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Cidadãos Críticos, Crentes e Ocultos: assimetrias da confiança no Congresso 
Nacional 

Ana Lúcia Henrique1 

Resumo: 

A literatura atribui a confiança e a desconfiança no Congresso Nacional ao resultado 
da avaliação do desempenho dos parlamentares. Pondera que, desde que 
associada ao crescimento da escolarização, da renda e da adesão à democracia, a 
desconfiança nas instituições democráticas pode refletir maior exigência de cidadãos 
críticos, ou democratas insatisfeitos, advindos de melhoria social. Nesta perspectiva, 
a reprovação é positiva, contanto que fenômeno específico, e potencialmente 
propulsora do engajamento cívico dos cidadãos, fundamental para a democracia nas 
chaves representativa e participativa. Na busca de uma cidadania crítica à brasileira, 
a pesquisa que origina o artigo analisou as segmentações de escolaridade e de 
renda da avaliação de desempenho parlamentar do Datafolha entre 2005 e 2008, 
período em que os cidadãos tiveram grande oferta de informação (no caso, negativa) 
sobre o Congresso Nacional e que concentrou dois dos três piores índices de 
reprovação da história da pesquisa, associados a eventos do escândalo do 
mensalão. Acabou por evidenciar que, além dos cidadãos críticos, nossas 
desigualdades parecem ter forjado outros dois tipos de cidadania, muitas vezes 
relevados pela literatura: a crente e a oculta, potencialmente prejudiciais ao regime, 
pela associação à baixa escolaridade e à baixa renda, pelo reforço à exclusão e pela 
própria invisibilidade. Preteridos na academia, não podem sê-lo pela “Casa de todos 
os brasileiros” em um País que vislumbra alcançar indicadores sociais próximos às 
democracias centrais na próxima década. 

Palavras-chave: confiança política, cidadãos críticos, Congresso Nacional 

Abstract 

Is confidence in Congress simply related to rational evaluation on good or bad 
institutional performance? In 25 years of democratic regime, Brazilian legislatures 
figure among the least reliable institutions. The literature associates trust, confidence 
and political support to the quality of democracy and worries about the implications of 
distrust in consolidating democracies. According to the same literature, citizen’s 
confidence is a consequence of the evaluation of institutional performance marked 
out by the expected accomplishment of institutional goals and the role of institutional 
representatives.  The research that supports this article started looking for critical 
citizens in Brazil and it did find them. It seems that the Brazilian inequalities played a 
trick, though. Besides the critical citizens, the analyses also pointed out two kinds of 
citizens frequently relieved by the literature: the “faithful citizens” and the “hidden 
citizens”. The formers are believers but not confident and their existence penalizes 
democracy twice by invigorating non participation and exclusion. Being merely 
looked through, the latters are even more harmful to the democratic system, and 
cannot be overlooked by a country that intends to share social indexes similar to the 
established democracies in the following decade. 
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1. Introdução 

Em vinte e cinco anos de regime democrático, sete entre dez brasileiros, em 

média, desconfiam do Congresso Nacional (HENRIQUE, 2009). O ceticismo em 

relação a instituições centrais da democracia é visto com preocupação pela literatura 

culturalista, que tem como obra seminal a Cultura Cívica de Almond e Verba (1963), 

por suas consequências sobre a formação do capital social e sobre a participação 

cidadã, principal elo entre a confiança e a qualidade da democracia (PUTNAM, 1993, 

1995), especialmente quando assume caráter difuso em democracias em 

consolidação (PUHLE, 2005; LINZ; STEPHAN, 1996; MERKEL, 2004). Para esta 

literatura, a educação, no sentido anglo-saxônico, importa para o conhecimento das 

instituições e a construção de uma cidadania civil e política ativa. Assim, para ter 

uma perspectiva positiva, a desconfiança política deve revelar a emergência de 

cidadãos críticos (NORRIS, 1999, 2009; INGLEHART, 1999), ou democratas 

insatisfeitos (DAHL, 2000), mais escolarizados, bem informados e exigentes, que 

egressos do mundo das necessidades (INGLEHART, 1988; 1999) aderem à 

democracia de forma difusa, ao mesmo tempo em que confirmam sua opção pelos 

princípios democráticos – pelo menos enquanto melhores do que os princípios de 

qualquer outro regime conhecido –, e criticam o desempenho institucional em caráter 

específico, por exigirem maior atuação e melhor desempenho dos representantes.  

Nesta dimensão, a queda dos índices de confiança nos legislativos pode incentivar a 

participação cidadã e a accountability vertical e social (O´DONNELL, 2005; 

PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2006) na melhor acepção da cidadania autoconfiante de 

Almond e Verba (1963), importante para a democracia nas chaves representativa e 

participativa.  

A literatura concorrente a do capital social, por sua vez, atribui a constante 

desconfiança no Congresso Nacional à frustração de expectativas com relação ao 

desempenho da instituição, avaliado pela atuação dos parlamentares, 

frequentemente envolvidos em denúncias de corrupção e escândalos de grande 

repercussão na mídia (DELLA PORTA, 2000; PHARR, 2000; POWER; JAMISON, 

2005), marcada por um “forte viés anti-institucional” (PORTO, 1996). Seja como for, 

em ambas as perspectivas, a confiança e a desconfiança nas instituições advêm do 

confronto do desempenho com o papel esperado das mesmas, ou seja, do 



conhecimento indutivo, obtido pela escolarização, pela informação e pela 

experiência democrática (OFFE, 1999). 

No Brasil, os dados do IBGE mostram que o rendimento médio dos brasileiros 

que têm ao menos um trabalho remunerado vem aumentado nos últimos anos e as 

taxas de escolarização hoje chegam a 97% na faixa entre 6 e 14 anos (Pnad 2008). 

A adesão ao regime democrático também cresceu 21 pontos percentuais entre 1989 

e 2006, chegando ao patamar de 65% (MENEGHELLO, 2007). Estaria aqui também 

o aumento da desconfiança no Legislativo atrelado a uma exigente e rigorosa 

avaliação do desempenho institucional de cidadãos mais escolarizados e com maior 

renda? 

