime democrático, a literatura especializada distingue dois tipos de 

participação política: a tradicional ou convencional, que inclui o ato de votar em eleições, 

plebiscitos e referendos, de participar em campanhas políticas e trabalhar em pró da 

resolução de problemas individuais e ou comunitários, através do contato direto com 
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representantes eleitos. São atividades ligadas aos mecanismos governamentais de 

tomada de decisões. Por sua vez, a participação política não convencional caracteriza-se 

por ações e atividades fora dos canais formais e da arena institucional, que tem por 

objetivo exercer pressão sobre as políticas governamentais. As manifestações e 

protestos, petições encaminhadas a órgãos públicos, doação de dinheiro para ONG’s, 

participação em movimentos feministas, ambientalistas e de defesa dos direitos humanos 

e boicotes de produtos em supermercados são algumas das ações apontadas pela 

literatura como novas formas de participação e de ativismo político (TEORELL; TORCAL; 

MONTERO, 2003; NORRIS, 2004). 

Durante os anos da ditadura, a participação e as manifestações políticas não 

faziam parte do cotidiano dos paraguaios, salvo a participação controlada pelo Estado e 

cooptada pelo Partido Colorado. Situação verificada em Estados totalitários e autoritários, 

onde existe uma participação que exerce pouca ou nenhuma influência na política, por 

estar submetida ao controle do Estado. De acordo com Lipset (1967), a participação 

política de uma sociedade não significa necessariamente influência direta dos cidadãos 

na política do governo. Na lógica de um regime autoritário, “uma sociedade em que uma 

vasta proporção da população esteja fora da arena política é potencialmente mais 

explosiva do que uma onde a maioria dos cidadãos esteja regularmente envolvida em 

atividades que lhe dê certo sentido de participação nas decisões que afetam suas vidas” 

(LIPSET, 1967, p. 188), como participar de eleições e ser filiados a partidos e sindicatos, 

desde que controlados pelo Estado. 

O controle político exercido pelo governo Strossner vetava toda forma de 

participação independente da estrutura do poder, inclusive as formas de cooperação e de 

solidariedade social. Com a abertura política os espaços de participação e os processos 

participativos se têm ampliado no país, sobretudo no âmbito das organizações e dos 

movimentos sociais. Entretanto, uma ampla maioria da população, que vivenciou a velha 

cultura de dependência clientelista, continua alheia a esses espaços democráticos. 

Estudos sobre as experiências de participação da sociedade civil na construção 

democrática do Paraguai confirmam essa contradição e incoerência na lógica da 

participação política do país (BAREIRO et all, 2004). De um lado, verifica-se a existência 

de participação durante o regime autoritário: as pessoas votam, a maioria é filiada a 
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partidos políticos e a organismos vinculados ao Estado. De outro lado, com a abertura 

política, as pessoas votam e participam do processo eleitoral, agora mais competitivo, 

mas não participam efetivamente de partidos e de associações políticas, ou de atividades 

de cunho reivindicatório. Os autores argumentam que, 

 

En el campo oficialista había una serie de instituciones como la ANR, sus 
organismos auxiliares y comisiones de diverso tipo vinculadas al Estado. Se 
trataba de estructuras de sostén del régimen y de control de la población, a través 
de las que el gobierno mantenía su clientela. En el campo opositor democrático, 
que hacía resistencia contra la dictadura, lãs diferentes organizaciones se 
parecían bastante, pues si bien tenían especificidades por su composición, los 
partidos políticos no podían trabajar para conquistar votos ciudadanos al no haber 
elecciones competitivas, pocos sindicatos tenían contratos colectivos y las 
centrales no eran reconocidas. Se trataba de asociaciones que trataban de 
expresarse, de denunciar los atropellos a los derechos humanos y que 
reclamaban libertad (BAREIRO; RIQUELME; SOTO; VILLALBA, 2004). 

