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RESUMO 

 

 

A dissertação analisa os aportes teóricos do campo da comunicação política para a análise da 

qualidade da democracia. De modo mais específico, por meio da revisão teórica tenta encon-

trar espaços compartilhados entre essas duas searas que permitam analisar de forma mais pre-

cisa a qualidade dos regimes democráticos atuais. Utiliza para tanto métodos desenvolvidos 

pelo ramo da comunicação política a fim de desvelar efeitos de mídia que possam gerar mobi-

lização ou menor engajamento cívico (mídia malaise) dos indivíduos sobre o regime demo-

crático como decorrência à exposição e recepção da cobertura política de viés majoritariamen-

te estratégico e negativo. No caso brasileiro, definiu-se como referência o ano de 2013 em 

razão das grandes manifestações sociais ocorridas no período. Para a consecução do objetivo 

determinado utilizou-se métodos estatísticos, especificamente a análise fatorial e a análise de 

componentes principais para identificar as dimensões da democracia (comunidade política, 

democracia como ideal, performance da democracia – variáveis dependentes) e a regressão 

linear múltipla para aferir possíveis efeitos das variáveis midiáticas (independentes) sobre a 

adesão dos indivíduos à essas distintas esferas do regime político vigente no Brasil. Os dados 

para o Brasil referentes aos anos de 2012 e 2014 foram coletados em banco disponibilizado 

publicamente e criado pelo Latin American Public Opinion Project (Lapop – Barômetro das 

Américas), elaborado pela Universidade Vanderbilt – Nashville/Tennessee-EUA. O instru-

mental teórico-quantitativo permitiu encontrar efeitos de mídia significativos na adesão dos 

indivíduos em relação às três variáveis dependentes (dimensões da democracia). Resultado 

que destoa dos anteriormente obtidos em pesquisas efetuadas no Brasil desde 2005. 

 

 

Palavras chave: democracia, regime, qualidade, mídia, efeitos, malaise, mobilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIDIA EFFECTS AND ADHERENCE TO DEMOCRACY IN BRAZIL  

AFTER THE 2013 STREET PROTESTS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyzes the theoretical contributions of the political communication field 

for the analysis of the quality of democracy. More specifically, through the study of the theory 

it attempts to find shared ground and instruments that allow more precision in the analysis of 

the current democratic regimes. Therefore, it uses methods developed for research in political 

communication in order to understand media effects that can generate mobilization or media 

malaise as result of exposure and reception of strategic and negatively biased political press 

coverage. For Brazil, 2013 was defined as the reference year due to the major protests in the 

period. Statistical methods were used to achieve the proposed objective. More specifically 

factor analysis and principal components analysis were helpful in defining the dimensions of 

democracy (political community; democracy as an ideal; performance of the democratic re-

gime) and multiple linear regression to assess possible effects of media variables on the indi-

viduals’ adherence to those different spheres of the political regime in Brazil. Data for Brazil 

for the years 2012 and 2014 were collected in the Latin American Public Opinion Project 

(Lapop - Barometer of Americas) repository, created by Vanderbilt University - Nash-

ville/Tennessee, USA. The theoretical and quantitative approach allowed to find significant 

media effects on individuals’ self-positioning in relation to the three dependent variables (di-

mensions of democracy). Results that diverge from previous research conducted in Brazil 

since 2005. 

 

 

Keywords: democracy, regime, quality, media, effects, malaise, mobilization. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ano de 2013 no Brasil foi sui generis em razão da proliferação por todo País de 

protestos nas grandes e médias cidades. A motivação ora localizada na demanda por gratuida-

de no transporte público em São Paulo e outras capitais transbordou para outras bandeiras, 

como por exemplo, a luta contra a corrupção e contra a aprovação da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 37 que retirava autonomia e competência investigatória por parte do Minis-

tério Público. 

As manifestações foram compostas majoritariamente por jovens dentre os quais se 

destacava um anseio comum. Segundo a empresa de pesquisas Ibope-inteligência “a mudança 

do ambiente político ficou em primeiro lugar, tendo sido mencionada por 65% dos presentes, 

com 50% fazendo referência especificamente à corrupção” (SINGER, 2013, p.39). 

No período e até o hoje, diversas narrativas disputaram o espaço pela melhor inter-

pretação sobre os eventos. Um veio recorrente foi o da falência das instituições representati-

vas, especialmente, o Congresso e o poder executivo em dar vazão às demandas sociais. Da 

esquerda à direita essa justificativa foi repetida (MACHADO, 2013; PAULINO & JANONI, 

2013; BARRUCHO, 2013; SANTOS, 2014;). Foi essa recorrência que deu início ao projeto 

que antecedeu essa pesquisa. 

Desde o princípio, algumas questões saltaram aos olhos: em um País redemocratiza-

do há cerca de 30 anos, o que se impôs ao ponto de se decretar a falência do regime político? 

Tem a cobertura política papel na conformação do estado atual das opiniões acerca das insti-

tuições do regime democrático e mesmo seu funcionamento? Nas democracias contemporâ-

neas, a cobertura política tem capacidade de influenciar a adesão popular a esse sistema de 

governo?   

Perguntas já realizadas em outras circunstâncias críticas, às quais foram oferecidas 

respostas divergentes a partir de diversos campos de estudo das ciências sociais. Nessa seara, 

a comunicação política já havia demonstrado capacidade de engendrar interpretações e novos 

rumos de investigação. 

Diante desse cenário, o trabalho buscou interseções entre os campos de estudo da 

qualidade da democracia e da comunicação política, bem como instrumentos nessas duas 

áreas que auxiliassem na interpretação dos pontos de interação entre os efeitos de mídia e o 

regime democrático. Por finalidade primordial, traçou plano para esclarecer se a cobertura 

jornalística política tinha efeitos sobre a adesão dos indivíduos à democracia.  
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Prima facie, a cobertura de momentos críticos mais recentes teve foco voltado para a 

participação individual dos políticos (ALDÉ & VASCONCELLOS, 2008) sem indicar pro-

blemas inerentes ao sistema (MIGUEL & COUTINHO, 2007). O regime democrático não 

teria sido até 2013 alvo da mídia em geral que deu ênfase à dramaticidade de escândalos de 

corrupção. Ainda em primeira análise, essa crítica não teria surtido efeitos na adesão à demo-

cracia, como se pode inferir dos dados obtidos pela pesquisa do Latinobarômetro, onde se vê 

melhora de 49% para 54% dos entrevistados que consideravam à época a democracia como o 

melhor dos regimes políticos existentes. Ainda assim, o número de pessoas que optaram pela 

ditadura ficou em 16%, mesmo resultado encontrado para as pessoas que não têm preferência 

por qualquer das duas modalidades de sistemas políticos (Gráfico – Anexo 1). O mesmo Lati-

nobarômetro, por outro lado, reportou a perda crescente de confiança das pessoas com respei-

to ao Congresso, o poder executivo e o judiciário. No caso brasileiro, o legislativo e executi-

vo, receberam as piores avaliações da série histórica da pesquisa.  

Frente à cobertura política que, durante e após os protestos de 2013, destacava a fa-

lência da representação, se pode questionar: a evolução da avaliação das instituições teria cor-

respondência na cobertura política ou refletiria somente um indivíduo mais crítico em relação 

ao regime político? Haveria coerência interna para os indivíduos com respeito às respostas 

dadas a outras perguntas que tratavam de facetas diferentes da democracia? 

Para adentrarmos a investigação dessa problemática, fez-se necessário delimitar pa-

râmetros. No primeiro capítulo, a revisão bibliográfica permitiu explorar os estudos sobre o 

regime democrático, em especial sobre a qualidade da democracia e como este campo passa a 

incluir entre seus conceitos a comunicação, a cobertura política e seus agentes.  

No segundo capítulo, tem ênfase o desenvolvimento metodológico do ramo da co-

municação política e os questionamentos que traz para a realidade brasileira. Ao fim dessa 

seção, estuda-se a situação do funcionamento das instituições, especialmente o legislativo e 

executivo vis a vis o viés predominante presente no jornalismo político brasileiro no período.  

No capítulo 3, aprofunda-se o conhecimento sobre os métodos empregados na comu-

nicação política com a finalidade de buscar modelo adequado para analisar a realidade brasi-

leira. Ao final desta parte, o trabalho propõe, a partir de estudos realizados por Norris (1999, 

2000) e Klingenmann (1999), método capaz de aferir efeitos de mídia e possível presença de 

efeitos de mobilização ou mídia malaise. Para tanto, a estatística ofertou ferramentas que au-

xiliaram na distinção das variáveis dependentes e variáveis independentes, assim como, na 

identificação de possíveis efeitos de mídia. 
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Com ensina King, Keohane e Verba (1996, p. 8), se o conteúdo é o método, nas li-

nhas que seguem espero expô-lo de forma racional e clara, bem como meus procedimentos, a 

fim de possibilitar inferências sobre a realidade e, mesmo, sobre o próprio método de investi-

gação utilizado. 
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CAPÍTULO 1  

 

 

1.1 Democracia e mídia 

 

A democracia é uma construção teórica e prática, fundamenta há muito concepções 

acerca do funcionamento dos estados e teve, desde a Grécia antiga, manifestações diversas 

com características distintas e resultados diferentes. Conforme Robert Dahl alerta, toda tenta-

tiva de construção de modelos interpretativos desse arranjo de governo tem que lidar com o 

fato de que este sistema é interpretado como um sistema político ideal e também é uma ex-

pressão histórica de regimes existentes (DAHL, 2006, p. xvi). 

A diversidade de suas manifestações permitiu entendimentos diversos de suas insti-

tuições e componentes essenciais, como por exemplo, participação ampla versus participação 

restrita (voto censitário e analfabetos), a participação das mulheres, o voto universal, os arran-

jos entre maioria e minoria, instituições que funcionariam como pesos e contrapesos e, mais 

atualmente, voto distrital versus o voto por estado, listas fechadas versus abertas, financia-

mento de campanhas público versus privado. Essas questões estão vinculadas à noção de re-

presentatividade, por conseguinte, de legitimidade dos resultados obtidos pelo sistema demo-

crático. Nessa esfera, a comunicação, os indivíduos e organizações que a compõe são partes 

importantes que permeiam a formação de escolhas, expressão de opiniões e a participação dos 

indivíduos habilitados a integrarem a esfera política. 

Nos parágrafos que seguem, far-se-á um estudo de como parte da teoria que estuda a 

democracia, mais especificamente a qualidade da democracia, incluiu e interpretou o papel da 

comunicação nesse sistema. 

Os arranjos ou iniciativas democráticas de organização política tiveram diversas ex-

pressões ao longo da história, em muitos momentos se confunde com a noção de república e 

com a formação do estado. Segundo Leonardo Avritzer (2003), a concepção liberal da demo-

cracia se tornou hegemônica, no entanto, calcada no viés inaugurado por Hans Kelsen que via 

como método para a solução do relativismo moral a existência de um parlamento e formas de 

participação direta. Essa noção foi expandida por Joseph Schumpeter que agregou ao enten-

dimento procedimental a ideia de uma sociedade de massas cuja maioria “o povo” não tinha 

capacidade de governar. A democracia se reduz para Schumpeter “a um arranjo institucional 

para se chegar a decisões políticas e administrativas” (1942, p.300).  

Esse regime teria ainda como pilar a especialização burocrática justificada na cres-

cente complexidade técnico-administrativa dos problemas com os quais se deparariam os go-
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vernos modernos e contemporâneos. De acordo com Avritzer, Norberto Bobbio radicaliza 

esse argumento ao igualar a adesão do cidadão comum à sociedade de consumo e ao estado de 

bem-estar social a uma entrega voluntária de seus direitos de “controle sobre as atividades 

político e econômicas a burocracias privadas e públicas”. Ideia que seria complementada pela 

concepção dahliana de que, nas grandes democracias, a representação sanava o problema da 

autorização (legitimidade) ao conferir a essa organização uma justificativa racional (AVRIT-

ZER, 2003). 

Ao se colocar nesse debate, Robert Dahl sedimenta a ideia pluralista de democracia, 

ou procedimentalista, na qual o processo em direção à democratização (formação de poliar-

quias) seria definido por dois fatores: a capacidade de inclusão (participação) de grupos polí-

ticos e o nível de liberalização (contestação pública) (grifos meus) presentes em uma socie-

dade. Como explica Fernando Limongi na introdução de Poliarquia, o autor dialogava com a 

sociologia política, especificamente, as teorias de modernização: 

 

A constituição desse objeto de pesquisa – a transição de regimes – foi concomitan-

temente à afirmação da autonomia explicativa de variáveis propriamente políticas. 

Dito de outra maneira, essa literatura foi um dos veículos por meio dos quais a ciên-

cia política liberou-se da teoria da modernização e das suas explicações calcadas no 

processo histórico de transformação das estruturas sociais. Em explicações desse ti-

po, regimes políticos independem da intervenção dos atores políticos e das escolhas 

institucionais que fazem. (Limongi, 2012, apud, DAHL, 2012, p. 12). 

 

Para tanto, Dahl desenvolveu um arcabouço teórico que trouxe para o primeiro plano 

os cálculos estratégicos dos atores políticos como fatores explicativos da transição entre regi-

mes hegemônicos e poliarquias (idem). As poliarquias seriam os arranjos reais das possibili-

dades de combinação permitidas entre os dois conceitos (capacidade de inclusão e liberaliza-

ção), as quais teriam diferentes níveis de aproximação do tipo ideal de democracia definido 

pelo autor.  

A democracia para Dahl consiste em “um sistema político que tenha, como uma de 

suas características, a qualidade de ser inteiramente, ou quase inteiramente responsivo a todos 

os seus cidadãos” (DAHL, 2012, p. 25). Estes devem ser politicamente iguais e terem garanti-

das oportunidades de votar e serem votados e estarem habilitados a: 1) formular preferências; 

2) expressar suas preferências aos seus iguais e ao governo, tanto individualmente quanto de 

forma coletiva; 3) ter suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo 

(idem). Essas três condicionantes deveriam ser garantidas e instrumentalizadas por oito outras, 

dentre as quais estão incluídas a necessidade de se dispor de fontes alternativas de informação 

e liberdade de expressão. 
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1.2A Qualidade da Democracia 

 

Ao criar um parâmetro e romper com o paradigma da modernização, Dahl possibili-

tou o surgimento de uma literatura em Ciência Política que tinha como objetivo alinhavar 

critérios1 que possibilitassem qualificar as democracias em todo mundo, mas principalmente 

parametrizar as renascentes e nascentes democracias que surgiam a partir dos anos 1970, na 

intitulada Terceira Onda de Democratização (Huntington, 1996, apud, PUHLE, 2005, p. 2). 

Uma vez traçado o indicador, proliferaram metodologias de avaliação da transição, 

consolidação e qualidade da democracia. A distinção entre transição e consolidação é turva. A 

primeira está mais restrita ao período de passagem entre regimes claramente autocráticos para 

o democrático (PUHLE, 2005, p.3). Já o termo consolidação indica um processo direcionado 

a uma concretização final, todavia, como alerta Larry Diamond (1999), a democracia deve ser 

vista como um processo dinâmico e mesmo nos países mais democráticos as instituições de-

mocráticas podem ser melhoradas ou aprofundadas.  

Diante dessa questão, e com a finalidade de fugir da obrigação de ter de estabelecer 

um parâmetro comparativo quasi-etnocêntrico de comparação – isto é, eleger entre os diver-

sos países democráticos o exemplo mais democrático –, consolidação foi substituído por qua-

lidade. Ainda que se tivesse determinado indicadores, os termos qualidade e consolidação não 

ensejaram apenas uma única forma de distinção e possibilitaram a multiplicação de interpre-

tações. Consequentemente, as classificações entre as diversas democracias refletem, hoje, as 

várias réguas que foram desenvolvidas ao longo do tempo, muitas vezes dependentes de re-

cortes temporais dos usuários de um e outro conceito.  

Em sentido complementar ao que propusera Robert Dahl, críticos e seguidores apon-

tavam para a necessidade de agregação de outras variáveis a fim de incorporar dimensões da 

democracia que teriam sido negligenciadas. Na mesma proporção que se demandava novos 

parâmetros, foram lançados métodos de classificação que se valeram de pesos e conceituações 

diferentes, expandindo, ou se atendo ao modelo utilizado por Robert Dahl. 

Bolívar Lamounier, em 1987, sugeria a adequação do modelo Dahliano para a análi-

se da redemocratização brasileira (LAMOUNIER, 1987). Esse autor considerava que a o es-

tudo da democracia deveria contemplar a desconcentração estrutural que abrangeria avanços e 

retrocessos relativos à promoção da igualdade, da mobilidade social e assim por diante (LA-

                                                 
1 Variações institucionais são invocadas para explicar o sucesso da democracia. Ainda que desenvolva pouco 

esse tema, é impossível não notar os pontos levantados por Dahl – relações Executivo-Legislativo e sistema 

partidário – acabaram por se constituir nos pólos estruturadores do movimento neo-institucionalista dos anos 80. 

 (Limongi, 2012, apud, DAHL, 2012, p. 20). 
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MOUNIER, 1987), adicionando, dessa forma, mais critérios na conceituação de consolidação 

democrática, mais tarde, qualidade da democracia. 

O trabalho de Guillermo O’Donnell, Democracias delegativas?, de 1994 criou o 

conceito de accountability (responsabilização) horizontal. Segundo esse autor, a ideia de ac-

countability é um pressuposto da noção de representação que enseja a noção de que os repre-

sentados possam fiscalizar os eleitos para atuarem em seu nome, ao menos, com reflexos nos 

resultados eleitorais (accountability vertical). No entanto, a accountability não se encerraria 

na relação entre indivíduos, mas seria extensiva a “uma rede de poderes relativamente autô-

nomos” (O’DONNELL, 1991, p.32), para O’Donnell, o arcabouço institucional burocrático 

no âmbito da Democracia deveria gerar nas instituições capacidade de fiscalizar e responsabi-

lizar seus pares de forma a punir comportamentos inadequados que pudessem danificar o re-

gime democrático (accountability horizontal) (idem).  

Em 1999, Arend Lijphart, com foco na representatividade e nas relações Executivo-

Legislativo e baseado no modelo de Dahl, irá elaborar os conceitos de democracias consensu-

ais (proporcionais e multipartidárias) e majoritárias (desproporcionais e bipartidárias) para 

classificar 36 democracias. A intenção do autor foi desvelar a partir desses dois parâmetros 

como se dá a solução de controvérsias, a consecução de objetivos de estado e governo nesses 

países e quais os modelos de instituições políticas resultantes a partir das duas classificações 

engendradas.  

A distinção entre democracias consensuais e majoritárias pode ser brevemente expli-

cada da seguinte forma: o arranjo majoritário é controlado a partir de maiorias simples em 

razão da conformação das regras eleitorais, representação e formação do executivo, isto é, um 

governo decorrente do sucesso eleitoral de maioria simples (ou a maior das minorias) que, em 

diversas ocasiões, pode não representar o maior número de pessoas dispersas nas diferentes 

divisões partidárias e organizações políticas. Por outro lado, a forma consensual, alternativa-

mente, tenta por meio de seus arranjos institucionais arregimentar em suas decisões o maior 

número de pessoas que “considera a exigência de uma maioria como requisito mínimo: em 

vez de se satisfazer com mínimas maiorias, ele busca ampliar o tamanho das mesmas” (LIJ-

PHART, 1999, p.18). 

Arend Lijphart obteve conclusões positivas em relação à forma de democracia con-

sensual, estas igualavam os resultados das democracias majoritárias nos campos da adminis-

tração macroeconômica e controle da violência, afastando o senso comum que, segundo o 

autor, pressupunha maior agilidade e efetividade de arranjos majoritários. As democracias 

consensuais obtiveram, ainda, melhores resultados quanto à qualidade e representatividade 
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democráticas (LIJPHART, 1999, p.18). Todavia, os índices construídos por Lijphart para dis-

tinguir as duas dimensões foram restritos aos dados disponíveis e que permitiam a compara-

ção dos arranjos institucionais referentes à eleição e formação do executivo e legislativo, das 

relações entre essas instâncias, a existência de bancos centrais dependentes ou independentes, 

rigidez constitucional, corte constitucional revisora.  

Segundo Leonardo Morlino, distinções, como as elaboradas por Lijphart, O’Donnel e 

Lamounier, tentam transcrever para indicadores práticos as diversas abordagens teóricas acer-

ca da democracia com a finalidade de criar análises e avaliações cientificamente rigorosas que 

conseguissem superar a fachada formal das Democracias contemporâneas e melhorar a quali-

dade desses regimes (MORLINO, 2009, p.1). Morlino aponta para a variação da democracia 

em três esferas advindas do conceito de qualidade delimitado com base nas áreas de indústria 

e marketing que descrevem: 

 

1.  A qualidade é definida a partir de aspectos procedimentais vinculadas à fabricação de 

um produto: um produto de qualidade é o resultado de um processo exato, controlado 

levado a cabo em concordância com métodos e tempos recorrentes; 

2. A qualidade consiste nas características estruturais de um produto, seja design, mate-

rial, seu funcionamento ou outras características que disponha. Nesse caso, percebe-se 

a ênfase sobre o conteúdo; 

3. A qualidade de um produto é indiretamente derivada da satisfação que o cliente ex-

pressa, a partir da contínua solicitação do mesmo produto, independentemente de co-

mo é produzido, de quais sejam seus verdadeiros conteúdos ou de como é adquirido. 

Aqui, a ênfase recai sobre os resultados. (idem). 

 

Coincidentemente, Bobbio já alertava, quando da elaboração do Dicionário de Políti-

ca, sobre a necessidade de distinção entre procedimentos e conteúdo e para o fato de que as 

tentativas de classificação de regimes democráticos eram díspares em razão de confundirem 

entre seus parâmetros esses dois aspectos (BOBBIO, MATTEUCI, PASQUINO, 1997). Nes-

se sentido, as distinções propostas teriam variações decorrentes do viés teórico ideológico de 

cada autor.  

