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Resumo:
O tema desse artigo é o impacto de experiências socializadoras sobre as atitudes
políticas dos jovens. Nosso objetivo é analisar o impacto do Parlamento Jovem Mineiro nas
atitudes políticas de seus participantes, mais especificamente, sua confiança na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Além disso, buscamos compreender se as mudanças nas atitudes
possuem uma base cognitiva. Os resultados indicam que há, com o Parlamento Jovem, um
aumento da confiança na Assembléia e de conhecimento político e que os dois estão
associados entre si. O desenho do estudo segue a lógica da pesquisa quase-experimental. A
partir de uma amostra não-aleatória, foram realizadas, em 2008, duas rodadas de entrevistas,
sendo 335 antes e 335 após o programa, das quais 167 com o grupo de tratamento e 168 com
o grupo de controle.
Palavras-chave: atitudes políticas; socialização política; jovens.
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INTRODUÇÃO2
O objetivo desse artigo é avaliar o impacto do Parlamento Jovem Mineiro (PJ) nas
atitudes políticas de seus participantes, mais especificamente, em sua confiança na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Além disso, buscamos compreender se as
mudanças nas atitudes possuem uma base cognitiva, ou seja, se elas estão associadas a
mudanças no campo do conhecimento político.
O Parlamento Jovem é um projeto da Escola do Legislativo desenvolvido
conjuntamente com o curso de Ciências Sociais da PUC Minas desde 2004 e destinado aos
alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares de Belo Horizonte. Durante um
semestre letivo, alunos dessas escolas desenvolvem uma série de atividades (palestras,
oficinas, mesas-redondas, atividades legislativas, etc.) e, no final, reúnem-se no Plenário da
Assembleia Legislativa para a apreciação e votação de um documento com proposições que,
posteriormente, são encaminhadas como projetos de lei para a tramitação na ALMG. Seu
objetivo é estimular a formação política de estudantes do ensino médio de Belo Horizonte
“por meio de atividades que os levem a compreender melhor a organização dos poderes,
especialmente do Legislativo, além de prepará-los para a participação política, como
cidadãos”3.
O Parlamento Jovem se insere num projeto mais amplo e ambicioso de
desenvolvimento institucional da ALMG. Desde o início dos anos 1990, o legislativo mineiro
vem realizando um ambicioso projeto de inovação institucional que, além da modernização
de sua estrutura e profissionalização de seu quadro técnico, visa tornar a instituição mais
permeável à presença e à participação da sociedade civil mineira no processo legislativo.
Com tal objetivo, foram concebidos Ciclos de Debates, Seminários Legislativos e Fóruns
Técnicos, sendo que esses dois últimos culminam na elaboração e tramite de projetos de lei.
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O presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa “O parlamento Jovem como espaço de socialização
política”, financiada pelo CNPq e pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (Fapemig). A pesquisa
contou a assessoria técnica e supervisão de campo realizada pela pesquisadora Maria Aparecida Machado
Pereira. Participaram da pesquisa Fabrícia de Almeida Costa, Ana Luísa da Cunha Pinheiro, Angel Dornelas
Trindade, Amanda Horta Campos e Leôncio Farias, Karla Juliana Onofre e Liliane da Conceição Rosa, todos os
alunos do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Minas Gerais. De fundamental importância para
assegurar qualidade na produção dos dados da pesquisa foi o apoio, na elaboração do questionário e do banco de
dados, da Cinthia Barros e do Fabrício Fialho. Agradecemos também a Jorge Alexandre Barbosa Neves,
Frederico Batista, Ernesto Amaral, Lucio Rennó, Ammy Erica Smith e Ana Maria Hermeto pelas sugestões
metodológicas.
3
Disponível em http://www2.almg.gov.br/hotsites/parlamentoJovem/oqueE.html. Acesso em 12/04/2011.
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Como veremos, o Parlamento Jovem altera, no sentido positivo, a imagem que os
jovens têm da Assembléia Legislativa, aumentando a sua confiança na instituição. Supomos
que o ambiente institucional inovador da ALMG tenha contribuído para essa mudança, em
especial em sua direção positiva. Nosso argumento é que o aumento de confiança tem base
cognitiva, pois ele está associado a informações que os jovens adquiriram no contato
frequente com a Assembléia, seus funcionários e deputados, assim como na participação em
oficinas de educação cívica e de atividades legislativas.
O desenho da nossa pesquisa segue a lógica da pesquisa quase-experimental
(Campbell e Stanley, 1979). A partir de uma amostra não aleatória4, foram realizadas, em
2008, duas rodadas de um survey5, com 670 entrevistas6, sendo 335 antes e 335 após o
programa, das quais 167 com participantes e 168 com não participantes. A edição 2008 do PJ
contou com sete escolas participantes7 e teve como tema “o jovem e a violência”. Na seleção
do grupo de controle, buscamos assegurar a simetria entre os tipos de escola e entre diferentes
fatores do background familiar. Desse modo, foram selecionadas sete escolas com o mesmo
perfil socioeconômico e cultural que as escolas dos alunos participantes (pública, privada e
militar). Da mesma forma, foram selecionados alunos com perfil semelhante ao dos
participantes em relação a uma série de características observáveis, tais como o sexo, idade,
série, classe social e escolaridade dos pais. Por meio de testes de média e de análises de
regressão logística, pode-se observar que, de fato, dentre as características escolhidas, o
grupo de controle “espelha” bem o grupo de tratamento.
O artigo é composto por três partes. Na primeira, apresentamos a contribuição dos
estudos na área da educação cívica e da sociologia política para a compreensão dos ganhos
adquiridos em experiências de socialização política. Na segunda, realizamos a análise das
condições iniciais e das mudanças de atitude dos jovens, com o objetivo de avaliar o impacto
do Parlamento Jovem sobre a confiança dos jovens na ALMG. Por fim, verificamos se o
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Portanto, os resultados aqui apresentados, embora sejam bastante sugestivos e tenham como referência um
amplo número e, especialmente, variedade de tipos de escola, não têm validade estatística para o conjunto de
alunos de ensino médio de Belo Horizonte.
5
A primeira rodada foi realizada entre fevereiro e abril e a segunda, entre junho e novembro de 2008.
6
O projeto original previa 351 entrevistas no pré-teste e 351 no pós-teste, totalizando 702 entrevistas. Entretanto
apenas 335 foram possíveis no pós-teste. Decidimos excluir da análise os casos faltantes no pós-teste
7
Participam desta edição os seguintes colégios: Colégio Frei Orlando - Unidade Carlos Prates; Colégio Frei
Orlando - Unidade Alípio de Melo; Colégio Loyola; Escola Santo Tomás de Aquino; Escola Municipal Walt
Disney; Colégio Tiradentes - Unidade Gameleira; Colégio Tiradentes - Unidade Santa Teresa.
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programa proporciona ganhos de informação e se eles estão associados ao aumento de
confiança dos jovens na ALMG.