A pesquisa que fundamenta o artigo surgiu da busca de evidências de uma 

cidadania crítica à brasileira a partir da resposta à maior oferta de informação, no 

caso negativa, sobre a atuação dos parlamentares durante o período considerado 

mais crítico para a imagem da instituição desde que a pesquisa foi pela primeira vez 

realizada, em 1993. Para tanto, debruçou-se sobre as segmentações de 

escolaridade e de renda dos índices de avaliação de desempenho parlamentar do 

Datafolha entre 2005 e 2008. A escolha do período teve, portanto, dois objetivos: 

verificar o perfil daqueles que reprovam o desempenho dos parlamentares, - e 

consequentemente, evidências de uma cidadania crítica -, e capturar a influência da 

divulgação do escândalo do mensalão sobre a avaliação nos diversos segmentos de 

escolaridade e de renda. A hipótese era verificar se, e quanto, a divulgação maciça 

sobre o escândalo aumentaria o criticismo e diminuiria a aprovação, além de 

provocar a reação daqueles que ainda não haviam formado opinião sobre o assunto, 

refletida pela diminuição da não resposta, principalmente nos chamados picos de 

reprovação. O Datafolha associa o aumento da reprovação no período à 

repercussão de dois eventos: a entrevista do deputado Roberto Jefferson à Folha de 

S. Paulo, em junho de 2005 (considerado gatilho do escândalo), e o episódio da 

“Dança da Pizza”, quando a deputada Angela Guadagnin comemorou em plenário a 

não cassação do colega (abril de 2006). A extensão do período até 2008 permitiu 

analisar a repercussão de escândalo envolvendo personagem central da outra Casa 

do Congresso Nacional: Renan Calheiros, então presidente do Senado Federal. 

Iniciado em maio de 2007, o escândalo conhecido como Caso Renan teve auge em 

outubro daquele ano, quando o protagonista afastou-se da Presidência do Senado, 



voltando, no mês seguinte (novembro de 2007). Permitiu ainda analisar a resposta 

das urnas (2006) e o início de uma nova Legislatura (2007 -2011). Estes dois últimos 

aspectos, no entanto, fogem do escopo do artigo, embora sejam objeto da 

dissertação da qual originou (HENRIQUE, 2009)2. A 52º Legislatura (2003-2007) foi 

considerada como a de maior número de escândalos da Nova República até 2008, 

de acordo com levantamento publicado no G1.3 Tais escândalos acabaram por 

derrubar os índices de confiança para 24% no Senado Federal e 21% na Câmara 

dos Deputados (Ibope – Opinião, 20054), colocando estas instituições nos últimos 

lugares do ranking, só perdendo, para os partidos (12%) e os políticos (11%). 

A análise acabou revelando não só aspectos peculiares da reação do cidadão 

brasileiro aos eventos, como também, e, principalmente, da sua relação com a 

instituição máxima da representação, fazendo-nos refletir sobre a aplicação de uma 

teoria forjada em democracias ditas centrais para análise da relação entre confiança 

no Congresso Nacional, avaliação de desempenho e democracia, em um cenário de 

grandes assimetrias educacionais e de renda. Se por um lado encontrou evidências 

de uma cidadania crítica, potencialmente positiva, também no Brasil, por outro lado, 

revelou que a aprovação ao desempenho dos parlamentares e a confiança no 

Congresso Nacional é substancialmente maior e estável entre os segmentos de 

baixa ou nenhuma escolarização e de baixa renda, que apresentam menor reação à 

divulgação dos eventos. Como classificar a “fidelidade” dos segmentos mais 

desfavorecidos, principalmente aqueles onde a escolaridade é baixa ou 

simplesmente inexiste? Sua confiança não parece estar atrelada a uma avaliação 

indutiva do desempenho dos atores políticos, como sugere Offe (1999), mas a 

confiança - crença (confidence), nas chaves de Luhmann (2009) e Giddens (1991). 

Daí serem aqui chamados de cidadãos crentes. Este tipo de confiança não parece 

ser aquela bem-vinda pela cidadania autoconfiante, pelo menos nesta literatura e é, 

no mínimo, preocupante quando transferida para o assimétrico cenário brasileiro.  

Além disso, os dados apontaram igualmente maior índice de não resposta nos 

segmentos de mais baixa escolarização e de renda, mesmo durante os picos de 
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reprovação. Tais dados sugeriram indícios de outro tipo de cidadania ainda mais 

excludente: a cidadania oculta – aquela formada pelos que, por indiferença ou por 

incapacidade de compreensão das perguntas das pesquisas, acabam engrossando 

os índices da não-opinião. Formada pelos segmentos mais baixos de escolarização 

e de renda, a cidadania oculta penaliza o regime triplamente: pelas duas 

características citadas anteriormente e pela própria invisibilidade (HONNETH, 

2001).Comumente desconsiderados nas análises das pesquisas, estes segmentos 

são aqui, por isso, chamados de cidadãos ocultos. 

O artigo começa refletindo sobre a confiança no Congresso Nacional 

brasileiro, que parece mostrar muito mais do que uma direta avaliação indutiva do 

desempenho parlamentar. Em seguida, mostra evidências de associação entre 

acesso à informação, avaliação de desempenho e anos de estudo, também a partir 

de pesquisas do Datafolha, antes de seguir para a análise do perfil e da repercussão 

dos fatos entre as categorias desempenho positivo, desempenho negativo e de não 

resposta, entre as segmentações de escolaridade e de renda. Os dados acabaram 

por evidenciar aspectos verde-amarelos, muitas vezes relevados à aplicação de uma 

literatura de lentes predominantemente azuis, vermelhas e brancas, que  remetem à 

reflexões importantes sobre o papel do Congresso Nacional na construção da 

democracia em um país que pretende terminar a próxima década com índices 

sociais semelhantes àqueles das democracias ditas modelares nesta literatura. 

2. Confiança no Congresso Nacional e Avaliação de Desempenho 

Diferentemente da confiança horizontal, estabelecida entre indivíduos em 

relações onde são percebidos como iguais e dependente, portanto, da interação e 

da reciprocidade, a confiança vertical e, em particular a confiança política, forma-se 

em relações percebidas assimetricamente5 entre pessoas animadas e instituições ou 

entre pessoas e representantes, sejam eles simbólicos - standing for representation 

(PITKIN, 1967) -, ou mandatários (como os parlamentares), o que aumenta a 

multidimensionalidade do fenômeno. Assim, a confiança vertical remete mais à 

segurança, ou à garantia (acepções presentes no termo originário: confidence, em 

inglês), do que à reciprocidade (OFFE, 1999; MOISÉS, 2005), como ocorre com a 

confiança horizontal, normalmente referida em inglês pela palavra trust. Confiar em 

instituições implica em saber que suas regras, valores e normas são compartilhados 
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e obedecidos pelos seus operadores. Implica também em acompanhar a informação 

sobre o desempenho dos mesmos. Mais do que ao relacionamento, a confiança 

política está, portanto, intimamente ligada à confiabilidade da instituição e à 

credibilidade dos seus agentes, mensurada pela opinião declinada em surveys.6 

Os dados do Datafolha7 apontam uma associação entre reprovação ao 

desempenho e repercussão de escândalos envolvendo parlamentares (figura 1).  