 

Com a democracia, embora os cidadãos tenham o direito formal de se organizar, 

de expressar livremente suas opiniões e interesses, de participar de decisões políticas, os 

cidadãos paraguaios permanecem numa posição reativa e/ou passiva, desenvolvendo 

suas atividades cotidianas à margem dos canais formais da política. O Gráfico 1 

apresenta a evolução dos indicadores de interesse e de participação no Paraguai ao 

longo dos últimos dez anos. 

 

Gráfico 1 
Evolução do Interesse e da Participação Política no Paraguai - 1995-2005 (%) 

 

Fonte: Latinobarômetro 1995 (n= 600), 2000 (n= 1200), 2005 (n= 1200) 
(Soma das respostas negativas: pouco e nada / quase nunca e nunca / nunca o faria). 
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De acordo com os dados do Gráfico 1, a falta de interesse por política é verificada 

ao longo do período estudado. Apenas 30% dos entrevistados afirmou que tem interesse 

em assuntos políticos e que costumam conversar sobre política com amigos. No que se 

refere ao envolvimento em campanhas eleitorais, ainda que seja significativo o percentual 

de paraguaios filiados a partidos políticos, os dados mostram pouca disposição em 

trabalhar para partidos ou candidatos. A participação em atividades de cunho 

reivindicatório como bloqueios e ocupação de prédios públicos também se revelou 

mínima, mas chama a atenção que, em média, cerca de 50% dos entrevistados 

mostraram-se dispostos a participar de protestos e manifestações. 

De fato, durante o governo Wasmosy (1993-1998) ocorreram duas greves gerais e 

várias manifestações, entre elas uma que exigia a saída do Paraguai do Mercosul, num 

claro protesto contra a interdependência assimétrica entre os parceiros da integração. 

Novas denúncias de corrupção no governo propiciaram diversas manifestações populares 

exigindo a saída do presidente Luis Gonzáles Macchi (1999-2003). O processo de 

impeachment não foi aprovado no Congresso por insuficiência de votos. As 

manifestações foram reprimidas com forte violência policial e foi decretado estado de 

exceção por cinco dias no país. Durante o governo de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) 

também ocorreram vários protestos e manifestações, entre eles se destaca o Movimento 

Resistência Cidadã que reuniu mais de 30 mil pessoas em frente ao Congresso para 

protestar contra o projeto de reeleição do presidente Nicanor Duarte Frutos. 

Essas manifestações ocorridas no Paraguai se inserem numa onda de conflitos 

sociais e de protestos políticos vivenciados na América Latina nos últimos anos. De 

acordo com Sánchez-Parga (2005) a existência do conflito social é fundamental para a 

democracia, especialmente quando promovem a realização de mudanças substantivas na 

realidade política e social, tendo em vista maior democratização da sociedade. Um 

exemplo recente dessas transformações está sendo vivenciado no Oriente Médio, onde 

manifestações e protestos têm determinado o fim de regimes ditatoriais e novos avanços 

democráticos. O autor argumenta que,  

el conflicto social es esencialmente democrático tanto en sus presupuestos, ya que 
reivindica mayor libertad e igualdad, como en sus efectos, puesto que su 
producción de intereses y reivindicaciones de mayor participación social activan la 
representación política, promueven su gobernabilidad democrática y obligan a 
cambios institucionales del mismo sistema democrático (SÁNCHEZ-PARGA, 2005). 
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Os protestos e as manifestações são importantes para a democracia na medida em 

que exprimem a opinião pública de grande parte da população. E pontualmente, no caso 

do Paraguai, a ascensão dos movimentos sociais tem promovido a emergência de novos 

atores no cenário político do país, no âmbito do poder executivo e do legislativo, 

propiciando maior pluralização da representação política. A evolução dos indicadores da 

participação observada no Gráfico 1 suscita duas questões sobre a vida política 

paraguaia: a primeira diz respeito ao descompasso entre o número de filiações partidárias 

e o grau de envolvimento dos cidadãos em partidos e campanhas eleitorais. A segunda 

questão está relacionada com a ascensão dos movimentos sociais e a crescente 

disposição dos paraguaios em participar de manifestações e protestos, ainda que chegue 

a 50% o percentual dos que afirmam que participam ou que poderiam participar destes 

espaços. Os dados do Gráfico 2 mostram que essa disposição em participar é um pouco 

maior em atividades convencionais da política. 

