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Resumo (reduzido) 
Utilizando dados da última onda da Pesquisa Mundial de Valores o artigo investiga 
comparativamente os micro-fundamentos ou determinantes individuais de formas eleitorais e 
contestatórias de participação política em quatro democracias latino-americanas: Argentina. 
Brasil, Chile e Uruguai. 

 
Resumo 

Interessante debate sobre o tema da participação política nas democracias contemporâneas 
tem ocupado a agenda de pesquisas da ciência política atual. As investigações recentes têm 
apontado um cenário ambíguo em que reduções expressivas em termos de modalidades 
tradicionais ou eleitorais de participação têm convivido com elevações consideráveis em 
indicadores que medem formas contestatórias ou não convencionais de mobilização. As 
interpretações sobre as conseqüências desse quadro são também díspares. De um lado temos 
pesquisadores defendendo que o crescimento da contestação seria potencialmente favorável 
ao aprofundamento democrático, pois seria reflexo da emergência de uma cidadania crítica 
comprometida com essa forma de governo. De outro lado, temos investigadores apontando 
para o perigo que o descrédito das instituições e mecanismos tradicionais de participação pode 
trazer para o sistema como um todo no médio e longo prazo.  O presente trabalho pretende 
contribuir para esse intenso debate através da apresentação dos resultados de uma pesquisa 
que procurou identificar os micro-fundamentos ou determinantes individuais da participação 
política entre os públicos de quatro democracias latino-americanas: Argentina, Brasil, Chile e 
Uruguai. Utilizando dados da última onda da Pesquisa Mundial de Valores, buscamos 
identificar por meio de modelos multivariados quais são os atributos sócio-econômicos e 
atitudinais que poderiam explicar a ocorrência do ativismo nessas distintas modalidades em 
termos regionais, mas também em termos comparativos, investigando semelhanças e 
diferenças em cada unidade nacional. 
 

Palavras-chaves: participação, contestação, determinantes individuais, América Latina, 

perspectiva comparada. 

 

Introdução 

 

 O tema da participação política tem emergido com força nos debates políticos e 

acadêmicos sobre a América Latina, merecendo destaque a discussão sobre suas causas e 

potenciais efeitos para as jovens democracias da região. O continente tem despertado a 

atenção dos analistas interessados nesse assunto por vias distintas: 1) por ter sido palco de 
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importantes inovações democráticas orientadas por modelos mais diretos de atuação política, 

como são as experiências de Conselhos e Orçamentos Participativos. Esse parece ser o 

caminho trilhado por Brasil e Uruguai (Gugliano, 2008; Avritzer, 2007); 2) pela inflexão 

política vivenciada por alguns países que passaram a ser governados por coalizões de 

esquerda, as quais têm apelado para formas de governo pautadas pela mobilização política das 

massas. São os casos de Venezuela, Bolívia e Equador; 3) o caso da Argentina, que têm 

apontado para a eclosão de formas não convencionais de participação diante da incapacidade 

das instituições típicas da democracia representativa processarem os conflitos (Vitullo, 2007); 

4) temos também o Chile, país onde a articulação entre desenvolvimento econômico e  

estabilidade política se mostra mais visível na região, e onde se esperaria que as formas 

tradicionais ou representativas de participação estivessem mais desenvolvidas. 

 Como o fenômeno participativo possui características peculiares em cada país da 

região, a discussão sobre essas tendências poderia estender-se consideravelmente, incluindo 

outras dimensões e variáveis que têm se mostrado relevantes nos últimos anos. O que 

propomos nesse artigo, todavia, é inicialmente um exercício de síntese, pois apesar de todas as 

significativas diferenças culturais, econômicas e sociais existentes na região, nossa intenção é 

analisar os determinantes individuais da participação política em quatro países latino-

americanos (Brasil, Argentina, Chile e Uruguai), através do teste empírico de algumas 

variáveis comumente utilizadas pela literatura sobre participação.  

 A escolha dos casos se deu em função do fato de que todos possuem antecedentes de 

regimes autoritários, tiveram suas transições democráticas em contextos semelhantes, têm 

sido governados por coalizões de centro esquerda que, de maneira contrária de outros países 

da região (como Venezuela, Bolívia e Equador) não têm questionado a institucionalidade 

democrática representativa. Tais governos, porém têm tido resultados políticos e econômicos 

distintos: a Argentina não conseguiu superar a crise que se instalou no final dos anos de 1990, 

tendo presenciado vários movimentos de protesto, entre os quais, o mais famoso é o 

movimento dos “piqueteiros”. O Uruguai, talvez a democracia dotada das maiores bases de 

legitimidade entre os cidadãos da região, tem convivido com uma grande estagnação 

econômica ao longo dos últimos anos. Já o Chile e Brasil têm experimentado sucesso 

econômico, porém com dificuldades em institucionalizar a democracia no plano dos valores 

da cidadania.  

 Tais semelhanças em termos dos processos políticos recentes e diferenças no que diz 

respeito aos resultados nos inspiram a investigar aqueles fatores, variáveis ou atributos que 

em cada um deles favorece distintas formas de mobilização política no nível individual. 



Orientados pela literatura recente, nossa intenção é identificar semelhanças e diferenças no 

que diz respeito aos fatores que potencialmente influenciariam positiva e negativamente a 

atuação política dos cidadãos desses países selecionados.  

Considerando o que propomos, estruturamos o paper em três partes. Na primeira 

apresentamos uma breve revisão da literatura sobre participação, com atenção especial ao 

tema dos determinantes do engajamento político. Na segunda parte, expomos aspectos 

metodológicos envolvidos na construção de alguns índices que propostos como medidas da 

participação e também sobre os modelos multivariados. Por fim, na terceira parte passamos à 

investigação dos determinantes por meio de técnicas multivariadas que possibilitam testar no 

nível empírico o relacionamento entre o envolvimento político e um conjunto de atributos 

sócio-demográficos e atitudinais mencionadas pela literatura como relevantes.  

 

 

Abordagens explicativas sobre a participação 

 

O conceito de participação remete a várias questões. Booth & Seligson (1978, p. 6), 

após revisarem a literatura sobre o tema, definem a participação como “behavior influencing 

or attempting to influence the distribution of public goods”. Da mesma forma, Axford (1997) 

fala em comportamentos orientados para influenciar o processo político.  

Se a participação refere-se a comportamentos orientados para obtenção de bens 

públicos ou para influenciar o processo político, cabe definir quais são as formas pelas quais 

ela se materializa. Um dos primeiros esforços de sistematização nesse sentido foi feito por 

Lester Milbrath (1965). Para este autor, os comportamentos participativos ocorrem no 

seguinte continuum, em termos de custos e complexidade:  

1) expor-se a solicitações políticas; 
2) votar; 
3) participar de uma discussão política; 
4) tentar convencer alguém a votar de determinado modo; 
5) usar um distintivo político; 
6) fazer contato com funcionários públicos; 
7) contribuir com dinheiro a um partido ou candidato; 
8) assistir a um comício ou assembléia; 
9) se dedicar a uma campanha política; 
10) ser membro ativo de um partido político; 
11) participar de reuniões onde se tomam decisões políticas; 
12) solicitar contribuições em dinheiro para causas políticas; 



13) candidatar-se a um cargo eletivo; 
14) ocupar cargos públicos. 
 

Os comportamentos listados acima estão relacionados a formas “socialmente aceitas” 

de participação, que foram definidos pela literatura como “participação convencional”. 

Milbrath (1965), assim como Almond & Verba (1963) e Verba & Nie (1972), 

desconsideravam em suas análises outras formas de engajamento político, como, por 

exemplo, a participação em movimentos de protesto político. Como bem destaca Norris 

(2007), o modelo analítico por eles desenhado previa apenas o engajamento político do tipo 

“citizen-oriented”. A autora (2007, p. 639) critica tal abordagem ao apontar que  

Citizen-oriented activities, exemplified by voting participation and party membership, 
obviously remain important for democracy, but today this represents an excessively 
narrow conceptualization of activism that excludes some of the most common targets 
of civic engagement which have become conventional and mainstream.  
 

A partir dos anos de 1960, com a eclosão dos “novos movimentos sociais”, assiste-se a 

expansão do que Norris (2007, p. 639) denomina de participação cause-oriented, fortemente 

ligada às atividades de protesto político, que vão reconfigurar o campo das práticas e 

repertórios de ação daqueles indivíduos engajados politicamente3. Verifica-se, nesse sentido, a 

difusão de formas não convencionais de participação 4. Della Porta (2003, p. 92), elenca 

algumas das formas pelas quais a participação não convencional pode se expressar 5.  

1) Escrever a um jornal; 
2) Aderir a um boicote; 
3) Auto-reduzir impostos ou rendas; 
4) Ocupar edifícios; 
5) Bloquear o trânsito; 
6) Assinar uma petição; 
7) Fazer um sit-in; 
8) Participar numa greve; 
9) Tomar parte em manifestações; 
10)  Danificar bens materiais; 
11) Utilizar violência contra pessoas.  