Morlino tentou sumarizar um critério, para tanto, utilizou a tripartição da qualidade 

descrita acima a fim de definir o que poderia se classificar como uma “boa democracia”. Des-

sa forma, um sistema dessa natureza deveria: I. Conceder satisfação às demandas de seus ci-

dadãos e obter legitimidade (resultados); II. Ser um sistema no qual cidadãos, associações e 

comunidades que o compõem gozem, ao menos, de um nível moderado de liberdade e igual-

dade (conteúdo); III. Em uma boa democracia, os cidadãos devem ser autônomos para fiscali-

zar e avaliar como o governo, respeitando o Estado de Direito, trabalha no sentido de prover 

liberdade e igualdade (procedimentos) (ibidem). 
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De certa forma, essas três dimensões foram conceituadas de maneira distinta em ou-

tras abordagens. Guillermo O’Donnell discorrerá sobre o componente liberal (a esfera dos 

direitos básicos do indivíduo), o componente republicano (o cumprimento dos deveres públi-

cos, sujeição à lei e devoção ao interesse público), o componente democrático (o princípio 

monista majoritário da democracia) e o Estado de base territorial (O’DONNELL, 1998, p.29-

35). Marc Bühlman, Wolfgang Merkel, Bernhard Wessels e Lisa Müller as subdividiram em 

princípios fundamentais e determinantes básicos da democracia como igualdade, liberdade e 

controle (BÜHLMAN et al. 2008). 

Bühlman et al. agregaram as classificações existentes em três categorias que tomam 

por base o famoso discurso de Abraham Lincoln em 1863, em Gettysburg-Pensilvânia, nos 

Estados Unidos da América (EUA). Essa classificação utiliza a fala de Lincoln: “que esses 

homens não tenham morrido em vão, que esta Nação, sob Deus, tenha um novo renascimento 

da liberdade, e que o governo do povo, pelo povo e para o povo jamais desapareça da face 

da terra.”2 para dividir as democracias entre Elitista, Participativa e Social que variariam res-

pectivamente entre tipificações Minimalista, Mediana e Maximalista (BÜHLMAN et al. 2008, 

p.4), conforme o quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Três tipos de Democracia 

Tipo Elitista Participativa Social 

 

Conceito de Democracia 

 

 

Minimalista 

 

Mediana 

 

Maximalista 

Lincoln 

 

Governo do Povo Governo do Povo e pelo 

Povo 

 

Governo do Povo, pelo 

Povo e para o Povo 

Principal Objetivo Governança efetiva Intensa e qualificada 

participação e representa-

ção 

Melhor representação/ 

alta participação e Justiça 

Social 

(BÜHLMAN et al. 2008, p.4) 

 

Em movimento contrário ao que destacou Limongi em referência a Dahl, resultante, 

como alertou Morlino acima, das diferentes correntes normativas da ciência política que tra-

tam a Democracia, o campo da consolidação/qualidade da democracia foi incorporando análi-

ses mais abrangentes e agregando novos fatores. De um ponto de vista maximalista, Bühlman 

et al. adotaram a noção de embedded democracy3 que define a Democracia como o resultado 

                                                 
2 Na falta de traduções oficiais, não facilmente disponíveis, fiz as traduções do inglês para o português e do es-

panhol para o português dos excertos citados nesse projeto.  

3 A tradução do termo resultou demasiado confusa para a inclusão. A ilustração permite visualizar uma explana-

ção mais clara para a palavra embedded, trata-se da organização em conjuntos nos quais se pode ver as diversas 

camadas que retratam pertencimento e interseções ilustrando interdependência. 
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da interdependência e independência de regimes parciais (A. direitos políticos e participação; 

B. direitos Civis, C. accountability horizontal; D. poder efetivo de governo) condicionados 

internamente pelas dinâmicas entre os regimes e externamente envolvida por esferas habili-

tantes da democracia que a protegem de choques externos e internos (BÜHLMAN et al., 

2008, p.15). A figura abaixo, elaborada pelos autores, é ilustrativa dessa vertente: 

 

Figura 1: A Democracia em camadas 

 

(Fonte: BÜHLMAN et al., 2008, p.15) 

 

Chama atenção nessa classificação mais extensiva o tratamento do termo external 

embeddedness. Os autores destacam que esta condicionante sofre grande influência de dois 

principais fatores: a integração internacional; e a transformação da sociedade civil (esfera 

pública) a partir da crescente comercialização da mídia e da midiatização da política (grifo 

meu). Segundo Bühlman et al., dois fatores capazes de influenciar na qualidade da democra-

cia.  

Ao analisar os modelos, percebe-se que a mídia foi angariando espaço nas teorias re-

lativas à qualidade da democracia. Ainda que o recorte teórico da qualidade da democracia 

tivesse foco expresso nos fatores políticos, a comunicação não foi ignorada recebendo papel 

crescente. A incorporação recente da mídia como fonte de influência à opinião pública talvez 

indique uma reação ao aumento da produção científica acerca dos meios de comunicação e 

seu papel na democracia e a consciência ao que Luis Felipe Miguel havia alertado: o fato de 

que esses não figuravam nas teorias interpretativas da democracia (2000, p.51). Ao estarem 

presentes como pré-requisitos no esquema explicativo sobre a qualidade da democracia, 

abriu-se a possibilidade de uma abordagem interdisciplinar que considere a influência da mí-

dia e a consolidação/qualidade da democracia.  
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1.3 Mídia, política e democracia  

 

Segundo Luis Felipe Miguel, são abundantes os estudos que abordam o impacto da 

mídia na política, todavia, com escopo reduzido às investigações de caso ou denúncias de 

interferência ilegítima. Para esse autor, o entendimento da centralidade da mídia na teoria 

democrática passa pela compreensão desta instituição como meio em que os diversos discur-

sos políticos são veiculados – onde se dá, por vezes, o debate entre correntes adversárias – e 

pelo entendimento de que os veículos de comunicação estão inseridos em uma realidade soci-

al que contribuem para construir e modificar (idem, p.65-67). Na democracia de massa ou de 

massas, esses dois últimos aspectos adquirem maior magnitude, pois, suas instâncias repre-

sentativas não podem prescindir da comunicação e seus veículos na relação com seus repre-

sentados, ainda que reduzida a períodos eleitorais ou procedimentos meramente formais.  

No caso brasileiro, Bolívar Lamounier concluiu que o sistema político brasileiro es-

tava organizado de forma diárquica em razão das mobilizações sociais crescentes e a forma 

como o Estado brasileiro foi construído e se apresentava no momento de transição. No polo 

autoritário se aglomeravam a burocracia, os interesses econômicos públicos e semi-públicos e 

os militares, em lado oposto, o Congresso, os partidos políticos, a imprensa (grifo meu), as 

universidades, as igrejas e os sindicatos (LAMOUNIER, 1987).   

Para O’Donnel, a accountability vertical somente se concretizaria mediante liberdade 

de opinião, de associação  e da existência de variadas fontes de informação e uma mídia razo-

avelmente livre.  

A noção de accountability social de Catalina Smulovitz e Enrique Peruzotti (2006) 

combina a accountability horizontal e vertical e depende efetivamente da liberdade de expres-

são e acesso a fontes de informações alternativas para que os cidadãos e movimentos da soci-

edade civil possam pressionar e externar suas preferências fora dos períodos eleitorais e cap-

turar a atuação de agentes públicos. Como explica Lauth, ao debater o conflito entre as di-

mensões do controle e da igualdade, “Com a finalidade de evitar uma forma de democracia 

elitista nesta dimensão, se requer um alto nível de transparência nos processos políticos e co-

operação por parte dos cidadãos através de informação e comunicação.” (LAUTH, 2013, p. 

126). 

Como podemos perceber nos modelos de análise da qualidade/consolidação da de-

mocracia, a mídia, ainda que não diretamente, esteve presente e foi ganhando espaço à medida 

que se expandia esse campo de estudo. A cada nova distinção, um novo indicador, mas, do 

ponto de vista do objetivo desse trabalho – identificar efeitos de mídia sobre a adesão, por 

conseguinte, consolidação/qualidade da democracia –, a análise dos textos permitiu apontar 
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que as diferenciações dos regimes democráticos carregam intuitiva ou declaradamente a no-

ção do modelo de Robert Dahl de uma poliarquia ou democracia que pressupõe liberdade de 

expressão e, principalmente, fontes alternativas de informação. Quesitos estes indissociáveis 

da ideia de formação de maiorias e opinião pública, como pudemos ver no capítulo anterior. 

Bühlman, Merkel, Wessels e Müller explicitaram de forma mais clara a relação entre 

a qualidade da democracia e a mídia. Do ponto de vista normativo, citando Doris Graber, a 

imprensa deveria servir a quatro funções básicas na democracia:  

a) Servir como fórum de debate de ideias diversas, frequentemente, conflitantes; 

b) Dar voz à opinião pública; 

c) Atuar como os olhos e ouvidos dos cidadãos para auditar o cenário político e a 

performance de seus membros; 

d) Atuar como fiscal (watchdog) e expor com veemência delitos, corrupção e abu-

sos de poder efetuados e mantidos intramuros por governos. (2003, Graber 

apud, BÜHLMAN et al., 2008, p.23) 

 

Segundo esses autores, o descolamento entre o normativo e a realidade demonstra 

um temor recorrente de que a imprensa não possa cumprir suas funções e colabora para dimi-

nuir a qualidade do regime democrático. Isso se daria em razão da crescente comercialização 

dos meios de comunicação e informação e da midiatização da política.  

A mudança do tratamento pela mídia de suas audiências como cidadãos para consu-

midores teria aumentado a superficialidade na comunicação de questões complexas e majora-

do o foco em outras de maior apelo e curto prazo. Nessa linha, a cobertura da imprensa seria 

crescentemente personalizada, de curta duração e com ênfase em escândalos.  

Dessa forma, a mídia não estaria cumprindo as funções listadas acima ao não infor-

mar corretamente sobre o cenário político e performance de seus atores (c); e, ao dar voz so-

mente a pessoas que conhecem sua linguagem e demandas (media sawy), estaria restringindo 

o acesso de grupos de interesses diversos prejudicando as funções (a) e (b). Ademais, o posi-

cionamento crítico a políticos em geral estimularia crises políticas de legitimidade e posicio-

namentos cínicos em relação à política (BÜHLMAN et al., 2008, p.23). Conclusões que estão 

em linha com as análises de Joseph N. Capella e Kathleen Hall Jamieson (1997). 

Malena Rehbein Rodrigues reforça a interpretação apresentada por Bühlman et al. 

Segundo Rodrigues, a política não pode mais prescindir da esfera midiática para sua realiza-

ção e, na impossibilidade do encontro, a mídia se torna a mediadora capaz de propiciar o con-

fronto de argumentos e moldar a escolha de estratégia de seus atores (RODRIGUES, 2010, 

p.25-27). Esse cenário tornaria possível efeitos de mídia provocados pelos modos próprios de 

produção e veiculação de notícias e opiniões (newsmaking), pela capacidade de enquadramen-

to (framing), poder de agendamento político (agenda setting). Malena R. Rodrigues propõe 

que as funções delineadas por Doris Graber sejam estendidas levando em conta outros papéis 
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assumidos pela mídia, quais sejam: e) propiciar encontro e conhecimento entre demos e insti-

tuições democrática; f) propiciar a formulação de decisões coletivas; g) legitimação democrá-

tica (idem, p.22-21). 

Essas potencialidades, como ressalta Denis McQuail, não se realizam de forma plena 

e não são de fácil percepção. Ainda há dúvidas sobre as melhores metodologias para captar as 

relações causais das ações citadas na esfera política e pesquisas nessa direação têm captado 

efeitos contraditórios (MCQUAIL, 2010, p.511-514). No entanto, esse autor não deixa de 

ressaltar que tanto framing quanto agenda setting e as possibilidades de aprendizado pela me-

dia (news learning) e persuasão, isto é, efeitos na opinião pública, são dependentes de outros 

fatores relativos ao emissor (imprensa) e receptor (indivíduo), bem como, o contexto que os 

circunda. Segundo McQuail os seguintes fatores afetam as chances de efeitos de mídia sobre a 

opinião e atitudes: 

 A percepção de autoridade, legitimidade e credibilidade da fonte; 

 A Consistência do conteúdo das mensagens da mídia; 

 Vínculo e lealdade em relação às fontes; 

 Motivos para atenção à mídia; 

 Congruência do conteúdo veiculado em relação às opiniões e crenças dos re-

ceptores; 

 Magnitude e qualidade da atenção dedicada à mensagem; 

 Técnica e apelo da mensagem e da sua apresentação; 

 Corroboração de contatos pessoais e do meio ambiente. (MCQUAIL, 2010, 

p.516). 

 

No entanto, são raros os arcabouços teórico-metodológicos capazes de matizar todas 

essas possibilidades. As pesquisas primam por análises de conteúdo e investigação de possí-

veis efeitos na audiência utilizando cortes transversais, longitudinais (ao longo do tempo), 

testes controlados em laboratórios com grupos menores e formato de painéis (semi-

controlados). A comunicação política utiliza esses métodos com vistas a apreender efeitos 

políticos o que a torna ferramenta propícia para a associação entre comunicação e qualidade 

da democracia uma vez que possibilita averiguar questões acerca da legitimidade do regime, 

participação e posicionamentos relativos dos meios de comunicação vis a vis a opinião públi-

ca. 

O desenvolvimento deste instrumental de estudo dos efeitos da cobertura midiática 

não é tão recente. Desde o início do século XX, foi-se aos poucos consolidando o ramo da 

comunicação política com natureza interdisciplinar e diversos outros voltados para o estudo 

da linguagem, transmissão e recepção de mensagens, do fenômeno sociológico da comunica-

ção, da noção de opinião pública, com o avanço da tecnologia, da possibilidade de formação 

de opinião pública e, consequente, influência política. Nesse sentido, vale percorrer no próxi-



23 

 

mo capítulo o desenvolvimento do campo de efeitos de mídia e como a metodologia e objetos 

de pesquisa em comunicação política podem elucidar questões da realidade brasileira atual.  

 



24 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

2.1 Efeitos da mídia: os estudos iniciais 

 

O ramo das ciências sociais que estuda os efeitos de mídia tem seu nascedouro no pe-

ríodo entre-guerras do século XX. Em 1927, Harold Laswell declara ser a propaganda o ter-

ceiro front de uma guerra e, em 1933, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados 

Unidos da América, inicia programas rotineiros de rádio nomeados Fireside Chats (conversas 

ao pé da lareira). 

Naquele momento histórico, a ideia é de que a mensagem transmitida teria efeitos 

imediatos, caso realizada na devida linguagem e modo. A passagem de Harold Laswell sobre 

a propaganda em tempos de guerra é um bom exemplo: “A propaganda é igualmente [ao blo-

queio econômico] uma arma passiva e contributiva cuja função principal é demolir a vontade 

de lutar [do inimigo] por meio da intensificação da depressão, desilusão e da dissensão.” 

(LASWELL, [1927] 2004, p.47).  

No início do século XX, as análises dos efeitos da comunicação de massa apontavam 

para sua capacidade totalizante, isto é, de atingir toda a sociedade e determinar modos, com-

portamentos, atitudes e, principalmente, formar a opinião pública. Posicionamento que não 

refutava o potencial interpretativo do interacionismo simbólico, mas reproduzia temores de 

um cenário político pós-Primeira Guerra Mundial diante da proliferação de partidos de massa 

comunistas, socialistas e trabalhistas. Essa linha de análise, da qual fizeram parte Walter 

Lippman e Harold Lasswell, chamava atenção para a possibilidade de que os mass media fos-

sem utilizados para manipular e de que forças sociais não democráticas se valessem desse 

artifício em detrimento do regime democrático (PETERS; SIMONSON.a, 2004, p.19). 

Nessa perspectiva, que sugeria efeitos imediatos e gerais da mídia em sua audiência, 

o direcionamento inadequado colocava a democracia sob perigo. A partir dessa concepção 

geral, Lasswell tece conclusões importantes que delinearam parte das pesquisas subsequentes 

no campo da comunicação política, as mais importantes, segundo Ilana Politschuk e Aluizio 

Ramos Trinta, podem ser resumidas da seguinte maneira: 

 

 A mídia afeta o público pelos conteúdos que dissemina; 

 Os efeitos produzidos equivalem a reações manifestas do público; 

 Essas reações compreendem: atenção, compreensão, fruição, avaliação, 

ação; 
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 As reações do público dependem de identificações projetivas, anseios e ex-

pectativas, latentes ou não, dos membros que o compõem; 

 Há clara influência do contexto (social, cultural, ideológico) e de predisposi-

ções especiais nas reações manifestas pelo público; 

 Os conteúdos disseminados pela mídia estão inseridos no contexto; 

 Os conteúdos disseminados constituem, portanto, um dos fatores que provo-

cam reações por parte do público; (POLITSCHUK; TRINTA, 2003, p. 89). 
 

Nos anos 1920, o termo mídia de massa aparece no cenário dos estudos de comuni-

cação. Na ciência política, essa perspectiva encontrava paralelos nas teorias de Vilfredo Pare-

to e Gaetano Mosca que, diferentemente do materialismo histórico, preconizava a naturaliza-

ção da divisão estrutural da sociedade entre uma reduzida parcela detentora de poder e o res-

tante da sociedade (elites e não-elites) (ZUCKERMAN, 1977). 

À época, o apregoado potencial manipulador das novas mídias e o engajamento dire-

to de intelectuais no debate entre progressismo e manipulação deram vazão, principalmente 

nas duas décadas seguintes, à formulação da teoria crítica de filósofos, sociólogos e pesquisa-

dores em ciências sociais que apontavam para a mídia como a expressão industrializada e 

padronizada, no campo da comunicação, das divisões de classes da sociedade. A estrutura 

social se manifestava também no âmbito da comunicação de massa e resultava em efeitos 

negativos para amplitude cultural da sociedade e os potenciais criativos do homem (PETERS, 

2003). 

Esses efeitos, também massivos, repeliriam a tomada de consciência das classes não 

detentoras dos meios de produção e majoritárias, bem como sua adesão a princípios éticos 

mais elevados, expressões culturais de mais alto nível e complexidade, em desfavor de um 

humanismo emancipador (POLITSCHUK e TRINTA, 2003) e (PETERS e SIMONSON, 

2004). A mídia que surgia, assim como a propaganda, teria um efeito generalizado nas mas-

sas, todavia, desmobilizador e inebriante nos campos sociais, isto é, determinava princípios 

morais, políticos e estéticos em conformidade ao sistema capitalista industrial e padronizado. 

Seguiram esta vertente, Max Horkheimer e Theodor Adorno, membros da escola de Frankfurt, 

de forte influência hegeliana e marxista, voltada para as pesquisas em sociologia e filosofia 

(PETERS, 2003). 

O período entre guerras foi prolífico nos estudos de comunicação, opinião pública e 

mídia. Nos EUA, esse desenvolvimento teve especial impulso pela recepção de pesquisadores 

como Paul Lazarsfeld, Max Horkheimer, Theodor Adorno – cientistas sociais e filósofos emi-

gré judeus que, assim como Hanna Arendt e outros, fugiam do ambiente cada vez mais hostil 

da Áustria e Alemanha. Lazarsfeld iniciou pesquisas em ciências sociais nos EUA, em primei-

ro momento, vinculado à Universidade de Newark e na Universidade de Princenton (1933-
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1941) com o objetivo de apreender os efeitos da expansão do rádio, posteriormente, se mudou 

para a Universidade de Columbia (1941), onde criou o Bureau of Applied Social Research 

(BASR). 

Nesse centro, Lazarsfeld continuou suas pesquisas em ciências sociais, apesar da 

formação e doutoramento em exatas. Do interesse na investigação da motivação individual e 

modos de construção das decisões, Paul Lazarsfeld, a partir dos ensaios preliminares realiza-

dos no Office of Radio Research (ORR), cunhará o termo de Pesquisa Administrativa (Admi-

nistrative Research) com ênfase em métodos quantitativos e qualitativos capazes de expandir 

o potencial analítico sobre as mídias de massa e seus efeitos (PETERS e SIMONSON, 2004). 

Paul Lazarsfeld foi responsável pela guinada metodológica no campo de pesquisa em ciências 

sociais, em especial da pesquisa em comunicação, ao inserir nessa seara categorias como o 

impacto do contexto social, a predisposição da audiência ou do indivíduo, bem como, o 

nível de exposição para mensurar os efeitos midiáticos.  

Lazarsfeld em trabalho conjunto com Robert Merton, intitulado, Mass Communica-

tion, Popular Taste, and Organized Social Action (1948), identificou problemas nos métodos 

de ciências sociais que, à época, não haviam demonstrado ser capazes de captar de forma ine-

quívoca mudanças de comportamento e atitude em relação à exposição midiática. Segundo 

esses autores, os meios de comunicação de massa são meios de transmissão de ideias: “ideias 

que podem ser evitadas pelo simples descarte, repelidas pela resistência e transformadas pela 

assimilação” (LAZARSFELD e MERTON, [1948] 2004, p.232). Nesse sentido, os efeitos 

automáticos e em grande escala, previstos pela teoria crítica e por Laswell, estariam sujeitos a 

interferências relativas às condições: de exposição, isto é, se e como as ideias chegam ao pú-

blico; de predisposição, resistência em relação ao que é transmitido; de assimilação, capaci-

dade de apreensão. 

Segundo Merton e Larzarsfeld, a influência efetiva dos mass media dependia do con-

texto social – da monopolização das mensagens por esses meios (que implicaria a existência 

de concordância entre os diversos canais); reforço e canalização de comportamentos e atitudes 

em detrimento de remodelação; e da suplementação da mensagem por meio do contato direto 

entre lideranças e organizações próximas ao indivíduo capazes de reforçar a mensagem 

transmitida. Esses dois autores avaliaram que essas condições não estavam presentes na de-

mocracia americana e que a mídia de massa tinha efeitos periféricos na promoção de objetivos 

sociais específicos (idem, p.239-241).  