SOCIALIZAÇÃO POLÍTICA E EDUCAÇÃO CÍVICA.
O presente artigo dialoga com duas tradições na literatura sobre socialização política.
Uma delas situa-se no campo da sociologia política e tem como núcleo comum a idéia de que
as atitudes, conhecimento e habilidades políticas são adquiridos mediante processos de
socialização (Galston, 2001; Andolina, Jenkins, Zukin, Keeter, 2003; Sears & Funk, 1992;
Jennings & Markus, 1984; Sears & Valentino, 1997). A visão clássica8 é a de que a formação
das principais atitudes políticas ocorre na infância, sob a influência preponderante da família,
e permanece estável ao longo dos anos. Pesquisas mais recentes (Jennings e Niemi, 1974;
Jennings e Markus, 1984; Sears e Valentino, 1997) vêm reiterando, entretanto, que: 1)
importantes processos de socialização ocorrem depois da infância, 2) outros agentes, a
depender do contexto, são tão significantes quanto à própria família; 3) muitas atitudes e
crenças formadas na infância são maleáveis e, portanto, sujeitas à mudança no decorrer da
vida.
Uma segunda tradição investiga o papel da educação cívica na formação de cidadãos
competentes9 (Slomczynski e Shabad, 1998; Finkel e Sabatini, 2000; Galston, 2001; Finkel,
2003; Finkel e Ernst, 2005; Campbell, 2008; Finkel e Smith, 2010; Slomczynski e Shabad;
Niemi e Junn, 1988). Esses estudos estão, em geral, vinculados a projetos e programas de
educação cívica em novas democracias e países que passam por um processo de transição
democrática. Os pesquisadores buscam saber se esses programas, quando bem sucedidos, são
capazes de tornar os cidadãos mais informados sobre a política, mais propensos a se engajar
em atividades de natureza política e mais democráticos em suas atitudes.
Nossa pesquisa situa-se num espaço próximo ao da literatura da sociologia política no
que diz respeito ao seu público de referência, privilegiando experiências socializadoras de
indivíduos ainda em fase de formação política, mas fora do ambiente da socialização infantil.
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Para uma revisão dos primeiros estudos de socialização política ver Sapiro (2004).
O curioso é que estudos desta natureza ainda não foram realizados no Brasil. Se partirmos do entendimento de
que o estudo sobre programas de educação cívica – envolvendo, além do ensino formal de conteúdos sobre
política, exercícios e simulação de atividades políticas e mesmo a participação efetiva no processo decisório –
pode esclarecer os determinantes do conhecimento, da participação e das atitudes políticas, excluí-lo da nossa
agenda de pesquisa significa perder a oportunidade de alcançarmos uma melhor compreensão sobre os
processos que interferem nas bases de legitimidade e da qualidade da democracia em nosso país.
9
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Já com os estudos sobre educação cívica, compartilhamos do objeto de investigação:
programas promovidos com a finalidade de formação de cidadãos informados, politicamente
ativos e com atitudes e valores congruentes com o regime democrático.
O conceito central do nosso estudo é o de “ganhos” de socialização. Ele tem sido
utilizado em estudos que atribuem importância ao impacto de “eventos” na trajetória política
do indivíduo, especialmente de jovens. Jennings e Markus (1984), por exemplo, concluem,
em seu estudo de painel (1965, 1973 e 1982) com estudantes do ensino médio e seus
respectivos pais, que a maior instabilidade e abertura à mudança nas atitudes dos jovens
devem-se, sobretudo, à sua limitada experiência com o mundo da política. Isso os torna mais
vulneráveis que os adultos a influências e ao impacto de eventos sociais (como uma guerra ou
crise econômica) ou eventos pessoais (como a mobilidade geográfica e o casamento). Em
outro estudo, Sears e Valentino (1997) demonstram que o contato direto do jovem com a
política quando ele toma, pela primeira vez, a decisão do voto exerce impacto substantivo
sobre suas atitudes e conhecimento. A idéia é que esse jovem eleitor tem mais a ganhar, em
termos de aquisição de conhecimento e de cristalização de atitudes políticas, do que o adulto
que já votou diversas vezes. Os autores argumentam que o voto é uma experiência de
natureza socializadora, responsável por diminuir o hiato entre aqueles que têm maior estoque
de informação e atitudes mais estáveis em relação aos objetos da política e os que ainda não
têm, praticamente, nenhuma. “Ganho” em tais estudos diz respeito, portanto, a uma maior
propensão do jovem em absorver os efeitos socializadores proporcionado por determinados
eventos, especialmente aqueles de curta duração e de intensos fluxos de informação.
Na área de educação cívica, a noção de “ganhos” também está presente. O
pressuposto é de que a qualidade do regime democrático depende da capacidade de o cidadão
atuar de acordo com os princípios democráticos (Galston, 2001). Isso envolve não só o
conhecimento desses princípios e das regras básicas de seu funcionamento, como também a
participação e a tolerância política (Finkel e Sabatini, 2000; Finkel 2003; Finkel e Ernst,
2005). Quando os programas cívicos são capazes de desenvolver o comportamento político
adequado ao regime democrático, pode-se falar em ganhos.
É importante ressaltar que tais ganhos não ocorrem de maneira homogênea em todas
as dimensões do comportamento político. Ainda que a maioria dos estudos conclua que os
indivíduos que participam de programas de educação cívica se tornam cidadãos mais ativos e
mais bem informados sobre a política, eles não são igualmente otimistas quanto aos seus
efeitos nas atitudes políticas de seus participantes. Entretanto, considerando a distinção entre
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os diferentes “objetos da política” (Almond e Verba, 1964; Easton, 1965; Norris, 1999;
Dalton, 2004), percebe-se que objetos específicos e concretos, como a confiança nas
instituições políticas, são mais maleáveis do que princípios abstratos, como a tolerância
política e a adesão à democracia. Sendo assim, a mudança na confiança institucional pode
ocorrer no mesmo ritmo ou até de forma mais acelerada do que a mudança cognitiva e na
participação política.
Mas, para compreender o fenômeno em questão – os ganhos de socialização política –
, precisamos ainda estabelecer critérios analíticos para lidar com dois problemas complexos:
o sentido (positivo ou negativo) esperado da mudança na confiança institucional e as bases
em que ela se assenta.
Ao contrário do conhecimento e da participação política, não é simples definir o
sentido que se espera da mudança na confiança nas instituições por meio de programas
cívicos. No debate sobre confiança política, alguns autores chamam a atenção para a
importância da confiança para estabilidade do regime democrático ou para o seu melhor
exercício (Almond e Verba, 1964; Warren, 1999; Offe, 1999), enquanto outros apontam a
necessidade de uma medida de desconfiança para assegurar seu funcionamento responsivo às
demandas da sociedade (Norris, 1999; Inglehart, 1999, 2005). Como estabelecer, nessas
condições, se um determinado evento ou programa produziu ou não ganhos em seus
participantes? O argumento de Finkel e Sabatini é que só é possível falar em “ganhos”
quando a mudança da confiança política ocorre em razão de sua associação com atitudes
democráticas ou da aquisição de informação relevante.
To summarize: if civic education has positive effects on
institutional trust, we expect those effects to operate through the
individuals’ rejection of previous anti-democratic regimes and through
a positive spill-over effect from increased efficacy, interpersonal trust,
and other supportive democratic values. If civic education has negative
effects on trust, we expect the effects to operate through increased
awareness of poor system performance, through an increased sense of
the unresponsiveness of local political elites, and through a heightened
perception of the gaps between democratic ideals and current political
practices (FINKEL, SABATINE, 2000, p. 1855).
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Adotamos, nesse artigo, uma linha de interpretação semelhante. O ganho atitudinal
tem, aqui, um sentido bem específico: uma mudança de atitude frente às instituições e atores
políticos que têm como fundamento informações adquiridas a respeito deles. Portanto,
mudanças atitudinais representam ganhos de socialização quando acompanhadas de ganhos
informacionais. Inversamente, não são considerados ganhos as alterações baseadas em laços
meramente afetivos. O referencial normativo é o “cidadão crítico”10 (Norris, 1999), o qual,
mediante informações relevantes, é capaz de julgar as instituições políticas e assim aumentar
ou diminuir o grau de confiança nelas depositada.
Mais especificamente, o Parlamento Jovem será considerado como um programa que
gerou ganhos atitudinais se uma eventual mudança nas atitudes dos jovens tiver como base de
sustentação informações a respeito da ALMG adquiridas durante o programa. Os dados
produzidos pela pesquisa não permitem investigar essa questão de forma direta, pois não
foram colocadas para os jovens perguntas que associassem a sua confiança na ALMG às
informações de que eles dispõem. Antecipando uma de nossas conclusões, atribuímos ao PJ
um ganho atitudinal devido ao fato de que durante o programa os jovens adquiriam tanto
confiança na ALMG como conhecimento sobre política. Embora não possamos afirmar que
exista uma relação causal entre essas duas mudanças, elas decorrem do mesmo processo de
socialização política. São os jovens mais informados sobre a ALMG (seus processos, atores e
atividades) que passam a confiar mais na Assembleia.
A expectativa é que a própria dinâmica do Parlamento Jovem, com atividades de
conteúdo político e práticas legislativas coordenadas pelo corpo técnico da ALMG, altere, no
sentido positivo, a confiança dos jovens no legislativo de mineiro. O PJ permite, nesse caso,
que o jovem seja parte e reconheça o projeto de desenvolvimento institucional que a ALMG
vem desenvolvendo desde os anos de 1990 (Anastasia, 2001), em especial, a parte dedicada à
criação de canais de comunicação com a sociedade civil e suas demandas.