 
Figura 1: Avaliação de Desempenho de Deputados e Senadores, Brasil, Mai 2005/ Nov 2008 

O instituto atribui o crescimento dos índices de reprovação no período 

analisado à divulgação de dois eventos: o primeiro, considerado marco inicial do 

escândalo posteriormente apelidado de mensalão, a entrevista do então deputado 

Roberto Jefferson (PTB-RJ) ao jornal Folha de S. Paulo, em 6 de junho de 20058, 

denunciando um esquema de compra de votos. A repercussão do fato elevou os 

índices de reprovação de 36% (em maio de 2005) para 42%, 46% e 48% (índice 

mais alto do período), em junho, julho e agosto de 2005, respectivamente. O 

segundo, a dança da deputada Angela Guadagnin comemorando a não cassação de 

um colega supostamente envolvido no mesmo escândalo, conhecida como Dança 

da Pizza ou Dança em Plenário, responsável pelo segundo maior índice do período: 
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47%. O maior índice de reprovação ao desempenho dos parlamentares medido pelo 

Instituto Datafolha foi em 1993 – 56% - também na esteira de outro escândalo: o dos 

anões do orçamento. O Instituto Datafolha iniciou a avaliação de desempenho dos 

congressistas naquele ano, tendo como objeto os parlamentares eleitos em 1990.9 

3. Avaliação de Desempenho e Informação 

Os dados abaixo (fig. 2 e 3) dão evidências de que a reprovação ao 

desempenho dos parlamentares repercutiu associada ao acesso à informação 

contida na entrevista, no caso negativa. Em survey realizado entre 15 e 16 de junho, 

os índices de reprovação subiram 5 pontos percentuais entre os que tomaram 

conhecimento do escândalo, chegando a 47%. Entre os que se disseram bem 

informados, a reprovação chegou a 56% (somatório das categorias ruim e péssimo). 

Por outro lado, só 25% dos que disseram não ter tomado conhecimento do 

escândalo avaliaram o desempenho dos congressistas negativamente, sendo que 

27% deles, ao contrário, aprovaram o desempenho dos mesmos (somatório das 

categorias ótimo e bom) no período. Os desinformados foram muito mais 

benevolentes. 

 
Figura 2: Avaliação de Desempenho dos Parlamentares e Conhecimento do Mensalão (data do 
campo 16/06/ 2005 e 17/06/2005) 

Já em seu início, o evento teve grande repercussão: sete entre dez 

entrevistados tomaram conhecimento da entrevista, e apenas ¼ dos brasileiros 

desconheciam o escândalo, quando ele começou (Cf. fig. 2). 

A análise dos dados também mostra o crescimento da penetração da 

informação sobre o escândalo refletida no aumento dos índices de reprovação ao 
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trabalho parlamentar. Um mês depois, em julho, a percentagem de pessoas 

informadas subiu para 84%, ou seja, menos de um - sexto dos brasileiros, portanto, 

ainda desconheciam o escândalo, conforme quadro disposto na figura 3. 

 
Figura 3: Avaliação de Desempenho dos Parlamentares e Conhecimento do Mensalão (data do 

campo 21/07/2005) 

Em pesquisa da CNT/Sensus aplicada em abril de 2006, logo após a 

divulgação da Dança em Plenário, 60,3% dos entrevistados disseram ter 

conhecimento do episódio responsável pelo terceiro pior índice de reprovação ao 

desempenho parlamentar na Nova República (47%). 

A repercussão parece ter crescido com a expansão da cobertura, 

especialmente na mídia eletrônica. O escândalo do mensalão, na verdade, já se 

delineava desde setembro de 200410, mas até então, a divulgação era restrita aos 

jornais, - mídia utilizada para informação por apenas 6,4% dos brasileiros 

(CNT/Sensus 2007), particularmente os mais escolarizados. A literatura aponta a 

televisão como o principal meio em que os cidadãos obtêm suas informações sobre 

os políticos e sobre a política internacionalmente. No Brasil, com taxa de 

analfabetismo da ordem de 10% (Pnad 2008), a baixa penetração da mídia escrita 

não é surpresa. Em um cenário onde a média de permanência nos bancos escolares 

é de 7 anos, o que equivale ao ensino fundamental incompleto (Pnad, 2008), fica 

fácil entender porque a TV é considerada a principal fonte de informação política 

para 65,4% dos brasileiros (MOISÉS, 2010),  além de estar presente na quase 

totalidade dos domicílios permanentes (95,1%) e de ser o segundo bem durável  
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mais comum, só perdendo para o fogão (98,2%). O rádio, também acessível aos 

com baixa escolaridade, só é encontrado em 88,9% dos lares (Pnad 2008). 

Em períodos em que o Congresso Nacional é objeto de uma cobertura 

maciça, como o analisado, a informação é distribuída de forma mais universalizada – 

e aqui não a qualifico quanto à veracidade e à fidedignidade ao fato – e pode ser 

“adquirida” também pelos menos escolarizados, desde que veiculada de forma 

objetiva, pontual e por meios não escritos, já que, desta forma, não exclui nem 

mesmo os analfabetos. O escândalo do mensalão esteve presente não somente nos 

noticiários, mas também na opinião dos apresentadores, das personagens de 

novelas e nos programas de “aconselhamento”. Mesmo assim, a escolarização 

parece ter “filtrado” a percepção do escândalo. 

4. Cidadãos Críticos 

O gráfico exposto na figura 4 mostra o percentual válido de entrevistados que 

avaliaram negativamente a atuação dos deputados e senadores (somatório das 

categorias “ruim” e “péssimo”) no período de maio de 2005 a novembro de 2008, 

dentro de três segmentações de escolaridade: ensino fundamental, médio e superior 

da pesquisa Datafolha. A soma dos índices não é cem, portanto. 

 
Figura 4: Percepção de Desempenho Negativo por Grau de Escolaridade11 

Os dados sinalizam uma forte e direta associação entre escolaridade e 

reprovação ao desempenho dos parlamentares.  Os mais escolarizados (em 
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amarelo) são os que, em geral, mais desaprovam o desempenho parlamentar 

(média de 54%, contra 40% na amostra como um todo, no período).  Observa-se 

ainda da distribuição das freqüências na figura 4 que, a informação negativa 

vinculada ao escândalo e disseminada a partir de junho de 2005, repercutiu 

elevando o criticismo em todos os níveis. A resposta entre os menos escolarizados, 

no entanto, foi menor e mais lenta (um ponto percentual em junho e sete pontos 

percentuais em julho). No período chamado de “pré-escândalo”, a reprovação 

concentrava-se nos cidadãos com, no mínimo, educação superior incompleta, que já 

ostentavam índices acima de 50%, possivelmente porque, como visto, a informação 

restringia-se à imprensa escrita.  