 

                                                                 
3 A pesquisa de Barnes et alli (1979) foi precursora no sentido de captar a emergência dessas novas modalidades de participação. 
4 Pesquisas empíricas têm apontado para o declínio ou estabilização das formas convencionais de participação (Dalton & Wattenberg, 2001, 
Putnam, 2003) e para ampliação das não convencionais (Della Porta, 2003, P. 94-95-96, Inglehart & Catterberg, 2002, Norris, 2007, Welzel, 
Inglehart, Deutsch, 2005, Catterberg, 2003). 
5 Nesse Baquero & Prá (2007, p. 131) propõem a seguinte classificação quanto às modalidades de participação: 1) ações expressiv as (ex. 
patriotismo e votar em eleições), 2) ações instrumentais (participar em campanhas), 3) comportamentos não convencionais (movimentos de 
protesto, passeatas) Lúcia Avelar (2004) propõe a seguinte tipologia quanto às formas de participação: a) canal eleitoral (voto, partidos, 
etc...), b) canais corporativos (sindicatos, órgãos de cm lasse), c) canal organizacional (movimentos sociais). 



 Cabe perguntar, porém, sobre quais seriam os determinantes dessas distintas 

modalidades de participação. Abaixo, apresentamos algumas linhas de interpretação 

desenvolvidas pela literatura.  

Milbrath (1965), uns dos primeiros autores a estudar empiricamente o fenômeno, 

aponta, a partir de estudos empíricos nos Estados Unidos, que os níveis mais elevados de 

participação podem ser encontrados naqueles com maior escolaridade, nos provenientes das 

classes médias, nos homens em relação às mulheres, naqueles com idade intermediária, nos 

casados, nos que moram nas cidades em relação aos que moram no campo, nos que moram a 

muito tempo num lugar em relação aos que acabam de se transferir, nas maiorias étnicas, 

naqueles engajados socialmente. Da mesma forma, Verba e Nie (1972), identificaram através 

de pesquisas comparadas uma correspondência entre status social e participação. Tal modelo 

foi conceituado como da “centralidade”, pois identifica que “a intensidade da participação 

varia conforme a posição social do indivíduo porque, quanto mais central do ponto de vista da 

estrutura social, maior a participação; quanto mais central a respeito de um grupo social, 

maior o senso de agregação” (Avelar, 2004, p. 229). Nesse sentido, a participação política 

seria tarefa daqueles “com maiores recursos materiais (dinheiro) e simbólicos (prestígio, 

educação)” (idem). Aqueles desprovidos desse capital “sentem-se inibidos a participar, 

porque apresentam uma auto-imagem negativa se comparada com a daqueles que 

participam”(ibidem)6. Segundo Della Porta (2008) o pressuposto que está por trás do 

argumento da centralidade é que “normalmente, maior status social implica mais recursos 

materiais (mas também de tempo livre) para investir na participação política, mas também 

uma maior probabilidade de ser bem sucedido (através das relações pessoais com indivíduos 

poderosos) e, especialmente, um maior sentimento de realização pessoal”. Bueno e Fialho 

(2009) resgatam as duas dimensões da centralidade. A dimensão objetiva diz respeito, de 

maneira geral, ao status ocupacional, origem urbana, renda e escolaridade. Já a centralidade 

subjetiva “se relaciona a atitudes e crenças em relação ao sistema político, como interesse por 

política, percepção de marginalidade, auto-exclusão, entre outros” (Bueno e Fialho, 2009, p. 

07).  

                                                                 
6 Albert Hirschmann (1983, p. 81) fornece uma criativa explicação para a relação entre participação e status sócio -econômico: “a 
participação política tem profunda relação com o status sócio-econômico. Contudo, nosso estudo sugere uma reinterpretação dessa 
descoberta. A explicação tradicional segue a seguinte linha geral: quanto mais as pessoas são dotadas de recursos econômicos e de outra 
natureza, maior será a tendência de participarem da política, pois que esses recursos tornam possível e mesmo aconselhável que, 
paralelamente aos seus interesses particulares, se interessem pelas questões públicas, numa tranqüila atividade complementar. (...) Não há 
dúvida de que tudo isso é verdade, mas talvez não seja a história completa. Algumas pessoas de alto status social podem envolver-se na 
política porque se desencantaram com a busca de felicidade através do caminho privado. Está claro que,  ao entrar na esfera pública, elas não 
abrem mão dos bens adquiridos; contudo, suas vidas passam a ter um novo centro de gravidade e, poderia haver tensão, e não harmonia, 
entre suas novas ocupações e suas realizações anteriores. Entender a questão desta maneira, é muito diferente de assumir que o envolvimento 
das pessoas da classe média em questões políticas é um mero desenvolvimento natural de seu sucesso na vida privada”. 



Dialogando diretamente com a teoria da centralidade, Verba, Schlozman e Brady 

(1995) desenvolveram o que foi denominado de modelo do “voluntarismo cívico”, talvez um 

dos esforços mais significativos no desenvolvimento de uma teoria da participação política. 

Os autores propõem que além de variáveis sócio-econômicas, fatores de ordem política e 

individual, como tempo e habilidades cívicas, desempenhariam papel significativo na 

propensão dos indivíduos a participar. Dessa forma, a participação seria produto de recursos, 

de ordem objetiva e subjetiva, à disposição dos indivíduos, os quais são distribuídos de forma 

desigual no âmbito das sociedades democráticas.  

Entretanto, a literatura tem apontado que se essas variáveis ajudam a entender a 

inserção do indivíduo em práticas participativas, elas não explicam a totalidade do fenômeno 7. 

Nesse sentido, a “sociologia da participação” tem recorrido para “as redes de interação” 

(Avritzer, 1997) que são constituintes de diferentes identidades. Vale novamente recorrer a 

Avelar (2004, p. 230) ao afirmar “que as redes de solidariedade são também redes de 

reconhecimento recíproco que auferem identidade pessoal e coletiva aos seus membros”. As 

origens de tal reflexão podem ser encontradas nos trabalhos de Pizzorno (1975, 1985)8 sobre a 

relação entre identidades, interesses, e participação política. Tal literatura, que recorre aos 

argumentos das redes e das identidades, ganhou reforço com os estudos sobre os “novos 

movimentos sociais” (Touraine, 1994), “sociedade civil” (Cohen & Arato, 1992), e, mais 

recentemente, com a difusão das teses de Putnam sobre o “capital social” (Putnam, 1996; 

2002). Mesmo reconhecendo-se as diferenças epistemológicas e normativas dessas diferentes 

teorias, é possível encontrar um núcleo comum implícito que as unifica, localizado no 

argumento de que as redes de interação social que o indivíduo desenvolve ao longo de sua 

vida são constitutivas de diferentes identidades que podem ser promotoras de uma maior 

propensão à participação política do cidadão.  

                                                                 
7 Retomamos aqui, os argumentos desenvolvidos em Lüchmann & Borba (2007). 
8 Pizzorno (1975), num texto já clássico sobre o tema da participação, afirma que o modelo da centralidade, apesar das suas robustas 
evidências empíricas, não consegue explicar uma “aparente excpción”: a de que “(…) los individuos que están más alto en la jerarquia 
política no son tambíen los más ricos, ni t ienen los más altos títulos de estudios; de igual modo, los más ricos no son los m ás poderosos 
políticamente, etc. En ciertos casos y en ciertos períodos, parecerá que semejantes correlaciones se verifican, pero es inegable que en los 
atuales países de regimen democrático liberal ellas no son significativas”. Dessa forma, conclui o autor, no interior dos “círculos centrais”, o 
modelo deixa de ser adequado (p.59). Tal constatação, o leva a propor que a participação  política é uma função “de la estructura de intereses 
de la sociedad civil” (p. 60). Em termos operacionais significa dizer a participação política é uma das opções possíveis das “pertenccias 
civiles” e que o fato de que os indivíduos mais centrais também sejam mais ativos politicamente é explicado pelo fato de que estes teriam 
maior capacidade e interesse em participar politicamente: “una mayor capacidad, por cuanto el t ipo de experiencia al que lo acostumbró su 
posición privada le permite intervenir en decisiones políticas, y además porque las personas y los ambientes que su experiência privada le 
permitieron frecuentar le vuelven más fácil y más eficaz el paso a la actividad política. Un mayor interés, porque las decisiones políticas en 
las que puede part icipar están vinculadas de manera específica a los problemas de su posición personal dentro del sistema de intereses 
privados” (p. 60-61, grifos nossos). Esse argumento de Pizzorno vai se materializar na idéia de que a participação seria resultante da 
“consciência de classe” (ou modelo da consciência de classe), ou seja, para este autor a participação política seria tanto maior quanto também 
maior fosse a consciência de classe. 

 



Outra vertente analítica – a teoria da escolha racional - busca explicar a participação 

pela via da racionalidade. Tomando como ponto de partida o modelo de indivíduo advindo da 

economia neoclássica – o qual age guiado pela busca de maximização de seus ganhos e 

satisfação de interesses – a não participação é racional, principalmente quando se trata da 

distribuição de bens públicos. Para explicar como os indivíduos participam, Olson (1999) 

recorre ao argumento dos benefícios seletivos e da coerção, ou seja, a condição de 

participação seria a obtenção de benefícios que seriam apropriados privadamente pelos 

participantes do processo ou mediante o risco de coerção pela não participação. Caso 

contrário, deveria imperar a lógica do “carona” 9. 