CONDIÇÕES INICIAIS E MUDANÇAS NO TEMPO
Observando a confiança política que os jovens tinham na ALMG antes de começar o PJ,
percebe-se que ela não é distribuída de forma homogênea entre os alunos do ensino médio de
10

Na década de 1990, surgiu um fecundo debate a respeito da confiança (ou desconfiança) nas instituições e
seus efeitos sobre a democracia (Norris, 1999, Inglehart, 1999, Putnam e Pharr, 2000; Dalton, 2004). Esse
debate coloca em questão o pressuposto da teoria clássica da cultura política de que a confiança nas instituições
políticas favorece a estabilidade do regime democrático.
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Belo Horizonte que fizeram parte de nosso estudo. Confirmando a tese amplamente aceita
(Slomczynski e Shabad, 1998; Ichilov, 2007; Finkel e Ernst, 2005), os ambientes escolar e
familiar são os principais responsáveis por essas diferenças atitudinais. Já as características
individuais, tais como a eficácia política e o grau de conhecimento sobre política, nada nos
dizem a respeito da diferença de confiança na ALMG entre os jovens11.
TABELA 1 - Variável dependente: Confiança na ALMG (binária)12
Erro
Beta
Exp(B)
Padrão
Participante do PJ
0.126
0.109
1.134
Escolaridade dos pais
-0.653
0.075
.520***
Participação dos pais
0.092
0.145
1.096
Escola Militar (0 = Escola Pública)
0.231
0.190
1.260
Escola de Classe Média (0 = Escola Pública)
0.747
0.487
2.110***
Escola de Elite (0 = Escola Pública)
1.385
1.060
3.997***
Eficácia Cognitiva
0.415
0.461
1.514
Exposição aos meios de comunição
0.056
0.045
1.058
Sexo (0 = mulher)
0.429
0.389
1.536*
Constante
1.805***
0.406
N
284
Nagelkerke R2
0.046
Qui-quadrado
18,001
*** Estatisticamente significativo a 0,01
** Estatisticamente significativo a 0,05
* Estatisticamente significativo a 0,10

Mas isso não nos diz nada a respeito do tema do nosso estudo: a mudança provocada
pelo PJ. Um primeiro recurso para explorarmos essa questão é uma análise gráfica das curvas
de mudança no tempo para os diferentes grupos estudados.
O gráfico abaixo nos dá uma clara imagem da mudança. Existe um movimento de
queda na confiança para os jovens que não participaram do PJ e de aumento para os
participantes. Se considerarmos que quem não passou pela experiência do PJ teve um
declínio de confiança no legislativo mineiro, os efeitos do Parlamento Jovem são ainda mais

11

Importante observar que, em relação à confiança na ALMG, não há diferença entre o grupo de tratamento e o
grupo de controle no momento anterior à experiência do PJ, o que confirma a confiabilidade do pareamento dos
dois grupos. Em uma escala que vai de 0 a 3, a média de confiança do o grupo de controle é de 1,41, enquanto
para os participantes é de 1,50. No teste de média, essa diferença não é estatisticamente significativa (0,289).
12
A fonte de dados usadas nesse paper é da pesquisa “O Parlamento Jovem como Espaço de Socialização
Política”, coordenada pelo Mario Fuks, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal
de Minas Gerais.
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substantivos, pois, ele não só contribui para impedir essa queda, como aumenta a
confiança.13.