Os entrevistados com ensino médio reagiram bem mais ao estopim do 

escândalo aumentando a reprovação em 10 pontos percentuais em junho de 2005. 

Embora, entre os com nível superior o aumento tenha sido de 4 pontos percentuais, 

é importante ressaltar que a diferença já era de 13 pontos percentuais para com os 

outros segmentos em maio de 2005. O fenômeno pode indicar que, embora o 

acesso à informação ainda seja privilegiado, - e no princípio a divulgação restringiu-

se à imprensa escrita -, basta que ele se expanda, seja veiculado por mídias de 

maior penetração e que atinja indivíduos com capacidade cognitiva e sofisticação 

intelectual suficientes, para que repercuta. O mesmo pode não ocorrer quando os 

indivíduos não têm condições cognitivas mínimas para entender a informação que 

está sendo prestada, como será observado mais adiante. Os analfabetos e os 

analfabetos funcionais – pessoas acima de 15 anos com até 4 anos de estudo - não 

tiveram igualdade de acesso aos dados, principalmente aos da mídia escrita, que 

exige, inclusive, maior sofisticação intelectual para compreensão. 

No mês da entrevista, a reprovação entre os com nível médio e superior 

começou a se diferenciar com relação aos entrevistados com instrução até o ensino 

fundamental - infelizmente o Datafolha não separa os analfabetos e os analfabetos 

funcionais deste grupo. Em julho, com a informação sobre o escândalo bem 

disseminada, o criticismo igualou nos segmentos médios e superiores e cresceu 

entre os menos escolarizados. Depois voltou a ser consideravelmente maior entre os 

entrevistados com, no mínimo, ensino superior incompleto, distanciando-se ainda 

mais dos segmentos de escolaridade inferior, indicando um caráter difuso da 

associação. Na verdade, quando se analisa a pesquisa em números absolutos, a 



diferença entre os menos escolarizados e os segmentos médios cresce, já que o 

índice de não-resposta entre os primeiros é maior. A não-resposta é normalmente 

associada ao desinteresse e à incompreensão da pergunta.  

Ressalte-se que a Dança no Plenário, conhecida por 60,3% dos 

entrevistados, de acordo com o CNT/Sensus, repercutiu muito mais entre os com 

nível superior de escolarização, com 67% de reprovação ao desempenho 

parlamentar contra 47%, entre todos os entrevistados, ou seja, vinte pontos 

percentuais de diferença. Por ocasião da entrevista de Roberto Jefferson, a 

reprovação entre os segmentos mais escolarizados era de 56% e de 52% (junho de 

2005 e julho de 2005), contra 42% e 46%, respectivamente, na pesquisa como um 

todo, uma diferença de dez pontos percentuais, em média. A reação ao episódio foi 

diretamente proporcional à escolarização: aumento de 4 pontos percentuais, 7 

pontos percentuais e de 11 pontos percentuais entre os com nível fundamental, 

médio e superior, respectivamente. A meu ver, a compreensão das implicações do 

episódio demandava maior grau de sofisticação intelectual e de capacidade 

cognitiva, porque a identificação do comportamento inadequado dependia de 

associações com a falta de decoro, muito mais complexas do que as acusações de 

“compra” de voto dos parlamentares reveladas pela entrevista de Roberto Jefferson.  

Os dados evidenciam que a reprovação ao desempenho parlamentar é 

também maior entre os segmentos de maior renda (54% acima de 10 SM, contra 

40% até 5 SM), principalmente nos períodos mais afastados dos eventos onde 

houve divulgação maciça de notícias negativas envolvendo a instituição. Isto 

evidencia uma tendência, ou para usar a terminologia de Easton, uma relação difusa 

e não específica, associando diretamente a renda à reprovação ao desempenho. 

Sob esta perspectiva, o criticismo maior entre as camadas mais escolarizadas e de 

maior renda indica a existência de uma cidadania crítica também no Brasil, como já 

havia sido observado em outras pesquisas (MENEGUELLO, 2010). 

Devido à mudança na metodologia da pesquisa Datafolha, que, no primeiro 

período divide a renda em três segmentos: até 5 Salários Mínimos (SM), de 5 SM a 

10 SM e acima de 10 SM, e, a partir de maio de 2006, subdivide a primeira 

segmentação em até 2 salários mínimos (SM) e de 2 a 5 SM, a distribuição da 

reprovação ao desempenho dos parlamentares pelas diferentes faixas de renda 



familiar foi feita em dois momentos. Mais uma vez, a maior segmentação revelou 

que há grande diferença entre os segmentos de mais baixa renda. 

 
Figura 5: Percepção de Desempenho Negativo por Renda Familiar12 

Observa-se pela figura 5 que, em períodos mais afastados da eclosão do 

escândalo, e com maior segmentação, a renda associa-se diretamente ao criticismo, 

bem menor entre os recebem até dois salários mínimos, com média de 35%, contra 

55% nos segmentos com mais de dez salários mínimos. 

Por outro lado, no período de maior repercussão do escândalo, entre eles o 

período de maior reprovação ao desempenho (agosto de 2005), os segmentos 

médios de renda se igualam aos segmentos superiores, se considerarmos a margem 

de erro de 2%, como pode ser observado na figura 6. O criticismo não mantém a 

mesma relação direta com a renda familiar, e tende a oscilar entre os segmentos 

superiores e médios. Como ocorre com a escolarização, os menos críticos 

concentram-se também na base da pirâmide da renda, evidenciando a associação 

entre anos de estudo e renda familiar. 

                                                           
12 

Desempenho Negativo corresponde ao somatório das respostas válidas para as categorias “ruim” e “péssimo”. 



 
Figura 6: Percepção de Desempenho Negativo por Renda Familiar, Mai 2005 / Abr 2006 

A aproximação entre o segmento médio e o segmento superior ocorreu 

também com relação à escolaridade, mas somente em julho de 2005, quando 

igualou (Cf. figura 6), o que revela que a escolarização está mais associada à 

resposta à informação (no caso, negativa) do que à renda. Uma possível explicação 

é a existência de segmentos médios de renda com alta escolarização, e o gargalo do 

nosso sistema de ensino que ainda concentra a escolarização nos segmentos 

médios e, principalmente, superior, entre os de maior renda. 