 

Gráfico 2 
Indicadores de Confiança e de Participação Política 

América Latina e Paraguai (%) 

 

 

Fonte: Latinobarômetro, 2005 

 

 



 

 

17 

 

O Gráfico 2 apresenta os índices de confiança e de participação elaborados a partir 

de uma série de variáveis selecionadas no banco de dados do Latinobarômetro de 2005. 

Nesse período a desconfiança entre os latino-americanos e paraguaios alcançou 44% e 

51%, respectivamente. Em pesquisas mais recentes, a média da confiança depositada 

nas mesmas instituições estudadas (sindicatos, governo, partidos e congresso) chegou a 

34% na América Latina e 33% no Paraguai (Latinobarômetro, 2010). Portanto, verifica-se 

que a confiança nas instituições políticas após a transição política permanece baixa no 

país. Ainda que grande parte dos paraguaios tenha votado nos candidatos do Partido 

Colorado por mais de 60 anos e seja filiada a partidos políticos, os paraguaios afirmam 

não confiar nem nos partidos e nem no Congresso. Alguns fatores explicativos podem 

estar ligados à falta de transparência nas ações governamentais, corrupção na 

administração pública, e ao não atendimento das demandas sociais. 

Aplicando-se o chi-square tests nos dados do Paraguai verificou-se uma 

associação entre confiança nas instituições democráticas e satisfação com a democracia, 

de modo que, a desconfiança tende a ser maior entre os mais insatisfeitos com o regime 

democrático. De acordo com dados da pesquisa do Latinobarômetro de 2005 constata-se 

que a baixa confiança e a categoria “nada satisfeito com a democracia” estão associadas 

em 58% dos casos. A razão para confiar, segundo Moisés e Carneiro (2008) está 

relacionada aos princípios éticos e normativos das instituições, e no modo como o 

cidadão avalia o desempenho das instituições e o comportamento dos seus gestores 

políticos. Esses indicadores expressam um descontentamento da população diante da 

situação econômica, da incapacidade dos governos em responderem aos problemas 

sociais, da má qualidade dos serviços públicos e da impunidade frente à corrupção 

generalizada na política.  

Se por um lado, a razão para confiar está relacionada ao desempenho das 

instituições e na avaliação do comportamento dos gestores públicos, a razão para 

participar está associada ao sentimento de eficácia política ou de competência política 

subjetiva, um sentimento no qual o cidadão acredita que pode influenciar nas decisões 

políticas (ALMOND e POWELL JR., 1972). Verifica-se uma ausência deste sentimento em 

toda a América Latina, e particularmente no Paraguai. 
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Em relação à dimensão da participação política, o Gráfico 2 mostra um 

distanciamento das pessoas em relação à política de modo geral. Tanto para o caso da 

América Latina, como para o caso do Paraguai, a participação política considerada pouco 

convencional não chega a 10% e a participação política formal ou convencional alcança 

26%. As principais características de um cidadão, segundo os próprios latino-americanos, 

é ser eleitor, participar através do voto, pagar impostos e obedecer às leis. A mobilização 

para participar restringe-se à participação eleitoral, o que não implica em participar 

diretamente dos canais formais e informais da política, como trabalhar para um partido ou 

candidato, e/ou participar de protestos e manifestações. 

Postula-se a hipótese de que quanto maior a desconfiança dos cidadãos em 

relação às instituições políticas, menor a probabilidade das pessoas se envolverem em 

atividades políticas formais ou convencionais, e maior a probabilidade de participarem em 

atividades políticas reivindicatórias. Aplicando-se o chi-square tests nos dados da América 

Latina e do Paraguai foram observados os seguintes achados apresentados nas Tabelas 

5 e 6. 