Média de confiança ma ALMG

Gráfico 1 - Média da confiança na
ALMG
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Não parece haver dúvidas que existe um aumento de confiança na ALMG entre os
participantes do Parlamento Jovem. Mas seria esse aumento em função do impacto do
Parlamento Jovem e apenas dele? Para responder essa pergunta construímos um modelo de
regressão com uma variável indicadora do tempo (antes e depois do PJ) e outra diferenciando
o grupo de tratamento do grupo de controle. A interação entre as duas variáveis nos mostra os
efeitos do Parlamento Jovem. Considerando que outros fatores podem interferir na mudança
(ou permanência) das atitudes dos jovens no período compreendido entre o início e o término
do PJ, incluímos no modelo uma série de controles associados às condições socioeconômicas
e aos atributos individuais dos jovens.
Organizamos os dados de forma a permitir a análise das mudanças tanto no nível
individual como no contexto da execução do programa na escola14. No nível individual,
classificamos o jovem de acordo com o grupo a que pertence: grupo de tratamento ou grupo
de controle. Criamos duas categorias: 0 = não participante; 1 = participante do PJ15. Na
análise contextual, o critério de classificação foi o sucesso do programa em cada escola16.
Utilizamos como proxy de sucesso dois tipos de informação: o número de vezes em que os
alunos de cada escola fizeram o uso da palavra e o percentual médio de frequência agregada

13

Um teste de médias nos indica que as diferenças apresentadas no gráfico são estatísticamente significantes. A
diferença entre o tempo um e o tempo dois é de -0,12 para não participantes (significância de 0,06) e 0,19 para
participantes (significância de 0,008).
14
Como são apenas 14 escolas, decidimos não utilizar modelos de regressão multinível. A dependência das
observações dentro de cada escola foi corrigida pelo uso do cluster robust do pacote estatístico Stata.
15
O número total de oficinas (incluindo as que ocorreram na escola e na ALMG) varia de 10 a 12, dependendo
da escola.
16
O número total de encontros, na escola, varia de sete a dez.
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nas oficinas do Parlamento Jovem em cada escola. O volume do uso da palavra indica se o PJ
foi ou não uma experiência dinâmica, contando com a participação ativa dos alunos. No
segundo caso, a média da frequência agregada indica se a experiência, como um todo,
motivou o grupo. A escala de sucesso foi composto pelas seguintes categorias: 0 = não
participante; 1 = participante de escola em que o PJ não foi bem-sucedido (PJ, na escola, não
foi nem dinâmico, nem motivadora); 2 = participante de escola em que o PJ foi bem-sucedido
(dinâmico ou motivadora); 3 = participante de escola em que o PJ com muito bem-sucedido
(dinâmico e motivadora).
Nossa proposta de análise em dois níveis tem como objetivo mostrar a vantagem do
uso de modelos explicativos de mudanças desencadeadas por experiências de socialização
política que incluam distinções não apenas quanto à participação no programa, mas também
em relação aos contextos em que ele foi realizado17.
A Tabela 2 apresenta os efeitos do PJ a partir do nível individual de análise. Os dados
são inequívocos: a participação no Parlamento Jovem aumenta a confiança na ALMG.
Mesmo controlando pelos ambientes familiar e escolar e por características individuais, tais
como a eficácia política subjetiva e o hábito de se informar sobre política em meios de
comunicação, o jovem que participou do programa passa a ter mais do que o dobro de chance
de confiar na ALMG do que aquele que não participou.
TABELA 2 - Variável dependente: Confiança na ALMG (binária)
Erro
Beta
Exp(B)
Padrão
Tempo
-0.432
0.096
0.648***
Participante do PJ
0.152
.131
1.164
Participante * Tempo
0.928
0.592
2.529***
Escolaridade dos pais
-0.134
0.114
0.874
Participação dos pais
-0.030
0.103
0.970
Escola Militar (0 = Escola Pública)
0.150
0.127
0.860
Escola de Classe Média (0 = Escola Pública)
0.119
0.288
1.126
Escola de Elite (0 = Escola Pública)
0.403
0.442
1.497
Eficácia Cognitiva
0.134
0.277
1.143
Exposição aos meios de comunição
0.053
0.033
1.054*
Sexo (0 = mulher)
0.269
0.271
1.308
Constante
0.991***
0.341

17

Idealmente, esse modelo integraria o fator individual (incluindo também o grau de exposição do indivíduo ao
programa) e o fator contextual (o sucesso do PJ na escola). Mas, devido ao número limitado de observações em
nosso banco de dados, não foi possível criar um modelo integrado com variáveis que contemplem,
simultaneamente, os dois níveis da análise.

11

N
Nagelkerke R2
Qui-quadrado
*** Estatisticamente significativo a 0,01
** Estatisticamente significativo a 0,05
* Estatisticamente significativo a 0,10

570
0.039
98.00

Os efeitos do programa dependem também do seu grau de sucesso na escola. Na
escola em que é bem-sucedido em um dos dois critérios que utilizamos, o programa produz
efeitos consideráveis sobre os participantes. Esse efeito é bem maior quanto o programa é
plenamente bem-sucedido na escola. Nesse caso, a chance de o aluno confiar na ALMG é,
quase, cinco vezes maior do que a do aluno que não participou do programa.

TABELA 3 - Variável dependente: Confiança na ALMG (binária)
Erro
Beta
Exp(B)
Padrão
Tempo
-0.432
0.096
0.649***
Participante em escola sem sucesso
0.002
0.156
1.002
Participante em escola sem sucesso * Tempo
0.704
0.326
2.023***
Participante em escola com um sucesso
0.351
0.216
1.421**
Participante em escola com um sucesso * Tempo
0.859
0.709
2.362***
Participante em escola com dois sucessos
-0.257
0.094
0.772**
Participante em escola com dois sucessos * Tempo
1.572
0.708
4.820***
Escolaridade dos pais
-0.102
0.127
0.902
Participação dos pais
-0.026
0.104
0.974
Escola Militar (0 = Escola Pública)
-0.038
0.154
0.961
Escola de Classe Média (0 = Escola Pública)
0.067
0.317
1.069
Escola de Elite (0 = Escola Pública)
0.442
0.475
1.556
Eficácia Cognitiva
0.133
0.272
1.142
Exposição aos meios de comunição
0.054
0.034
1.055*
Sexo (0 = mulher)
.262
0.274
1.300
Constante
1.020***
.333
N
570
Nagelkerke R2
0.040
Qui-quadrado
33,628
*** Estatisticamente significativo a 0,01
** Estatisticamente significativo a 0,05
* Estatisticamente significativo a 0,10
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Podemos dizer, portanto, que o impacto do PJ sobre as atitudes de seus jovens
depende de um fator individual, que é a própria participação no programa; e outro contextual,
associada à qualidade do programa na escola.