Destacamos também a abordagem institucionalista que, a parte suas diferenças e 

especificidades (Hall & Taylor, 2003, Peters, 2003), está ancorada na idéia de que, os 

interesses e preferências são constrangidos por mecanismos e sistemas institucionais. De 

acordo com Rennó (2003), “instituições podem fomentar ação coletiva criando estruturas de 

oportunidade política para grupos sociais”. Estruturas de oportunidade política são fatores que 

afetam a participação e a capacidade de mobilização dos setores sociais. Ou seja, as 

instituições geram incentivos, oportunidades e restrições, impactando a organização e o 

comportamento político-social. Assim, muito menos dependente de uma virtuosidade cidadã 

generalizada, a participação depende da constituição de estruturas de oportunidade política 

que coíbam comportamentos oportunistas a partir da geração de níveis de “previsibilidade de 

comportamentos e expectativas voltados para o cerceamento de atitudes que prejudiquem 

quem busca soluções coletivas” (Rennó, 2003). Pippa Norris (2007) em recente revisão da 

literatura sobre o engajamento político destaca a importância dos diferentes desenhos 

institucionais nos níveis de participação eleitoral.  

Por fim, merece destaque uma perspectiva que deriva dos estudos sobre mudança 

cultural conduzidos pelos pesquisadores vinculados ao Projeto World Values Survey, liderado 

por Ronald Inglehart. O ponto de partida desse grupo é a afirmação de uma reorientação 

valorativa que estaria ocorrendo principalmente em razão do desenvolvimento econômico 

experimentado a partir da segunda metade do século XX, especialmente pelas sociedades 

industriais avançadas (Inglehart, 1977; 1990; 2001; Inglehart E Welzel, 2009). 

Dentre as várias conseqüências desse fenômeno cultural, no campo político se 

relacionaria aos processos de democratização, pois estaria associado à adoção de valores e 

atitudes congruentes com essa forma de governo (Inglehart E Welzel, 2009).  Ainda que 
                                                                 
9 Albert Hirshmann critica o enfoque da escolha racional, entre outras razões, pois apesar de ser uma abordagem criativa e eficiente de estudo 
dos fenômenos sociais, ao não incorporar a dimensão do passado e seu “impacto” sobre o comportamento coletivo, perde de vista  um 
importante elemento explicativo sobre o fenômeno da participação (Hirschman, 1983, p. 87-88). 



pareça paradoxal à primeira vista, tais orientações subjetivas também seriam acompanhadas 

de uma postura crítica em relação ao funcionamento das instituições políticas e, sobretudo, 

pelo questionamento dos mecanismos tradicionais de representação (Inglehart, 1990; 2001; 

Inglehart & Welzel, 2009). O reflexo dessa atitude crítica seria a redução significativa nas 

taxas de mobilização política convencional verificada nas últimas décadas nas sociedades 

avançadas industrialmente. A contradição, todavia, seria apenas aparente. Esse quadro não 

seria um sinal de apatia por parte dos públicos dessas nações, pois em pa ralelo à redução na 

participação tradicional estaria ocorrendo processo inverso nas chamadas elite-directed 

political action, ou seja, nas atividades de contestação às instituições e elites estabelecidas 

(Norris, 2007; Inglehart & Welzel, 2009). 

Uma vez superados os limites estritos da sobrevivência física e econômica, os 

indivíduos estariam se preocupando cada vez mais com questões relacionadas à sua auto-

expressão, gerando uma “intervenção cidadã na política” (Inglehart, 2001, p. 221). O desejo 

de tomar parte dos assuntos públicos de uma maneira mais ativa e direta estaria 

acompanhando, portanto, a mudança pós-materialista.  

Evidências empíricas robustas têm sido apresentadas desde o final da década de 1970 

para confirmar esses argumentos (Barnes et al., 1979; Inglehart, 1999; Norris, 2007). Em 

perspectiva mundial os valores pós-materialistas estariam fortemente associados a ações 

políticas não-convencionais, como manifestações, boicotes, ocupações, bem como ao 

interesse por política em geral.   

Essas diferentes perspectivas teóricas serão fundamentais no momento em que 

explorarmos os determinantes do ativismo político entre os cidadãos dos quatro países 

selecionados, pois cada uma delas enfatiza um grupo diferente de variáveis para a explicação 

dos níveis de engajamento. Antes porém, é importante dedicarmos alguma atenção à 

identificação do quadro geral da participação da região, bem como de algumas possíveis 

tendências.  

 

Questões metodológicas 

A) Índices de participação convencional e não convencional 

Como nossa intenção é investigar que ordem de fatores ou atributos favorece no nível 

individual o engajamento político entre os públicos dos quatro países latino-americanos, a 



tarefa inicial que se impõe é a identificação das variáveis que serão empregadas como 

medidas desse ativismo.  

Para realizar tal tarefa partimos da distinção sugerida pela literatura entre modalidades 

convencionais e contestatórias de participação, conforme discutimos na primeira seção desse 

trabalho. Mas ao invés de simplesmente supormos que essa divisão se processa nos dados 

referentes aos públicos dos países analisados, achamos por bem submeter essa hipótese da 

distinção das modalidades a testes empíricos. Utilizando a técnica multivariada de análise 

fatorial10 buscamos inicialmente verificar como as diferentes medidas analisadas na seção 

anterior se comportam em termos de variação conjunta, ou seja, nossa intenção é identificar 

que agrupamentos são formados e se eles correspondem a essas diferentes modalidades 

apontadas pela literatura11.  

Para a realização desse teste e também daqueles que utilizaremos para investigar 

diretamente os determinantes do engajamento político, tomamos como base empírica os dados 

de 2005 a 2008. Na Tabela 1 (abaixo) apresentamos os resultados dos testes para cada um dos 

países e, para facilitar a inspeção visual, nas linhas correspondentes a cada medida original 

foram sombreadas as células com as maiores cargas fatoriais.  

Podemos ver que quatro fatores foram extraídos, sendo que as organizações religiosas 

e aquelas voltadas à caridade e assuntos humanitários apareceram combinadas em três dos 

quatro países, com cargas fatoriais expressivas (a menor é 0.633). A exceção fica por conta do 

Chile, no qual essas duas modalidades de envolvimento se distanciam. Acreditamos que essa 

associação possa ser explicada pela histórica relação entre serviços de assistência e caridade e 

a igreja, sobretudo em países de tradição católica como os latino-americanos (Avritzer, 1997). 

Com relação ao caso do Chile, não dispomos de informações que apontem as razões de tal 

dissociação entre igreja e caridade.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 A análise fatorial é um termo genérico utilizado para se referir a um conjunto de métodos estatísticos multivariados que visam 
principalmente a redução e sumarização de dados, ou seja, trata-se de um procedimento de redução de dimensionalidade. Ela analisa as 
relações entre variáveis e tenta explicá-las em termos de suas dimensões subjacentes comuns (fatores). Por fim, é uma técnica de 
interdependência -  não há explicitada uma variável dependente. (Hair et al, 1984). Para fins de análise dos dados, foram considerados 
relevantes os fatores que carregam acima de 0,45. 
11 Foram utilizadas as codificações com três valores, apenas com a inversão da escala original. No caso das instituições ou organizações 
0=não pertence; 1=pertence mas não participa; 2=pertence e participa. 



TABELA 1. COMPONENTES DA PARTICIPAÇÃO POR PAÍS, 2008. 

 
COMPONENTES 

Argentina Brasil 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Igrejas ou Organizações 
Religiosas 

,013 -,030 ,797 ,127 -,060 -,114 ,764 -,166 

Associações de Caridade ou 
Humanitária 

.435 ,049 ,655 ,159 ,219 ,070 ,633 ,142 

Associações Esportivas ou 
Recreativas 

.138 -,025 ,048 ,895 ,083 ,055 -,039 ,883 

Associações Artísticas, 
Musicais ou Educacionais 

,288 ,150 ,335 ,630 ,201 ,074 ,473 ,455 

Organizações Ambientais  .630 -,037 ,286 ,354 ,650 -,009 ,293 ,094 
Associações Profissionais  ,672 ,092 ,286 ,159 ,597 ,076 ,184 ,234 
Sindicatos .831 -,023 ,000 ,106 ,646 ,024 -,092 ,118 
Partidos Políticos ,814 .087 -,017 ,054 ,706 ,074 ,034 -,132 
Abaixo-Assinados ,011 ,835 ,169 -,062 -,059 ,728 ,016 ,101 
Boicotes ,052 ,651 -,284 ,116 ,091 ,741 -,034 -,054 
Passeatas e Manifestações ,045 ,861 ,063 ,032 ,111 ,793 ,010 ,064 