Essas conclusões inauguraram o paradigma de efeitos mínimos que se confirmou du-

radouro no ramo da pesquisa de comunicação, especificamente de efeitos de mídia. A conclu-
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são alcançada pelos autores era surpreendente para o momento, pois afirmavam que: no curto 

prazo, campanhas midiáticas têm pequenos efeitos sobre as atitudes e intenções dos indiví-

duos, resultados que seriam aprofundados nas pesquisas sobre campanhas eleitorais e seus 

efeitos nos eleitores, conduzidas por Paul Lazarsfeld e outros pesquisadores na década de 

1940. Segundo Larry M. Bartels, os estudos realizados em 1948 pelo grupo de Columbia elu-

cidaram que: 

 

A mensuração cuidadosa dos conteúdos das mídias se revelou pouco útil para a pre-

visão das escolhas dos eleitores, a maioria dos quais parecia basear-se em lealdades 

a marcas[mensagens] com raízes religiosas e de classes sociais reforçadas pelo con-

tato direto com conhecidos que detinham opiniões semelhantes. O pródigo desenho 

de pesquisa (em painéis) revelou boa dose de reforço de predisposições políticas 

pré-existentes e pequena conversão direta [de eleitores]. (BARTELS, 2008, p.3) 

 

 

2.2. Perda de Prestígio 

 

Os resultados obtidos por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet, formali-

zados no livro The People’s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential 

Campaign, foram largamente criticados pelos teóricos vinculados à teoria crítica que os acu-

saram de contribuir para escamotear o verdadeiro resultado dos efeitos de mídia na sociedade. 

As conclusões alcançadas pelo grupo de Columbia marcaram as divisões desse campo de es-

tudo que, de acordo com W. Russel Neuman e Lauren Guggenheim, ficaria dividido entre a 

vertente que pregava a existência de efeitos limitados e a que alegava a ocorrência de efeitos 

significativos (NEUMAN e GUGGENHEIM, 2013, p.7). 

Ainda que duradouros os resultados e impressões obtidos por Paul Lazarsfeld e seus 

colegas no Bureau of Applied Social Research (BARS), Bernard Berelson, em 1959, em arti-

go largamente debatido, diria que a pesquisa em comunicação havia perdido seu vigor e que 

restavam campos de pesquisa sucessores, contudo, de importância marginal e com temáticas 

majoritariamente de outras disciplinas (BERELSON, 2004 [1959], p. 440-445).  

Segundo Elihu Katz, parte dos estudiosos imputavam às conclusões de Lazarsfeld, 

Berelson e Gaudet as razões para a perda de ímpeto da pesquisa em comunicação em geral, 

principalmente, voltada para a aferição de seus efeitos. Katz reporta indevidas essas acusações 

(KATZ, 2001, p.270).  O pessimismo de Berelson foi denunciado por Wilbur Schramm, Da-

vid Riesman e Raymond Bauer já em 1959. Segundo Schramm, Berelson confundia a perma-
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nência dos criadores com a permanência dos métodos. (SCHRAMM; RIESMAN; e BAUER, 

2004 [1959], p. 446-453). 

De acordo com John S. Dryzek (1992) havia outras razões para a perda de protago-

nismo pelo grupo de Lazarsfeld. A fundamentação explicativa com ênfase nos fatores sociais 

– em especial socioeconômicos – para a elucidação do voto, presente no método e resultados 

apresentados pelo BARS, estava muito próximo ao conceito de classe social. Em tempos de 

Guerra-fria, esse era um conceito veementemente repelido pelos liberais da academia e seus 

patrocinadores nos EUA.  

O grupo de Lazarsfeld, em razão do seu apelo a condicionantes sociais, foi preterido 

por outra escola, o Social Research Center (SRC) sediado em Michigan, com foco voltado 

para questões comportamentais e atitudinais (behaviorista) e que tinha como elemento deter-

minante o indivíduo. Segundo Dryzek, quando da realização de pesquisa nacional em 1952 

pelo SRC, as palavras de Angus Campbell já esclareciam de forma clara as variáveis mais 

importantes para esse centro de pesquisa: “ênfase particular é dada às seguintes variáveis: 

lealdade partidária, apelo do candidato, atitudes relacionadas a questões nacionais e internaci-

onais; e pressões pessoais e de grupos.” (CAMPBELL apud DRYZEK, 1992, p. 689).  

Os pesquisadores do núcleo de Michigan obtiveram um ponto em comum com as 

pesquisas do BASR. Confirmaram a incompetência de grande parte dos eleitores relativa aos 

conhecimentos sobre política. Identificaram, ainda, que esse tipo de habilidade não é unifor-

memente distribuída; que, à parte de uma estreita porção da sociedade (elite intelectual), os 

indivíduos têm parco domínio de questões políticas e há um decaimento constante de infor-

mação política que uma pessoa detém à medida que se percorre os estratos sociais separados a 

partir do critério de formação educacional. Segundo John S. Dryzek, a incompetência estava 

agora fundamentada em uma questão psicossocial e não em motivação social ou de classe 

(DRYZEK, 1992).  

Integrante do grupo de Michigan, Philip Converse (1964) explica que a sofisticação 

intelectual afeta diretamente a natureza dos sistemas de crenças e torna mais ou menos efeti-

vos os constrangimentos ideológicos, psicológicos, lógicos e sociais que operam sobre os cre-

dos políticos. Estes teriam um decaimento em sua rigidez à medida que se descende da elite 

intelectual para os grupos menos esclarecidos. Apesar de não explicitarem de forma direta a 

influência da mídia nas decisões de eleitores, essas conclusões abriam espaço para a possibili-

dade de efeitos que poderiam advir de envolvimentos individuais cotidianos ou conhecimento 

relativo das questões públicas mais candentes em momentos específicos. 
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Essa noção fica explícita em artigo de 1962, elaborado por Philip Converse e impor-

tante para a construção de índices de atenção ou predisposição política, intitulado Information 

Flow and the Stability of Partisan Attitudes. A explicação básica para o consumo de informa-

ções políticas pelo eleitor estadunidense (largamente dividido entre dois partidos) é a limita-

ção por dois fatores principais: “1) pelo volume da oferta informal e formal de comunicação 

política na sociedade; e 2) uma vez que algum fluxo de comunicação política exista, pela mo-

tivação do eleitor em atender à essa oferta.” (CONVERSE, 1962, p. 586).  

As variações em relação ao posicionamento eleitoral poderiam ser explicadas, por 

conseguinte, levando-se em conta os dois limites propostos no parágrafo acima e o nível de 

sofisticação intelectual do eleitor. Philip Converse, constatou que as variações de resultados 

entre eleições presidenciais estadunidenses (de alto apelo midiático) e parlamentares (de me-

nor divulgação) correspondiam à ativação de parte menos instruída do eleitorado – portanto 

de menor rigidez em seus constrangimentos ideológicos – à participação nas primeiras e au-

sência nas últimas. A porção menos instruída seria influenciável em maior proporção pelo 

sentido geral dos fluxos informacionais do momento (idem, 1962). 

 

 

2.3 A volta dos efeitos midiáticos 

 

Apesar da distinção entre os membros do BARS e o SRC, estudos como o do pará-

grafo acima abrem espaço para a retomada da mídia como variável política. Converse cita, já 

em 1962, o maior alcance do noticiário político falado (rádio e televisão) que aumentava a 

capacidade de atingir eleitores não motivados ao consumo desse tipo de informação por meio 

impresso (idem, p. 591). 

 Na mesma década, foram dados passos importantes para a pesquisa de efeitos de 

mídia que fortaleceram o trabalho nesse âmbito e iam de encontro às conclusões obtidas em 

anos anteriores pelo grupo de Columbia. Em 1968, durante eleição presidencial nos EUA, 

Maxwell McCombs e Donald Shaw lançaram estudo com a finalidade de testar a hipótese de 

que a mídia de massa determinaria a pauta de questões a serem debatidas em um período elei-

toral dando proeminência a temas e assuntos específicos entre os eleitores (McCOMBS e 

REYNOLD, 2009, p.2).  

A pesquisa de McCombs e Shaw (publicada em 1972) encontrou alto grau de corres-

pondência entre a lista de temas prioritários dos eleitores e dos veículos de comunicação, ob-

tidos a partir de surveys com os indivíduos e da análise de conteúdo de mídias selecionadas 
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(inclusive de duas redes de televisão). O trabalho identificou que os meios de comunicação 

tinham capacidade de agendamento, nomeada em inglês de agenda setting. Essa conclusão 

fomentou novo interesse sobre o campo da comunicação política, pois, diferentemente do que 

Robert Merton e Paul Lazarsfeld concluíram, a mídia de massa demonstrava ter efeitos impor-

tantes e não desprezíveis, no entanto, não atuava determinando como os indivíduos deveriam 

pensar, mas sim definindo sobre o que pensar. 

A literatura em efeitos de mídia nos anos 1980 explorou a possibilidade da ocorrên-

cia de outros tipos de efeitos de mídia. Shanto Iyengar e Donald Kinder (1987) confirmaram a 

incidência do efeito de agendamento e discutiram uma nova modalidade. Baseados em pes-

quisas do ramo da psicologia, esses autores a partir de estudos e experimentos identificaram 

casos em que a fim de entender a realidade política as pessoas aplicavam pistas/atalhos (um 

assunto/problema específico) vinculando-os a atores políticos ou políticas públicas, esse fe-

nômeno foi denominado priming. 

Com inspiração na linguística e na psicologia, também nos anos 1980, Iyengar e ou-

tros autores identificaram que, para além da capacidade de fornecer pistas ou determinar a 

agenda, os meios de comunicação tinham potencial para imprimir entre seus usuários um de-

terminado enquadramento. O termo em inglês é framing e envolve duas atitudes distintas, a 

primeira é seleção e a segunda é a ênfase. As duas operariam juntas para determinar: os mo-

dos de como um problema é definido com vieses particulares aplicados à sua descrição; as 

relações causais implicadas; as avaliações morais e/ou tratamentos recomendados (ENTMAN, 

1993, p.52). Exemplo de enquadramento, novamente como um exercício imaginativo, pode 

ser o tratamento de um protesto de rua e das reivindicações de protestantes como legítimos 

ou, de forma oposta, como ilegítimos e fontes de distúrbios ou impedimento do direito de ir e 

vir das pessoas. 

Priming poderia ser interpretado como uma variação temporal do agenda-setting e 

teria como diferenciação a ênfase na aplicação pela audiência de esquemas interpretativos 

difundidos nos meios de comunicação. Essas guias seriam decorrentes da atividade jornalísti-

cas e de como os indivíduos usam informação e recursos de representação para formar suas 

considerações. (SCHEUFELE e TEWKSBURY, 2007, p.11-12). Priming, como ressalta Ros-

kos-Ewoldsen et al., teria duração menor que o framing, no entanto há pesquisas que reforçam 

a possibilidade de que a reincidência e repetição de um enquadramento particular fariam per-

durar atitudes e comportamentos específicos (TEWKSBURY e SCHEUFLE, 2009) (ROS-

KOS-EWOLDSENe CARPENTIER, 2009). 
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Com essas metodologias, muitas advindas de pesquisas multidisciplinares (psicolo-

gia, sociologia e ciência política) anteriores, ressurge a possibilidade da ocorrência de efeitos 

significativos. A ênfase em uma potencial influência midiática expressiva dará vazão a um 

movimento crítico que não desmerecia o potencial dos meios de comunicação de massa, mas 

chamava atenção para o fato de que esses efeitos não tinham repercussões diretas e eram re-

processados individualmente, nos diversos grupos sociais, que imprimiam muitas vezes signi-

ficados próprios às mensagens transmitidas. Esse movimento foi denominado por Denis 

McQuail: “negotiated media influence” pois indicava processo de negociação contínua entre a 

mídia e influências pessoais e sociais. Segundo McQuail, essa interpretação guarda aproxima-

ções importantes com as teorias do Cultivo Midiático (cultivation) de George Gerbner (1960) 

ou da Espiral do Silêncio (spiral of silence) de Elisabeth Noelle-Neumann (MCQUAIL, 2010, 

p.459-461). 

 

 

2.4 Entre idas e vindas, algumas conclusões 

 

Desde as conclusões de Paul Lazarsfeld et al., a despeito do renascimento do campo 

de efeitos de mídia significativos, não se considera os indivíduos como uma folha em branco 

onde se imprime mensagens a serem repassadas diretamente ou autômatos a responder a um 

comando. Lazarsfeld, Walter Lippman e sucessores tinham evidências de que o impacto dos 

mass media estaria sujeito a níveis de exposição e às orientações da audiência. Mais recente-

mente, John Zaller (1992), Claes de Vreese e  Hajo G. Boomgarden (2006), Pedro Santos 

Mundim (2012) confirmaram a importância de modelos de efeitos condicionados da comuni-

cação política.  

O condicionamento pressupõe que a mensagem será submetida a barreiras, filtros, 

transformadores em decorrência dos condicionamentos prévios do indivíduo que poderiam 

atuar em concordância ao nível de sofisticação política; filiação/atuação partidária; concep-

ções de mundo e sobre o papel da mídia; e os usos e gratificações que cada um atribui aos 

diferentes meios de comunicação e seus efeitos. As mensagens ainda seriam potencialmente 

alteradas quando da sua transmissão em razão dos diferentes níveis de atenção e estratégias de 

processamento de informação de cada pessoa. (McLEOD et al., 2009, p.238-240),  

Ainda segundo McLeod et al., a comunicação política também leva em consideração 

os efeitos políticos sistêmicos obtidos: pela agregação dos efeitos individuais com repercus-

sões no sistema político-econômico, como por exemplo, a desmobilização comunitária ou 
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eleitoral e reflexos dessas condutas em leis e instituições; e/ou pela consideração de câmbios 

estruturais (grifos meus) no âmbito das mídias de massa e seus reflexos sobre a audiência, 

como por exemplo, a introdução de novas mídias como a internet (Idem, p.240-242). 

Apesar da divisão teórico-metodológica, é recorrente a aplicação de teorias com es-

copo de análise tanto micro como macro. Exemplo dessa orientação é seguido por John R. 

Zaller em The Nature and Origins of Mass Opinion (1992). O autor articula as conclusões de 

Philip Converse (1962) para construir um modelo que pudesse ao mesmo tempo captar possí-

veis mudanças de opinião a partir da dinâmica de abordagem de um assunto pela mídia. Nessa 

construção, a capacidade de persuasão dos conteúdos variáveis dos meios de comunicação 

depende do que Claes de Vreese e Hajo Boomgaarden (2006) denominaram de predisposição 

política das pessoas e dos níveis de exposição às mensagens.  

A predisposição influencia diretamente a capacidade de recepção ou resistência a 

uma mensagem, enquanto a exposição à mídia capta os diferentes níveis de acesso à veicula-

ção de notícia. Os dois fatores, associados à análise de conteúdo, poderiam indicar como dife-

rentes grupos da sociedade se posicionariam em relação ás questões tanto de curto, médio e 

longo prazo. Esses parâmetros passaram a ser utilizados nas pesquisas em comunicação. Zal-

ler (1992) conseguiu identificar como níveis de atenção política, associado às predisposições 

de cada indivíduo, determinavam a adesão de porções da sociedade a um determinado viés 

midiático. 

O percurso teórico-metodológico que se delineou, apesar de resumido em relação ao 

campo da comunicação política, permite extrair conclusões gerais. A primeira delas é a ideia 

de que a mídia e seu conteúdo não são inertes em relação ao público. A segunda de que o in-

divíduo não se comporta como uma tábula rasa onde a cobertura política inscreve seus conte-

údos, este traz consigo características psicossociais que afetam sua capacidade de recepção e 

entendimento da mensagem. Em terceiro lugar, as duas primeiras conclusões são afetadas 

pelo nível de exposição do indivíduo à mídia. Essas três constatações possibilitam questionar 

se, na realidade atual, a cobertura política tem efeitos sobre os indivíduos que podem ser 

agregados para toda audiência e quais poderiam ser as consequências para a mobilização e 

desmobilização em relação o regime democrático. 

Esse último questionamento, por certo não é novidade. Há muito, desde Walter 

Lipman e Harold Laswell, estava presente nas inquietações desses autores. No entanto, mais 

recentemente, recebeu novo ímpeto com o surgimento de novas mídias e a expansão do aces-

so ao conteúdo televisivo. Na próxima seção, se estuda como essa preocupação foi renovada 
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na década de 1990, os instrumentos utilizados para estudá-la e como habilitou a colaboração 

entre os campos da comunicação política e da teoria democrática. 

 

2.5 Mobilização e mídia malaise 

 

Antes de se adentrar as definições em epígrafe, é necessário posicionar teoricamente 

como se encaixam as pesquisas de opinião pública, desmobilização e mobilização na teoria de 

estudo da democracia.  

Segundo Scott Althaus, parte expressiva dos estudos que se incluíram nos debates 

sobre opinião pública, aí incluídos os pólos mídia malaise e mobilização, traziam implicita-

mente conceitos normativos a respeito do indivíduo ou do funcionamento da democracia 

(ALTHAUS, 2010). Em artigo anterior de 2006, o mesmo autor alertava para o fato de duas 

premissas fundamentais para a pesquisa de opinião pública: 1) esta deveria sondar preferên-

cias populares com respeito às políticas de governo; 2) a compreensão implícita de que a de-

mocracia demanda cidadãos bem informados e competentes politicamente, encaminhavam a 

pesquisa para becos sem saída que não encontravam ressonância empírica nas democracias 

contemporâneas fortemente influenciadas pela teoria democrática liberal.  

Caso seguissem nesse caminho, os métodos aplicados deveriam conseguir determinar 

as razões intervenientes para a definição pelos eleitores em favor de algumas preferências em 

detrimento de outras e responder ao questionamento: o quão competente significa ser compe-

tente suficiente [o indivíduo] para o bom funcionamento da democracia? (KUKLINSK e 

QUIRK apud ALTHAUS, 2006, p. 93). 

Althaus sugere a necessidade da retomada das questões basilares advindas da filoso-

fia política para que se pudesse contemplar nos estudos empíricos de forma explícita os ali-

nhamentos teóricos aos quais se filiam os diversos autores (ALTHAUS, 2010).  

De certa maneira, os estudos sobre mídia malaise e mobilização jogam luz sobre as 

questões levantadas pelo autor. Fugindo do argumento da competência cívica/política e tam-

pouco articulando qualquer rol hierárquico de preferências, essa linha de pesquisa ilumina 

questões importantes acerca da adesão á democracia, com respeito às suas instituições, atores 

e ritos (eleitorais). A partir desses exercícios teórico-metodológicos, tornou-se possível captar 

comportamentos e atitudes em relação ao regime democrático. 

A partir dos anos 1990, com as provocativas conclusões de Robert Putnam em 

Bowling Alone (1995), somadas às observações de Joseph Nye na introdução de Why People 

don’t Trust Government (1998), seguidas pela edição de Critical Citizens (1999), os meios de 
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comunicação, em especial a televisão, adquiriram papel teórico de relevância na investigação 

da queda na participação política e engajamento cívico que assolava os EUA de forma dura-

doura. Visões sistêmicas estavam interessadas não somente nos níveis de interesse político e 

participação, mas o quanto as variações negativas nesses índices afetavam a adesão à demo-

cracia ou ofereciam risco á continuidade desse sistema.  

Joseph Capella e Kathleen Jamieson (1997) ofereceram como fator explicativo a teo-

ria da espiral do cinismo entre políticos e jornalistas que resultava em afastamento do público 

da política e menor participação. Novas abordagens se sucederam, como a elaborada por Pi-

ppa Norris em A Virtuous Circle (2000) com estudos tanto no nível individual quanto no nível 

macro. Esse debate possibilitou a consolidação de dois veios de investigação denominados 

como mobilização (efeitos positivos) e mídia malaise (efeitos negativos). 

Nesse âmbito, engajamento cívico, socialização e participação cívica se confundem 

na teoria sobre comunicação política e, geralmente, (NORRIS, 2000) (SHAH, 1998) estão 

englobados no conceito de mobilização. Os três conceitos estão relacionados à ideia de capital 

social elaborado por Robert Putnam (1993) que identificou entre diversas municipalidades na 

Itália diferentes níveis de comprometimento dos indivíduos com suas respectivas redes soci-

ais, normas e de confiança interpessoal que resultavam em formas e intensidade variadas de 

participação em âmbito civil, bem como política. 

Por vezes, constrangidas pelo alcance dos dados existentes, as pesquisas que tratam 

de mobilização a definem como capacidade de uma instituição ou organização de engajar os 

indivíduos em atividades políticas que podem ser capturadas pela associação destes a movi-

mentos, organizações, associações e ritos diversos, mais restritamente: filiação em um partido, 

adesão a um protesto, comparecimento eleitoral.  

O seu oposto direto seria desmobilização, mais especificamente, afastamento das 

vinculações partidárias, não participação em atividades político-eleitorais e desengajamento 

social. Essas preocupações não são recentes, Michael Robinson foi precursor ao vincular o 

afastamento e desconfiança nos atores políticos à cobertura midiática (ROBINSON [1976] 

apud DE VREESE, 2005) à qual nomeou video malaise. O fez um ano depois da publicação 

pela Trilateral Comission (1975) onde Samuel Huntington4 faz duras críticas ao papel dos 

meios de comunicação. Período no qual os estudos da comunicação política eram majoritari-

amente dominados pelas conclusões de Paul Lazarsfeld, mas se confrontavam ao mesmo tem-

                                                 
4 Para Samuel Huntington a mídia exercia influência deslegitimadora das autoridades e sobre a política, 

geralmente com viés oposicionista em relação aos governos incumbentes,  se portava como um quarto poder na 

democracia,. (HUNTINGTON.b, 1975). 
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po com a expansão em larga escala das redes de televisão nacionais e locais e da programação 

ofertada. 

A literatura sobre desmobilização ganhou mais adeptos nos anos 1990, quando o de-

bate acerca da desconfiança do eleitorado americano no governo e suas instituições soava 

alarmante para alguns autores. As ideias associadas ao conceito de malaise colocavam em 

questão não somente problemas de desempenho governamental, mas a possibilidade, ainda 

que extrema, de reversões autoritárias, da diminuição da legitimidade nas democracias conso-

lidadas e de estagnação nos processos de transição e consolidação da democracia nos países 

da terceira onda democrática (NORRIS, 1999).  

Nos anos 1990, Robert Putnam e outros reavivaram esse debate. A televisão e a in-

ternet renovaram velhas preocupações com respeito à influência desses meios sobre a organi-

zação social e política. Se antes, o temor era de manipulação e deterioração dos valores e 

comportamentos, nos anos 1990 em diante, parte da literatura será dedicada à possibilidade de 

erosão do engajamento cívico, socialização e participação política como reflexos da mudança 

estrutural gerada pelo crescimento do acesso às programações ininterruptas das redes de tele-

visão. Essa preocupação foi sumarizada em artigo escrito por Putnam em 1995, de título 

“Bowling Alone”, em que o sociólogo classificou a televisão como um dos instrumentos de 

efeito deletério sobre o capital social. 