AS BASES COGNITIVAS DA MUDANÇA ATITUDINAL
Como interpretar o aumento da confiança dos jovens que participaram do Parlamento
Jovem? Mais do que isso: como explicar o fato de que o público do PJ passou perceber a
ALMG de forma favorável, em oposição população mineira, que, em geral, têm uma imagem
negativa da ALMG (Fuks e Fialho, 2009)?
Esse aumento de confiança pode ser interpretado de duas formas. Primeiro, ele
poderia decorrer, espontaneamente, do vínculo estabelecido pelo convívio com a instituição,
seus funcionários e deputados. Esse súbito aumento de confiança e atitudes positivas em
relação à instituição legislativa estadual teria um sentido meramente afetivo.
A segunda interpretação – a qual adotamos aqui – é que o aumento de confiança na
ALMG teria ocorrido num ambiente em que circularam informações a respeito do processo
legislativo, da organização, do funcionamento e das atividades da instituição e de sua
interação com a sociedade civil mineira. Nessa linha de interpretação, não se espera que
alunos do ensino médio tenham adquirido um conhecimento profundo e detalhado a respeito
de questões que nem mesmo os setores mais escolarizados da população adulta têm. Esperase sim que a mudança atitudinal tenha sido acompanhada por mudanças cognitivas, ainda que
modestas. Como definimos no início do artigo, essa é a condição para que a alteração na
atitude seja um “ganho”.
Nossa pesquisa dispõe de dados que permitem abordar a questão dos fundamentos
cognitivos da mudança das atitudes dos jovens em relação à ALMG. Partimos primeiro de
um índice de informação sobre política18. A análise desse modelo leva, forçosamente, à
conclusão de que o Parlamento Jovem não proporcionou ganhos cognitivos19. Os jovens que
participaram do programa não “aprenderam” muito a respeito dos cargos e partidos de
personalidade políticas ou das siglas que representam organizações políticas e sociais. Mas,
18

A construção do índice de informação que testamos encontra-se no anexo do artigo. A elaboração do índice
seguiu os mesmos critérios do índice de conhecimento factual sobre política criado por Fuks e Pereira (2010).
19
Rodamos um modelo de regressão linear em que a variável de conhecimento fatual é a variável dependente e
as variáveis de tempo, participação e a interação do tempo com a participação são as independentes. O modelo
não registrou coeficientes estatisticamente significativos.
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isso não chega a surpreender, pois o PJ não prepara os jovens para uma prova de
conhecimentos gerais sobre política. Além disso, uma parte significativa do seu conteúdo tem
a ver com temas mais amplos, tais como os conceitos de cidadania, democracia e participação
política.
Isso não significa, contudo, que o PJ não ensinou nada além de conceitos abstratos.
Após o término do programa, os participantes conseguiram citar o nome de um número maior
de deputados estaduais. O PJ também provou ser eficiente na transmissão de informações
sobre eventos criados pela ALMG para promover a interlocução e a participação de setores
organizados da sociedade civil minera no processo legislativo. Como mostra a Tabela 4, em
ambos os casos, o ganho cognitivo ocorre no nível de conhecimento mais exigente.

TABELA 4 - Variáveis Dependentes: citação do nome de deputados e de eventos da ALMG
Citação de Deputados
Eventos Legislativos
Beta
Erro Padrão Exp(B)
Beta
Erro Padrão Exp(B)
1 = Nível médio de conhecimento
Intercepto
Tempo
Participação no PJ
Participação no PJ * Tempo
Escolaridade dos pais
Participação dos pais
Escola Militar
Escola de Classe Média
Escola de Elite
Eficácia Cognitiva
Exposição aos meios de
comunicação

-3.446
0.126
1.088
0.308
0.034
0.084
0.023
-0.464
0.455
-0.448

0.618
0.143
0.964
0.611
0.374
0.140
0.470
0.396
1.174
0.226

1.134
2.969***
1.361
1.035
1.087
1.024
0.628
1.576
0.638

-0.712
0.254
0.451
-0.048
0.031
0.108
0.087
-0.168
-0.560
-0.212

0.491
0.242
0.313
0.312
0.194
0.116
0.394
0.421
0.324
0.156

1.289
1.570**
0.952
1.031
1.114
1.090
0.845
0.571
0.808

0.160

0.061

1.173***

0.076

0.048

1.079*

5.430***
-1.159
0.952
1.983
0.232
0.344
-1.133
-0.638
-1.062
-0.826

1.314
0.183
1.119
5.357
0.461
0.362
0.196
0.360
0.267
0.207

0.313**
2.592**
7.267***
1.262
1.410
0.321*
0.528
0.345
0.437*

-3.147
0.157
0.084
1.101
0.422
0.428
0.637
0.063
-0.520
0.218

0.407
0.336
0.323
1.744
0.391
0.217
0.621
0.451
0.367
0.335

1.170
1.087
3.008**
1.525
1.534***
1.891**
1.065
0.594
1.244

0.429

0.159

1.536***

0.238

0.034

1.269***

2 = Nível alto de conhecimento

Intercepto
Tempo
Participação no PJ
Participação no PJ * Tempo
Escolaridade dos pais
Participação dos pais
Escola Militar
Escola de Classe Média
Escola de Elite
Eficácia Cognitiva
Exposição aos meios de
comunicação
N
Nagelkerke

588

588
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Qui-quadrado
*** Estatisticamente significativo a 0,01
** Estatisticamente significativo a 0,05
* Estatisticamente significativo a 0,10

Além disso, o PJ foi uma excelente escola no ensino de procedimentos legislativos,
em especial aqueles que os alunos utilizaram durante o programa. Esse é o caso do
“destaque”, procedimento utilizado quando o parlamentar deseja modificar ou suprimir
algum item da proposta de lei em votação. Mesmo controlando por variáveis dos ambientes
familiar e escolar, o aluno que participa do PJ tem quinze vezes mais chances20 de conhecer
esse procedimento legislativo do que o grupo de controle.
O Parlamento Jovem parece ter contribuído também para que os alunos se
informassem mais sobre a política local. Um indício disso é que os participantes conheciam
mais candidatos à prefeitura de Belo Horizonte, nas eleições de 2008, do que o grupo de
controle21.
Os jovens não adquiriram apenas conhecimento durante o programa. Além disso, eles
se tornaram consumidores mais assíduos de informações políticas, em especial aquelas
produzidas pela ALMG. Essa mudança no padrão de consumo de informação política é, por
si só, um importante indicador de aumento de conhecimento político. Talvez por isso eles
conheciam um número maior de candidatos à prefeitura de Belo Horizonte nas eleições de
2008 do que o grupo de controle22.
Esse conjunto de evidências releva que o aumento de confiança na ALMG e o
aumento de conhecimento sobre ela e temas associados ocorrem durante o mesmo período e
têm origem no mesmo processo de socialização política. A simultaneidade e a origem comum
da mudança atitudinal e cognitiva não significam, necessariamente, que esses dois fenômenos
estejam associados entre si. Mas, elas deixam claro que o programa teve esse duplo efeito.
20