A reação crítica à entrevista de Jefferson foi maior entre a classe baixa (até 

cinco salários mínimos) e a classe média (segmento entre 5 SM e 10 SM). Na classe 

média alta e alta (acima de 10 SM) a reação foi nula. Observa-se na figura 6 que o 

episódio da Dança em Plenário repercutiu mais universalmente entre as duas 

camadas de renda mais baixa do que o fez entre as de escolarização. Os dados 

mostram que a escolarização mais do que a renda importou na reação negativa à 

divulgação do episódio. Reitere-se que, além de aumentar a reprovação em 14 

pontos percentuais, o evento repercutiu duramente na aprovação entre os 

segmentos de maior renda, que caiu 50% em abril de 2006 (Cf. fig. 10). Em todo o 

período os de menor renda são os menos críticos, embora também reajam à 

divulgação dos escândalos. Os segmentos de cinco a dez salários mínimos e de 

mais de dez salários mínimos não parecem se diferenciar tanto, ao contrário do que 

ocorre entre os níveis médio e superior de escolarização. O criticismo associa-se à 



renda, mas o nível de escolarização e, portanto, a capacidade cognitiva e a 

sofisticação intelectual, definitivamente, contam mais na hora da reação à notícia. 

5. Cidadãos crentes 

No sentido oposto do que ocorre entre os cidadãos críticos, os dados do 

instituto Datafolha apontam uma associação inversa entre a aprovação ao 

desempenho dos parlamentares e os anos de estudo. A figura 7 mostra a evolução 

do percentual de entrevistados que mantiveram uma percepção de desempenho 

positiva da atuação dos deputados e dos senadores (soma de respostas válidas 

para as categorias “ótimo” e “bom”), distribuída pelos diferentes graus de 

escolaridade, de acordo com a Pesquisa Datafolha, no período escolhido (maio de 

2005 a novembro de 2008). 

 
Figura 7: Aprovação do Desempenho Parlamentar por Grau de Escolaridade (Mai 2005 / Nov 2008)13 

Os entrevistados com menor grau de escolarização (nível fundamental ou 

menos, aqui disposto sob a legenda azul), são os que mais aprovam o desempenho 

dos atores do Congresso Nacional durante todo o período (em média 19%, contra 

13% e 9%, entre os com pelo menos ensino médio incompleto e com pelo menos 

ensino superior, respectivamente). Observa-se ainda que a avaliação positiva dos 

menos escolarizados é a que mais cresce no período mais afastado do escândalo 

(novembro 2008), chegando a 25%. 

                                                           
13

 Desempenho Positivo corresponde ao somatório das respostas válidas para as categorias “ótimo” e “bom”. 



Para a literatura tradicional culturalista o conhecimento e a capacidade 

cognitiva do cidadão estão entre as qualidades fundamentais para a autoconfiança e 

a cidadania cívico-participativa. No que tange ao Congresso Nacional, embora a 

reprovação esteja acima de 30% em todo o período, há evidências de uma 

associação preocupante, já observada nos dados da Pesb 200214 (Cf. figura 8). Os 

dois segmentos de menor escolaridade são os que mais confiam no Congresso 

Nacional, sendo os analfabetos, de longe, os que mais confiam na instituição 

máxima da representação nacional, com 37% de confiança, ou seja, 19 pontos 

percentuais acima do segundo colocado, os com até o quarto ano do ensino 

fundamental, o que inclui os analfabetos funcionais15, uma diferença de 

aproximadamente 50%. Nas três faixas de escolaridade superiores - do quinto ano 

do ensino fundamental até o ensino superior ou mais, os níveis de confiança oscilam 

entre 14% e 9%, percentagem encontrada entre os entrevistados com ensino médio. 

  
Figura 8: Confiança no Congresso Nacional por Grau de Escolaridade, Brasil, 2002.  

Infelizmente não há como identificar os analfabetos na pesquisa Datafolha 

que divide a amostra em apenas três segmentos de escolaridade: pelo menos nível 

                                                           

14 ALMEIDA; SCHOREDER; CHEIBUB, Pesb 2002. Disponível em www.nadd.PRP.usp.br/cis 

15 De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO), funcionalmente alfabetizada é a pessoa que pode 

participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária para o funcionamento efetivo do seu grupo e 

comunidade e também para lhe permitir continuar a utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para seu próprio 

desenvolvimento e da comunidade. Para o IBGE, é a pessoa acima de 15 anos com menos de quatro anos de 

estudo (Pnad 2008). 



fundamental (mesmo que incompleto); pelo menos nível médio incompleto; e pelo 

menos nível superior incompleto, incluindo aqueles com pós-graduação.  

Os dados revelados pela maior segmentação mostram o grande fosso 

existente entre a percepção dos representantes no Congresso Nacional pelos menos 

escolarizados, e, que, portanto, costumam ter menor capacidade cognitiva e 

sofisticação intelectual para compreender a informação. Ao contrário de positivo, 

este apoio parece antes revelar um tipo de confiança mais atrelada à crença, que 

não responde à comparação entre desempenho institucional esperado, desempenho 

real e avaliação dos fatos – pelo menos os veiculados pela mídia. São, por isso,  

aqui chamados de cidadãos crentes. Esta acepção da confiança parece frontalmente 

oposta à bem-vinda pela literatura culturalista, porque obtida por um conhecimento 

indutivo fraco, ou pela ausência de qualquer conhecimento. 

Crente é aquele que crê, que acredita, e que tem fé ou crença religiosa, de 

acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (FERREIRA, 1982). Os 

cidadãos crentes, portanto, apresentam um tipo de confiança inabalável, que parece 

remeter a uma devoção quase que religiosa: conceito presente não na confiança 

(trust), mas na crença (confidence), conforme descrita por Luhmann (2000) e na 

busca da segurança dos sistemas peritos, descrita por Giddens (1990). Este 

comportamento parece estar, portanto, mais associado à ingenuidade, à 

benevolência e à credulidade característica daquele que se esconde e que, 

principalmente, se defende sob “uma máscara sorridente” (LAGOS, 2000). 

A ausência de uma população educada no sentido anglo-saxônico é apontada 

historicamente como um dos principais obstáculos à construção da cidadania civil e 

política (CARVALHO, 2001). O limitado grau de sofisticação a respeito dos princípios 

democráticos também aparece como um dos motivos do paradoxo entre as 

dimensões normativa e prática da adesão à democracia e da confiança nas 

instituições do regime nas novas democracias. Soma-se a ele, a falta de experiência 

política (MOISÉS, 2006). Em um cenário como este, até que ponto a informação 

mais objetiva e acessível da mídia poderia, de certa forma, quebrar a barreira da 

ignorância, gerada pelo baixo grau de escolarização, ou pela sua inexistência, 

fazendo com que este cidadão crente reaja frente a notícias sobre a malversação e 

a corrupção dos representantes? 