A percepção sobre a influência desse novo meio não era descabida. Como demonstra 

Markus Prior em The Post Broadcast Democracy, a comunicação por meio televisivo recebeu 

adesão massiva por parte da população, principalmente nos EUA onde se produziu grande 

volume de análise sobre esse veículo.  Prior dará ênfase aos novos arranjos da indústria de 

comunicação que, além das grandes redes abertas, já nos anos 1960, passou a conviver com a 

distribuição via cabo, modalidade que, ao final dos anos 1990, atingira cerca de 90% dos lares 

estadunidenses. Como se vê no gráfico abaixo, o crescimento da adesão à TV a permitiu atin-

gir nos EUA quase100% dos lares antes dos anos 2000. 
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Gráfico 1: O ambiente midiático (The Media Environment) 1920-2005 

 

Fonte: PRIOR, 2007, p.13 

 

O gráfico acima expõe câmbio estrutural que reforça a noção de que os meios de co-

municação têm grande potencial de influência, principalmente a televisão. Na Europa, apesar 

das peculiaridades e regulações nacionais, a expansão da TV não foi tão distinta como de-

monstra Pippa Norris. Segundo essa autora, o número de canais comerciais na Europa saltou 

de cerca de 5 em 1980 para 54 em 1997 (NORRIS, 2000, p. 92).  

Nos anos 1980 e 1990, os renovados temores reproduziam de certa maneira as pala-

vras de Samuel Huntington à comissão trilateral (1975), mas, poderíamos dizer, sobre um 

barulho muito mais intenso da televisão no cômodo ao lado.  De acordo com Pippa Norris, no 

livro A Virtuous Circle (2000), era majoritária a impressão de que as mídias de massa, em 

especial a TV, assim como já tinha sido indicado por Huntingnton, imprimiam influências 

negativas sobre a participação cívica dos cidadãos. A autora identifica duas premissas básicas 

dessa vertente de interpretação: 1) a comunicação política tem impacto significativo no enga-

jamento cívico; e 2) a de que esse impacto é negativo. 

A teoria da espiral do cinismo talvez seja o mais expressivo exemplo dessa vertente. 

Joseph Capella e Kathleen Jamieson desenvolveram a ideia de que a maior presença de cober-

tura política com ênfase em termos que remetem à competição, guerra ou luta entre os atores 

– nomeada cobertura estratégica – associada ao foco nos indivíduos em detrimento dos temas 

e assuntos em debate – construía enquadramentos que direcionavam a audiência para repro-

duzir um comportamento cínico em relação aos políticos e instituições.  

Cinismo, nesse caso, estava associado à consideração de que políticos têm como ob-

jetivo angariar mais votos e aumentar sua capacidade de influência com fins não altruísticos. 

Diferentemente do cético que duvida das conclusões, da validade de métodos ou dados obti-

dos por um indivíduo, o cínico desconfia das razões e vê como motivação principal para a 

ação interesses particulares não declarados. Nesse ambiente as expectativas dos agentes (jor-
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nalistas, políticos e público) se voltariam para a esperança de um comportamento cínico entre 

as partes: seja na negociação entre fonte (autoridade política) e jornalistas; e no tratamento 

entre políticos, jornalistas e na recepção pelo público (CAPELLA; JAMIESON, 1997). 

Luis Felipe Miguel identifica outras duas hipóteses recorrentes na literatura que vin-

cula o declínio da confiança da opinião pública na política aos meios de comunicação de mas-

sa. Uma centrada no fim das ilusões do público em relação aos políticos como resultado da 

tomada de consciência por meio das informações divulgadas na mídia; outra fundamentada 

em uma suposta melhora da percepção popular de que a qualidade da elite política decaiu em 

razão da adaptação dos atores políticos às atitudes e comportamentos impostos pela relação 

com jornalistas e resultantes da prática de produção de notícias. Nessa última perspectiva, 

tanto antes como no presente, o público seria habilitado a avaliar a classe política de forma 

acertada. (MIGUEL, 2008).  

Dentro desses esquemas argumentativos os meios de comunicação são entendidos 

como organizações capazes de influenciar o público de forma direta, ainda que sujeitos a nu-

ances de recepção individual e contextual. Miguel organiza de forma esquemática estas três 

narrativas, a espiral do cinismo, o despertar do espírito crítico e a decadência das elites: 

 

 Quadro 2:Mídia nas narrativas sobre o declínio da confiança na classe polítcia 

Tipo de narrativa A influência da mídia se 

dá primordialmente... 

Essa influência toma a 

forma de... 

Os jornalistas são.... 

Espiral do Cinismo 
Tanto sobre o público 

quanto sobre os políticos 
Disseminação de valores Profissionais “bitolados” 

Despertar do espírito 

crítico 
Sobre o público Difusão de informação 

Provedores de informa-

ção 

Decadência das elites Sobre os políticos 
Indução à transformação 

de comportamento 

Conturbadores do jogo 

político 

(Idem, p. 267) 

 

Há outra linha de caráter estrutural e mais recente com foco de análise voltado para a 

expansão, penetração e fragmentação da audiência, em especial da televisão, que considera 

também as preferências de consumo do público de cada meio de comunicação. Exemplo deste 

ramo de pesquisa foi elaborado por Markus Prior em Post Broadcast Democracy (2005) onde 

se avaliou os resultados do aumento das opções de canais com o advento das TVs a cabo ou 

de meios como a internet em contraponto com o período no qual as alternativas para os teles-

pectadores estavam restritas às grandes redes nacionais de televisão. Markus Prior por meio 

de análises estatísticas conclui que há sinais favoráveis tanto em direção à mobilização quanto 

à desmobilização (malaise).  
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Segundo esse autor, nos EUA, as grades de programação fixas das grandes redes de 

TV aberta faziam com que muitos indivíduos dedicassem involuntariamente atenção à cober-

tura política aumentando consequentemente seus conhecimentos sobre o assunto, com efeitos 

positivos nos índices de participação e identificação partidária. As TVs a cabo teriam frag-

mentado o público propiciando especialização da audiência conforme as preferências de cada 

nicho – entretenimento e cobertura política.  

Nos anos 1970 e 1980, quando não existiam ainda os canais exclusivos de notícias, 

as TVs a cabo teriam diminuído, inclusive, o comparecimento eleitoral. Ademais, as opções 

de canais especializados em notícias ou entretenimento favorecem a polarização da audiência 

entre as facções políticas engajadas, no caso dos EUA, com uma identificação simplificada 

entorno dos partidos Democrata (liberal/progressista5) e Republicano (conservador). No caso 

dos chamados “switchers” (indecisos), estes teriam o desengajamento favorecido em um am-

biente de alta capacidade seletiva, grupo cuja maioria tem inclinação moderada ou indepen-

dente.  

Naquele país, estudo de Natalie Jomini Stroud, Niche News (2011), constatou cres-

cente polarização política não somente entre os eleitores, mas entre canais de notícias, jornais 

e programas de rádio. Conforme indicou Prior (2005) para mobilização dos já interessados, de 

acordo com essa autora, a especialização do conteúdo em favor de um ou outro partido nos 

EUA geraria resultados negativos com potencial para: levar à inviabilização de consensos 

acerca de questões importantes; a geração de questionamentos constantes sobre a legitimidade 

dos processos eleitorais e decisões majoritárias; e maior afastamento de neófitos na política, 

moderados e independentes. 

Essas influências negativas foram resumidas na expressão francesa malaise, em pri-

meira instância em linha com a ideia de longo prazo do cultivo midiático de Gerbner e a acu-

sação de Robert Putnam com respeito à televisão, foi atrelada à palavra video-malaise cunha-

da por Michael Robinson, para depois, ser expandida para media-malaise. Malaise se refere 

no francês a um mal-estar ou doença, no campo da comunicação política, apontava para uma 

patologia social capaz de prejudicar o engajamento político e coletivo dos indivíduos, esgar-

çando o tecido social, de acordo com os paradigmas de Putnam, reduzindo o capital social 

positivo que torna funcional as sociedades. 

                                                 
5 Liberal no sentido americano está voltado para posicionamento mais inclusiveo em questões de gênero e sexua-

lidade, intervenção na economia, políticas de bem-estar social ou voltados em favor dos trabalhadores e sindica-

tos (unionised). 
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Essas conclusões pessimistas concorrem com com o veio de pesquisa que percebe de 

forma positiva os possíveis efeitos de mídia em relação à democracia. Segundo Ronald In-

glehart e Pippa Norris (2009) a capacidade de mobilização dos meios de comunicação é parte 

do processo de modernização da sociedade e os conteúdos de mídia, ainda que negativos, con-

tribuem para formar e mobilizar parte dos cidadãos críticos em relação à democracia, mas, 

fortemente vinculados aos valores democráticos (disaffected democrats), em linha com as 

conclusões de Norris (1999 e 2000). Nessa mesma direção já haviam apontado Hans-Dieter 

Klingemann e Dieter Fuchs (1995) que concluem que o papel mais proeminente da mídia co-

mo fiscal (watchdog) em relação aos políticos modificou a relação destes com o eleitorado e 

propiciou maior empoderamento dos eleitores. 

Diante de sinais ambíguos, é importante trazer a teoria para ao confronto com a prá-

tica. No caso dessa dissertação, mostra-se importante a necessidade de se estudar a realidade 

brasileira sob a qual serão aplicados os métodos de análise da comunicação política.  

Na próxima seção, se realiza breve estudo sobre a situação da confiança dos brasilei-

ros nas instituições, coteja-se o sentimento de confiança ou desconfiança com os resultados 

realmente produzidos pelas instituições, e se almeja descrever a existência ou inexistência de 

viés na cobertura política da atual da mídia brasileira. 

 

 

2.6 O caso brasileiro 

 

Em um campo de conclusões tão controversas, é rica a variedade de métodos que 

possibilitam a investigação da realidade brasileira. Das perspectivas elencadas, pode-se adqui-

rir o instrumental necessário para estudar o impacto da mídia em relação à adesão e, por con-

seguinte, qualidade da democracia no Brasil. Contudo, antes de tratar de abordagens metodo-

lógicas específicas, é necessário discutir se há no País sinais que apontem para a importância 

de trabalhos semelhantes aos listados no capítulo anterior que sejam capazes de elucidar po-

tenciais influências da mídia na adesão à democracia.  

Tomando como referência as preocupações que motivaram a elaboração de Why Pe-

ople Don’t Trust Government (1998) e Critical Citizens (1998), em primeira análise a confi-

ança nas instituições no Brasil, desde o início de sua mensuração pela plataforma Latinoba-

rômetro, parece seguir tendência semelhante à apontada por Pippa Norris et al (1998). Como 

se vê, já no ponto de partida em 19956, as instituições brasileiras listadas no survey do Latino-

                                                 
6 Data de início das pesquisas pelo Latinobarômetro sobre a confiança nas instituições. 
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barômetro, com exceção da Igreja e das Forças Armadas, não gozavam de elevada estima 

entre a maioria dos brasileiros pesquisados.  

Para facilitar a visualização das tendências captadas pelo Latinobarômetro, se dividiu 

as quatro categorias (Nenhuma Confiança, Pouca Confiança, Alguma Confiança e Muita Con-

fiança) em apenas duas, uma de viés negativo somando as duas primeiras e outra positiva jun-

tando as duas últimas, o que resultou na dicotomia (Desconfiança/Confiança) (Dados brutos – 

Anexo2). 

 

Gráfico 2: Confiança Desconfiança nas Instituições (Adaptação – Latinobarômetro 1995-2015) 
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Fonte: Latinobarômetro, 2015. 

 

No gráfico acima, optou-se pelas instituições elencadas pelo Latinobarômetro com 

maior presença na pesquisa ao longo dos anos, apesar da descontinuidade da avaliação do 

governo entre 1997-2001. Os números deixam nítido que o Congresso Nacional e os Partidos 

Políticos sustentam de forma estável desde 1995 altas taxas de desconfiança. Nos últimos dois 

anos, os dados apontam para o recrudescimento dessa percepção. Em 2015, os Partidos Políti-

cos gozavam da desconfiança de cerca (87%) dos consultados e o Congresso Nacional de 

aproximadamente (77%). O governo e a polícia se revezavam como terceiros piores avalia-

dos, seguidos de perto pelo poder judiciário, todavia, em 2015, o governo supera o Congresso.  

Confiança e Desconfiança estão espelhadas de forma invertida como se pode apreen-

der nos dados. A Igreja e as Forças Armadas sobressaem como as melhores avaliadas e relati-
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vamente estáveis no período, a primeira variando entre 80-70% da confiança dos entrevista-

dos (1995-74%/2015-71%) e o segundo grupo entre 50-70% (1995-59%/2015-54%).  

A Televisão, único representante dos meios de comunicação presente na pesquisa, 

tem elevação acentuada na confiança que recebe dos entrevistados entre 2004-2006. Em 2010, 

a TV alcança patamar de confiança (61%), próximo do pico de 2006 (62%), mas desde então, 

segue tendência decrescente e tem, em 2015, a desconfiança de 53% dos entrevistados, ainda 

abaixo dos 66% de desconfiança obtidos em 2002. 

Aqui como nos EUA, os números levaram a avaliações acerca de suas razões. No 

âmbito acadêmico é recorrente o reconhecimento da expressiva avaliação negativa do Con-

gresso e dos partidos políticos e sua associação à crise de representatividade (RENNÓ et al., 

2011; MAINWARING, 2006; MOISÉS, 2005). Mainwaring (2006) vincula a crise de repre-

sentação às sucessivas quedas de governo e problemas de governabilidade na América Andi-

na. 

Como ressaltam Klingenmann e Norris (1998) e Moisés (2010), a desconfiança nas 

instituições pode não representar o abandono do sistema, mas estar vinculada a uma postura 

crítica em relação ao desempenho das instituições. Nesse cenário, são muitos os fatores inter-

venientes que podem ocasionar postura crítica em relação às instituições, uma vez que, de-

pendendo do tempo de experiência democrática dos diferentes países, esta pode estar vincula-

da a uma percepção cotidiana da condição econômica particular, coletiva, matizada, ainda, 

por questões sociais e culturais não necessariamente ligadas de forma direta ao trabalho reali-

zado pelos membros do parlamento, executivo e judiciário.  

Ian McAllister (1998) analisou vários aspectos, surpreendentemente, à época, para 24 

países membros da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o desempenho econômico de um país e a situação econômica individual não se mos-

traram fatores explicativos importantes para a postura negativa em relação às instituições se 

comparados à parâmetros de cultura política e às circunstâncias históricas, como por exemplo, 

o tempo de vigência da democracia.  

 

 

2.7 As instituições democráticas e a cobertura política no Brasil 

 

A cobertura política é fator importante em dois âmbitos, contribui segundo Almond e 

Verba (1989, p.14) para a orientação cognitiva, afetiva; e avaliação pelos indivíduos sobre o 

sistema. Com respeito ás circunstâncias históricas, no caso Brasileiro, a mídia é considerada 
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ator político decisivo em diversos momentos de transição seja no período entre 1954-64 (SO-

DRÉ, 2004) ou em eleições após a redemocratização (AZEVEDO e RUBIM, 1998; MIGUEL 

e BIROLI, 2010; MUNDIM, 2014).  

Nos testes realizados por McAllister (1998), o acesso à mídia demonstrou ter papel 

relevante para a desconfiança em relação às instituições e aos atores da democracia. McAllis-

ter utiliza para fins comparativos uma definição de instituições mais restrita que inclui somen-

te o parlamento e a burocracia.  

Cappella e Jamieson (1997) lançaram mão de definição semelhante, restringindo-se 

ainda mais em relação às notícias produzidas sobre campanhas e políticas públicas. Antes de 

analisar os dados, eliminaram fatores que, como alertou Pippa Norris (2000), poderiam indi-

car apenas a imputação de culpa ao mensageiro (blaming the messenger). 

Cappella e Jamieson descartaram o fato de que o cinismo com que os eleitores inter-

pretavam políticos e as instituições poderia advir de: promessas não cumpridas; políticas pú-

blicas fracassadas; performances políticas fracas ou mesmo da manipulação eleitoral de slo-

gans; negativismo ou ataques às instituições vigentes (1997, p.17-25). Estes critérios estão 

relacionados com a noção de responsividade da representação legislativa que, segundo Lúcio 

Rennó (2010), está por sua vez vinculada à ideia de democracia.  

De acordo com Rennó (2010), não existe um sistema de governo democrático com-

pletamente responsivo em razão da real e natural escassez de bens e recursos, além do fato de 

que em sistemas dessa natureza, há competição entre demandas advindas dos diversos grupa-

mentos da sociedade. Segundo esse autor, tomando emprestado a definição de G. Bingham 

Powell Jr., a responsividade é a soma dos resultados de ações concatenadoras que englobam: 

escolhas estruturantes; agregação institucional; e produção de políticas públicas (Idem, p.99).  

No primeiro estágio, o foco de análise são os eleitores, os partidos na esfera eleitoral 

e o quanto os dois trabalham para formatar governos eleitos em relação a preferências racio-

nais. No segundo, a agregação institucional está vinculada à formação de consensos e como as 

diversas formatações de representatividade, proporcionalidade, presidencialismo e parlamen-

tarismo resultam em maior responsividade ou, de forma contrária, em distorções na distribui-

ção justa de poder de influência em relação às escolhas eleitorais dos indivíduos. Por último, o 

quanto a transformação das preferências dos representantes em políticas públicas refletem as 

demandas do eleitorado. 

Para Rennó, essas três dimensões têm sido funcionais no Brasil. Os eleitores de-

monstram capacidade para a agregação de preferências em torno de cursos de ação diferentes 

representados, no caso brasileiro, por grandes coalizões eleitorais, com reflexos, inclusive, 
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sobre as eleições estaduais. Do ponto de vista da agregação institucional, a proporcionalidade 

não tem apresentado entrave à agregação de preferências, tampouco distorções paralisantes na 

geração de políticas públicas. Esse resultado aponta para a existência de disciplina partidária e 

constante negociação entre o Presidente e o parlamento que redundariam em equilíbrio de 

resultados em benefício de parlamentares e o chefe do executivo.  

Lúcio Rennó chama atenção, no entanto, para entraves não negligenciáveis à boa 

responsividade resultantes do exercício do lobby por atores materialmente mais capazes e de 

grandes esquemas de corrupção que têm a capacidade de subverter preferências dos parlamen-

tares e as políticas do executivo (Ibidem). Questões estas relacionadas ao exercício de fiscali-

zação de autoridades e instituições pela imprensa (watchdog). Frente a esse cenário, qual o 

posicionamento da mídia brasileira em relação a essas instituições?  

Breve análise do banco de notícias da Transparência Brasil7 a respeito da cobertura 

jornalística no Brasil sobre políticos e instituições, intitulado Deu no Jornal, que armazenou a 

produção de 73 jornais e 4 revistas semanais, permite identificar a permanência no tempo e 

grande presença do tema corrupção em diários e nas revistas brasileiras. Pesquisa naquele 

banco de dados com a palavra corrupção para o período entre 2004-2012 retornou os seguin-

tes resultados para os veículos selecionados: 

 

Quadro 3: Número de Matérias sobre Corrupção – veículos Selecionados 2004-2012 

Revistas Semanárias Nacionais 4 

Número de Matérias - Corrupção 2004-2012 

Carta Capital 45 

Época 258 

Isto é 196 

Veja 419 

Soma 918 

Média por veículo 218,25 

Média semanal 2,2007 
 

Amostra - Jornais Diários 

Número de Matérias - Corrupção 2004-2012 

Folha de São Paulo 3780 

O Globo 3295 

Correio Braziliense 3190 

Soma 10265 

Média por veículo 3421,67 

Média Diária 3,52 
 

Fonte: Deu no Jornal – www.deunojornal.org.br 

 

Deve-se ressaltar que a média não permite identificar períodos de maior concentra-

ção de matérias sobre corrupção. Se pode inferir que após a descoberta do Mensalão em 2005 

                                                 
7 A Transparência Brasil é uma associação (Organização Não-Governamental) que trabalha na articulação de 

pesquisas e ações em favor de maior transparência nas instituições públicas e ambientes de negócios, fiscaliza-

ção de autoridades e eleições. Organização inspirada e vinculada à congênere internacional Transparency Inter-

national. 
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tenha havido maior número de matérias acerca do tema. Em média, os jornais diários selecio-

nados teriam potencial para incluir matérias sobre corrupção em todas as unidades veiculadas 

ao longo do período e, no tocante às revistas, haveria não menos que duas matérias por sema-

na sobre corrupção. Não foi efetuada a análise de conteúdo das matérias publicadas, mas es-

tudos elaborados no período corroboram a tese de Cappella e Jamieson (1997). 

Nesse sentido apontam Luis Felipe Miguel e Aline de Almeida Coutinho. Segundo 

artigo de 2007 a respeito da cobertura do Mensalão8 nos jornais de maior circulação e alcance 

nacional9. Os autores constataram que esses veículos priorizaram, desde a descoberta do es-

cândalo, a participação individual de parlamentares e membros do governo nas tramoias rela-

tivas ao desvio de recursos para a compra de votos de parlamentares e formação de “caixa 

210”. Resultado semelhante alcançaram Alessandra Aldé e Fábio Vasconcellos (2008) que 

concluíram ter os veículos de informação dado ênfase ao viés dramático do escândalo em de-

trimento de uma cobertura voltada para apontar questões estruturais vinculadas à democracia, 

neste caso, a relação entre o executivo e o legislativo, bem como, o financiamento de campa-

nhas eleitorais. 

Aldé e Vasconcellos identificaram, ainda, a participação mais efetiva das chamadas 

mídias digitais (Blogs, Vlogs, sites de notícias independentes)11. Naquele caso, vinculados a 

coberturas independentes por jornalistas ou outros profissionais cujas revelações tinham re-

percussão entre a classe política e a sociedade (ALDÉ e VASCONCELLOS, 2008). 