Um modelo de regressão logística para o conhecimento do “destaque” foi ajustado com os seguintes
controles: grupo de tratamento (participante e não participante), escolaridade dos pais, participação dos pais,
tipo de escola, eficácia subjetiva, exposição aos meios de comunicação e sexo. O nível de significância é de
0,001
21
Um modelo de regressão logística para o conhecimento dos candidados à prefeitura de Belo Horizonte foi
ajustado com os seguintes controles: participação no PJ, escolaridade dos pais, participação dos pais, tipo de
escola, eficácia subjetiva, exposição aos meios de comunicação e sexo. O participante do PJ tem duas vezes
mais chances de conhecer os candidatos do que os não participantes a uma significância de 0,008.
22
Um modelo de regressão logística para o uso dos meios de informação da ALMG foi ajustado com os
seguintes controles: tempo, participação no PJ, interação entre tempo e a participação no PJ, escolaridade dos
pais, participação dos pais, tipo de escola, eficácia subjetiva, exposição aos meios de comunicação e sexo. Os
resultados indicam que na interação entre tempo e participação existe um aumento de 3,12 chances de usar a tv
ou o site da ALMG a uma significância de 0,004.
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Mesmo que não tenham feito uso dos novos conhecimentos adquiridos ou mesmo que esses
conhecimentos tenham contribuído para reforçar ou mesmo diminuir a sua confiança na
ALMG, os participantes do PJ estavam mais aptos a formar as suas atitudes a partir de bases
cognitivas mais sólidas.
Um conjunto de perguntas sobre a percepção que o jovem tem da ALMG permite
avançar um pouco mais na análise do vínculo entre as mudanças atitudinais e as mudanças
cognitivas. Perguntamos ao jovem se ele considerava a ALMG uma instituição aberta à
participação da sociedade civil, transparente, dinâmica e independente. Essas perguntas, ao
contrário da confiança na ALMG, têm um claro componente avaliativo, o que supõem
alguma informação a respeito da instituição. Por isso, em cada uma delas, é oferecida a
alternativa “você não saberia dizer”.
TABELA 5 - Imagem da ALMG (dados em %)
Abertura à Sociedade

Dinamismo
Tempo 1

Tempo 2

Tempo 1

T

C

T

C

T

C

T

C

É aberta

56,3

39,3

79,6

47,0

É dinâmica

26,5

22,6

41,0

21,4

Não é aberta

12,0

21,4

6,0

17,9

Não é dinâmica

35,5

31,0

26,5

32,7

Não sabe dizer

31,7

39,3

24,8

35,1

Não sabe dizer

38,0

46,4

32,5

45,8

Transparência à Sociedade

Tempo 2

Independência

Tempo 1

Tempo 2

T

C

T

C

É transparente

32,3

24,4

48,5

25,7

Não é transparente

41,9

42,9

34,1

41,9

Não sabe dizer

25,7

32,7

17,4

32,3

Tempo 1

Tempo 2

T

C

T

C

É Independente

38,9

31,0

51,8

38,9

Não é independente

15,6

22,6

15,1

24,0

Não sabe dizer

45,5

46,4

33,1

37,1

T = grupo de tratamento (participantes)
C = grupo de controle (não participantes)

O que se percebe é um expressivo deslocamento das respostas para atitudes positivas
entre os participantes do PJ23. Se fosse apenas uma migração das atitudes negativas para as
positivas, não haveria aqui novidade em relação ao que já sabemos sobre o aumento de

23

As perguntas foram formuladas da seguinte forma: 1) Na sua opinião, a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais é um espaço fechado à participação da sociedade mineira, ou a Assembléia é espaço aberto à participação
da sociedade mineira; 2) Na sua opinião, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais é uma instituição
transparente, que faz uma ampla divulgação do seu trabalho, ou a Assembléia não é transparente, pois não
mostra ao público o que acontece ali; 3) Na sua opinião, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais é uma
instituição sem iniciativa, se limitando a cumprir suas funções, ou a Assembléia é uma instituição dinâmica e
inovadora, indo muito além de suas funções; 4) Na sua opinião, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais não
tem vontade própria, pois sempre cede à vontade do governador, ou a Assembléia é uma instituição
independente, pois sempre age de acordo com o seu próprio julgamento. Em todas as perguntas, foi oferecida a
resposta “você não saberia dizer”.
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confiança na ALMG. A informação adicional que esses dados trazem é a migração do “não
saberia dizer” para opiniões favoráveis à ALMG. Depois de participar do PJ, o jovem
mostrou-se não apenas mais favorável à ALMG, mas também mais seguro para opinar sobre
ela.
Sabemos, portanto, que o grupo que participou do PJ mudou de atitude e numa mesma
direção, aprendeu sobre política e passou a se sentir mais seguro para avaliar a ALMG. Mas,
podemos, com isso, concluir que há ganhos atitudinais com o aumento de confiança no
legislativo mineiro? Há fortes indícios que sim, mas estaremos mais seguros de que o
aumento de confiança na ALMG se sustenta em bases cognitivas se encontramos uma
associação direta entre atitudes e cognição.
Para responder essa questão, utilizamos a metodologia das diferenças em diferenças.
As variáveis utilizadas derivam da subtração dos valores do tempo 2 (depois do PJ) dos
valores do tempo 1 (antes do PJ) para cada um dos dois grupos (tratamento e controle). O
resultado dessa operação representa a mudança dos valores das variáveis no tempo para cada
um dos grupos. O teste de hipótese compara a diferença entre os valores da mudança no
tempo dos dois grupos.
A resposta, apesar de ser tímida, é positiva. Há correlação positiva entre conhecer os
eventos da ALMG e a confiança na instituição ALMG. O mesmo não acontece com a citação
a nomes de deputados. Mas, isso não significa que os ganhos de conhecimento e ganhos
atitudinais sejam dois processos independentes. A evidência mais enfática disso é a
associação entre imagem da ALMG e os itens de conhecimento. Basta comparar o grupo que
participou do PJ com o grupo de controle para perceber que as atitudes dos primeiros se
sustentam a bases cognitivas mais sólidas. Primeiro, há uma clara associação entre o aumento
de conhecimento sobre os deputados estaduais e o crescimento da imagem positiva que os
participantes do programa têm da ALMG. A correlação entre o aumento de conhecimento
sobre os eventos legislativos e o crescimento da avaliação positiva da ALMG é mais
expressiva ainda. Já, no grupo de controle, não encontramos qualquer sinal de associação
entre mudança cognitiva e mudança atitudinal.
TABELA 6 – Correlações entre atitudes e conhecimento
Não Participantes

Confiança na ALMG

Participantes

Citação de
Deputados

Conhecimento de
Eventos

Citação de
Deputados

Conhecimento de
Eventos

-0,049

0,005

0,058

0,159**
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Imagens da ALMG
0,124
*** Estatisticamente significativo a 0,01
** Estatisticamente significativo a 0,05