 Chile Uruguai 
Igrejas ou Organizações 
Religiosas 

,152 -,062 ,076 ,935 ,026 -,103 -,006 ,767 

Associações de Caridade ou 
Humanitária 

,578 ,066 ,059 ,382 ,101 ,100 ,206 ,738 

Associações Esportivas ou 
Recreativas 

,227 ,009 ,913 ,030 ,129 -,025 ,816 ,035 

Associações Artísticas, 
Musicais ou Educacionais 

,460 ,154 ,454 ,264 ,221 ,087 ,720 ,177 

Organizações Ambientais  ,795 -,015 ,108 ,117 ,629 ,010 ,100 ,249 
Associações Profissionais  ,794 -,045 ,111 ,017 ,608 ,020 ,142 ,163 
Sindicatos ,656 ,019 ,206 ,042 ,603 ,173 ,225 -,162 
Partidos Políticos ,794 ,082 ,077 ,065 ,728 ,197 ,027 -,068 
Abaixo-Assinados ,010 ,848 ,097 -,001 ,002 ,823 ,126 ,039 
Boicotes ,083 ,758 -,140 ,018 ,294 ,590 -,186 ,057 
Passeatas e Manifestações -,020 ,828 ,127 -,047 ,109 ,827 ,080 -,107 

Notas: a) Extração por Análise de Componentes Principais com Eigenvalue maior que 1; b) Rotação Varimax com 
normalização Kaiser; c) O percentual acumulado de variação explicada pelos 4 componentes é de 66,2 pontos para 
Argentina, 55 para Brasil, 65,9 para Chile e 57,3 para Uruguai.  
Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey 
Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid. 

 

 

O comportamento das variáveis seguintes é menos estável, pois em apenas dois países 

(Argentina e Uruguai) organizações esportivas/recreativas e artísticas/musicais/educacionais 

se agrupam em um componente. No Brasil as primeiras se colocam em um componente 

isolado de todas as outras formas, enquanto as últimas se juntam às igrejas e associações de 

caridade/humanitárias. O mesmo isolamento das associações esportivas/recreativas ocorre no 

Chile, mas nesse país as associações artísticas/musicais/educacionais se deslocam para o 

grande bloco que inclui sindicatos e partidos.  



Mais recorrente é um terceiro agrupamento que envolve organizações ambientais, 

associações profissionais, sindicatos e partidos políticos. Em todos os países essas diferentes 

modalidades atingiram cargas fatoriais consideráveis (acima de 0,600) no mesmo 

componente. Novamente o caso chileno aparece como exceção, pois como já mencionamos 

ocorre a junção das organizações de caridade/humanitárias e as artísticas/  

musicais/educacionais, porém suas cargas fatoriais são menores (respectivamente 0,578 e 

0,460). 

Ainda mais consistente é o último componente que reúne a participação em abaixo-

assinados, boicotes e passeatas/manifestações, pois em todos os países as variáveis atingiram 

cargas importantes sem a introdução de medidas não relacionadas a esse tipo de atuação não 

convencional.  

Ao abandonarmos a distinção entre os países e considerarmos o conjunto dos dados 

algumas dessas discrepâncias tendem a desaparecer, como mostra a Tabela 2. Agora igrejas e 

associações de caridade/humanitárias estão agrupadas e separadas de associações 

esportivas/recreativas e artísticas/musicais/educacionais que compõem um segundo conjunto. 

No caso dos dois últimos grupos ocorre um acréscimo das cargas fatoriais, indicando mais 

força na variação conjunta. O destaque vai para as três últimas formas de participação com 

cargas fatoriais superiores à 0.7. 

 

TABELA 2. COMPONENTES DA PARTICIPAÇÃO, 
AMÉRICA LATINA, 2008.  

 
Component 

1 2 3 4 
Igrejas ou Organizações Religiosas .034 .026 -.011 .893 
Associações de Caridade ou Humanitária .318 .031 .265 .588 
Associações Esportivas ou Recreativas .109 .019 .826 -.017 
Associações Artísticas, Musicais ou Educacionais  .242 .066 .695 .196 
Organizações Ambientais  .661 -.048 .283 .156 
Associações Profissionais  .642 .049 .219 .183 
Sindicatos .690 .083 .057 .042 
Partidos Políticos .764 .099 .013 .132 
Abaixo-Assinados .001 .806 .013 .132 
Boicotes .092 .715 -.028 .011 
Passeatas e Manifestações .071 .819 .113 -.085 

Notas: a) Extração por Análise de Componentes Principais; b) Rotação Varimax com 
normalização Kaiser com Eigenvalue maior que 1; c) O percentual acumulado de variação 
explicada pelos 4 componentes é de 60 pontos. 
Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. 
World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: 
ASEP/JDS, Madrid. 

 



Descartando os dois primeiros componentes que envolvem modalidades que não nos 

interessam diretamente nesse trabalho, os resultados até aqui expostos indicam variações 

conjuntas de dois tipos de participação distintos que se aproximam do que a literatura 

pertinente classifica como modalidades convencionais e não convencionais. Não obstante, é 

preciso apontar algumas importantes divergências, sendo que a mais evidente envolve a 

atuação em organizações relacionadas à questão ambiental.  

Inglehart (2001) e Inglehart & Welzel (2009) associam a preocupação com questões 

ambientais e, conseqüentemente, o envolvimento com esse tipo de organizações, à mudança 

de prioridades valorativas. Pós-materialistas seriam mais preocupados com os impactos da 

ação humana sobre o meio ambiente e essa preocupação levaria ao apoio de medidas de 

controle de tais efeitos negativos e ao envolvimento em ações relacionadas à causa da 

preservação. Esse mesmo grupo de pessoas teria também maior propensão ao envolvimento 

nas modalidades não convencionais de atividade política, vinculadas à contestação e ao 

protesto. Ambientalismo e cidadania crítica seriam, portanto, fenômenos associados à 

síndrome de valores pós-materialistas. No sentido oposto, pós-materialistas teriam menor 

probabilidade de envolvimento em formas mais tradicionais de participação como partidos e 

sindicatos. Todavia, não é isso que os dados apresentados sugerem, pois nos quatro países a 

atuação em organizações ambientais atinge as maiores cargas fatoriais no componente que 

agrupa associações profissionais, sindicatos e partidos.  

 Um segundo ponto que merece atenção é a inclusão dos sindicatos nesse grupo, pois 

esperávamos que essa organização estaria vinculada ao protesto político entre os públicos 

latino-americanos. Essa expectativa foi frustrada pelos resultados, pois a participação em 

sindicatos está associada ao envolvimento em partidos, claramente uma instituição tradicional 

de atuação política.  

Os dados sugerem, portanto, a possibilidade de redução das variáveis reunidas nos 

dois últimos componentes a dois índices que opõem formas tradicionais e contestatórias de 

engajamento. Para confirmar esses resultados conduzimos adicionalmente testes Alpha de 

Crombach e obtivemos resultados satisfatórios tanto para cada país quanto para o conjunto. O 

teste envolvendo organizações ambientais, profissionais, sindicatos e partidos retornou 

valores de 0,760 para Argentina, 0,574 para Brasil, 0.792 para Chile, 0,615 para Uruguai e 

0,679 para o conjunto. Na combinação de abaixo-assinados, boicotes, passeatas/manifestações 

encontramos alpha de 0,697 para Argentina, 0,626 para Brasil, 0,733 para Chile, 0,633 para 

Uruguai e 0,677 para o conjunto.  



Com base nesses testes construímos um Índice de Participação Convencional (IPC) 

com variação de 0 a 8 e um Índice de Participação Não Convencional (IPNC) com variação 

de 0 a 6. São esses índices que irão ocupar a posição de variáveis dependentes nos modelos de 

regressão que propomos a seguir.  

 

B) Composição dos modelos multivariados 

Na construção dos modelos que pretendem identificar os atributos que atuam como 

determinantes do envolvimento político procuramos representar as principais explicações 

apontadas pela literatura através de variáveis disponíveis na base de dados do WVS. Como é 

comum em pesquisas dessa natureza, nem sempre as medidas se relacionam diretamente às 

perspectivas teóricas consideradas, sendo inevitável o trabalho com proxy.  

 Um primeiro grupo de supostos preditores nos remete ao pressuposto da racionalidade, 

bastante presente nas abordagens sociológicas e políticas derivadas da teoria da escolha 

racional. Anthony Downs (1999), por exemplo, utiliza tal pressuposto para explicar o 

comportamento político do governo, partidos e eleitores na democracia moderna, construindo 

uma teoria econômica dessa forma de governo. Gary Becker, por sua vez, propôs um modelo 

que pretende explicar o comportamento familiar (ou estratégias familiares) a partir da 

premissa fundamental de que os indivíduos tendem a desenvolver estratégias de maximização 

de seus recursos (1976). Mancur Olson, em estudo bastante influente adota argumentos 

semelhantes para explicar a ação coletiva em grupos políticos (1999). Por fim, James 

Coleman apresenta uma sistemática teoria que emprega um modelo microeconômico para 

explicar os mais variados aspectos da organização social em seu Fundations of social theory 

(1990). 