A eclosão do escândalo não repercutiu, a princípio, na avaliação positiva do 

Congresso Nacional, o que indica uma possível falta de interesse político pelos 

cidadãos crentes (Cf. figuras 1 e 7).  Além disso, passado o pior período, agosto de 

2005, quando os índices de reprovação chegaram a 48%, a aprovação entre os 

segmentos de menor escolarização volta a subir (23%). Os dois outros segmentos 

mantêm-se na casa de 12% e 13% e evidenciam um tipo de efeito inercial entre os 

menos escolarizados.  

Embora os mais pobres sejam também os que sempre avaliam o Congresso 

Nacional mais positivamente, mantendo média de 15% no período de maior 

divulgação do escândalo, a associação não é tão direta como a que ocorre com a 

escolarização. Os segmentos de mais baixa renda quase se igualam aos demais 

segmentos em julho de 2005, indicando que a educação mais do que a renda 

importa na “crença”. 

 
Figura 9: Percepção de Desempenho Positivo por Renda, Mai 2005 / Abr 2006 

A figura 9 mostra que as diferenças entre as segmentações intermediária e 

superior de renda diminuem nos meses de maior divulgação do escândalo, e, 

frequentemente, tornam-se nulas, levando-se em consideração a margem de erro da 

pesquisa de dois pontos percentuais. Note-se que, diferentemente da entrevista do 

deputado Roberto Jefferson - que teve maior repercussão entre os segmentos de 

educação fundamental e média e de baixa e média renda -, o episódio Dança em 

Plenário teve grande repercussão entre os mais ricos, diminuindo consideravelmente 



a aprovação entre eles. A aprovação caiu em cinco pontos percentuais – ou 50% - 

entre os segmentos com mais de dez salários mínimos em abril de 2006. Ao que 

tudo indica, o evento teve a capacidade de mobilizar os segmentos de escolaridade 

e de renda mais altas, e no caso do desempenho positivo àqueles sujeitos ao 

incivisme ou idiotization (ROSE; SHIN, 2001), que se mantêm alheios por opção.  

A diferenciação aparece com a maior segmentação de renda a partir de maio 

de 2006, quando a categoria até cinco salários mínimos se dividiu (Cf. figura 10). A 

segmentação até dois salários mínimos é seguramente a que mais aprova o 

Congresso, com média de 20% de avaliação positiva, sendo que aprovação geral 

média é da ordem de 14%. É nos segmentos mais baixos de renda que se 

encontram os menos escolarizados, especialmente aqueles com menos de quatro 

anos de estudo, evidenciando mais uma vez a maior relação entre a educação e a 

avaliação positiva dos congressistas. 

 
Figura 10: Percepção de Desempenho Positivo por Renda, Mai 2006 / Nov 2008 

6. Cidadãos Ocultos 

A falta de reação à informação pode estar vinculada não só à baixa 

escolarização, mas à falta de capacidade cognitiva para a compreensão dos fatos 

e/ou a falta de sofisticação intelectual necessária para avaliá-los e opinar sobre eles, 

derivados não só da ignorância, mas também do desinteresse. O argumento retoma 

a discussão apresentada por Philip Converse na análise do sistema de crença dos 

eleitores publicada em 1964, que ressalta a falta de interesse e de preparo do 



entrevistado para com perguntas sobre assuntos não relacionados a sua experiência 

individual. Naquele trabalho, Converse aponta a divergência entre a visão das elites 

e dos cientistas políticos, que superestimam a complexidade ideológica dos 

eleitores, e a realidade do alcance do sistema de crenças dos mesmos. A mesma 

questão está presente no paradoxo de Russell Neuman (1986) e na crítica de 

Bourdieu (1981) sobre o tratamento igualitário dado às respostas de entrevistados 

com grau de conhecimento diverso sobre diferentes assuntos nas pesquisas de 

opinião. Em síntese, imersa na “lide diária”, a maioria dos entrevistados não teria 

nem bagagem intelectual nem interesse suficiente para entender a maior parte das 

questões mais complexas elaboradas pelas elites escolarizadas e bem-informadas, 

o que suscita uma análise particular das repostas às pesquisas. A indiferença 

aparente também pode denotar uma crítica velada, advinda do incivisme e do 

analfabetismo político (BRECHT, Bertold). Todos estes aspectos costumam 

aumentar os índices de não-opinião (não sabe/não respondeu), categoria na maioria 

das vezes sequer citada nos relatórios das pesquisas. Daí porque classifico aqueles 

que não opinam como cidadãos ocultos. 

Mais uma vez, a chave que diferencia os iletrados - que não opinam pela 

ignorância imposta pelas barreiras sociais - dos indiferentes, que não respondem por 

um ato de volição, está na segmentação de escolaridade e de renda. Por ela, traça-

se o perfil do cidadão oculto, ao mesmo tempo em que se investiga até que ponto a 

informação fornecida pela mídia conseguiu, de alguma forma, diminuir e migrar os 

índices de não-resposta para outros que manifestem a opinião.  

Embora a associação entre o consumo de notícias, a confiança política e a 

percepção sobre o desempenho das instituições ainda seja fraca e controversa 

(MENEGUELLO, 2010; MESQUITA, 2010), os índices do Datafolha mostram que a 

informação reduz o desinteresse e o desconhecimento dos entrevistados, revelados 

pelos índices de não-resposta. Entre os que se disseram informados sobre o 

mensalão, os índices de não-opinião foram de ¼ (25%) em relação aos que estavam 

mal informados ou desconheciam o escândalo (figuras 2 e 3), ou seja, foram 

praticamente nulos se considerarmos a margem de erro da pesquisa (2%). De fato, o 

gráfico da figura 1 evidencia que os índices de não-resposta (linha laranja) mais 

baixos coincidem com o início do escândalo do mensalão (junho 2005) e o mês de 



maior reprovação ao desempenho dos parlamentares (agosto de 2005), relacionado 

ao auge da repercussão do mesmo. 

O gráfico abaixo (fig. 11) mostra o percentual correspondente ao somatório 

das  categorias não sabe e não respondeu entre os com grau de escolaridade até o 

nível fundamental, mesmo que incompleto, (azul); com nível médio, mesmo que 

incompleto (verde), e com pelo menos nível superior incompleto (amarelo). Os 

menos escolarizados são seguramente os que mais deixam de emitir um juízo de 

valor sobre o assunto (média de 11% no período). A não-opinião média entre os 

mais escolarizados fica na casa dos 2% (ou seja, nula na margem de erro). 

