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Mudanças na Participação
�Pesquisas recentes sobre participação política têm 

apontado um quadro aparentemente contraditório 

�Formas convencionais de envolvimento político 
ligadas as chamadas instituições representativas 
da democracia liberal (filiação partidária e sindical 
comparecimento eleitoral)

�Modalidades contestatórias ou relacionadas ao 
protesto político (manifestações, passeatas, 
bloqueios de tráfego, ocupações, boicotes e 
abaixo-assinados)



Componente Geracional
�Alguns autores identificaram um componente geracional 

nessa mudança no padrão de cidadania política 

�Menor envolvimento dos jovens com instituições 
tradicionais e maior engajamento em modalidades 
relacionadas ao protesto político (Inglehart e Welzel, 
2009; Dalton, 2009). 

�Dalton (2009) identificou que nos EUA
�o comparecimento eleitoral e a filiação partidária são 

maiores entre os mais velhos e 
�a participação em boicotes e manifestações é mais 

frequente entre os mais jovens



Mudança Cultural
�Engajamento contestatório e mudança nas prioridades 

valorativas (Inglehart, 2001)

�Reorientação valorativa como consequência do 
desenvolvimento econômico experimentado a partir da 
segunda metade do século XX, especialmente pelas 
sociedades industriais avançadas

�Efeitos positivos sobre os processos de democratização, 
pois estaria associado à adoção de valores e atitudes 
congruentes com essa forma de governo (Inglehart e 
Welzel, 2009).  



Paradoxo Aparente
�Essas orientações subjetivas também seriam 

acompanhadas de uma postura crítica em relação ao 
funcionamento das instituições políticas e pelo 
questionamento dos mecanismos tradicionais de 
representação

�O reflexo dessa atitude crítica seria a redução significativa 
nas taxas de mobilização política convencional

�Não se trata de apatia, pois estaria ocorrendo processo 
inverso nas chamadas elite-directed political action, 

atividades de contestação às instituições e elites 
estabelecidas



Juventude e Mudanças
�Essas mudanças teriam em comum uma dimensão 

geracional, já vez que tenderiam a se manifestar de 
forma mais intensa entre os mais jovens

�Socialização nos períodos de desenvolvimento 
econômico da segunda metade do século XX 

�Maior adesão aos valores pós-materialistas e tendência 
à manifestação de disposições participativas não 
convencionais 



Brasil
�Desenvolvimento Econômico
�O desenvolvimento econômico das últimas décadas em 

nosso país teria produzido um efeito semelhante sobre 
as prioridades valorativas e sobre as disposições 
participativas?

�Esse efeito seria distinto entre as diferentes faixas 
etárias, revelando um efeito geracional?

�Desenvolvimento Político
�A experiência da consolidação democrática teria 

produzido efeitos semelhantes?
�As novas gerações socializadas sob a vigência das 

instituições democráticas tenderiam a manifestar 
padrões participativos distintos?



Modalidades Tradicionais de 
Participação

PARTIDOS

�Modelo Logístico: Efeitos não significativos da variável idade sobre a 
probabilidade de participar em partidos, controlando por sexo e 
escolaridade com os dados de 2007. 
�Ser mulher reduz essa chance em 33,8%.
�Efeitos não significativos da escolaridade.



� RELEVÂNCIA DOS PARTIDOS

� Modelo Logístico: Efeitos não significativos da variável idade sobre a 
probabilidade de concordar com a afirmação de que sem partidos não 
pode haver democracia, controlando por sexo e escolaridade com os 
dados de 2009. 

� Ser mulher reduz essa probabilidade em 26,9%.
� Efeitos não significativos de escolaridade.



� RELEVÂNCIA DO VOTO

� Modelo Logístico: Efeitos não significativos da variável idade sobre a 
probabilidade de concordar com a afirmação de que através do voto 
podemos mudar “as coisas”, controlando por sexo e escolaridade com 
os dados de 2009. 

� Ser mulher reduz em 27,1%.
� Cada ano de escolaridade eleva essa probabilidade em 7%.



� Comparecimento eleitoral

� Modelo Logístico: Cada ano eleva a probabilidade de ter votado 
nas últimas eleições presidenciais em 4,5%, controlando por sexo e 
escolaridade com os dados de 2009. 

� Sexo sem efeitos significativos.
� Cada ano de escolaridade eleva em 5,1% essa probabilidade.



Modalidades Contestatórias
� Passeatas e Manifestações

� Modelo Logístico: Cada ano eleva a probabilidade de ter 
participado de passeatas ou manifestações em 0,6%, controlando 
por sexo e escolaridade com os dados de 2007. 

� Ser mulher reduz essa chance em 27,2%.
� Cada ano de escolaridade aumenta em 7,7%. 



� Abaixo-assinados

� Modelo Logístico: Cada ano eleva a probabilidade de ter 
participado de abaixo-assinados em 1,2%, controlando por 
sexo e escolaridade com os dados de 2007. 

� Ser mulher reduz essa chance em 19,1%.
� Cada ano de escolaridade aumenta em 8,5%. 



� Bloqueios

� Modelo Logístico: Efeitos não significativos para idade e sexo 
com os dados de 2005. 

� Cada ano de escolaridade aumenta em 15,1% a probabilidade 
de ter participado em bloqueios. 



�Ocupações

�Modelo Logístico: nenhuma variável com efeito 
significativo com os dados de 2005. 



Considerações Finais
�Apesar de pesquisadores apresentarem evidências 

consistentes sobre uma mudança geracional no padrão de 
participação em algumas democracias consolidadas 
(Inglehart, 2001; Inglehart e Welzel, 2005; Dalton, 2009), 
esse não é um fenômeno verificável entre o  público 
brasileiro

�Comparando as frequências de comportamentos e 
algumas atitudes de distintas faixas etárias do público 
nacional, não foram encontradas diferenças importantes

�Não podemos falar de uma juventude mais crítica em 
relação às formas convencionais de envolvimento ou mais 
engajada em modalidades ligadas ao protesto político.