Mais recentemente, sediado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos (IESP) da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfe-

ra Pública (LEMEP) tem analisado o viés das manchetes (Manchetômetro) em importantes 

veículos nacionais (Jornal Nacional, O Globo, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo) 

sobre Partidos da Situação e Oposição. Infelizmente, expõe índice de viés somente para a Si-

tuação (considerando os termos Dilma/Governo Federal e PT) calculado a partir da seguinte 

maneira: manchetes favoráveis subtraídas das contrárias divididas pelas neutras (favoráveis-

                                                 
8 Ação penal nº 470 (Mensalão) envolveu parlamentares e membros do governo do Partido dos Trabalhadores 

(PT) na compra de votos de parlamentares em favores das medidas e projetos de lei adotados pelo executivo. 

9 Os jornais considerados como quality papers à época foram a Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo e o 

Globo. (MIGUEL e COUTINHO, 2007, p. 102). 

10 Reserva ilegal de recursos para campanha. 

11 São classificadas como mídias digitais os veículos de comunicação surgidos após a internet e com base exclu-

siva nesta plataforma, por conseguinte, incluem-se entre as não digitais jornais impressos, revistas e TV a despei-

to de a maioria destes meios terem plataformas espelhadas na internet. 
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contrárias/neutras). Nas doze semanas entre 15/11/2015 e 06/02/2016, o viés para situação é 

negativo em todo período para os veículos selecionados e não consta dos resultados para os 

partidos (PT/PSDB/PMDB/PSB) qualquer menção positiva.12 

Outro ponto de relevância teórica e factual trata-se da constatação de Scott Althaus 

sobre o consumo de notícias durante momentos de crise nos Estados Unidos da América. Em 

pesquisa efetuada a respeito do tema no período de 13 meses, cujo mês de setembro de 2001 é 

o ponto mediano, constatou-se elevação significativa no consumo de notícias em decorrência 

do ataque às torres gêmeas em 11 de setembro daquele ano. Contudo, a elevação percebida 

logo após o ocorrido não se manteve nos meses subsequentes com o arrefecimento da deman-

da por notícias. (ALTHAUS, 2006) 

No caso brasileiro, após as passeatas de 2013, o País entrou em ano eleitoral (2014) e 

nos anos seguintes de 2015 e 2016 a disputa pelo governo não cessou e o noticiário político 

das grandes redes alternou entre a instabilidade político-econômica e escândalos de corrupção 

concomitantes. Não há dados ainda disponíveis da análise de conteúdo ou de pesquisa seme-

lhante a efetuado por Scott Althaus em 2006, mas comparando as conclusões desse autor com 

as informações produzidas pelo Manchetômetro, pode-se inferir a permanência de um estado 

de alerta constante desde 2013 para a arena política. 

Frente a esses resultados, quais as análises possíveis por meio da comunicação políti-

ca? Abaixo se sugere método capaz de correlacionar os dados sobre cobertura política e ade-

são à democracia nos últimos dois anos e averiguar se o viés negativo extrapola para a com-

preensão sobre o regime político. 

 

 

 

 

                                                 
12 As unidades de análise da pesquisa do Manchetômetro são as chamadas e manchete da capa do jornal. Mais do 

que simplesmente analisar a manchete, isto é, a notícia principal impressa em letras garrafais, examinamos aqui 

toda a primeira página da publicação.  

O método de estudo empregado é a análise de valência, que é avaliada levando em conta a seguinte pergunta: 

essa manchete ou chamada, e o texto que a acompanha, é positiva, negativa, neutra ou ambivalente para a 

imagem do candidato, partido, pessoa ou governo a qual faz referência. No caso do Jornal Nacional, é medido o 

tempo da notícia e sua valência, seguindo os mesmos critérios especificados acima. 

Cada notícia é analisada por dois codificadores e, havendo discordância, por um terceiro cujo veredicto funciona 

como critério de desempate. Fonte: (MANCHETÔMETRO, 2016). 
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CAPÍTULO 3  

 

 

3.1 O relacionamento entre mídia e democracia 

 

O trabalho efetuado até aqui pode ser entendido como um apanhado histórico da in-

serção da mídia como elemento a ser considerado no funcionamento da democracia, a apre-

sentação de métodos e teorias que tratam dos efeitos dos meios de comunicação e suas conse-

quências políticas e um breve estudo da realidade brasileira levando-se em conta a cobertura 

política no País.  

As teorias, métodos e resultados descritos representam uma pequena fração do âmbi-

to da pesquisa em comunicação política. Essa diversidade já levou Robert Craig a vaticinar 

que a teoria em comunicação como campo autônomo é inexistente (CRAIG apud NEUMAN 

e GUGGENHEIM, 2013 p.4). Em uma investigação baseada na análise de conteúdo de sete 

proeminentes livros textos voltados à comunicação, se encontrou 249 teorias diferentes, das 

quais 22% somente apareciam em mais de uma das obras e 7% estavam incluídas em mais de 

três (ANDERSON apud NEUMAN e GUGGENHEIM, 2103, p.4). 

A multiplicidade de teorias não é necessariamente negativa, pode estar ligada à gran-

de complexidade do objeto, no caso da comunicação, sua transversalidade desde os estudos no 

âmbito da informática, direito de antena até os estudos culturais.  

A comunicação política – interseção de duas áreas bastante complexas – não foge à 

essa diversidade. Exemplos disso são os estudos de Stewart Soroka e Stephen McAdams em 

News, Politics and Negativity (2012), que confirmam, a partir do monitoramento de sinais 

vitais, a hipótese de uma tendência natural entre os indivíduos de valorização e priorização de 

mensagens negativas, e de Markus Prior acerca do interesse político, You’ve ither got it or you 

don’t? The stability of political interest over the life cycle (2010), que conclui, por meio de 

surveys e aplicação de modelos estatísticos, pela estabilidade do interesse político ao longo da 

vida dos indivíduos. Prior sugere, ainda, que a estabilidade se manifesta para alguns a partir 

dos 20 anos de idade.  

Os dois estudos tiveram objetos diferentes, todavia, com conclusões importantes para 

o campo de pesquisa dos efeitos de mídia. O primeiro reforça e naturaliza a noção de negati-

vismo na cobertura jornalística, o segundo identifica tendência constante e definidora da audi-

ência da cobertura política. Um versa sobre o conteúdo o outro sobre um modulador da absor-
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ção da mensagem pelo indivíduo, dois importantes parâmetros na pesquisa em comunicação 

política e democracia.  

A análise de conteúdo e a investigação no nível do comportamento individual são ex-

tensamente aplicados por pesquisadores na investigação de efeitos de mídia (ZALLER, 2011; 

CAPELLA & JAMIESON, 1997; NORRIS, 2000; PRIOR, 2007). De forma geral, intentam 

captar níveis de exposição, interesse político, comportamento e atitudes políticas frente o con-

teúdo midiático, no caso de Markus Prior (2007), se leva em conta também a estrutura organi-

zacional dos meios de comunicação. Para tanto, utilizaram-se de surveys, experimentos con-

trolados em laboratório, painéis e outros métodos a fim de identificar mudanças após a expo-

sição ao conteúdo específico em investigação.  

Do ponto de vista das fontes de dados, estudos sobre efeitos de mídia servem-se de 

bases de dados já existentes, como a National Annemberg Election Survey (NES), pesquisa 

em períodos eleitorais nos EUA, ou produzem seus próprios dados a partir de surveys, painéis 

ou experimentos controlados financiados por instituições de ensino ou entidades privadas. 

Esses dados possuem caráter tanto qualitativo como quantitativo. Sobressai, todavia, na bibli-

ografia citada o manejo quantitativo a partir de instrumentos estatísticos que possibilitam re-

cortes longitudinais e transversais na análise das amostras, paralelismos entre o conteúdo mi-

diático e posicionamentos da opinião pública, análise de fatores e aplicação de regressões a 

fim de identificar relações causais entre consumo de mídia,  comportamento e atitudes da opi-

nião pública.  

No caso da comunicação política, as amostras tendem a priorizar indivíduos com ha-

bilitação para participarem no processo eleitoral. Parte desse viés é explicada pelo grande 

número de pesquisas em comunicação política voltado para o estudo dos efeitos de campa-

nhas eleitorais. 

 

 

3.2 Um modelo como inspiração 

 

No capítulo anterior, constatou-se que a cobertura estratégica da política é recorrente 

nos veículos brasileiros. Segundo a teoria desenvolvida por Joseph Capella e Kathleen Jamie-

son (1997), esse cenário de cobertura midiática permite elaborar a hipótese de que as pessoas 

mais atentas às notícias políticas teriam atitude de maior cinismo em relação à política, aos 

seus atores e instituições. Extrapolando essa hipótese, pode-se questionar quais os efeitos de 

uma cobertura constantemente negativa sobre a adesão do indivíduo a esse regime, principal-
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mente, em períodos de grande turbulência como os vividos no Brasil em 2013. Eventos, como 

visto na introdução, interpretados como resultantes da falência do regime democrático repre-

sentativo brasileiro. 

Pippa Norris et al. em Critical Citizens (1998) testou hipótese semelhante ao questi-

onamento do parágrafo anterior. A suposição de que baixa participação em eleições e baixa 

confiança nas instituições resulta em menor adesão ao regime democrático não se confirmou à 

época. Mas, restou incógnito o fator que estaria a estimular altos níveis de insatisfação com o 

sistema democrático. Para solucionar esse problema, Norris em Virtuous Circle (2000) utili-

zou design de pesquisa que destrinchava a adesão à democracia em parâmetros capazes de 

captar o posicionamento dos indivíduos em relação a esse sistema político comparativamente 

aos índices de atenção política e exposição à mídia. 

Para Norris, os trabalhos que concluem em favor da ocorrência da media-malaise o 

fazem dando ênfase aos seguintes argumentos (sem ordem de prioridade, importância e mui-

tas vezes não cumulativamente): a) uma perspectiva estrutural que enfatiza desenvolvimentos 

institucionais comuns a muitas sociedades, como por exemplo, pressões econômicas que teri-

am deteriorado a qualidade da comunicação e noticiário político em favor da organização fra-

gmentada e de múltiplos canais da televisão em prejuízo de canais públicos; b) outra com ên-

fase em fatores culturais que dá maior importância a eventos históricos específicos ao jorna-

lismo estadunidense, como os casos da Guerra no Vietnam e o escândalo Watergate, e justifi-

cam o surgimento de um posicionamento opositor (adversarial) da imprensa que teria levado 

ao ceticismo em relação a políticos e à política; c) por último, o maior peso à influência das 

campanhas políticas, modificadas pelo marketing político, especialistas (marqueteiros), publi-

citários, pesquisadores de opinião pública que reduziram o contato direto entre cidadãos e 

seus representantes políticos (NORRIS, 2000, p.4). 

Para testar os três argumentos de forma comparada, Pippa Norris (2000) utilizou da-

dos de pesquisa extensa em conteúdo midiático impresso e televisivo realizado na Europa 

sobre a União Européia (Monitoring Euromedia) e os dados de surveys acumulados ao longo 

dos anos no Eurobarometer (Eurobarômetro) e o grande volume de dados gerados pela Natio-

nal Election Survey (NES) sobre eleições, opinião pública e participação política nos EUA. 

Selecionou, ainda, parâmetros que operacionalizassem a investigação de modo a viabilizar o 

esclarecimento das seguintes macrovariáveis constantes no modelo de comunicação política: 
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Figura 2: Comunicação Política – ilustração Pippa Norris (2000) 

 
Fonte: NORRIS, 2000, p. 14, com alterações. 

 

Os modelos de Pippa Norris (2000) encontraram resultados em sentido contrário ao 

apontado pelo conceito de media malaise. Norris identificou correlações positivas entre o 

tempo dedicado à cobertura política e o aprendizado político; relações positivas ou neutras 

com respeito à confiança nas lideranças políticas e instituições governamentais; e, por fim, 

concluiu que a cobertura política, assim como apontara Paul Lazarsfeld, contribuía para ativar 

grupos já interessados em temas políticos, nas palavras da autora: “para ativar o ativismo” 

seja em qualquer meio (internet, impresso ou televisivo). (NORRIS, 2000, p. 183-279) 

A correlação positiva se estendia também para questões mais abstratas como: apoio a 

ideais democráticos, avaliação da performance do regime político e confiança nas instituições. 

No entanto, a autora faz a ressalva de que a simples correlação positiva entre atenção à cober-

tura política e estas últimas variáveis não indicaria uma relação necessária de causalidade, 

esse relacionamento poderia ser efeito de predisposições entre os pesquisados, isto é, poderi-

am ser o resultado do fato de que aqueles que dedicavam tempo ao noticiário político já deti-

nham inclinações favoráveis ao regime e suas instituições. (NORRIS, 2000, p. 246-247) 

Despertou atenção, especificamente no caso estadunidense, a correlação negativa en-

contrada por Pippa Norris (2000) entre tempo dedicado ao entretenimento televisivo com re-

lação ao engajamento político e participação em questões comunitárias. Mas, ressalva a autora 

que, apesar desse resultado, os achados de sua pesquisa isentavam a cobertura política como 

razão causadora da media-malaise. Nesse mesmo sentido apontou a pesquisa de Kenneth 

Newton (1999), que reforçou o caráter mobilizador da atenção à cobertura política e confir-

mou evidências de que quando a atenção é desviada para a programação em geral da televi-

são, incluídos nesse espectro entretenimento, há indícios de efeitos de media-malaise. 
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Markus Prior, em Post Broadcast Democracy (2005), confirma a tendência encon-

trada por Kenneth Newton (1999) e Pippa Norris (2000), contudo, com dois agravantes. Co-

mo visto anteriormente, o acesso a opções de entretenimento demonstrou-se negativamente 

correlacionado com a participação política e conhecimento político, situação que teria piorado 

com o aumento da plêiade de opções ofertadas pela TV à cabo e pela internet. Assim como 

Newton e Norris, Prior confirma o aumento da exposição à cobertura política para os grupos 

já interessados. No caso dos EUA, há indícios de este fator tem aumentado a polarização entre 

eleitores e resultado em menor comparecimento de eleitores moderados e independentes às 

urnas. 

O caso de Pippa Norris em Virtuous Circle (2000) é peculiar e relevante para essa 

pesquisa. Norris esposa no capítulo 11 (Cares Less? Cynical Media, Cynical Public?) consta-

ta que o apoio à democracia tem se mantido alto nos países que pesquisou, no entanto, a insa-

tisfação em relação à performance do regime aumentou (NORRIS, 2000, p.233), conforme já 

se havia constatado em Critical Citizens (1998). 

Para mensurar o desempenho da Democracia em ambas as obras, foi necessário para 

Pippa Norris traçar parâmetros para os quais havia dados já disponíveis e que, ao mesmo tem-

po, abarcassem um rol de elementos/variáveis dependentes mais importantes desse regime 

político. Os números deveriam permitir mensurações estatísticas capazes de clarificar o efeito 

da cobertura política na TV, no rádio, em meio impresso (jornais) e pelos partidos e a adesão 

à Democracia. Com esse objetivo, se expandiu os parâmetros de David Easton entre: o apoio 

pela comunidade política; suporte ao regime (incluindo: princípios, performance e institui-

ções); e apoio aos atores políticos (NORRIS, 2000, p.235).  

De forma esquemática, a organização para operacionalizar esses parâmetros foi de-

terminada da seguinte maneira: 

 

Quadro 4: Dimensões da Democracia x Comunicação Política 

Objetos do apoio político 

Variáveis dependentes 

Tipo de Comunicação Política 

Variáveis Independenes 

 

 Comunidade Política 

- Princípios gerais do Regime 

- Desempenho do Regime 

- Instituições do Regime 

- Atores Políticos 

Atenção ao noticiário televisivo  

 

- Atenção aos Jornais 

 

- Comunicações dos Partidos 

Fonte: NORRIS, 2000, p.236 

 

A autora em questão encontrou surveys capazes de destrinchar cada variável elenca-

da para atenção à mídia em pesquisas disponíveis na Europa. Dados sobre confiança entre 



51 

 

indivíduos relativos a outros nacionais emularam um índice para coesão da comunidade polí-

tica. O apoio a ideias de igualdade e liberdade foi utilizado para mensurar a adesão ao ideal da 

democracia como a melhor forma de governo. O desempenho do regime foi capitado pelos 

níveis de satisfação com a performance da democracia. A confiança nas instituições constava 

com perguntas específicas nas pesquisas a respeito das instituições europeias. Por último, a 

confiança nas lideranças políticas foi retirada de outras investigações que averiguaram senti-

mentos relativos a lideranças importantes na Europa. 

A fim de deixar clara a influência da mídia, Norris (2000), para cada variável depen-

dente, testou a influência de questões estruturais (Educação, Gênero, Idade e Renda), bem 

como atitudinais (Interesse Político e Posicionamento Ideológico –esquerda/direita). Os indi-

cadores com capacidade de predição em relação à malaise foram calculados a partir de regres-

sões lineares simples entre as variáveis dependentes e  independentes, para as quais os coefi-

cientes (betas) encontrados forneciam a relevância e influência das variáveis independentes 

sobre as variáveis dependentes.  

Como se pode perceber, a pesquisa de Pippa Norris foi favorecida por surveys que 

forneceram os dados a serem confrontados. Mas, se tinha como pano de fundo a análise de 

conteúdo já efetuada para o período, apresentada em capítulos anteriores de Virtuous Circle 

(2000). Em Critical Citizens (1998), Norris et al. elaboraram método com similaridades ao 

aplicado no trabalho de (2000).  

Os autores desta última obra se valeram dos surveys realizados pela pesquisa World 

Values Survey (WVS) que permitiram construir índices para cada indivíduo relativos a cada 

variável dependente. A WVS oferecia, e ainda o faz, dados para diversos países que possibili-

tam o estudo comparativo ou mesmo em corte transversal para um único país. Contudo, ao 

longo dos anos, os questionários utilizados pela WVS sofreram alterações e as perguntas que 

contribuíram para geração de dados que possibilitaram a construção dos índices utilizados em 

Critical Citizens (1998) foram modificadas. 

Diante disso e da constatação das restrições de disponibilidade e da reprodutibilidade 

com dados atuais da pesquisa realizada por Norris em 2000,  para essa dissertação, apesar do 

alcance das 5 categorias estabelecidas por Pippa Norris, o trabalho de Hans-Dieter Klingen-

mann em Critical Citizens (1998) oferece melhor capacidade instrumental para a análise da 

realidade brasileira.  

Klingenmann (1998) se atém às categorias de David Easton para quantificar a adesão 

à democracia, isto é, para além do desempenho de mandatários, o estudo da adesão ao regime 

deve ser capaz de captar a percepção dos indivíduos relativamente aos seus objetos mais es-
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senciais, quais sejam: o senso de comunidade política; a performance do regime e suas 

instituições mais basilares (partidos, parlamento e governo); e os ideais que este tipo de 

organização da vida política enseja (KLINGENMANN, 1998) (grifo meu). Klingenmann 

distingue estes três objetos da seguinte maneira: 

 

A comunidade política é a identidade cultural que transcende particularidades das 

estruturas formais de governo e engloba a identidade elementar da coletividade 

constituinte do regime. O regime é constituído pelos princípios, processos e institui-

ções formais que persistem e transcendem mandatários particulares. (KLINGEN-

MANN, 1998, p.33)  
 

Do ponto de vista metodológico, averiguar as perguntas utilizadas por Klingenman 

colabora para o entendimento e distinção destas três dimensões, bem como, esclarece as difi-

culdades para a construção de índices que pudessem ser cotejados com outros indicadores 

relativos ao interesse político, participação política, à atenção política e uso de mídias. A 

construção desses indicadores tem como finalidade propiciar a comparação entre os indiví-

duos da amostra com respeito à adesão da democracia vis a vis as variáveis citadas a fim de 

captar possíveis influências da cobertura política nos anos de 2012 e 2014 – para os quais há 

surveys disponíveis. 

 Hans-Dieter Klingenmann lançou mão das seguintes perguntas constantes do questi-

onário utilizados pela WVS em meados dos anos 9013: 

 

Quadro 5: Perguntas do questionário utilizado pela pesquisa World Values Survey 

Dimensão Perguntas Indicador 

1. Adesão à Co-

munidade Política 

1) O quão orgulhoso(a) o(a) Sr.(a) se sente por ser um 

cidadão desse País? (4) Muito; (3) Em alguma me-

dida; (2) Não muito; (1) De maneira alguma. 

2) Naturalmente, ninguém quer que aconteça uma 

guerra; mas se isso acontecesse, o(a) sr.(a) estaria 

disposto a lutar pelo Brasil? Sim(1); Não(0). 

Os escores de cada indivíduo 

para as variáveis 1.1 (0/1) e 

da 1.2 (recodificadas 1,2=0; 

3,4=1) foram somados para 

criar escala de pontuação em 

que (1=baixa adesão; 

2=média adesão; 3=alta 

adesão). 

 

2. Apoio à demo-

cracia como uma 

forma ideal de 

governo 

1) Vou descrever alguns tipos de sistemas políticos e 

gostaria de saber o que sr(a) pensa sobre cada um 

deles como forma de governar o país. Para cada 

um, o(a) sr(a) dirá se é Ótimo (4); Bom (3); Ruim 

(2); ou Péssimo (1): 

a) Ter um regime (sistema) democrático? 

2) Agora eu irei ler algumas coisas que as pessoas às 

vezes falam sobre a democracia. O(A) sr. (a) pode-

Os escores das questões 2.1 

e 2.2 foram somados e os 

indivíduos classificados em 

uma escala entre 1=baixa 

adesão e 7=alta adesão. 

                                                 
13 Os questionários aplicados à época que deram base à pesquisa de Hans-Dieter Klingenmann não estão dispo-

níveis em língua portuguesa na plataforma virtual da WVS (http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp). As 

traduções expostas aqui foram efetuadas a partir do trabalho de Klingenmann (1998). 
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ria me dizer se: Concorda(3); Discorda (2); Discor-

da fortemente (1). 

a) A Democracia pode ter vários problemas, mas é 

melhor do que qualquer outra forma de gover-

no. 

 

3. A performance 

do Regime 

1) As pessoas têm diferentes opiniões acerca do siste-

ma de governo do País. Esta é uma escala para 

classificar o quão bem as coisas estão: (1) significa 

Péssimo e (10) Ótimo. Onde nessa escala você clas-

sificaria o sistema político hoje (atual)? 