 

Figura 11: Percentuais de Não-resposta por Escolaridade 

No que tange à repercussão do escândalo, os percentuais de não-opinião 

caíram, em todos os níveis, nos meses em que chegaram ao menor patamar (junho 

e agosto de 2005), e que corresponderam ao auge do escândalo. Nos outros meses 

não há queda igualmente significativa de não-resposta entre os menos 

escolarizados. Entre os mais escolarizados, no entanto, a não-resposta chegou bem 

próxima de nula (1%) nos meses de maior divulgação dos escândalos pela mídia e 

de maior reprovação ao desempenho (de junho e agosto de 2005), assim como em 

abril de 2006, o que evidencia a repercussão da Dança do Plenário entre os com 

maior grau de escolarização, já observada anteriormente. A repercussão do 

escândalo junto à não-opinião nos meses de pico de divulgação mostra que a 

informação pode mobilizar os cidadãos ocultos, desde que eles tenham capacidade 



cognitiva e sofisticação intelectual necessária para entender a dimensão e as 

implicações do fenômeno.  

Com relação à renda ocorre fenômeno semelhante ao da escolaridade. A 

menor renda está associada à não-resposta, mas não há variação significativa entre 

os com menor renda, nos períodos de maior repercussão dos escândalos, como 

revela a figura 12. 

 
Figura 12: Percentuais de Não-resposta em Relação à Renda (Mai 2005 / Abr 2006) 

A não resposta da classe média (segmento entre 5 SM e 10 SM) 

simplesmente desapareceu em junho de 2005 e agosto de 2005, sendo que os 

índices de não-opinião entre os com mais de 10 salários mínimos caem a 1% nestes 

mesmos períodos. Mais uma vez, a informação não repercutiu da mesma maneira 

entre os que recebem até 5 salários mínimos, com índice médio de não-opinião na 

faixa de 8%. Infelizmente, a menor segmentação acaba ocultando a avaliação 

daqueles com renda até 2 salários mínimos, que costumam manifestar-se de forma 

bem diferenciada, como se observa na figura 13. 

Com a maior segmentação e fora do período de maior repercussão do 

mensalão, os índices marcam a concentração da não-resposta entre os que têm 

menor renda, ou seja, aqueles até dois salários mínimos, com média de 10% no 

período. Configura-se o perfil dos cidadãos ocultos, ou seja, aquele que corresponde 

a um caráter difuso e não a uma reação pontual ao fenômeno, e praticamente se 

exclui o analfabetismo político das classes de maior escolarização e de maior renda 



deste tipo de cidadania. Os dois segmentos de renda mais alta têm não-opinião 

média de 3%. 

 
Figura 13: Percentuais de Não-resposta em Relação à Renda (Mai 2006 / Nov 2008) 

7. Considerações finais 

A literatura associa a desconfiança política à reprovação ao desempenho dos 

atores políticos, formada a partir de denúncias de malversação e de corrupção 

amplamente divulgadas pela mídia. A pesquisa objeto deste artigo também 

evidenciou que a confiança nas instituições e nos atores políticos tende a responder 

a uma avaliação de desempenho das mesmas, e estas costumam repercutir as 

informações veiculadas pela mídia, embora com intensidade diversa dependendo 

dos veículos, das segmentações e do grau de sofisticação intelectual necessária 

para compreendê-las.  

A análise dos dados do Datafolha, objeto da pesquisa que originou o presente 

artigo, no entanto, parece apontar uma nova perspectiva que pode não ter sido 

contemplada pela literatura original, proveniente de democracias ditas modelares, 

sem as grandes assimetrias do nosso País, onde, a baixa escolaridade e, 

principalmente, o analfabetismo privam boa parte dos cidadãos do acesso à 

informação e do conhecimento do papel esperado da instituição Congresso Nacional 

e de seus atores. Neste cenário onde a informação acaba se tornando privilégio 

daqueles que mais estudam e que, normalmente, têm maior renda, confiança e 



desconfiança parecem ganhar acepções e conseqüências diversas daquela baseada 

na avaliação indutiva do desempenho institucional (OFFE,1999). 

Mais do que evidências de uma cidadania crítica, os dados analisados pelo 

estudo apontam uma clara oposição entre a percepção do desempenho dos 

representantes e da imagem do Congresso Nacional pelos menos escolarizados e 

pelos que por mais tempo ocuparam os bancos escolares, o que, em se tratando de 

uma instituição chave para a qualidade do regime democrático, deve, no mínimo, 

suscitar maior investigação. São os mais ricos e mais escolarizados aqueles que 

mais criticam o desempenho dos parlamentares, com reprovação média de 54%, 

entre os com nível superior e renda acima de 10 salários mínimos, e de cerca de 

40% entre os mais pobres e menos escolarizados. A associação do criticismo à 

escolarização parece ser maior, no entanto, do que à renda, especialmente nos 

períodos de maior divulgação do escândalo. Como reflexo do espelho, os com 

ensino fundamental e os mais pobres são aqueles que mais avaliam positivamente 

(19% e 16%, em média, respectivamente), durante todo o período, contra 9% e 10% 

entre os com nível superior e acima de 10 salários mínimos de renda. Por que a 

aprovação ao desempenho do Congresso Nacional entre os com até quatro anos de 

estudo é duas vezes maior do que aquela observada entre aqueles com pelo menos 

12 anos de escolarização? O que torna a imagem tão diferente? O que torna a 

percepção tão benevolente? O que os faz tão confiantes? 

Embora não se tenha refletido na adesão ao regime democrático, a reputação 

do Legislativo repercute na qualidade da democracia, pela cidadania, seja na chave 

jurídico-administrativa, cívico-republicana e, principalmente, na deliberativo-social, 

que pressupõe a organização das fontes de opinião pública, a priorização do bem 

comum, a inclusão e a igualdade de oportunidades aos desiguais, em um mundo 

complexo e globalizado. 

Como afirma Norris (2009), mesmo que mal informado, o público tem 

percepções significativas para aqueles que nelas crêem e que a partir delas 

constroem socialmente a realidade.  Mantendo-se alheios às atividades realizadas 

em uma instituição chave para a democracia brasileira, como o Congresso Nacional, 

como estes cidadãos poderão reduzir desigualdades, que demandam políticas 

públicas propostas pela sociedade civil organizada ou por meio de seus 

representantes? Como poderão fiscalizar, cobrar, apresentar demandas e participar 



de uma democracia seja ela na chave deliberativa ou representativa? Como poderão 

fazer valer as promessas daqueles nos quais depositaram seu voto de confiança? 