 Em nosso modelo partimos do princípio que indivíduos que racionalmente avaliam sua 

situação como favorável em um determinado contexto social e político tenderiam a não se 

engajarem, uma vez que a atuação política sempre envolve o dispêndio de recursos escassos 

(tempo, dinheiro, energia) (Olson, 1999) ou se envolveriam em modalidades de participação 

socialmente aceitas. Inversamente, os descontentes ou insatisfeitos, segundo um cálculo que 

leva em consideração suas expectativas e os benefícios recebidos, teriam maior probabilidade 

de envolvimento com atividades contestatórias. A operacionalização desta hipótese se deu 

pela inclusão de variáveis que medem o sentimento de felicidade (1), a satisfação com vida 

(2) e a satisfação com a situação financeira familiar (3) dos entrevistados.  

 O segundo bloco de variáveis dialoga com hipóteses derivadas da abordagem 

culturalista. A primeira delas é uma medida do orgulho da nacionalidade (4) e se relaciona 



com o princípio da identidade que sugere que indivíduos orgulhosos tenderiam ao maior 

envolvimento direcionado as formas convencionais ou socialmente aceitas.  

A segunda variável culturalista é a confiança interpessoal (5) do qual derivamos a  

hipótese de que aqueles que confiam seriam mais propensos ao envolvimento nas formas 

tradicionais. Na realidade esse é um pressuposto já clássico nos estudos sobre capital social 

que vêem a confiança nos outros como um fator de superação dos graves obstáculos que 

impedem a cooperação (Putnam, 1996). Desta forma, quanto menor a confiança em relação 

aos outros, menor seria a chance de envolvimento político.  

 A confiança nas instituições (6), por sua vez, teria um efeito inverso. Partimos da 

hipótese de que quanto maior a desconfiança em relação às principais instituições do sistema 

político, maior será a probabilidade de envolvimento em formas contestatórias. Entendemos 

que a desconfiança nasce da constatação individual de que as instituições não desempenham 

adequadamente o papel ou as funções para as quais foram criadas (Moises, 2005; Moisés & 

Carneiro, 2008; Ribeiro, 2009), desta forma favoreceria uma postura crítica e o engajamento 

no que chamamos de formas não convencionais ou contestatórias.  

  O próximo preditor, também relativo à cultura política, é um índice de atitudes 

democráticas (7), construído a partir da combinação das respostas fornecidas pelos 

entrevistados a quatro questões que visam identificar como os mesmos percebem situações 

políticas particulares. Na primeira delas as pessoas respondem se consideram ótimo, bom, 

ruim ou péssimo a existência de um líder forte que não precisa se preocupar com o congresso. 

Na segunda são levados a se posicionarem em relação à ocorrência de um governo de técnicos 

e especialistas. Na terceira acerca de um regime militar.  Por fim, na quarta devem informar o 

que pensam sobre um governo democrático. O pressuposto inicial que conduz a inclusão 

dessa medida integrada é o de que a participação política convencional é mais provável entre 

as pessoas que manifestam com maior intensidade atitudes pró-democracia. Com relação à 

participação não convencional, as interpretações não são consensuais. De um lado, para a tese 

da cidadania crítica, o fenômeno da ampliação do ativismo e a constituição de uma cultura 

política congruente com os processos de democratização fariam parte de um único complexo 

de transformações políticas derivadas da mudança cultural (Inglehart & Welzel, 2009). De 

outro lado, alguns autores percebem a ampliação do ativismo não convencional como 

resultante de uma incapacidade das instituições democráticas processarem os conflitos sociais, 

gerando desconfiança e falta de legitimidade (Huntington, 1975). Dessa forma, para essa 

perspectiva, a ampliação das formas não convencionais de participação estaria diretamente 

relacionada com atitudes anti-democracia. A validade dessas interpretações não pode ser 



estabelecida a priori, para nosso estudo. Somente a partir do teste empírico é que teremos 

condições de propor uma interpretação sobre a relação entre ativismo não convencional e 

atitudes (anti) democráticas. 

 Adicionalmente também incorporamos uma variável que mede a importância atribuída 

pelos indivíduos à democracia (7), partindo dos mesmos pressupostos apontados 

anteriormente.  

 Tratando do que podemos definir a partir da perspectiva eastoniana como dimensão 

específica da legitimidade, incluímos nesse bloco relacionado à cultura política a avaliação da 

democracia no país (8) que pretende ser uma medida de como os entrevistados avaliam o 

funcionamento efetivo desta forma de governo em seus respectivos países. Neste sentido, se 

nas questões anteriores estava em questão à adesão normativa e abstrata, agora focalizamos o 

posicionamento dos cidadãos em relação à efetividade ou não da democracia segundo suas 

expectativas. Partimos do pressuposto que avaliações negativas nessa dimensão específica 

seriam acompanhadas de maior tendência ao envolvimento em modalidades contestatórias, 

enquanto os mais satisfeitos seriam mais propensos à abstenção ou a participação pelos canais 

institucionais tradicionais.  

As duas medidas seguintes nos remetem diretamente às hipóteses que derivam dos 

estudos sobre mudança cultural conduzidos principalmente por Ronald Inglehart e seus 

colegas. A primeira delas é o índice de materialismo/pós-materialismo (9) proposto por 

Ronald Inglehart no contexto dos seus estudos sobre mudança cultural. Como já 

mencionamos anteriormente, a adoção de uma postura pós-materialista estaria associada ao 

ativismo político de contestação e à crítica e ao afastamento em relação às formas tradicionais 

(Inglehart, 2001; Inglehart & Welzel, 2009). A segunda é o índice de autonomia (10), variável 

também proposta por esse pesquisador como medida da importância que os indivíduos 

atribuem à sua atuação como condutor capaz e competente da sua própria vida. De forma 

semelhante, aqueles que manifestam níveis elevados nesse índice seriam mais envolvidos 

politicamente, em especial nas modalidades não convencionais.  

 Também adicionamos uma medida do auto-posicionamento ideológico (12) dos 

entrevistados, que apesar de não estar diretamente presente em nenhuma teoria explicativa 

sobre o tema da desconfiança pode fornecer informações interessantes sobre possíveis 

diferenciais entre esquerda e direita. A expectativa inicial é que o comportamento entre esses 

dois pólos da escala sejam distintos em termos das modalidades convencionais e não 

convencionais com predomínio do ativismo contestório entre aqueles posicionados mais a 

esquerda.  



 Os índices de participação apontados anteriormente como variáveis dependentes 

também são incluídos nos modelos na condição de preditores. Sendo assim, quando nossa 

variável dependente for a participação convencional (13) será incluída no grupo de variáveis 

explicativas também o índice de participação não convencional e vice-versa. Com esse 

procedimento nossa intenção é identificar se uma forma de envolvimento possui efeito sobre a 

outra e, conseqüentemente, verificar a consistência das teses da convergência e divergência 

entre as modalidades12  

Finalmente, adicionamos as seguintes variáveis de natureza sócio-demográfica: sexo 

(14), idade (15), escolaridade (16), casado (17), empregador/gerente (18), profissional liberal 

(19), trabalhador não manual (20), trabalhador manual (21), classe social subjetiva (22), 

escala de renda (23), setor de ocupação-público (24), setor de ocupação-privado (25), setor de 

ocupação-privado sem fins lucrativos (26), católico (27), status de minoria étnica (28). Todas 

essas nos remetem ao pressuposto da centralidade segundo o qual quanto mais centralizada 

for a posição social dos indivíduos, maior será sua propensão à participação, seja ela 

convencional ou não convencional (Milbrath, 1965; Verba & Nie, 1972; Verba, Schlozman & 

Brady, 1995; Avelar, 2004; Dellaporta, 2008). Algumas dessas variáveis, principalmente 

aquelas relacionadas aos atributos profissionais, classe social e minoria étnica, também 

servem como proxy de identidade, pois como bem lembra Alessandro Pizzorno, os vínculos 

profissionais e étnicos são elementos identitários que tornam possível a expressão de 

determinados interesses (profissionais, étnicos, de classe, etc...).  

 

 

As bases individuais da participação 

 

Para explorar os atributos e características que no nível individual poderiam 

influenciar a participação política entre os públicos das quatro nações selecionadas 

construímos modelos de regressão múltipla tomando como variável dependente o Índice de 

Participação Convencional (IPC) e o Índice de Participação Não Convencional (IPNC), 

entendidos aqui como variáveis quantitativas na medida em que compõem uma série de 

                                                                 
12 As chamadas teses da convergência e divergência indicam distintos diagnósticos sobre a relação entre as diferentes modalidades de 
participação. Os defensores da tese da convergência indicam que participação convencional e não convencional caminham juntas e são 
expressões dos repertórios de ação de uma cidadania mais crítica (NORRIS, 2002). Por outro lado, autores como Putnam (2003) e  Inglehart e 
Welzel (2009), apontam por indicadores (e diagnósticos distintos) que participação convencional e não convencional possuem bases 
distintas, ou seja, quem participa de uma não participa de outra. Além do mais, tais participantes possuiriam bases atitudinais e características 
sócio-econômicas distintas.  