2) O quão satisfeito você está com a forma como as 

pessoas no governo estão cuidando dos problemas 

do País? O(a) Sr.(a) diria que está (4) Muito satis-

feito; (3) Satisfeito; (2) Insatisfeito; (1) Muito insa-

tisfeito? 

3) Vou citar algumas organizações (instituições). O(a) 

Sr.(a) poderia me dizer em que medida confia em 

cada uma: (4) Confia totalmente; (3) Confia em 

parte; (2) Confia pouco; (1) Não confia. 

a) O Congresso Nacional(Parlamento); 

b) O Governo Federal. 

4) De forma geral, o(a) Sr.(a) está (4) Muito satisfeito; 

(3) Satisfeito; (2) Insatisfeito; (1) Muito insatisfeito 

com o funcionamento da democracia no seu país? 

Nesta dimensão, a pontuação 

para cada indivíduo do item 

3.1 foi recodificada para (1-

3=1; 4-5=2; 6-7=3; 8-10=4) 

e somados aos escores dos 

demais para posicioná-los 

em um escala entre 1=baixa 

performance até 13=alta 

performance. 

 

A despeito da diferença dos escores das perguntas selecionadas, Klingenmann utili-

zou a análise de fatores confirmatória (AFC), a partir dos dados disponíveis para cada indiví-

duo, com finalidade de conferir se os resultados representavam correlações que permitissem 

distinguir claramente as três dimensões do regime democrático. Exercício para o qual obteve 

confirmação positiva para a adequação das perguntas em relação às três esferas elencadas. 

As perguntas acima foram modificadas nos dois questionários mais recentes da WVS 

aplicados no Brasil nas rodadas de nº 5 (2005-2006) e nº 6 (2010-2014). Ante a diferença, a 

reprodutibilidade poderia ser manejada a partir da utilização adaptada dos novos questioná-

rios, todavia, itens como 1.1; 2.2; e 3.4 foram substituídos por outras questões. Além disso, há 

uma lacuna temporal de quase 10 anos entre as duas pesquisas uma vez que foram efetuadas 

no Brasil em 2006 e 2014 respectivamente. Optou-se, para essa dissertação, pela utilização de 

banco de dados disponível publicamente e criado pelo Latin American Public Opinion Pro-

ject14 (Lapop – Barômetro das Américas) elaborado pela Universidade Vanderbilt localizada 

em Nashville/Tennessee nos EUA.  

 

 

 

                                                 
14 Disponível em: http://www.vanderbilt.edu/lapop/. Acesso em: 2014-2016. 
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3.3 Os dados – Lapop 2012 e Lapop 2014 

 

A Lapop realiza pesquisas (survery) no Brasil desde 2006 e aplicou questionários nos 

anos de 2012 e 2014. As pesquisas efetuadas não estão organizadas em formatos de painel. 

Há, para cada ano, seleção das amostras da população à qual é aplicada a pesquisa.  

Entre os anos de 2012 e 2014, quando se realizou a Copa das Confederações e a Co-

pa do Mundo (megaeventos de futebol) no Brasil, o País presenciou vários protestos, em 2013 

principalmente, com demandas diversas relativas a direitos e direcionadas às instituições do 

regime democrático, principalmente, ao executivo e ao legislativo nos três níveis da federação 

(municipal, estadual e federal). 

Vale o alerta para o fato de que a adoção de outro banco de dados pode trazer resul-

tados diversos, uma vez que as fontes de variância nas pesquisas em questão (entrevistadores, 

formulação da questão, formato do questionário e entrevistados) são diferentes. No entanto, 

optou-se por trabalhar com os dados disponíveis que possibilitariam emular o estudo efetuado 

por Klingenmann (1998). Nesse sentido, foram selecionadas perguntas dos questionários apli-

cados pela Lapop em 2012 e 2014 para reproduzir com maior similaridade o exercício efetua-

do por Klingenmann ao final dos anos 1990 e identificar as dimensões elaboradas a partir dos 

conceitos de David Easton.  

Há mudanças relevantes entre os questionários Lapop em 2012 e 2014, a principal é 

a diferenciação entre as perguntas aplicadas em 2012 para questionários de números ímpares e 

pares. Levando-se em conta estas modificações e em concordância com a construção e conte-

údo das perguntas, optou-se por se estabelecer a organização das dimensões da democracia a 

partir das questões abaixo. Deu-se prioridade às perguntas aplicadas à toda amostra nos dois 

anos. 

 

Quadro 6 Lapop – 2012 

Dimensão Perguntas 

1. Adesão à Co-

munidade Política 

B4. Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso de viver no sistema político do Brasil? 

Em uma escala de (1) Nada a (7) Muito. 

 

B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas instituições políticas do Brasil? Em uma 

escala de (1) Nada a (7) Muito. 

 

MIL5. Agora mudando de assunto, o quão orgulhoso(a) de ser brasileiro(a) o sr./sra. Se 

sente quando escuta o hino nacional? (1) Extremamente Orgulhoso(a); (2) Muito orgu-

lhoso(a); (3) Algo orgulhoso(a); (4) Não se importa. 

 

2. Apoio à demo- B6. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito]Até que ponto o(a) Sr.(a) acha que se 
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cracia como uma 

forma ideal de 

governo 

deve apoiar o sistema político brasileiro? 

 

 ING4. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Mudando de assunto de novo, a de-

mocracia tem alguns problemas, mas é melhor do que qualquer outra forma de governo. 

Até que ponto concorda ou discorda desta frase? 

 

3. A performance 

do Regime 

B3. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que 

os direitos básicos do cidadão estão bem protegidos pelo sistema político brasileiro? 

 

B13. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. tem confian-

ça no Congresso Nacional? 

 

B21. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. tem confian-

ça nos partidos políticos? 

 

B21A. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. tem confi-

ança na Presidenta da República? 

 

 

3.3.1 As dimensões e variáveis dependentes 

 

A análise fatorial respeitou os critérios de qualidade (FIGUEIREDO e SILVA, 2010, 

p. 166-167) da amostra, que possui 1.365 observações para 9 variáveis; majoritariamente, os 

coeficientes de correlação entre as variáveis superaram 0,30; e a estatística Keiser-Meyer-

Olklin (KMO) obteve patamar acima de 0,85, considerado bom. Com respeito à regra de Kei-

ser, que determina que os eigenvalues – parâmetros de extração dos fatores – devem ser maior 

ou igual a 1, esse critério somente se mostrou robusto na análise componentes principais, on-

de se pode identificar com mais clareza os três componentes que poderiam vir a distinguir as 

três dimensões estabelecidas por Klingenmann (1998). Restringindo-se à análise de fatores 

confirmatória (AFC), somente um fator respeitou a regra de Keiser, com eigenvalue igual a 

3,09343.  Na AFC, optou-se por determinar que o programa de análise estatística Stata13 efe-

tuasse forçadamente a análise fatorial para três fatores. Obteve-se resultados passíveis de apli-

cação, conforme as tabelas abaixo. 

 

Tabela 1: Elaborada a partir da Lapop 2012 
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A partir dos resultados, nota-se que na análise fatorial (AFC) somente dois fatores 

têm comunalidade15 adequada (acima de 0,5). Na análise de componentes principais (ACP), 

têm-se resultados adequados para todos os fatores com cargas fatoriais acima de 0,3 – parâ-

metro de corte utilizado como regra de bolso para determinação dos fatores (YONG e PEAR-

CE, 2013, p. 85). Contudo, fica claro apenas na ACP que: a variável ING4 pode ser utilizada 

para a determinação da dimensão do apoio à democracia como uma forma ideal; e MIL5 co-

mo identificação com a comunidade política.  

No entanto, a AFC e a ACP trazem resultados diversos para o Fator2/Componente2, 

na primeira, a avaliação da performance da democracia fica nítida com as cargas isoladas das 

variáveis (B13, B21 e B21A) no Fator2. Na ACP, sobressai a variável ING4 que aponta para 

a democracia como forma ideal.  

Para a avaliação dos resultados, outro ponto controverso é que o Fa-

tor1/Componente1 obteve cargas relevantes de variáveis selecionadas primordialmente para 

as três dimensões da democracia conforme Klingenmann (1998). De forma simplista, pode-se 

identificar outra recorrência: a referência ao termo brasileiro nas perguntas originais e o ter-

mo nacional em B13.  

Tendo as observações acima em mente e as três dimensões propostas para a demo-

cracia, tomou-se a liberdade de reorganizar as perguntas do questionário Lapop2012 da se-

guinte maneira para a construção das dimensões da democracia e seus indicadores: 

 

Quadro 7 Lapop – 2012 Indicador 

Dimensão Perguntas  

1. Adesão à Co-

munidade Política 

MIL5. Agora mudando de assunt, o quão orgulhoso(a) de ser 

brasileiro(a) o sr./sra. Se sente quando escuta o hino nacio-

nal? (1) Extremamente Orgulhoso(a); (2) Muito orgulhoso(a); 

O próprio escore da 

pergunta. 

                                                 
15 “De acordo com Schwab (2007), as comunalidades representam a proporção da variância para cada variável 

incluída na análise que é explicada pelos componentes extraídos.” ( FIGUEIREDO e SILVA, 2010, p. 176) 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3
Uniqueness 

(singularidade)
Comunalidade Variáveis Componente 1 Componente 2 Componente 3 Não explicado

B2 0,4733 0,6120 0,388 B2 0,386 0,5061

B3 0,6041 0,5351 0,4649 B3 0,4558 0,3842

B4 0,7976 0,3856 0,6144 B4 0,4243 0,3665

B6 0,7097 0,4061 0,5939 B6 0,4048 0,3723

B13 0,5052 0,5242 0,4758 B13 0,3661 0,4583

B21 0,4784 0,5744 0,4256 B21 0,3584 0,5092

B21A 0,3117 0,6687 0,3313 B21A 0,3562 0,5145

ING4 0,8900 0,1100 ING4 0,9147 0,1124

MIL5 0,9293 0,0707 MIL5 0,9452 0,08215

Análise Fatorial Confirmatória (Rotação Promax)

Espaços em branco = cargas fatoriais (loadings) inferiores a 0,3

Análise de Componentes Principais (Rotação Promax)

Espaços em branco = cargas fatoriais (loadings) inferiores a 0,3
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(3) Algo orgulhoso(a); (4) Não se importa. 

 

2. Apoio à demo-

cracia como uma 

forma ideal de 

governo 

 ING4. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Mudando 

de assunto de novo, a democracia tem alguns problemas, mas 

é melhor do que qualquer outra forma de governo. Até que 

ponto concorda ou discorda desta frase? 

 

O próprio escore da 

pergunta.. 

3. A performance 

do Regime 

B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas instituições 

políticas do Brasil? Em uma escala de (1) Nada a (7) Muito. 

  

B3. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto 

o(a) sr./sra. acredita que os direitos básicos do cidadão estão 

bem protegidos pelo sistema político brasileiro? 

 

B4. Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso de viver no 

sistema político do Brasil? Em uma escala de (1) Nada a (7) 

Muito. 

 

B6. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito]Até que ponto 

o(a) Sr.(a) acha que se deve apoiar o sistema político brasilei-

ro? 

 

B13. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que 

ponto o(a) sr./sra. tem confiança no Congresso Nacional? 

 

B21. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que 

ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos partidos políticos? 

 

B21A. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que 

ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Presidenta da República? 

O Somatório, para 

cada indivíduo, dos 

escores das pergun-

tas. . 

 

 

Em 2014, o questionário da Lapop trouxe alterações que excluíram a pergunta MIL5, 

incluíram outras como a questão BRACID3 abaixo e não se distinguiu entre os indivíduos por 

meio de questionários ímpares e pares. 

 

Quadro 8 Lapop – 2014 

Dimensão Perguntas 

1. Adesão à Co-

munidade Política 

B4. Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso de viver no sistema político do Brasil? 

Em uma escala de (1) Nada a (7) Muito. 

 

B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas instituições políticas do Brasil? 

 

2. Apoio à demo-

cracia como uma 

forma ideal de 

governo 

B6. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito]Até que ponto o(a) Sr.(a) acha que se deve 

apoiar o sistema político brasileiro? 

 

 ING4. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Mudando de assunto de novo, a demo-

cracia tem alguns problemas, mas é melhor do que qualquer outra forma de governo. Até 

que ponto concorda ou discorda desta frase? 

 

3. A performance 

do Regime 

BRACID3. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] O sistema político no Brasil torna 

possível que pessoas como o(a) sr./sra. satisfaçam suas necessidades individuais básicas. 

Até que ponto concorda ou discorda? 

 

PN4. De uma maneira geral, o(a) sr./sra. está muito satisfeito(a), satisfeito(a), insatisfei-

to(a) ou muito insatisfeito(a) com o funcionamento da democracia no Brasil?(1) Muito 

satisfeito(a;) (2)Satisfeito(a);  (3) Insatisfeito(a); (4) Muito insatisfeito(a); 
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B3. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. acredita que os 

direitos básicos do cidadão estão bem protegidos pelo sistema político brasileiro? 

 

B13. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança 

no Congresso Nacional? 

 

B21. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. tem confiança 

nos partidos políticos? 

 

B21A. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que ponto o(a) sr./sra. tem confian-

ça na Presidenta da República? 

 

A análise fatorial respeitou os critérios acima mencionados. A amostra de 2014 pos-

sui 1.396 observações para 10 variáveis; majoritariamente, os coeficientes de correlação entre 

as variáveis superavam 0,30; e a estatística (KMO) obteve patamar acima de 0,89, considera-

do bom. Com respeito à regra de Keiser, que determina que os eigenvalues – parâmetros de 

extração dos fatores – devem ser maior ou igual a 1, esse critério somente se mostrou robusto 

na análise componentes principais com rotação Varimax, onde se pode identificar com mais 

clareza os três componentes que poderiam vir a distinguir as três dimensões estabelecidas por 

Klingenmann (1998). Restringindo-se à análise de fatores confirmatória (AFC) por rotação 

Promax, somente um fator respeitou a regra de Keiser, com eigenvalue igual a 3,4559.  Op-

tou-se por determinar que o programa de análise estatística Stata efetuasse forçadamente a 

análise fatorial para três fatores. Obteve-se resultados passíveis de aplicação, conforme as 

tabelas abaixo. 

 

Tabela 2: Elaborada a partir da Lapop 2014 

 

 

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3
Uniqueness 

(singularidade)
Comunalidade Variáveis Componente 1 Componente 2 Componente 3 Não explicado

B2 0,5177 0,6198 0,3802 B2 0,4285 0,4393

B3 0,4118 0,5201 0,4799 B3 0,3712 0,449

B4 0,695 0,4001 0,5999 B4 0,4362 0,3414

B6 0,7473 0,4253 0,5747 B6 0,4599 0,3395

B13 0,4656 0,3303 0,5515 0,4485 B13 0,3562 0,4517

B21 0,4995 0,4992 0,5008 B21 0,3026 0,4105

B21A 0,5249 0,6041 0,3959 B21A 0,5021 0,4406

ING4 0,317 0,9222 0,0778 ING4 0,9156 0,1225

BRACID3 0,8197 0,1803 BRACID3 0,721

_PN4* 0,8086 0,1914 _PN4* 0,7566 0,3009

Análise Fatorial Confirmatória (Rotação Promax)

Espaços em branco = cargas fatoriais (loadings) inferiores a 0,3

* Calculado a partir da inversão da escala de PN4. A nova variável _PN4 ficou da 

seguinte maneira (1-Muito insatisfeito; 2-insatisfeito; 3-Satisfeito; 4-Muito satisfeito)

Análise de Componentes Principais (Rotação Varimax)

Espaços em branco = cargas fatoriais (loadings) inferiores a 0,3

* Calculado a partir da inversão da escala de PN4. A nova variável _PN4 ficou da 

seguinte maneira (1-Muito insatisfeito; 2-insatisfeito; 3-Satisfeito; 4-Muito 

satisfeito)
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Pelos resultados encontrados, nota-se que na análise fatorial (AFC) somente três fa-

tores têm comunalidade16 adequada (acima de 0,5), já a análise de componentes principais 

(ACP) apresenta resultados adequados para todos os fatores com cargas fatoriais acima de 0,3 

– parâmetro de corte utilizado em regra de bolso para determinação dos fatores (YONG e 

PEARCE, 2013, p. 85). Têm-se claro em ambos os resultados que a questão ING4 pode ser 

utilizada para a determinação da dimensão do apoio à democracia como uma forma ideal de 

governo, fato também constatado em 2012. 

Com respeito às esferas da comunidade política e performance do regime, pode-se 

afirmar que a seleção a priori das questões não estava correta. Como em 2012, conforme os 

resultados de ambas análises, há um fator comum às questões B2, B3, B4, B6, B13. As per-

guntas trazem consigo palavras que remetem explicitamente ao País (Brasil, brasileiro, nacio-

nal), o que torna possível sugerir a agregação destas à análise do fator comunidade política, 

diferentemente de 2012. A falta de questões semelhantes à MIL5, em primeira análise, alterou 

a distribuição de fatores, ainda que as questões B aqui elencadas permitissem uma vinculação 

com a performance do regime.  

B13 traz resultados ambíguos na análise fatorial pois apresenta carga fatorial em 

mais de um fator e possibilita sua eliminação (FIGUEIREDO e SILVA, 2010, p. 177-178). 

Por tanto, torna-se possível a adoção do fator 2 ou componente 2 como expressão da dimen-

são da performance da democracia, levando-se em conta que na análise ACP a questão _PN4 

obteve carga fatorial expressiva. 

A questão Bracid3 não aporta carga maior ou igual a 0,3 a qualquer dos fatores, o 

que torna possível sua eliminação do rol de variáveis. 

A partir da reorganização e adequação das questões podemos utilizar as perguntas do 

questionário Lapop 2014 para construir índices para cada dimensão da democracia, conforme 

o quadro abaixo: 

 

Quadro 9 Lapop – 2014   

Dimensão Perguntas Indicador 

1. Adesão à Co-

munidade Política 

B2. Até que ponto o(a) sr./sra. tem respeito pelas insti-

tuições políticas do Brasil? 

 

B3. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até que 

ponto o(a) sr./sra. acredita que os direitos básicos do 

cidadão estão bem protegidos pelo sistema político bra-

sileiro? 

O somatório dos escores 

obtidos. 

                                                 
16 “De acordo com Schwab (2007), as comunalidades representam a proporção da variância para cada variável 

incluída na análise que é explicada pelos componentes extraídos.” ( FIGUEIREDO e SILVA, 2010, p. 176) 
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B4. Até que ponto o(a) sr./sra. se sente orgulhoso de 

viver no sistema político do Brasil? Em uma escala de 

(1) Nada a (7) Muito. 

 

B6. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito]Até que 

ponto o(a) Sr.(a) acha que se deve apoiar o sistema 

político brasileiro? 

 

2. Apoio à demo-

cracia como uma 

forma ideal de 

governo 

 

 ING4. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] 

Mudando de assunto de novo, a democracia tem alguns 

problemas, mas é melhor do que qualquer outra forma 

de governo. Até que ponto concorda ou discorda desta 

frase? 

 

Apenas o escore da res-

posta. 

3. A performance 

do Regime 

B21. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até 

que ponto o(a) sr./sra. tem confiança nos partidos políti-

cos? 

 

B21A. [Em uma escala entre (1) Nada e (7) Muito] Até 

que ponto o(a) sr./sra. tem confiança na Presidenta da 

República? 

 

PN4. De uma maneira geral, o(a) sr./sra. está muito 

satisfeito(a), satisfeito(a), insatisfeito(a) ou muito insa-

tisfeito(a) com o funcionamento da democracia no Bra-

sil?(1) Muito satisfeito(a;) (2)Satisfeito(a);  (3) Insatis-

feito(a); (4) Muito insatisfeito(a); 

A somatório dos escores 

obtidos. 

 

 

 

3.3.2 As variáveis independentes 

 

Determinados esses indicadores, há que se efetuar a seleção das variáveis indepen-

dentes para as quais seriam averiguadas as correlações com os índices criados a fim de eluci-

dar alguma indicação de causalidade. Conforme já aplicado por Pippa Norris (2000), optou-se 

por variáveis estruturais (sexo, idade, educação e renda), bem como atitudinais e comporta-

mentais (Interesse Político, Participação Política, Posicionamento Ideológico – esquer-

da/direita –, Uso de mídias – internet e TV – e Atenção Política). 

Abaixo seguem listadas as questões específicas que deram origem às variáveis inde-

pendentes de acordo com o questionário aplicado. 

Quadro 10 Questões Lapop 2012/2014 

 2012 2014 

Sexo Q1. Sexo [anote sem perguntar]: (1) Ho-

mem, (2) Mulher 

Q1. Sexo [anote sem perguntar]: (1) Ho-

mem, (2) Mulher 

Idade Q2D-Y. Em que dia, mês e ano o(a) sr./sra. 

nasceu? [Se recusar dizer o dia e mês, pedir 

só o ano ou perguntar a idade e calcular o 

ano depois.] 

Dia: ________ Mês (01 = Janeiro): 

______________ Ano: ______ 

(Para Q2D e Q2M: 88 = NS y 98 = NR) 

Q2Y. Em que ano o(a) sr./sra. nas-

ceu?________ ano (8888) NS (9888) NR 
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(Para Q2Y: 8888 = NS e 9888 = NR) 

Educação ED. Qual foi o último ano de escola que o(a) 

sr./sra. terminou _____ Ano do 

___________ (primário, secundário, univer-

sidade, superior não-universitário) = 

________ total de anos [Usar tabela abaixo 

para código]  

 

ED. Qual foi o último ano de escola que 

o(a) sr./sra. terminou _____ Ano do 

___________ (primário, secundário, uni-

versidade, superior não-universitário) = 

________ total de anos [Usar tabela abaixo 

para código]  

 
Renda individual Q10G. E quanto dinheito o(a) sr./sra. pesso-

almente ganha por mês por seu trabalho ou 

aposentadoria? [Se não entende: Quanto o(a) 

sr./sra. ganha sozinho, como salário ou apo-

sentadoria, sem contar a renda dos demais 

membros da sua casa ou as remessas do 

exterior e outras rendas?] (00) Sem renda; 

(01) Até R$100; (02) De R$100 até R$210; 

(03) De R$211 até R$310; (04) De R$311 

até R$410; (05) De R$411 até R$520; (06) 

De R$521 até R$620; (07) De R$621 até 

R$730; (08) De R$731 até R$820; (09) De 

R$821 até R$930; (10) De R$931 até 

R$1040; (11) De R$1041 até R$1130; (12) 

De R$1131 até R$1240; (13) De R$1241 até 

R$1400; (14) De R$1401 até R$1550; (15) 

De R$1551 até R$1860; (16) Mais de 

R$1860; (88) NS; (98) NR; (99) NSA; (Nem 

trabalha nem está aposentado). 