0,088

0,168*

0,245***

Com isso, pode-se afirmar que a participação no PJ não apenas resultou em aumento
de conhecimento e de confiança na ALMG, mas também que muitos participantes que
mudaram suas atitudes adquiririam durante o programa um conjunto de informações que
permitiu o jovem a ter atitudes consistentes em relação à ALMG. Isso não significa que o
aumento de confiança na ALMG não possa ter um componente afetivo, mas significa que ela
não se reduz a esse componente.
Fica, ainda, uma última questão a ser respondida: haveria fundamentos, na realidade
política, para os ganhos atitudinais. Por que conhecer melhor a ALMG aumentaria a
confiança nela? Os dados da nossa pesquisa não oferecem uma resposta para essa questão.
Mas, a trajetória institucional da ALMG, desde o início da década de 1990, sugere que o
fundamento real para a mudança positiva sejam as inovações institucionais (Anastasia, 2001)
que fazem da ALMG uma instituição de referência entre os legislativos subnacionais no
Brasil. Nesse movimento, a ALMG tornou-se uma instituição inovadora, modernizando a sua
estrutura e sua organização administrativa, profissionalizando o seu quadro técnico e abrindose para a interlocução e participação da sociedade civil mineira no processo legislativo. O
próprio Parlamento Jovem é um desdobramento desse novo contexto e, sendo assim, os
jovens, ao mesmo tempo, testemunharam e vivenciaram essa realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados da pesquisa apresentados neste artigo são claros: ao contrário do jovem

que não participou do programa, o participante do Parlamento Jovem passou, em poucos
meses, a ter mais confiança na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Essa confiança
aumentou ainda mais quando o programa se desenvolveu, na escola, de forma dinâmica e
motivadora. Vimos, portanto, que mudanças atitudinais podem ocorrer no mesmo ritmo ou
até de forma mais acelerada do que no conhecimento e na participação política.
Além disso, mostramos que, depois de participarem do programa, os jovens passaram
a conhecer mais sobre procedimentos legislativos, sobre a ALMG e seus deputados e a se
informar mais pelos veículos de comunicação da Assembléia. Isso não quer dizer que os
jovens que participaram do PJ adquiriram um grande volume de conhecimento sobre política.
Longe de saírem do PJ como “enciclopédias ambulantes” (Lupia, 1994), o ganho que esses
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jovens tiveram foi localizado e fragmentado, mais o suficiente para ampliar a sua
compreensão da política e, em especial, da ALMG.
Estamos conscientes dos limites dos dados de que dispomos, mas entendemos que
eles “falam” mais do que o seu conteúdo manifesto. Conhecer nome de deputados e dos
candidatos à eleição, eventos organizados pela ALMG e procedimentos legislativos parece
dizer pouco a respeito da formação de cidadãos politicamente competentes. Mas, não
seriamos muito exigentes ao esperar, de imediato, mais do que esse ganho de alunos de
ensino médio que participaram durante três meses de um programa de educação cívica? E não
podemos supor que esse ganho de conhecimento que identificamos em nosso estudo seja um
indicador da aquisição de um repertório mais amplo de conhecimento? Quem é capaz de citar
nomes de deputados não deve também ter mais conhecimento de suas atividades do que
aqueles que não citam? E quem é capaz de reconhecer as atividades promovidas pela ALMG
não deve também ter mais informação a respeito delas do que quem não as reconhece? Além
disso, o PJ ensinou mais conceitos políticos do que informação política. Pretendemos analisar
no próximo trabalho a recepção desses conteúdos mais abstratos.
Diante desse quadro, concluímos que o Parlamento Jovem resultou em ganhos
atitudinais para os seus participantes. Mas, sempre lembrando que a idéia de “ganho” com o
aumento de confiança na ALMG deve-se apenas à existência de bases cognitivas para a
formação das atitudes e não a algum valor intrínseco que atribuímos a maior ou menor
confiança dos cidadãos em suas instituições políticas.
Se cotejado com os surveys realizados com a população mineira (Fuks e Fialho,
2009), os dados que apresentamos mostram a eficácia de atividades que proporcionam o
contato direto de segmentos da sociedade com a instituição. Estas contribuem, de forma mais
consistente, multiplicadora e duradoura para gerar uma imagem positiva da intuição do que as
informações veiculadas pelos meios de comunicação da própria ALMG e por suas estratégias
publicitárias24 direcionadas ao público em geral.