 



valores que remetem a diferentes intensidades de ativismo. Utilizamos o método Enter em 

todos os modelos e dispomos nas tabelas abaixo apenas os coeficientes de regressão 

padronizados (Beta) que alcançaram o nível mínimo de significância estatística (0,05). Desta 

forma, aquelas medidas que não alcançaram tal nível em nenhum dos países e também no 

conjunto, não foram listadas.  

A Tabela 3 apresenta os resultados dos modelos tendo a medida de participação 

convencional como dependente (IPC), dispondo os Betas das variáveis para cada um dos 

países e também para o grupo (última coluna). Logo abaixo desses coeficientes entre 

parênteses aparece o seu nível de significância.  

A primeira informação relevante diz respeito às baixas capacidades explicativas dos 

modelos, mesmo com a inclusão de tantas possíveis variáveis relacionadas à participação. O 

maior R2 encontrado se deu no caso uruguaio, mas ainda assim o total da variação explicada 

foi de apenas 20,5%.  

 

TABELA 3. PREDITORES DA PARTICIPAÇÃO CONVENCIONAL (PC) 

PREDITORES PAÍS 
Argentina Brasil Chile  Uruguai Am.Lat ina 

Satisfação c/ a vida -.158 
(.023) 

    

Confiança interpessoal   .103 
(.050) 

  

Índice de pós-materialis mo  .109 
(.026) 

-.128 
(.018) 

  

Auto-posicionamento ideológico    -.143 
(.038) 

-.063 
(.040) 

Índice de confiança nas instituições políticas  .174 
(.007) 

  .233 
(.002) 

 

Índice de participação não convencional .184 
(.013) 

.128 
(.017) 

  .118 
(,000) 

Escolaridade   -.168 
(.031) 

  

Profissional liberal     .098 
(.035) 

Classe social (subjetiva)  .109 
(.038) 

   

Setor público   .175 
(.001) 

 .171 
(.049) 

.288 
(.000) 

Setor privado   -.123 
(.041) 

 .159 
(.019) 

Setor privado s/ fins lucrativos      .099 
(.019) 

R2 .153 .182 .092 .205 .098 
Nota: Método Enter. A variável renda não existe na base de dados para Argentina, logo o modelo para esse país não contém 
essa variável. 
Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey 
Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid. 

 



Na Argentina apenas três variáveis se mostraram relevantes e partindo do menor para 

o maior efeito, apontamos a satisfação com a vida com coeficiente negativo (-0,158). Esse 

resultado confirma nossa expectativa inicial de que a satisfação com a vida estaria 

negativamente relacionada ao ativismo. Faz sentido pensar que os insatisfeitos seriam os mais 

engajados, pois seu interesse é alterar a situação em que vivem. Esse preditor, entretanto, 

supostamente estaria mais relacionado às formas contestatórias do que às tradicionais e isso 

parece se confirmar pela ausência dessa variável nos modelos dos demais países e no do 

grupo. A segunda variável nessa ordem é o Índice de Confiança nas Instituições Políticas 

(0,174). Aqui verificamos que a ampliação da confiança nas instituições políticas produz um 

efeito positivo sobre a participação, o que poderia ser antecipado uma vez que o IPC mede 

justamente o envolvimento nas modalidades tradicionais. Assim, quanto maior a confiança 

nas instituições políticas tradicionais, maior a chance de envolvimento nessas formas 

“socialmente aceitas” de atividade. Por fim, o maior Beta encontrado foi o do IPNC (0,184), 

indicando certa convergência entre as duas modalidades entre os Argentinos. Na direção 

sugerida pelo modelo a participação contestatória ao invés de pressupor e negação das formas 

tradicionais, produz um efeito positivo sobre essas últimas. Se por um lado esse resultado 

confirma a hipótese da convergência, por outro contraria a tese da cidadania crítica que tende 

a ver essas duas modalidades como apostas.  

Para o Brasil quatro variáveis se mostraram importantes. As duas com menor efeito 

foram o Índice de Materialismo/Pós-materialismo (0,109) e a Classe Social Subjetiva dos 

entrevistados (0,109). A primeira contribui para o questionamento das hipóteses da cidadania 

crítica, pois a manifestação de valores pós-materialistas estaria associada a uma postura crítica 

em relação às modalidades mais tradicionais de envolvimento político. Desta forma, 

deveríamos encontrar aqui um efeito negativo, indicando que quanto maior o pós-

materialismo menor seria a tendência à participação convencional e não esse coeficiente 

positivo que indica justamente o inverso. O resultado para a segunda variável indica que 

avanços na escala das classes sociais produzem também efeito positivo sobre a participação, o 

que confirma para o caso brasileiro, os argumentos oriundos da teoria da centralidade. É 

importante lembrar que essa variável é construída a partir da percepção subjetiva dos 

entrevistados, ou seja, na medida em que os indivíduos se percebem como membros de 

classes mais elevadas, maior a sua inclinação à participação nessas modalidades. A terceira 

variável no modelo brasileiro é o IPNC (0,128), o que também vem reforçar a tese da 

convergência e questionar as perspectivas que enxergam uma oposição entre as diferentes 

formas de envolvimento. Por fim, com o maior efeito aparece a condição de servidor público, 



indicando que fazer parte dessa categoria ocupacional produz aumento no engajamento em 

modalidades tradicionais.  

Entre os chilenos também quatro variáveis se mostraram preditores importantes. A 

primeira delas é a confiança interpessoal que confirmando a expectativa inicial apresentou 

coeficiente positivo. Portanto, o fato de confiar nas pessoas em geral produz um efeito 

positivo sobre o engajamento dos públicos dessa nação nas modalidades tradicionais. É 

interessante notar que todos os demais preditores apresentam Betas negativos. O setor de 

ocupação privado vem na sequência com um efeito de -0,123, indicando que entre envolvidos 

com atividades do capital privado, existe uma menor tendência à participação. O mesmo 

ocorre com o índice de materialismo/pós-materialismo com Beta de -0,128,  o que corrobora 

a tese da cidadania crítica da associação entre a mudança cultural e a adoção de uma 

perspectiva crítica em relação aos mecanismos tradicionais de envolvimento político. Entre os 

cidadãos desse país, diferentemente do que vimos entre os brasileiros, a adesão aos chamados 

valores pós-materialistas desfavorece o engajamento nessas formas. Por fim, com o maior 

efeito (-0,168) encontramos a escolaridade, sugerindo que os mais educados tem menor 

propensão a esse tipo de envolvimento político. Esse último resultado também se aproxima da 

perspectiva da cidadania crítica que associa a sofisticação cognitiva e o acesso à informação a 

uma postura mais questionadora em relação às instituições tradicionais.  

Apenas três medidas se mostraram relevantes no caso do Uruguai e dentre essas o 

índice de confiança nas instituições é o que maior efeito produziu (0.233). O coeficiente 

positivo indica que elevações na confiança incrementam a participação, o que é compatível 

com nossa expectativa de que aqueles que enxergam positivamente as instituições têm maior 

probabilidade de envolvimento. A segunda variável com maior efeito (0.171) é o setor 

público de ocupação, que como vimos também se mostrou importante entre os brasileiros. 

Entre os uruguaios o fato de fazer parte dessa categoria ocupacional eleva o engajamento nas 

modalidades tradicionais. A terceira e última medida para esse país é o auto-posicionamento 

ideológico dos entrevistados, com efeito negativo (-0,143). Como essa variável parte da 

esquerda para a direita, esse resultado indica que quanto mais identificado com a direita 

menor a tendência ao envolvimento político nessas formas tradicionais. Isso contraria em 

alguma medida nossa expectativa inicial em relação a esse ponto, pois imaginávamos 

encontrar um relacionamento positivo que indicaria um afastamento dos identificados com a 

esquerda em relação a tal modalidade de participação. 

Os resultados apresentados até aqui indicam a ausência de um padrão homogêneo para 

os países da região em termos de atributos individuais da participação convencional. Mesmo 



entre o bloco de variáveis relativas à centralidade social como escolaridade e renda não se 

mostraram bons preditores. Nenhuma das medidas introduzidas no modelo atingiu níveis 

mínimos de significância em mais de dois países.  

A situação muda sensivelmente em vários aspectos quando nossa atenção se volta para 

os preditores das formas contestatórias de participação (IPNC). O primeiro deles envolve a 

capacidade explicativa dos modelos que na comparação com os anteriores é 

significativamente maior. Para a Argentina, o maior R2 encontrado, o conjunto das variáveis 

com efeito estatisticamente significativo consegue explicar 42% da variação do índice. 

Mesmo no modelo para o Chile, que apresenta o menor R2, a explicação é de 25%. A 

quantidade de variáveis presentes no modelo também é consideravelmente maior agora e 

também podemos registrar a presença de alguns preditores incluídos em três ou mais nações, 

o que indica certa homogeneidade nos determinantes para a região. 