Em resumo: que realidade estes brasileiros estão percebendo e criando para si 

mesmos? Um regime democrático que se pretende de qualidade não pode ignorar a 

alienação socialmente  imposta e que, portanto, não decorre de ato de volição. 

Admite-se que, a partir da pesquisa, não se pode afirmar que a crítica dos 

cidadãos os transforme em democratas insatisfeitos (DAHL, 2000), que exigem um 

melhor desempenho dos atores e das instituições do regime, promovendo, assim, 

maior participação e accountability vertical e social. Dela pode-se antever, porém, 

efeitos pouco auspiciosos de uma cidadania onde a confiança política parece 

fundamentada em  cidadãos crentes. Se aprovam, mostram-se satisfeitos. Se não se 

queixam, ao que tudo indica, não se organizam. Se não apresentam demandas, não 

são ouvidos, mesmo que as instituições legislativas, e em especial a Câmara dos 

Deputados, disponibilizem inúmeras formas de acesso. A condição social dos 

cidadãos crentes, evidenciada pela pesquisa, no entanto, não é favorável e exige 

mudanças. Nesta perspectiva, a cidadania crente é negativa porque penaliza o 

regime democrático duplamente: pela baixa participação, na chave cívico-

republicana e participativa e pelo reforço à desigualdade e à exclusão, na dimensão 

dos direitos sociais. 

Ainda mais excludente apresenta-se a cidadania revelada pelos segmentos 

de não opinião. Endêmica entre os mais pobres e menos escolarizados, além dos 

dois elementos negativos da cidadania crente, à cidadania oculta associa-se a 

invisibilidade, porque marcada pela ausência das análises dos resultados das 

pesquisas. A falta de capacidade cognitiva e de sofisticação intelectual e interesse 

político pontuam, no entanto, a reação dos cidadãos ocultos, assim chamados 

porque invisíveis à sociedade, às instituições e à academia.  Nenhum deles pode ser 

invisível ao processo democrático. Todos eles devem fazer parte das reflexões, dos 

debates e das ações de uma instituição que se pretende “a casa de todos os 

brasileiros”. 

O Banco Mundial (WORLD BANK INSTITUTE, 2005) define a 

responsabilidade social (social accountability) no setor público como uma 

abordagem para a construção da accountability (assunção de responsabilidade ou 

responsabilização) que depende do engajamento cívico, ou seja, de que os cidadãos 



comuns e/ou a sociedade civil organizada participe(m) diretamente ou indiretamente 

exigindo a accountability do governo. A informação e, principalmente a educação, 

pode transformar cidadãos crentes em críticos, e críticos em cívicos. A 

responsabilização do cidadão, fundamental para a democracia republicana, já é uma 

responsabilidade social assumida pelo Planejamento Estratégico da Câmara dos 

Deputados16. Até porque, com a transformação da Educação Moral e Cívica em 

conteúdo transversal, muitas instituições de ensino acabaram recorrendo ao 

Congresso, e em especial à “Casa do Povo”, em busca não só do conhecimento da 

prática, mas também, e principalmente, de material atualizado e suporte para 

diferentes disciplinas. 

No Brasil, os conceitos ganham forma e dimensão preocupantes quando as 

estatísticas se materializam em pessoas. Considerando-se que um em cada dez 

brasileiros não consegue escrever um bilhete simples, 30 milhões de brasileiros 

acima de 15 anos são considerados analfabetos funcionais e que o analfabetismo 

atinge 14,2 milhões de brasileiros acima de 15 anos, sendo que 95% deles estão na 

faixa etária acima de 25 anos (PNAD 2008), ou seja, a faixa de plena cidadania 

política e social, os contingentes de cidadãos crentes e críticos passam a ser 

assustadores. 

Agrega-se à dimensão material o fato de a baixa escolaridade estar associada 

à baixa renda em um cenário de desigualdades sociais significantes, o que pode 

incidir em um círculo vicioso. De acordo com os dados do IBGE (Pnad, 2008), dez 

por cento da população ocupada com os rendimentos mais baixos detêm 1,2% do 

total dos rendimentos de trabalho, enquanto os 10% com os maiores rendimentos 

concentram 42,7% do total das remunerações, percentual. Há ainda assimetrias 

regionais importantes. Na Região Nordeste o mesmo índice chega a 46,1% 

enquanto no sul é de 39,8%. Já avançamos bastante e estamos na metade do 

caminho: a desigualdade no Brasil, medida pelo índice de Gini, é de 0,519 (Pnad, 

2008). A cifra varia de 0 a 1, sendo 1 a máxima desigualdade.  

                                                           
16

 “Contribuir para o exercício da Cidadania e para o fortalecimento da democracia representativa” é um dos 

papéis institucionais constantes do Mapa Estratégico Corporativo da Câmara dos Deputados. 



É relevante a tendência positiva dos índices educacionais na última década. 

As faixas etárias mais jovens atualmente passam mais tempo em sala de aula e têm 

maior escolaridade do que os adultos. Em 1998, a média de anos de estudo entre 

pessoas de 15 a 24 anos era 6,8. Em 2008, a média chegou a 8,7 anos de estudo 

entre jovens de 18 a 24 anos, sendo que, no grupo de 25 a 29 anos, a média 

alcançou a marca de 9,2 anos - 3,2 anos de estudo a mais do que entre a população 

acima dos 40 anos (IPEA, 2009). A redução das desigualdades, no entanto, não 

depende somente da melhoria dos índices educacionais e de renda. O mesmo 

estudo pondera que a trajetória da maioria dos jovens brasileiros ainda é marcada 

por oportunidades limitadas e que, no País, prevalecem expressivas desigualdades 

educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, e moradores de áreas 

urbanas e rurais e das diferentes regiões. A criação destas oportunidades demanda 

políticas públicas, propostas por cidadãos conscientes, organizados e participantes, 

aprovadas por um Congresso Nacional representativo, eficiente e atuante.  

Fala-se muito dos críticos, pouco dos crentes, nada dos ocultos. A meu ver, 

as conclusões desta pesquisa revelam que o foco deve-se concentrar não na 

imagem, mas no reflexo e no anverso do espelho. Os cidadãos crentes e ocultos 

demandam maior atenção e pesquisa em um País que pretende erradicar a pobreza 

extrema (até ¼ de salário mínimo per capita) e alcançar índices sócio-econômicos 

estáveis e próximos aos de países desenvolvidos ainda nesta década (IPEA, 2010). 

Em uma democracia de qualidade, tais índices demandam cidadãos escolarizados, 

informados, confiantes, e conscientes, amparados por instituições fortes. 

Demandam, portanto, que o debate migre da desconfiança e da crítica inclusiva para 

a apatia, aprovação e, principalmente, a confiança excludente. 
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