 

Tabela 5 
Confiança Institucional por Participação Política Convencional (América Latina) 

 
  Participação Política Convencional 

     
Baixa 

 
Média 

 
Alta 

Confiança nas Instituições Baixa 76,9% 21,2% 1,9% 

  Média 68,1% 29,3% 2,6% 

  Alta 58,2% 33,0% 8,8% 

   71,2% 26,0% 2,8% 

Fonte: Latinobarômetro, 2005 

N = 19.209  – 
2 
= 434,078 / p. < 0.05 

 

A participação política não convencional revelou-se baixa entre todos os 

entrevistados, confiantes e pouco confiantes. A correlação entre confiança e participação 

política não convencional, portanto, não se mostrou significativa nos testes estatísticos 

realizados. Dessa forma, não se pode afirmar, a princípio, que os mais desconfiados em 

relação à política sejam aqueles mais envolvidos em atividades contestatórias. A esse 

respeito, pesquisa realizada por Borba e Ribeiro (2010) sobre os determinantes 

individuais da participação política em quatro países latino-americanos, Brasil, Argentina, 
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Chile e Uruguai, verificou que a ampliação da confiança nas instituições tende a produzir 

um efeito positivo sobre a participação nas modalidades tradicionais, contudo, os 

resultados apresentados não permitem identificar um padrão homogêneo acerca dos 

preditores da participação política convencional e não convencional para os países 

estudados. 

Os dados aqui apresentados sobre a América Latina e o Paraguai indicam que 

quanto maior a confiança nas instituições, maior a participação e o envolvimento das 

pessoas em atividade convencionais da política, como por exemplo, trabalhar para um 

candidato ou partido, e trabalhar por temas que afetam a sua comunidade. Observa-se na 

Tabela 5 uma correlação positiva entre confiança e participação política convencional na 

America Latina, sugerindo que a participação é maior entre os mais confiantes.  

 

 

Tabela 6 
Confiança Institucional por Participação Política Convencional (Paraguai) 

 
  Participação Política Convencional 

     
Baixa 

 
Média 

 
Alta 

Confiança nas Instituições Baixa 76,1% 21,2% 2,7% 

  Média 69,3% 29,1% 1,6% 

  Alta 69,2% 24,6% 6,2% 

   72,7% 24,8% 2,4% 

Fonte: Latinobarômetro, 2005 

N = 1.155 – 
2 
=14,023 / p. < 0.07 

 

Particularmente, no caso do Paraguai, os dados não indicaram tão forte 

associação, mas sugeriram que quanto mais baixa a confiança nas instituições, menor o 

percentual de participação. De acordo com a Tabela 6, entre os que possuem baixa 

confiança nas instituições, apenas 3% afirmaram que participariam de atividades formais 

da política. Esses dados corroboram com argumentos teóricos acerca da confiança na 

política. Segundo Moisés (2010), o julgamento dos cidadãos a respeito do funcionamento 

das instituições determinaria a medida dessa confiança. “A confiança política dos 

cidadãos não é, portanto, cega ou automática, mas depende das instituições estarem 

estruturadas para permitir que eles conheçam, recorram ou interpelem os seus fins 

últimos – fins aceitos e desejados pelos cidadãos” (MOISÉS, 2010, p. 54). 
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Para melhor examinar esses resultados do Paraguai, foram realizados outros 

cruzamentos entre as variáveis: confiança nas instituições, participação e percepção dos 

cidadãos acerca da política eleitoral. Foram encontradas correlações significativas entre 

elas, como mostram os dados das Tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7 
Confiança nas Instituições por Percepção da Corrupção (Paraguai) 

 
  Percepção da Corrupção 

    Eleições Limpas Eleições Fraudulentas  

Confiança nas Instituições Baixa 25,2% 74,8%  

  Média 44,6% 55,4%  

  Alta 59,3% 40,7%  

   35,5% 64,5%  

Fonte: Latinobarômetro, 2005 
N = 1.050 – 

2 
=54,828 / p. <  0.05 

 

Observando a Tabela 7, nota-se que o total dos entrevistados que disseram ter 

confiança nas instituições, 59,3% acreditam que as eleições são limpas, ao passo que 

entre os mais desconfiados 74,8% concordam que as eleições são fraudulentas no país. 