 

TABELA 4. PREDITORES DA PARTICIPAÇÃO NÃO CONVENCIONAL (PNC) 

PREDITORES PAÍS 
 Argentina Brasil Chile  Uruguai Am.Lat ina 
Sentimento de felicidade  -.115 

(.048) 
    

Orgulho da nacionalidade     -.103 
(.000) 

Índice de pós-materialis mo .120 
(.024) 

.093 
(.034) 

.179 
(.000) 

.188 
(.004) 

.135 
(.000) 

Índice de autonomia    .200 
(.000) 

.178 
(.005) 

 

Auto-posicionamento ideológico -.120 
(.028) 

  -.152 
(.015) 

-.086 
(.002) 

Índice de confiança nas instituições políticas   -.108 
(.015) 

 .148 
(.032) 

 

Índice de atitudes democráticas  .172 
(.002) 

.118 
(.007) 

.132 
(.014) 

.127 
(.051) 

 

Importância da democracia   .186 
(.000) 

  .132 
(.000) 

Avaliação da democracia no país  -.162 
(.003) 

.105 
(.017) 

  -.061 
(.049) 

Índice de participação convencional .126 
(.013) 

.104 
(.017) 

  .102 
(.000) 

Sexo      .061 
(.029) 

Escolaridade .257 
(.000) 

.257 
(.000) 

.241 
(.001) 

 .176 
(.000) 

Casado .097 
(.050) 

  .128 
(.034) 

 

Profissional liberal .232 
(.004) 

.141 
(.032) 

   

Trabalhador não-manual .271 
(.006) 

.147 
(.016) 

  .088 
(.023) 

Trabalhador manual .356 
(.000) 

    

Classe social (subjetiva)     -.139 



(.000) 
Status de minoria étnica  .118 

(.018) 
    

R2 .420 .338 .249 .345 .221 
Nota: Método Enter. A variável renda não existe na base de dados para Argentina, logo o modelo para  esse país não contém 
essa variável. 
Fonte: WORLD VALUES SURVEY 1981-2008 OFFICIAL AGGREGATE v.20090901, 2009. World Values Survey 
Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid. 

 

Para a Argentina doze variáveis se fizeram presentes ao atingirem o nível mínimo de 

significância exigido. Em ordem decrescente de efeitos padronizados as duas primeiras 

variáveis se referem às categorias ocupacionais de trabalhador manual (0,356) e não-manual 

(0,271), o que nos remete a importância de movimentos das classes trabalhadoras argentinas 

na história política recente desse país. Os coeficientes positivos revelam quem ser trabalhador 

manual e não-manual é um atributo que favorece o envolvimento em modalidades 

contestatórias. A terceira variável, que será recorrente em outros três países do grupo, é a 

escolaridade, também com efeito positivo considerável, indicando que elevações no nível de 

escolaridade dos argentinos produzem maior engajamento não convencional. Retornando ao 

campo das ocupações, ainda que com efeito menor do que o verificado nos estratos 

trabalhadores, encontramos na quarta posição a variável que distingue os profissionais 

liberais (0,232), revelando que esses também têm maior propensão a participação. Na 

seqüência aparece o índice de atitudes democráticas (0,172) revelando que a contestação tem 

como um preditor relevante uma atitude de apoio à democracia. Esse achado é importante, 

pois indica que a crítica contestatória é acompanhada de uma postura de defesa do sistema 

democrático e não de um perigoso questionamento dos seus princípios o que poderia abrir 

caminho para possíveis ameaças autoritárias. Aqui constatamos uma confirmação da tese da 

cidadania crítica que associa a contestação a um desejo de aprofundamento dos mecanismos 

de participação e da própria democracia (Inglehart & Welzel, 2009). Esse resultado e 

interpretação são corroborados pela identificação da variável seguinte na ordem dos efeitos: a 

avaliação da democracia no país. Com coeficiente negativo (-0.162), esse preditor indica que 

na medida em que os entrevistados avaliam positivamente a forma como a democracia está 

sendo implantada e conduzida em seu país, diminui a sua participação contestatória. Levando 

em consideração que os participantes são também aqueles que manifestam atitudes pró-

democracia, é plausível supor que quando eles identificam correspondência entre o ideal 

buscado e o real existente diminui a seu engajamento na contestação. A próxima variável é o 

índice de participação convencional (0,126),  o que reforça a noção de convergência no caso 

argentino, pois também estava presente no modelo anterior no qual o envolvimento nas 



modalidades tradicionais era a variável dependente. O índice de materialismo/pós-

materialismo aparece na seqüência (0,120) e será presença constante em todos os países 

analisados e também no modelo para os dados agrupados. Corroborando a teoria do 

desenvolvimento humano, a manifestação desses valores eleva o envolvimento nas 

modalidades não convencionais. Com efeito da mesma magnitude, porém com sentido 

inverso, aparece o auto-posicionamento ideológico (-0,120) dos entrevistados, indicando 

como pressupúnhamos que a identificação com a direita reduz a participação de contestação. 

A seguir aparece o status de minoria étnica  (0,118), revelando que a identificação como tal 

produz um efeito positivo sobre o envolvimento em modalidades não convencionais. Com 

efeito negativo o sentimento de felicidade (-0,115) é o penúltimo preditor para a Argentina e, 

confirmando nossa expectativa derivada do pressuposto da racionalidade, mostra que a 

satisfação reduz a contestação. Por fim, temos a condição de casado (0,097) com o menor dos 

efeitos estatisticamente significativos.  

Para o Brasil o modelo é mais econômico e comporta oito variáveis preditoras com a 

escolaridade ocupando a primeira posição em termos de efeito (0.257). Como afirmamos 

anteriormente essa medida se fez presente entre os argentinos e também se repetirá entre os 

chilenos, sempre com coeficientes comparativamente elevados. As duas variáveis seguintes se 

referem às categorias ocupacionais e nesse aspecto indicam uma diferença relevante entre 

Brasil e Argentina. Vimos que nesse último os maiores coeficientes foram verificados na 

variável que indica o pertencimento ao grupo de trabalhadores manuais, ainda que as medidas 

relativas aos não-manuais e os profissionais liberais também tenham permanecido no modelo. 

Entre os brasileiros, todavia, a categoria manual sequer alcançou o nível mínimo de 

significância estatística e foram incluídos apenas o grupo trabalhador não-manual (0,147) e 

os profissionais liberais (0,141), nesta ordem. Tais indicadores novamente reforçam o 

argumento da teoria da centralidade, ao confirmar que são as categorias profissionais com 

alguma qualificação as que mais participam. Deve-se destacar que tais indicadores não se 

constituem propriamente numa novidade. Pesquisas empíricas realizadas por autores como 

Reis (2000) já haviam encontrado resultados semelhantes.  

 O índice de atitudes democráticas, assim como no caso argentino, também se mostrou 

importante para esse país, indicando que a contestação é acompanhada e se eleva na medida 

em que os indivíduos aderem com maior intensidade à democracia em sua dimensão abstrata. 

A diferença entre essas duas nações aparece quando consideramos os efeitos da avaliação da 

democracia no país. Como mencionamos acima, essa variável diz respeito à percepção dos 

cidadãos sobre a forma como o regime tem efetivamente se concretizado em seus países. 



Vimos que no público argentino o efeito dessa avaliação é negativo sobre a contestação, mas 

contrariando nossas expectativas iniciais, entre os brasileiros o impacto é positivo (0,105). 

Isso indica que percepções positivas sobre essa dimensão objetiva reforçam o envolvimento 

em modalidades não convencionais. Na seqüência identificamos coeficientes significativos no 

índice de participação convencional, o que vem reforçar a tese da convergência para o cenário 

brasileiro. Compatível com o pressuposto do qual partimos, o índice de confiança 

institucional se fez presente nesse modelo com sinal negativo (-0,108), mostrando que na 

medida em que se elevam os níveis de confiança o engajamento contestatório tende a 

diminuir. Por fim aparece o índice de materialismo/pós-materialismo, que confirmando a tese 

do desenvolvimento humano será recorrente em todos os quatro países aqui analisados.  

Como afirmamos acima o modelo chileno possui a menor capacidade explicativa e 

como podemos ver na Tabela 4 também é o que apresenta o menor número de variáveis: 

apenas quatro. Confirmando o pressuposto da centralidade e as teses clássicas das abordagens 

culturalistas, a educação aparece como a variável com o maior efeito entre os chilenos 

(0,241). Os mais educados são, portanto, os mais envolvidos nas modalidades contestatórias 

nesse país. A segunda variável é o índice de autonomia (0,200), mostrando que na medida em 

que aumenta a valorização da autonomia individual entre os entrevistados, eleva-se também a 

participação contestatória, o que é bastante plausível pois essas modalidades se baseiam na 

atuação direta dos cidadãos e pressupõe a autonomia como qualidade ou atributo básico. A 

terceira variável, congruente com a anterior, é o índice de materialismo/pós-materialismo 

(0,179), indicando que entre aqueles que manifestam esse tipo de prioridades valorativas são 

mais propensos a se envolverem em práticas não convencionais. Por fim, aparece o índice de 

atitudes democráticas (0,132), confirmando um padrão consistente na região no que diz 

respeito ao relacionamento entre adesão normativa à democracia e contestação.  