Q10G. E quanto dinheito o(a) sr./sra. pes-

soalmente ganha por mês por seu trabalho 

ou aposentadoria? [Se não entende: Quanto 

o(a) sr./sra. ganha sozinho, como salário ou 

aposentadoria, sem contar a renda dos de-

mais membros da sua casa ou as remessas 

do exterior e outras rendas?] (00) Sem ren-

da; (01) Até R$100; (02) De R$100 até 

R$210; (03) De R$211 até R$310; (04) De 

R$311 até R$410; (05) De R$411 até 

R$520; (06) De R$521 até R$620; (07) De 

R$621 até R$730; (08) De R$731 até 

R$820; (09) De R$821 até R$930; (10) De 

R$931 até R$1040; (11) De R$1041 até 

R$1130; (12) De R$1131 até R$1240; (13) 

De R$1241 até R$1400; (14) De R$1401 

até R$1550; (15) De R$1551 até R$1860; 

(16) Mais de R$1860; (88) NS; (98) NR; 

(99) NSA; (Nem trabalha nem está aposen-

tado). 

Posicionamento 

Ideológico 

L1. Agora, para mudar de assunto. Nesse 

cartão há uma escala, de 1 a 10, na qual o 

número 1significa “esquerda” e o 10 signifi-

ca “direita”. Hoje em dia, quando se conver-

sa de tendências políticas, fala-se de pessoas 

que simpatizam mais com a esquerda e de 

pessoas que simpatizam mais com adireita. 

De acordo com o sentido político que os 

termos esquerda” e “direita” têm para o(a) 

sr./sra, ondeo(a) sr./sra. se situa nesta escala? 

L1. Agora, para mudar de assunto. Nesse 

cartão há uma escala, de 1 a 10, na qual o 

número 1significa “esquerda” e o 10 signi-

fica “direita”. Hoje em dia, quando se con-

versa de tendências políticas, fala-se de 

pessoas que simpatizam mais com a es-

querda e de pessoas que simpatizam mais 

com adireita. De acordo com o sentido 

político que os termos esquerda” e “direita” 

têm para o(a) sr./sra, ondeo(a) sr./sra. se 

situa nesta escala? 

Interesse político POL1. O quanto o(a) sr./sra. se interessa por 

política: muito, algo, pouco ou nada? 

 (1) Muito; (2) Algo; (3) Pouco; (4) Nada; 

(88) NS; (98) NR. 

POL1. O quanto o(a) sr./sra. se interessa 

por política: muito, algo, pouco ou nada? 

 (1) Muito; (2) Algo; (3) Pouco; (4) Nada; 

(88) NS; (98) NR. 

Participação política Agora vou ler uma lista de grupos e organi-

zações. Por favor, diga se o(a) sr./sra. assiste 

às reuniões dessas organizações pelo menos 

uma vez por semana, uma ou duas vezes ao 

mês, uma ou duas vezes ao ano, ou nunca 

[Repetir “uma vez por semana,” “uma ou 

duas vezes ao mês”, “uma ou duas vezes ao 

ano”, ou “nunca” para ajudar o entrevistado] 

 

CP8. Reuniões de uma associação de bairro 

ou junta de melhorias para a comunidade? 

Assiste... 

 

Agora vou ler uma lista de grupos e organi-

zações. Por favor, diga se o(a) sr./sra. assis-

te às reuniões dessas organizações pelo 

menos uma vez por semana, uma ou duas 

vezes ao mês, uma ou duas vezes ao ano, ou 

nunca [Repetir “uma vez por semana,” 

“uma ou duas vezes ao mês”, “uma ou duas 

vezes ao ano”, ou “nunca” para ajudar o 

entrevistado] 

 

CP8. Reuniões de uma associação de bairro 

ou junta de melhorias para a comunidade? 

Assiste... 
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CP13. Reuniões de um partido ou movimen-

to político? Assiste… 

 

CP13. Reuniões de um partido ou movi-

mento político? Assiste… 

Atenção Política GI1. Qual é o nome do atual presidente dos 

Estados Unidos? [NÃO LER: Barack Oba-

ma, aceite “Obama”] (1) Correto; (2) Incor-

reto; (88) NS; (98) NR. 

 

GI4. De quanto tempo é o mandato do pre-

sidente no Brasil? [NÃO LER: quatro anos] 

(1) Correto; (2) Incorreto; (88) NS; (98) NR. 

 

GI7. Quantos deputados tem o Congresso 

Federal? [ANOTAR NÚMERO EXATO. 

REPETIR UMA VEZ SÓ SE O ENTRE-

VISTADO NÃO RESPONDER.] Número: 

_________; 88) NS; (98) NR. 

GI1. Qual é o nome do atual presidente dos 

Estados Unidos? [NÃO LER: Barack Oba-

ma, aceite “Obama”] (1) Correto; (2) Incor-

reto; (88) NS; (98) NR. 

 

GI4. De quanto tempo é o mandato do 

presidente no Brasil? [NÃO LER: quatro 

anos] (1) Correto; (2) Incorreto; (88) NS; 

(98) NR. 

 

GI7. Quantos deputados tem o Congresso 

Federal? [ANOTAR NÚMERO EXATO. 

REPETIR UMA VEZ SÓ SE O ENTRE-

VISTADO NÃO RESPONDER.] Número: 

_________; 88) NS; (98) NR. 

Uso de mídias (TV, 

rádio e jornais; e 

Internet) 

Agora gostaríamos de saber quanta informa-

ção sobre política e sobre o país é transmiti-

da para a população.  

 

GI0. Com que frequência o sr./sra. presta 

atenção às notícias, seja na TV, rádio, jor-

nais ou na internet? [Leia as Alternativas] 

(1) Diariamente; (2) Algumas vezes na se-

mana; (3) Algumas vezes ao mês; (4) Rara-

mente; (5) Nunca (88) NS; (98) NR. 

 

WWW1. Falando de outras coisas, com que 

frequência o(a) sr./sra. usa a Internet? [Leia 

as alternativas] (1) Diariamente; (2) Algu-

mas vezes na semana; (3) Algumas vezes no 

mês; (4) Raramente; (5) Nunca [Vá para 

GI0]; (88) [Não ler] NS; (98) [Não ler] NR. 

Agora gostaríamos de saber quanta infor-

mação sobre política e sobre o país é trans-

mitida para a população.  

 

GI0. Com que frequência o sr./sra. presta 

atenção às notícias, seja na TV, rádio, jor-

nais ou na internet? [Leia as Alternativas] 

(1) Diariamente; (2) Algumas vezes na 

semana; (3) Algumas vezes ao mês; (4) 

Raramente; (5) Nunca (88) NS; (98) NR. 

 

WWW1. Falando de outras coisas, com que 

frequência o(a) sr./sra. usa a Internet? [Leia 

as alternativas] (1) Diariamente; (2) Algu-

mas vezes na semana; (3) Algumas vezes 

no mês; (4) Raramente; (5) Nunca [Vá para 

GI0]; (88) [Não ler] NS; (98) [Não ler] NR. 

Fonte: Lapop 2012 http://www.vanderbilt.edu/lapop/brazil/ABBra12-v10.0.2.6-Por-120722_W.pdf 

Fonte: Lapop 2014 http://www.vanderbilt.edu/lapop/brazil/LAPOPBra14-v15.2.5.1-Por-140316_W.pdf 

 

 

De início, vale destacar que não há grandes diferenças entre as questões com respeito 

à formulação e escalas. Há alteração perceptível somente para a questão relativa à idade, con-

tudo, codificada no banco de dados somente como Q2 e o número de anos (por exemplo: uma 

pessoa nascida em 1979 foi registrada com 33 anos em 2012 e 35 em 2014).  

Com respeito às variáveis estruturais ou socioeconômicas, é importante notar que as 

escalas são codificadas a partir de números inteiros, para educação de 1 a 16 e para renda de 1 

a 17. Esse fato é necessário para a aplicação do questionário, no entanto, a escala criada não 

reflete de modo fidedigno os intervalos de renda, isto é, a diferença entre os níveis de renda 

não corresponde à diferença entre as escalas, como se pode notar pela descrição da questão. 

Isto pode alterar a interpretação a partir de análises gráficas ou por meio de regressões, mas 



63 

 

para a finalidade dessa dissertação, a escala da pergunta é suficiente para a interpretação de 

seus efeitos sobre a adesão à democracia. 

Foi necessário recodificar com valor zero os valores inexistentes (missing) computa-

dos para os termos (NS-não sabe; NR-não responde; NSA-não se aplica) para a variável renda 

(q10g) a fim de mantermos número de indivíduos respondentes acima de 70% do total de 

1500 dos presentes na pesquisas.  

Para o posicionamento político-ideológico, os questionários Lapop 2012 e 2014 tra-

zem uma escala de 1 a 10, sendo 1- extrema esquerda e 10-extrema direita. A partir dos resul-

tados obtidos para 2012 e 2014 por meio da tabulação da distribuição dos indivíduos entrevis-

tados entre os diversos índices, encontra-se uma variação expressiva entre os níveis geralmen-

te definidos como neutros (5-6) de 37% para 31%, conforme se nota nos histogramas abaixo. 

Curiosamente, há redução dos extremos políticos, inversamente, crescimento das categorias 

subsequentes até os limites neutros (5-6). 

 

Gráfico 2: Comparativo 2012/2014 do posicionamento ideológico* 

  
* Atentar para a diferença das escalas de porcentagem no eixo Y 

 

Apesar da variação exposta acima apontar para maior dicotomização na esfera políti-

ca, a variável “L1” foi utilizada sem transformações levando em conta a escala proposta. 

O interesse político foi codificado a partir de uma única questão presente no questio-

nário. Tentou-se trabalhar com o interesse em participação nas próximas eleições a fim de 

construir uma variável que captasse melhor a definição. Mas, as questões relativas à participa-

ção nas eleições no Brasil vis a vis o tamanho da amostra padecem de viés ocasionado pela do 

efeito da obrigatoriedade do voto. Além disso, participação e interesse acabariam se mesclan-

do para conformar a variável. 

Optou-se por distinguir participação a partir das perguntas CP8 e CP13 em razão ób-

via decorrente de seu conteúdo específico. Para tanto, incluiu-se a participação comunitária 
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como ato político, uma vez que este tipo de associação geralmente demanda algum tipo de 

posicionamento em relação ao poder incumbente. 

Nesse ponto, é importante observar que John Zaller distingue três fatores atitudinais: 

participação política; uso de mídias; e atenção política. Ao efetuar testes para encontrar o me-

lhor estimador da variável atenção política, esse autor obteve melhores resultados para ques-

tões factuais, como as elencadas acima que averiguam se o respondente ao survey Lapop 

(2012 e 2014) sabe, respectivamente, o nome do presidente dos EUA, o tempo de duração do 

mandato presidencial no Brasil e o número de deputados na Câmara Federal. 

A utilização do índice de atenção política tem com intenção resumir, segundo John 

Zaller (1992), uma sequência lógico-interpretativa dos indivíduos que explicou no modelo 

RAS (Reception – Acceptance – Sample/ Recepção-Aceitação-Amostragem). Segundo esse 

arcabouço teórico, quatro axiomas devem ser considerados: 

1. Axioma da Recepção: quanto maior for o engajamento cognitivo de um indivíduo 

a uma questão, maior a probabilidade de este seja exposto e compreenda – em 

uma palavra, recepcione – mensagens políticas referentes à questão em foco; 

2. Axioma da Resistência; os indivíduos tendem a resistir a mensagens inconsisten-

tes com suas predisposições políticas, mas somente o fazem quando têm disponí-

veis as informações contextuais que os permitem identificar a relação entre a 

mensagem e suas predisposições políticas; 

3. Axioma da Acessibilidade: quanto mais recente uma consideração tenha sido uti-

lizada ou rememorada, menor o tempo para que seja trazida à mente e utilizada; 

4. Axioma da Resposta: os indivíduos respondem a questionamentos e pesquisas 

(surveys) a partir da busca de considerações que sejam mais salientes ou acessí-

veis. (ZALLER, 1992) 

Para viabilizar o modelo ora proposto, foi importante construir o índice de atenção 

política, uma vez que o uso de mídias e interesse político estavam definidos em questões es-

pecíficas nos questionários de 2012 e 2014. As perguntas para atenção política têm natureza 

binária, duas respostas: incorreto e correto. Dessa forma, somou-se as respostas para (GI1, 

GI4, GI7 ou GI7r), o que permitiu a construção de um variável com escores inteiros de máxi-

mo igual a 3 e mínimo 0. A distribuição das amostras em relação aos escores obtidos demons-

tra que há grande concentração de pessoas que seriam classificadas entre o grupo de atenção 

moderada, isto é, aqueles que acertaram entre uma e duas perguntas.  
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Gráfico 3: Comparativo 2012/2014 atenção política* 

  

* Atentar para a diferença das escalas de porcentagem no eixo Y 

 

 

Em tese, segundo John  Zaller (1992, p.19; p.218-220),  retomando análise estabele-

cida por Philip Converse, entre os extremos formados por indivíduos altamente atentos à polí-

tica e outros completamente desconectados politicamente, há um grupo de moderada atenção 

política que costuma ser mais volátil em seus posicionamentos.  

Tendo em mente os escores obtidos, o grupo moderado (entre 1-2) compõe maior 

parte das amostras Lapop (2012 e 2014) o que, hipoteticamente, deveria resultar em maior 

influência da cobertura política sobre os indivíduos. Conforme vimos no capítulo anterior, os 

estudos sobre a cobertura no período apontam para um viés unidimensional e negativo em 

relação ao funcionamento do regime e comportamento de seus atores. 

Para o uso de mídias, preferiu-se manter a distinção entre os veículos ao invés de se 

construir um único índice. Essa diferença é importante, pois o uso da internet no Brasil tem 

um claro corte geracional entre os indivíduos, conforme aponta a Pesquisa Brasileira de Mí-

dias em 2015 (PBM-2015) que entrevistou cerca de 18.000 indivíduos. De acordo com a  

PBM-2015, como se pode perceber no quadro abaixo, há maior uso diário da internet entre os 

entrevistados de 16 a 35 anos de idade. Diferenciação bem mais atenuada entre os usuários da 

televisão. Fato que toma maior relevância frente à constatação de que os protestos de 2013 

foram compostos majoritariamente por jovens (SINGER, 2013) (SCHERER-WARREN, 

2014). 
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Quadro 11: Idade e Frequência de Utilização por semana 

% dos entrevistados em cada coorte 

Veículo TV Internet 

Idade 5-7 dias Nunca 5-7 dias Nunca 

16 >> 25 anos 82 5 71 20 

26 >> 35 anos 83 4 56 34 

36 >> 45 anos 85 4 38 52 

46 >> 55 anos 87 4 23 70 

56 >> 65 anos 88 5 14 82 

> 65 anos 86 5 4 93 

  

Antes de adentrarmos os modelos abaixo, vale esclarecer que a complexidade na se-

leção da população entrevistada e construção dos questionários foram de responsabilidade dos 

elaboradores da Lapop (2012 e 2014) . Os testes de Alfa Cronbach17 realizados nas perguntas, 

como as de atenção política (classificadas pelos próprios responsáveis como conhecimento 

político), resultaram coeficientes inaceitáveis, o maior valor encontrado foi 0,4, insuficiente 

para atestar um padrão robusto de unidimensionalidade do construto latente entre as questões. 

Como regra de bolso, para pesquisas exploratórias um valor aceitável é 0,6 (MATTHIESEN, 

2011, p.22). 

Os questionários trazem ainda modificações relevantes entre os anos que não permi-

tiram, por exemplo, utilizar a questão de código BRAPROT3B da versão de 2014, que tratava 

da participação dos indivíduos em protestos, pois que estava presente unicamente naquele 

ano. Algumas escalas, como se pode perceber nos quadros de 8 a 10 acima tinham organiza-

ção decrescente em que (1) significava o valor máximo do fenômeno averiguado e (5) o valor 

mínimo. Essas foram invertidas simplesmente por uma questão de simplificação a fim de faci-

litar a interpretação dos dados uma vez que outras perguntas tinham escalas organizadas em 

sentido inverso, principalmente as que tratavam as dimensões da democracia. 

Para elaborar as análises de componentes principais, a análise de fatores, a geração 

dos histogramas e obter os modelos de regressão que seguem, se utilizou o programa compu-

tacional (software) voltado par estatística de nome Stata18. 

Ao fim dessa seção, faz-se necessário frisar que houve alterações nos questionários 

com a supressão de questões e modificação do conteúdo das perguntas que podem ter efeitos 

sob os resultados. Mas, a falta de continuidade ou de dados não foram impeditivos para a pes-

                                                 
17 O Alfa Cronbach é um índice de qualidade e confiabilidade de questionários. Averigua a consistência interna 

de escalas entre as questões de um questionário (survey) (MATTHIENSEN, 2011, p.9-11). 
18 As sintaxes do software nominado utilizadas para as análises de fatores, componentes principais e demais 

cálculos estatísticos nessa dissertação podem ser solicitadas por e.mail (uira.melo@uol.com.br). 
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quisa, por isso, na medida das possibilidades, tentou-se aqui jogar luz sobre aspecto parca-

mente explorado de forma quantitativa pelos estudos em ciência política no Brasil.  

 

 

3.4 Os modelos 

 

Optou-se pela elaboração de modelos de regressão linear múltipla e adoção de variá-

veis independentes de controle socioeconômicas: sexo, idade, renda, educação – esta última 

também utilizada como proxy para atenção política (MUNDIM, 2012) –, e posicionamento 

ideológico. As outras variáveis independentes – usualmente correlacionadas à cobertura polí-

tica – interesse político, participação política e uso de mídias também já foram utilizados para 

mensurar atenção política (ZALLER, 1992).  

Doravante, as variáveis dependentes comunidade política (CP), democracia como 

ideal (DI) e performance da democracia (PD) serão representadas também por suas siglas. 

A hipótese de que a maior atenção à política, acentuada após os eventos de 2013, e a 

cobertura midiática de viés estratégico e negativo indicariam uma retração da adesão à demo-

cracia pode ser analisada a partir da comparação dos coeficientes obtidos em cada ano. Menor 

ou maior adesão a alguma das esferas da democracia poderia ser identificada na mudança do 

sinal do coeficiente em relação ao ano anterior, perda ou ganho de significância estatística e 

pela diminuição ou majoração, ainda que com mesmo sinal, para os dois anos. 

Vale lembrar que o ano de 2014 não incluiu a variável MIL5 utilizada em 2012 para 

o cálculo de índice de adesão à comunidade política. Foi substituído, conforme indicou a aná-

lise de fatores, por outras que traziam em sua composição as palavras “brasileiro” e “nacio-

nal”. Essas mudanças poderiam afetar os resultados dos coeficientes ano a ano, mas tentou-se 

viabilizar por meio da análise de fatores e componentes principais a melhor distinção das di-

mensões da democracia a fim de propiciar instrumento de análise e comparação mais preciso. 
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Tabela 3: Resultados da regressão múltipla – 2012-2014 

 
Modelo1 Modelo2 Modelo3 

 

VARIÁVEIS 

Comunidade  

Política (CP) 

Democracia  

como ideal (DI) 

Performance da 

Democracia (PD) 

  2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Sexo  

(mulher = 0; homem = 1) 
0.019 -0.128 -0.064 0.067 -1.402* 0.054 

  (0.050) (0.359) (0.107) (0.116) (0.562) (0.202) 

Idade 0.005* -0.007 -0.003 0.006 0.007 -0.014 

  (0.002) (0.013) (0.004) (0.004) (0.022) (0.007) 

Escolaridade -0.001 -0.067 0.012 0.025 -0.163 -0.109* 

  (0.008) (0.057) (0.017) (0.018) (0.092) (0.032) 

Renda -0.006 -0.147* 0.016 -0.016 -0.056 -0.071* 

  (0.005) (0.046) (0.010) (0.015) (0.054) (0.026) 

Ideologia 0.040* 0.477* 0.055* 0.045* 0.484* 0.266* 

  (0.009) (0.065) (0.019) (0.021) (0.098) (0.036) 

Interesse Político 0.088* 0.910* 0.194* 0.223* 0.785* 0.670* 

  (0.028) (0.185) (0.059) (0.060) (0.309) (0.104) 

Participação Política -0.003 0.444* -0.038 -0.089 0.492 0.335* 

  (0.027) (0.179) (0.057) (0.058) (0.302) (0.101) 

Atenção Política 0.026 -0.430 0.237* 0.157 -0.444 -0.408* 

  (0.040) (0.272) (0.085) (0.088) (0.446) (0.153) 

Frequencia - uso da internet 0.002 -0.182 -0.025 -0.036 -0.257 -0.269* 

  (0.017) (0.127) (0.037) (0.041) (0.196) (0.071) 

Frequencia – atenção às notícias 

na TV, rádio, jornais e na inter-

net 

-0.042 -0.427* 0.355* 0.023 0.416 -0.108 

  (0.022) (0.210) (0.046) (0.068) (0.244) (0.118) 

Constante 2.782* 12.055* 2.756* 3.858* 22.926* 8.334* 

  (0.153) -1.267 (0.327) (0.410) -1.720 (0.712) 

(N) Observações 1,096 1,197 1,096 1,197 1,096 1,197 

R² 0.042 0.119 0.106 0.026 0.061 0.191 

Desvios-padrão entre parênteses / Nível de significância: * p<0.05 

Fonte: Lapop 2012 e Lapop 2014 

 

Ao finalizar a regressão, chama a atenção o baixo valor para o R² - índice de deter-

minação, ou seja, a parte da variação que pode ser explicada pela regressão. Em termos per-

centuais, o indicador supera 10% somente para DI em 2012, CP e PD em 2014. A magnitude 

dos indicadores também resultou pequena. Estudos semelhantes, como Norris (2000), Prior 

(2007), Mesquita (2008) tampouco trazem índices altos para o R² ou coeficientes mais eleva-

dos. 
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Apesar da baixa determinação dos modelos, de um ponto de vista exploratório, per-

cebe-se resultados interessantes. Para a questão de gênero, o coeficiente somente é significati-

vo em 2012 e, comparativamente aos demais, de carga mais forte para esse ano (beta: -1.402) 

na dimensão PD, o que indicaria maior adesão das mulheres ou maior satisfação desse grupo 

com a performance do regime naquele ano. Característica que não se constatou em 2014, o 

que poderia indicar balanceamento das opiniões entre os dois grupos. 