Ao longo da história política do Paraguai houve muitas denúncias de fraudes nos 

processos eleitorais, portanto, é compreensível que os cidadãos sejam desconfiados e se 

afastem da esfera da política. 

 

 

Tabela 8 
Participação Política Convencional por Percepção da Corrupção (Paraguai) 

 
  Percepção da Corrupção 

    Eleições Limpas Eleições Fraudulentas  

Participação Política Convencional Baixa 31,8% 68,2%  

  Média 44,1% 55,9%  

  Alta 60,7% 39,3%  

   35,7% 64,3%  

Fonte: Latinobarômetro, 2005 
n = 1.067 – 

2 
=21,076 / p. <  .05 
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As atividades políticas consideradas convencionais como votar, convencer alguém 

a votar em seu candidato, distribuir panfletos, colar cartazes de seu candidato, configura-

se numa participação político-eleitoral. Portanto, a confiança no processo eleitoral é 

condição importante para o grau de envolvimento político dos cidadãos. A Tabela 8 

mostra que entre aqueles que participam de atividades convencionais da política, 60,7% 

afirmaram que as eleições são limpas, ao passo que entre aqueles que não participam, a 

percepção da corrupção sobre a política eleitoral chega a 68% entre os entrevistados, o 

que denota uma correlação entre as variáveis. 

Parte da literatura argumenta que o declínio da participação e da confiança no 

governo e na política não deveria ser visto como uma ameaça à estabilidade política, mas 

deveria ser entendido como parte da transformação global e estrutural dos padrões 

culturais nas sociedades ocidentais (INGLEHART, 2002). Para o referido autor, a 

institucionalização de valores pós-materialistas e a ampliação do repertório de 

participação política desmistificam a participação nos canais tradicionais da política, como 

os partidos, por exemplo. No caso da América Latina, o que tem colocado em risco a 

estabilidade do regime democrático são os altos níveis de desigualdade, pobreza e 

exclusão social, combinados a uma crescente desconfiança e insatisfação da população 

com o desempenho das instituições políticas.  
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Considerações finais 

 

Este artigo procurou demonstrar, por meio de análises descritivas e analíticas, que 

a baixa participação política no Paraguai pode ser explicada, em parte, pelo contexto 

histórico, político e social do país e pela crescente desconfiança dos cidadãos em relação 

às instituições democráticas. 

O Paraguai, como demais países da América Latina, vivenciou um regime ditatorial 

por mais de 30 anos, sustentado pela aliança entre o Estado, as Forças Armadas e o 

Partido Colorado (Associação Nacional Republicana – ANR). De acordo com a literatura 

sobre o tema, os paraguaios foram socializados dentro de uma cultura política autoritária 

e clientelista, patrocinada pelo Partido Colorado, onde a cooptação política predominava 

em vários setores da sociedade. 

Ao examinar a evolução do interesse e da participação política dos paraguaios nos 

últimos dez anos, chama atenção o fato de que historicamente o Paraguai tem 

apresentado baixos escores de participação e de envolvimento na esfera da política. Se, 

por um lado, durante um longo período de governo autoritário houve repressões às 

manifestações da opinião pública, de outro lado, o regime democrático não tem sido 

capaz de promover confiança nas instituições e de fomentar incentivos à participação nos 

canais formais e informais da política. 

Os dados aqui examinados contribuíram para verificar a hipótese de associação 

entre os indicadores de “confiança nas instituições” e de “participação política 

convencional”, criados a partir de uma série de variáveis selecionadas pelo método de 

extração de componentes principais de análise. Os resultados sugerem que a 

participação é mais baixa entre os menos confiantes nas instituições democráticas, 

indicando que a percepção dos cidadãos a respeito da política convencional não é tão 

positiva e favorável à participação política no país. 

A perspectiva aqui adotada parte do pressuposto de que a confiança e a 

participação política são fatores importantes para o fortalecimento das instituições 

democráticas, pois expressa o pertencimento dos cidadãos à comunidade política e 

propicia à população possibilidades de se pronunciar e de ser incluída nos processos 

políticos.  
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