24

Esse é o ponto de articulação entre o presente estudo é o nosso programa de pesquisa a respeito dos efeitos do
projeto de desenvolvimento institucional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais sobre a opinião pública
mineira. Resultados preliminares da pesquisa apontam para uma realidade não muito promissora para quem
espera uma mudança significativa da opinião pública mineira em reposta ao referido projeto (Fuks, 2010a; Fuks,
2010b; e Fuks e Fialho, 2009).
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ANEXO: CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS
A) VARIÁVEIS INDEPENDENTES
Escolaridade dos pais: foi criado um construto a partir da Análise Fatorial por Eixos
Principais que aglutinou os anos de escolaridade completos do pai e da mãe do respondente,
de modo a obter apenas uma variável geral de escolaridade dos pais. As duas variáveis
isoladas foram medidas em termos dos graus escolares completos ou incompletos do pai e da
mãe. Para transformá-las em variáveis contínuas, foi seguida a estratégia de Bills & Haller
(1984), atribuindo os seguintes valores para os anos de escolaridade: 0 (nunca freqüentou a
escola), 2 (1ª a 4ª série do fundamental incompleto), 4 (1ª a 4ª série do fundamental
completo), 6 (5ª a 8ª série do fundamental incompleto), 8 (5ª a 8ª série do fundamental
completo), 9,5 (1º ao 3º do ensino médio incompleto), 11 (1º ao 3º ano do ensino médio
completo), 13 (curso superior incompleto), 15 (curso superior completo), 16 (pós-graduação
incompleta) e 17 (pós-graduação completa);
Participação política dos pais: foi também criado um construto por Análise Fatorial
por Eixos Principais que aglutinou a participação política do pai e da mãe do respondente. Os
índices de participação política do pai e da mãe foram construídos a partir da contagem do
número de associações, partidos e sindicatos dos quais os pais dos respondentes participam.
Variáveis binárias das escolas: uma das variáveis, em nosso banco de dados, buscava
captar em um só indicador o tipo de ambiente escolar freqüentado pelo respondente. As
categorias definidas foram as seguintes: escola pública, escola pública militar, escola
particular de classe média e escola particular de elite. Foram criadas variáveis indicadoras
(binárias) a partir das quatro categorias. Os critérios utilizados na classificação das escolas
como de elite e classe média foram a mensalidade e a localização geográfica. Assim,
nenhuma escola de classe média tem, na primeira e segunda série do ensino médio,
mensalidade superior a R$ 520,00, enquanto que as mensalidades das escolas de elite variam
entre R$ 642,00 e 738.00. Da mesma forma, além de serem reconhecidas publicamente como
“tradicionais”, todas as escolas de elite se situam na região mais valorizada de Belo
Horizonte (zona sul). Já as escolas de classe média ficam em regiões menos “nobres” da
cidade. No caso das escolas públicas e militares, a classificação apenas reproduz a identidade
jurídica dessas escolas.
Eficácia Política subjetiva. Fizemos a seguinte pergunta: “Às vezes política e
governo parecem tão complicados que uma pessoa como você não pode realmente entender o
que se passa”. A resposta era dada numa escala de likert, de cinco pontos, com as seguintes
alternativas: concordo totalmente, concordo em parte, nem concordo nem discordo, discordo
em parte e discordo totalmente. Criamos uma variável binária, excluindo a opção do meio e
agregando os dois pares das pontas, de tal forma que cada uma das novas categorias
expressasse a totalidade das atitudes em uma das duas direções (concordando ou
discordando).
Exposição à informação nos meios de comunicação: foi perguntado com que
freqüência o respondente se considerava exposto a informação política em certos meios de
comunicação, mais especificamente três tipos: a) TV e rádio; b) jornais e revistas impressos
e; c) internet. Para cada um dos três tipos foi fornecida uma escala com a gradação de
exposição do respondente (0 = Nunca; 1 = Raramente, 2 = Algumas vezes por mês, 3 =
Algumas vezes por semana, 4 = Diariamente). O índice de exposição aos meios de
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comunicação foi feito a partir do somatório das respostas às três questões, de modo a
constituir uma variável contínua.
Conhecimento factual: Foi construído um índice de informação política dos
respondentes pela Análise Fatorial Exploratória por Eixos Principais a partir de quatro
diferentes baterias de perguntas sobre conhecimento de assuntos políticos. As quatro baterias
foram tratadas da seguinte maneira: 1) Conhecimento de cargos e partidos: as questões eram
abertas e pediam aos respondentes que dissessem o cargo e o partido de 4 figuras políticas
importantes no Brasil: Aécio Neves, Fernando Pimentel, José Serra e Martha Suplicy.
Também foram perguntados o cargo e o país de Hugo Chaves. As questões foram pós
codificadas entre 4 níveis de acerto (3 = acerto completo; 2 = acerto incompleto ou quanto ao
cargo ou quanto ao local; 1 = cargo antigo; 0 = erro ou não resposta). O índice final para esta
variável foi feito através da Análise Fatorial Exploratória por Eixos Principais, com Alpha de
Cronbach atingindo 0,867. Todas as variáveis tiveram cargas satisfatórias. 2) Número de
partidos que o respondente foi capaz de citar: esta bateria de questões pedia que o
respondente listasse os partidos que conhecia. A cada partido brasileiro falado corretamente o
respondente ganhava um ponto, enquanto a não-citação ou o erro valiam zero. O índice foi
construído através do somatório dos acertos, haja vista que a Análise Fatorial não seria
possível porque todos os itens eram binários (acerto ou erro). O índice varia de 0 a 11, o
número máximo de partidos que os respondentes conseguiram mencionar. 3) Conhecimento
do significado de siglas relevantes: foi pedido que os respondentes dissessem o significado
das siglas TRE (Tribunal Regional Eleitoral), ONU (Organização das Nações Unidas), UNE
(União Nacional dos Estudantes) e MST (Movimento dos Sem-Terra). As respostas eram
abertas e foram pós-codificadas em três níveis de resposta (2 = acerto substantivo; 1 = acerto
quanto ao tema; 0 = erro ou não resposta). O índice foi construído através da Análise Fatorial
Exploratória por Eixos Principais, com Alpha de Cronbach de 0,597. Todas as variáveis
tiveram cargas satisfatórias, apesar de não tão altas. Oito (8) dos 351 casos não possuíam
resposta e foram imputados no valor 0 (na escala de -2 a +2). 4) Conhecimento da posição
dos partidos no espectro ideológico: também foi pedido que os respondentes dissessem se 4
partidos brasileiros (DEM, PCdoB, PP e PSTU) seriam de esquerda ou de direita. Cada acerto
valia 1 ponto e o erro ou não resposta valia 0. O índice foi construído através do somatório
dos acertos.
B) VARIÁVEIS DEPENDENTES
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Confiança na ALMG. Foi feita a pergunta “Em relação à Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), você: (1) nunca confia, (2) confia às vezes, (3) confia na maior parte do tempo e
(4) confia sempre?”. A partir daí uma variável binária foi criada sendo que nunca confia e confia
às vezes = 0 e confia na maior parte do tempo e confia sempre = 1.

Citação de deputados. Foi feita a pergunta “Você saberia me dizer o nome de algum
deputado da Assembléia Legislativa de Minas Gerais?”. Foi atribuido dois pontos para a
citação de nome completo do deputado e um ponto para nome incompleto.
Conhecimento dos eventos da ALMG. Foi feita a seguinte pergunta ao entrevistado:
“A Assembléia Legislativa de Minas Gerais oferece várias possibilidades de participação à
população mineira. Você saberia citar alguma destas possibilidades?”. Caso não houvesse
resposta espontânea, era perguntado ao candidado se ele conhecia a) seminário legislativo, b)
foruns técnicos, c) audiências públicas, d) comissão de participação popular. A variável foi
então construída a partir das respostas espontânea e forçada. Para cada resposta espontânea
foi atribuido dois pontos. Para cada resposta forçada foi atribuido um ponto. Elas foram então
somadas compondo uma escala que vai de zero a quatro. Essa escala foi então recategorizada
para compor o modelo multinomial, sendo que 0 = 0, 1 = 1 e o resto = 2.
Destaque. Foi feita a seguinte pergunta “Um dos procedimentos que fazem parte da
tomada de decisão no Legislativo é o destaque. Uma proposta é destacada: a) Quando se
deseja manifestar o apoio total ao seu conteúdo; b) Quando o tema discutido foi abordado
superficialmente; c) Com vistas à promoção de alguma modificação ou supressão; d) Para
votação em bloco; e) Ou você não saberia dizer”. Foi atribuido o valor “1” à resposta correta
que é a “c” e “0” a todas as outras.
Conhecimento dos candidatos à prefeitura em 2008. Foi feita a seguinte pergunta
“Quais são os candidatos a prefeito de Belo Horizonte na eleição de 2008 que você lembra o
nome?”.
Exposição ao site e TV da ALMG. Foram feitas as seguintes perguntas: “Você já
ouviu falar na TV Assembléia?” e “Você já ouviu falar no site da Assembléia?”. Caso a
resposa fosse afirmativa eram feitas as seguintes perguntas: “Em relação ao canal de TV da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais você diria que: a) Assiste com freqüência; b) Assiste
de vez em quando; c) Assiste raramente; d) Nunca assistiu” e “Em relação ao site da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais você diria que: a) usa com freqüência; b) usa de vez
em quando; c) usa raramente; d) nunca usou”. A variável foi construida atribuindo-se o valor
“0” aqueles que não conheciam a TV e o site ou nunca a usaram. “1” a quem assiste/usa
raramente; “2” a quem assiste/usa de vez em quando e “3” a quem assiste/usa com
frequência. Os índices da TV e do site foram somados.
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