A variável independente (VI) idade somente se mostrou estatisticamente significativa 

na dimensão CP e apresentou coeficiente bastante reduzido. Em todas as demais variáveis 

dependentes (VD) não aportou efeito estatisticamente significante.  

Já formação educacional demonstrou alteração importante em 2014. Nesse ano, pas-

sa a ser significativa estatisticamente e de sinal negativo, o que pode indicar recrudescimento 

por parte dos entrevistados mais instruídos na crítica à performance do regime. 

A interação das dimensões com a VI renda resultou em coeficientes estatisticamente 

relevantes para as dimensões CP e PD no ano de 2014. Resultados de sinal negativo e de mai-

or magnitude que os obtidos para 2012, apontando para possível aumento da não identificação 

com a comunidade política e posicionamento mais negativo com relação á desempenho da 

democracia à medida que se ascende aos estratos mais elevados de renda. Esse último resulta-

do está em linha com o encontrado para a formação educacional –  VIs com coeficiente de 

correlação de aproximadamente 0,40 para os dois anos.  

Para a variável independente (VI) ideologia, percebe-se significância estatística para 

todos os anos em todas as dimensões e sinal positivo da interação entre as duas variáveis, o 

que indicaria maior adesão às dimensões da democracia à medida que se caminha para a direi-

ta no espectro de identificação ideológica.  Vale lembrar que há grande concentração de indi-

víduos ao centro e do movimento recente de maior posicionamento tanto à direita quanto à 

esquerda. Na esfera da comunidade política há um acréscimo significativo na força do coefi-

ciente, movimento que poderia estar vinculado ao caráter multifacetado das manifestações em 

2013 e, após junho de 2013, com a utilização de símbolos patrióticos, por exemplo, a crescen-

te utilização do uniforme da seleção brasileira de futebol e bandeiras do País. Nos outros dois 

âmbitos (DI e PD), a força de influência do coeficiente decresce cerca de 20% e 45% respec-

tivamente. 

Interesse político é outra VI que tem coeficientes positivos para todas as três dimen-

sões. A mudança mais expressiva entre os dois anos se dá na dimensão CP onde o coeficiente 

é multiplicado por mais de dez vezes indicando maior adesão para os indivíduos de maior 

interesse político. Nas outras duas esferas, há elevação de pequena monta para o coeficiente 
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com relação a DI e redução de aproximadamente 14% na força relativa do coeficiente para a 

performance da democracia. 

A variável independente participação política não tem coeficientes com significância 

estatística para o ano de 2012. Situação que se altera para o âmbito da comunidade política em 

2014, cujo coeficiente foi de 0,444 (p < 0,05) e para a performance do regime (0,335/ p < 

0,05). Os números indicam maior adesão para os indivíduos de maior grau de participação. 

Entre as variáveis midiáticas, isto é, aquelas que podem refletir mais diretamente 

efeitos advindos da influência da mídia e do viés negativo da cobertura política, a atenção 

política tem coeficiente significativo em 2012 e, unicamente, para a dimensão ideal da demo-

cracia, fato que não se repete para 2014. Mas, nesse ano, essa VI adquire significância estatís-

tica e sinal negativo para o coeficiente com relação ao desempenho do regime, o que permite 

a interpretação de que as pessoas de maior atenção se mostravam mais críticas negativamente 

em relação a essa dimensão. 

 Para a variável independente que captou a frequência de uso na internet, há efeitos 

com significância estatística somente para a dimensão PD em 2014. O coeficiente tem sinal 

negativo refletindo posicionamento mais crítico em relação a essa dimensão pelas pessoas que 

mais utilizam esse meio de comunicação, resultado em linha com o que fora obtido para as 

VIs renda e educação. Nesse ponto, os dados compilados pela PBM-2015 permitem observa-

ções interessantes, uma vez que demonstrou que esse veículo é mais utilizado pelas camadas 

mais ricas da população, pois, o uso da internet cresce à medida que se ascende no estrato de 

renda – 68%  dos indivíduos com renda acima de 5 salários mínimos declararam utilizar a 

internet de 5 a 7 dias por semana. Resultados semelhantes foram obtidos para os níveis educa-

cionais. Nessa estratificação, 59% e 79% dos entrevistados, de nível médio e superior respec-

tivamente, declararam utilizar a internet de 5 a 7 dias por semana. 

A frequência de atenção às notícias em todas as modalidades de veículos de comuni-

cação (TV, rádio, jornais e internet) não repetiu os resultados obtidos para o uso de internet. 

Em 2012, essa VI obtém sinal positivo e tem significância estatística somente para a dimensão 

DI, fato que não se repete em 2014. O coeficiente positivo em 2012 sugere que indivíduos 

com maior volume de atenção às notícias tinham preferência maior pela democracia em de-

trimento a outros regimes.  Em 2014, atenção às notícias como VI teve significância estatísti-

ca para a comunidade política, todavia com sinal negativo, o que denotaria menor adesão a 

essa dimensão para os respondentes de maior consumo de notícias. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao chegar ao fim desse trabalho que trilhou o caminho entre as teorias de estudo da 

democracia e da comunicação política é, nesse momento (maio de 2016), impossível não ver 

na realidade o que aqui se tenta debater. Veículos de comunicação nunca foram tão veemen-

temente acusados de manipulação de massas (BUCCI, 2016) como nesse momento em que se 

afastou a presidente do Brasil para dar início a um processo de impeachment. 

Se para Paul Lazarsfeld e Robert Merton ([1948] 2004) os efeitos dos mass media 

dependiam do contexto social, pode-se se dizer que o período de 2012-2014 foi rico em acon-

tecimentos sociais de grande significância e alcance, cobertura intensa sobre os protestos e 

corrupção com ampla veiculação e replicada em redes sociais na internet. Cenário que nos 

remete ao que elucidou Philip Converse (1962) ao destacar que a busca por informações polí-

ticas é influenciada majoritariamente pela intensidade da oferta de comunicação política na 

sociedade; e pela motivação do indivíduo em acessar esses fluxos disponíveis de informação e 

opinião. Pode-se dizer que não faltaram motivos no período, principalmente após junho de 

2013, nem oportunidades de acesso aos temas candentes da política por meio da imprensa, 

rádio, TV e internet. 

O papel da cobertura política está em momento de intensa reflexão e escrutínio por 

seus profissionais e usuários e, na quadra atual, por vezes de forma não muito polida (POR-

TAL IMPRENSA, 2016). Mas fora das paixões, a cientificidade a que se arvora essa disserta-

ção teve como finalidade determinar como objeto de estudo a existência ou inexistência da 

influência da mídia, mais especificamente a cobertura política, na adesão dos indivíduos à 

democracia. Para além do conceito de confiança nas instituições, tencionou-se esclarecer e 

averiguar a possibilidade de que uma constante cobertura negativa a respeito de atores e insti-

tuições teria reflexos sobre a compreensão dos indivíduos a respeito do regime político sob o 

qual vivem. 

Para tanto, apesar de uma relação que para o senso comum parece óbvia, buscou-se 

na literatura de ciência política elucidar a importância dos métodos da comunicação política 

para analisar as consequências dos vieses da cobertura midiática e seus reflexos na da quali-

dade da democracia. Demonstrou-se como ao longo dos anos o conceito dahliano de poliar-

quia deu vazão à incorporação de outros fatores e contribuiu para a criação do campo de pes-

quisa de estudos comparativos de regimes políticos. Como resultado desse desenvolvimento, 

percebeu-se que a comunicação foi incorporada como parte essencial do contexto sob qual 

vigoram os regimes democráticos. Malena Rehebein Rodrigues (2010) concluiu que a im-
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prensa é importante fator dos regimes democráticos. Rodrigues expande as funções determi-

nadas por Doris Graber para os meios de comunicação em relação à democracia: 

a) Servir como fórum de debate de ideias diversas, frequentemente, conflitantes; 

b) Dar voz à opinião pública; 

c) Atuar como os olhos e ouvidos dos cidadãos para auditar o cenário político e a 

performance de seus membros; 

d) Atuar como fiscal (watchdog) e expor com veemência delitos, corrupção e abu-

sos de poder efetuados e mantidos intramuros por governos. (2003, Graber 

apud, BÜHLMAN et al., 2008, p.23) 

e) propiciar encontro e conhecimento entre demos e instituições democrática; 

f) propiciar a formulação de decisões coletivas; 

g) legitimação democrática (grifo meu) (RODRIGUES, 2010, p.21-22). 

 

  

Conforme ressalta Luis Felipe Miguel (2000), a mídia está inserida no âmbito social 

e contribui ao mesmo tempo para modificá-lo, contemporaneamente, tem papel central para a 

política pois é o meio em que os diversos discursos políticos são veiculados. Prior (2007) 

constatou que para além da função de canal de transmissão a própria estrutura organizacional 

dos veículos de comunicação tem consequências políticas significativas.  

A revisão da literatura a respeito dos efeitos de mídia foi essencial para chegarmos 

aos conceitos de mídia malaise e mobilização, os quais estão diretamente vinculados a seus 

pares na teoria dahliana, quais sejam, as capacidades de inclusão (participação) e liberalização 

(contestação pública) do regime democrático. Nesse sentido, qualquer efeito, seja positivo ou 

negativo, provocado pela cobertura política tem peso para o estudo das influências possíveis 

sobre os citados conceitos elaborados por Robert Dahl, tão caros para os estudos de qualidade 

da democracia. 

Na sequência, tratou-se de se escrutinar a realidade brasileira a fim de se verificar a 

se o potencial interpretativo da teoria elaborada e aplicada alhures era passível de produzir 

algo que ainda não foi dito sobre o País. Trabalhos de mesma natureza de Nuno Coimbra 

Mesquita (2008) e Rogério Schlegel (2005) investigaram os efeitos da cobertura política bra-

sileira e do acesso à cobertura política vis a vis a confiança nas instituições. O primeiro com 

foco na audiência do Jornal Nacional e o segundo nos dados sobre audiência de televisão, 

rádio e o horário eleitoral e leitura de jornais presentes do Estudo Eleitoral Brasileiro de 2002 

(Eseb-2002) não encontraram subsídios que permitissem inferir relação de causalidade ou 

efeitos significativos das variáveis independentes midiáticas com respeito à confiança nas 

instituições e atores políticos. Schlegel trabalhou com dados coletados em anos eleitorais e 

Mesquita com dados de conteúdo sobre cobertura política de 2005 e pesquisa sobre confiança 

nas instituições do ano de 2006. 
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Se esses resultados já eram conhecidos, o que justificaria a repetição de trabalho em 

mesma linha? Reside na resposta a essa pergunta o que de novo traz esse trabalho. Para além 

do conceito de confiança e desconfiança, se tentou incluir e parametrizar outros aspectos da 

democracia: o sentimento de pertencimento à comunidade política e sua expressão como ide-

al.  

O aporte teórico de David Easton, já utilizado por Klingenmann (1999), a análise de 

fatores e a análise de componentes principais permitiram identificar três dimensões (comuni-

dade política, democracia como ideal, performance da democracia),  elaborar indicadores 

quantitativos e criar as variáveis dependentes a serem estudadas frente as variáveis indepen-

dentes socioeconômicas (gênero, idade, educação e renda) e outras político-midiáticas (posi-

cionamento ideológico, interesse político, participação política, atenção política e uso de mí-

dias). 

O método estatístico de regressão linear múltipla foi empregado para clarear a força e 

direção da correlação entre as variáveis. Os resultados dos modelos não obtiveram R² expres-

sivos, no entanto, assim como nos estudos de Norris (2000), Schlegel (2005) e Mesquita 

(2008), a baixa determinação dos modelos não impediu a identificação de resultados que 

apontaram para relações expressivas e merecedoras de estudos futuros.  

Na Tabela 3, onde estão expressos para 2012 e 21014 os resultados dos coeficientes 

betas para as variáveis midiáticas selecionadas, pôde-se constatar o crescimento da relação 

inversa entre frequência de uso de internet e avaliação positiva da performance da democra-

cia. Relação inversa que se repetiu para a frequência no consumo de notícias (TV, rádio e 

jornais e internet) e o nível de adesão à comunidade política. Chama atenção para esta última 

variável independente a perda de significância estatística do coeficiente relativo à democracia 

como ideal (DI). Em 2012 este coeficiente era de (0,355/ p < 0,05) o que não se repetiu em 

2014. 

Outra variável independente importante, atenção política, demonstrou variação seme-

lhante ao consumo de notícias. Para a dimensão DI perdeu significância estatística entre 2012 

e 2014 e, neste último ano, o coeficiente para a performance da democracia passa a ser signi-

ficativo estatisticamente e apresenta relação inversa para essa dimensão, isto é, quanto mais 

atento politicamente, menos positivo em relação ao desempenho do regime. 

Os resultados obtidos para atenção política estão em linha com a variável indepen-

dente (VI) escolaridade – proxy para atenção política usado em pesquisas de efeitos de mídia 

(MUNDIM, 2012) (BEZERRA e MUNDIM, 2011). Diferentemente de 2012, as duas VIs 
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obtêm coeficientes com sinal negativo e com significância estatística para a dimensão perfor-

mance da democracia no ano de 2014. 

Ademais, se pode afirmar que os resultados encontrados vão de encontro aos obtidos 

por Schelegel (2005) e Mesquita (2008) com respeito á significância das variáveis midiáticas 

em relação ao posicionamento quanto ao desempenho das instituições e atores da democracia. 

Há indícios de que a cobertura política está gerando indivíduos mais críticos em relação ao 

desempenho do regime.  

Os resultados mostraram-se também diversos em relação à teoria de que os efeitos de 

mídia teriam resultados mobilizadores entre os indivíduos. A perda de significância estatística 

dos coeficientes das VIs atenção política e frequência-atenção às notícias em relação à dimen-

são da democracia como ideal no período indica mudança em sentido negativo, isto é, em 

favor da concepção de mídia malaise. Resultado este corroborado pela significância estatística 

e sinal negativo obtidos para a VI frequência-atenção às notícias no ano de 2014, fatos não 

constatados em 2012 para essa dimensão. 

O aumento da crítica em relação a qualquer regime não é, por si, nocivo. Todavia, se 

levarmos em conta que os coeficientes para atenção política e uso da internet tem sinal nega-

tivo e estatisticamente significativo em 2014 juntamente com o fato de termos, como vimos 

anteriormente, uma cobertura enviesada negativamente, abre-se a possibilidade para que a 

insatisfação extrapole as questões hodiernas das manchetes da mídia sobre malfeitos e malfei-

tores. É justamente esse o efeito percebido para atenção política e frequência-atenção às notí-

cias em relação à esfera da DI e para a última em relação à CP. Diante dessa constatação, se-

ria necessário questionar se a cobertura política não estaria a atirar fora todo o sistema junto 

às águas turvas dos escândalos de corrupção e seus atores. Não se trata aqui de sugerir qual-

quer censura, mas, sim, avaliação dos efeitos da forma de cobertura. 

Do ponto de vista da qualidade da democracia, pode-se apontar para a possibilidade 

de falhas nas funções “e” e “g” apontadas por Rodrigues. Na primeira, haveria frustração no 

encontro propiciado pela cobertura política entre demos e as instituições da democracia, de 

outra forma, a frustração em um relacionamento que no Brasil somente teria comemorado 

suas bodas de prata (25 anos). Decepções estas que estariam a deslegitimizar o próprio siste-

ma, ao menos, para parte dos entrevistados pelas equipes da Lapop 2012 e 2014. 

Diante desses resultados, salta aos olhas outra importante constatação. A necessidade 

de conformação de banco de dados nacionais contínuos sobre os cidadãos e seus posiciona-

mentos políticos. Tanto a World Value Survey, quanto Lapop e Latinobarômetro são fruto da 

curiosidade de centro de pesquisas externos. No Brasil, se tem somente o Estudo Eleitoral 
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Brasileiro (ESEB) efetuado a cada quatro anos e iniciativas como a de José Álvarao Moisés 

acerca da qualidade da democracia efetuada na Universidade de São Paulo. Pesquisas estrutu-

radas, contínuas e abertas à comunidade acadêmica seriam de grande valia para o estudo dos 

efeitos de mídia e da democracia, bem como outras áreas das ciência política e ciência sociais. 

Dados são instrumentos necessários para consecução do que King, Keohane e Verba (1996) 

delinearam como um dos objetivos: dizer algo relevante sobre a realidade. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Gráfico Dados do Latinobarômetro 2015 – preferências entre regimes políti-

cos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

48

37

46

54

49

54

21

18

15

18

19

19

23

28
26

21

15

21

16
14

5

19

13 11 10
11

1
1

4
2

0 1 1
0

10

20

30

40

50

60

1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

P
o

rc
e

n
ta

g
e

m
 d

o
s
  

e
n

tr
e

v
is

ta
d

o
s

Ano da Pesquisa

Apoio à Democracia - Brasil - 1995-2015

A democracia é preferível que qualquer outra forma de governo Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível

Para as pessoas, tanto faz um regime democrático ou autoritário Não sabe

Não responde



86 

 

Anexo 2 –  Cálculos para construção de indicador de confiança nas instituições 

 

 

 TOTAL Brazil

1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Apoyo a la democracia

A democracia é preferível que qualquer outra forma de governo45 41 50 50 48 38 30 37 35 41 37 46 43 47 55 54 45 49 54

Em algumas circunstâncias, um governo autoritário pode ser preferível19 21 24 19 18 25 18 15 19 18 15 18 17 19 18 19 19 19 16

Para as pessoas, tanto faz um regime democrático ou autoritário24 23 21 20 28 28 31 26 35 26 28 21 26 22 17 15 22 21 16

Não sabe 12 14 4 9 5 6 18 19 10 15 19 13 13 11 10 11 12 10 11

Não responde 1 1 1 1 1 2 3 4 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1

(N) 20567 1200 1080 1001 1000 1000 1000 1000 1200 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1204 1250

Muita Confiança

Instituição 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Partidos Políticos 5 1 5 4 2 6 3 2 4 3 4 2 3 3 5 2 4 1

Congresso 9 4 9 7 4 9 7 6 9 7 8 4 5 6 8 4 5 3

Governo 13 4 6 12 10 11 16 10 10 15 14 6 8 3

Poder Judiciário 18 13 21 16 12 18 12 13 17 16 14 9 9 11 12 6 11 6

Forças Armadas 40 30 34 27 25 30 34 25 29 30 33 30 23 24 24 21 27 19

Polícia 15 6 13 8 7 14 14 11 12 14 12 10 8 9 9 6 12 8

Igreja 58 39 52 55 47 58 53 46 61 54 59 49 48 49 44 39 47 38

Televisão 18 10 14 11 8 14 9 7 9 12 21 9 12 15 13 9 14 7

Alguma Confiança

Instituição 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Partidos Políticos 12 15 13 16 10 14 10 13 19 12 18 14 17 17 19 13 17 9

Congresso 17 16 18 16 15 14 17 22 26 19 23 19 28 25 36 26 23 15

Governo 18 20 18 31 29 22 31 25 33 32 41 33 30 16

Poder Judiciário 21 28 22 25 23 20 20 30 31 25 30 32 33 30 39 33 30 26

Forças Armadas 19 33 25 25 33 23 27 29 32 31 33 37 38 37 39 42 40 35

Polícia 18 21 18 16 22 17 23 26 25 24 30 25 31 25 31 29 31 29

Igreja 16 29 16 20 24 16 21 29 22 22 22 31 31 27 36 37 31 33

Televisão 20 35 21 26 25 25 24 29 25 34 41 41 48 43 48 45 39 38

Pouca Confiança

Instituição 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Partidos Políticos 32 32 38 40 29 38 28 32 34 32 35 32 35 36 33 34 29 36

Congresso 35 34 41 40 36 40 35 34 34 34 35 35 39 40 32 36 34 41

Governo 35 36 37 30 37 36 34 39 37 37 27 36 34 38

Poder Judiciário 34 34 37 39 36 38 37 31 32 33 35 35 38 38 27 38 29 38

Forças Armadas 24 22 28 32 22 28 23 24 22 22 21 23 26 25 21 24 18 30

Polícia 33 35 39 42 37 40 33 38 37 32 35 38 35 38 33 36 30 41

Igreja 17 19 19 15 15 16 17 15 11 14 11 13 14 14 12 16 12 18

Televisão 35 32 39 36 33 36 34 37 34 33 27 34 29 30 25 32 30 36

Nenhuma Confiança

Instituição 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Partidos Políticos 48 51 42 39 56 39 56 52 43 52 40 51 42 42 40 49 47 51

Congresso 34 45 29 35 42 31 35 34 27 36 29 38 24 25 20 31 35 36

Governo 33 39 37 25 23 29 18 26 20 15 16 24 25 42

Poder Judiciário 23 24 16 19 26 20 26 24 16 22 17 21 17 17 18 21 25 25

Forças Armadas 14 14 11 15 17 16 12 18 14 14 9 8 10 11 12 12 12 11

Polícia 32 39 28 34 33 27 28 25 26 28 22 26 25 27 26 29 25 22

Igreja 9 12 12 9 12 8 8 8 6 10 6 6 6 7 6 8 8 9

Televisão 25 22 25 26 32 24 32 26 31 20 10 14 10 11 12 13 16 17

Fonte: Latinobarômetro - http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 

Porcentagem dos entrevistados - Ano

Porcentagem dos entrevistados - Ano

Porcentagem dos entrevistados - Ano

Confiança nas instituições - Brasil - 1995-2015

Porcentagem dos entrevistados - Ano