 Para o Uruguai seis variáveis se mostraram relevantes, sendo que as duas primeiras 

ratificam a pertinência da tese da teoria do desenvolvimento humano e da cidadania crítica 

para a região. A primeira é o índice de materialismo/pós-materialismo (0,188) e a segunda o 

índice de autonomia (0,178), revelando que pós-materialistas e aqueles que valorizam a 

autonomia como qualidade individual tendem a se envolverem mais nesse tipo de ação. Na 

sequência aparece o auto-posicionamento ideológico com efeito negativo (-0,152), o que 

significa que a identificação com a campo direito do espectro ideológico produz redução da 

contestação entre os uruguaios. De maneira inversa ao que ocorre no Brasil, o índice de 

confiança nas instituições ao invés de reduzir a participação não convencional no Uruguai 



produz a sua elevação (0,148). Esse resultado indica que elevações na medida de confiança 

são acompanhadas por elevações nesse tipo de ativismo.  

Para o Uruguai seis variáveis se mostraram relevantes, sendo que as duas primeiras 

ratificam a pertinência da tese da teoria do desenvolvimento humano e da cidadania crítica 

para a região. A primeira é o índice de materialismo/pós-materialismo (0,188) e a segunda o 

índice de autonomia (0,178), revelando que pós-materialistas e aqueles que valorizam a 

autonomia como qualidade individual tendem a se envolverem mais nesse tipo de ação. Na 

sequência aparece o auto-posicionamento ideológico com efeito negativo (-0,152), o que 

significa que a identificação com a campo direito do espectro ideológico produz redução da 

contestação entre os uruguaios. De maneira inversa ao que ocorre no Brasil, o índice de 

confiança nas instituições ao invés de reduzir a participação não convencional no Uruguai 

produz a sua elevação (0,148). Esse resultado indica que elevações na medida de confiança 

são acompanhadas por elevações nesse tipo de ativismo. Tal resultado pode ter como possível 

explicação, o fato de que a confiança nas instituições ser relativamente mais alto no Uruguai 

que nos demais países em análise13. Assim como ocorre entre os argentinos, a condição de 

casado também se mostrou relevante no aumento do engajamento nas modalidades de 

protesto. Finalmente, reforçando a afirmação acerca da combinação entre disposições pró-

democracia e as modalidades de contestação, o índice de atitudes democráticas (0,127) 

também aparece nesse modelo.  

 

 

Considerações Finais  

 Após a análise dos dados por país e modalidade de participação, buscaremos agora 

verificar a relação entre o comportamento efetivo das variáveis em análise e as expectativas 

teóricas de nosso modelo.  

a) Variáveis relacionadas à dimensão da centralidade se mostraram fortes preditoras 

para todos os países e para ambas as modalidades de participação. Foram os casos de 

trabalhador não manual (PNC), casado (PNC), profissional liberal (PNC) para a Argentina; 

classe social subjetiva (PC) e o status de servidor público (PC), trabalhador não manual 

(PNC) e profissional liberal (PNC) para o Brasil; escolaridade (PC e PNC) para o Chile; setor 

público (PC) e ser casado (PNC) para o Uruguai. Em que pesem as diferenças de capacidade 

                                                                 
13

 Veja-se que em nossa escala de 12 pontos a relação entre os que desconfiam e os que confiam é 9% na Argentina, 24,5% no Brasil, 21,6% 
no Chile e 44% no Uruguai. 



explicativa entre cada uma das variáveis, os dados confirmam que a posição que o indivíduo 

ocupa na estrutura social influencia diretamente na sua propensão ao engajamento político. 

Um dado que chama a atenção e que contraria de alguma maneira as expectativas de tal teoria 

é o caso da variável trabalhador manual na Argentina (o mais alto Beta para todos os países 

na participação não convencional). Aqui, como já destacamos acima, aspectos de ordem 

histórico-estrutural (a força política dos movimentos de trabalhadores e sua ligação com o 

peronismo) parecem estar envolvidos. Também é digno de nota, o fato de que os grandes 

protestos políticos pelos quais a Argentina passou no final dos anos 90 tenham sido 

mobilizados, justamente por movimentos populares como é o caso do “movimento dos 

piqueteiros” (Vitullo, 2007).  

b) Variáveis relacionadas à cultura política e à identidade : determinadas atitudes 

políticas – como confiança nas instituições (PC) no Uruguai e no Chile, atitudes democráticas 

(PNC) para todos os países da amostra e confiança interpessoal para o Chile – se mostraram 

preditores significativos, indicando que aspectos relacionados ao conjunto de crenças políticas 

interferem sim na forma como os indivíduos se relacionam com o mundo da política. Um 

dado relevante, como já destacado, é que a participação não convencional tem uma base 

atitudinal pró democracia, o que contraria algumas interpretações que percebem no protesto e 

na ação coletiva, sinais de “crise da democracia”. Deve-se destacar que o índice de atitudes 

democráticas, foi juntamente com pós-materialismo as únicas que se mostraram significantes 

para todos os países da amostra como preditores de participação não convencional.  

Articulado ao debate sobre cultura política, temos os argumentos oriundos da teoria da 

identidade. Nesse caso específico, apenas a variável minoria étnica se mostrou relevante para 

nossa análise (Uruguai – PNC), mesmo assim com baixa capacidade explicativa.  

Por outro lado, se formos retomar as origens da discussão sobre identidade (Pizzorno, 

1975), podemos incluir outros indicadores como parte deste conceito (e como proxy para 

nossa análise). Entre eles, aqueles relacionados aos atributos profissionais (trabalhador 

manual, trabalhador não manual, profissional liberal, servidor público) e à variável 

relacionada à classe social subjetiva. Como nos lembra Pizzorno, toda estrutura social 

pressupõe o pertencimento do indivíduo a grupos, os quais são definidores de identidades 

coletivas que permitem que esse mesmo grupo manifeste um sistema de interesses. É nesse 

sentido, que temos a máxima defendida pelo autor de que todo sistema de interesses comporta 

um sistema de solidariedades (Reis, 2000). Voltando ao nosso caso, algumas variáveis 

parecem estar fortemente relacionadas a uma dimensão identitária. É o caso, por exemplo, da 



relação entre a categoria trabalhador manual e a participação não convencional na Argentina, 

conforme já relatamos acima. 

c) As variáveis relacionadas à dimensão da racionalidade  tiveram baixíssima 

capacidade explicativa e somente apresentaram alguma significância estatística para o caso 

argentino – satisfação com a vida (PC) e sentimento de felicidade (PNC) – as duas com sinais 

negativos, indicando que quanto menor a satisfação com a vida entre os argentinos maior sua 

propensão a se engajar em instituições convencionais, o que de alguma forma contraria nossas 

expectativas teóricas. Por outro lado, também quanto menor o sentimento de felicidade, maior 

a propensão ao engajamento não convencional. Aqui os resultados estão de acordo com o 

previsto teoricamente. De qualquer forma, em termos de conclusão, podemos afirmar que, 

seguindo nossos indicadores, o engajamento político está muito pouco relacionado com um 

ato de escolha individual (racional com relação a fins) em função da avaliação que o 

indivíduo faz do contexto em que está inserido.  

d) Os argumentos derivados da teoria do desenvolvimento humano se mostraram 

relevantes para explicar a participação convencional no Brasil e no Chile (mesmo assim com 

sinais inversos). No Brasil, o índice de pós-materialismo está relacionado positivamente com 

participação convencional e, no Chile negativamente. O caso chileno ate nde as expectativas 

da teoria. Mais interessante foi o fato de que tal indicador se mostrou bom preditor para todos 

os países em relação à participação não convencional, ainda que em alguns deles o efeito 

tenha sido reduzido. Em termos gerais, podemos afirmar que o fato do indivíduo ser um pós- 

materialista afeta favoravelmente sua participação não convencional na América Latina, o que 

vai de encontro aos achados de Inglehart e colaboradores em estudos desenvolvidos para 

outros contextos. Os indicadores, porém, estão com Beta muito abaixo daqueles obtidos pela 

variável escolaridade (ela só não se mostrou significante no Uruguai), o que nos leva a uma 

discussão sobre a relação entre escolaridade e valores pós-materialistas, que não temos 

condições de desenvolver aqui.  

e) Por fim, os argumentos oriundos do debate sobre convergência/divergência  

entre participação convencional e não convencional se mostraram relevantes para Argentina e 

Brasil. Nesse caso, podemos afirmar que para argentinos e brasileiros a decisão por formas 

convencionais ou não convencionais de participação está relacionada às oportunidades 

fornecidas pelo contexto, às quais são mobilizadas pelos atores sociais como parte de seus 



repertórios de ação, que ora podem estar direcionados para a política convencional ora para as 

atividades contestatórias14.  

Ao final desse texto, podemos concluir reafirmando as conclusões de Verba, 

Schlozman e Brady (1995) que identificam a participam como um fenômeno multi-causal. A 

especificidade de nossos dados coloca a tarefa de pensarmos uma teoria da participação que 

seja capaz de captar a complexidade do fenômeno e, sobretudo, as relações entre engajamento 

político e democracia. 
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