
 

  

  

  

  

  

  

 

BRASIL      
EM FOCO  

A n á l i s e s  &  C o m e n t á r i o s  
 

O jovem e a educação política –  
ampliando análises e ações 

Desde novembro de 2008 a Fundação Konrad Adenauer realiza cursos de Iniciação 
Política nas periferias de São Paulo com o intuito de contribuir para o fortaleci-
mento da democracia. Além de contidos na missão institucional da organização, 
conteúdos dessa natureza, trabalhados suprapartidariamente, contribuem para a 
consolidação dos princípios basilares da democracia. A partir de 2009 os cursos 
ganharam uma dimensão mais ampla, sendo realizados em 10 locais – em 2008 
apenas uma experiência piloto foi testada no bairro dos Pimentas, em Guarulhos-
SP. Desde então tais cursos podem ser divididos em quatro grandes blocos: em 
2009 e 2010 foram atendidos, em geral, cidadãos interessados em política numa 
parceria com os Centros de Integração da Cidadania da Secretaria de Justiça do 
Estado de São Paulo; em 2011 e 2012 as atividades foram realizadas em escolas 
públicas, com destaque absoluto para o Ensino Médio, mais especificamente, 
sempre que possível, o terceiro ano; em 2013 e 2014 o foco foi alterado para or-
ganizações do terceiro setor ou projetos sociais que tinham jovens estudantes do 
ensino médio como público-alvo e; em 2015 o foco manteve-se inalterado nas 
parcerias com projetos sociais, mas um aporte extraordinário de uma empresa do 
setor financeiro fez com que o total de turmas fosse multiplicado por dois, ou se-
ja, vinte cursos foram realizados. O gráfico 1 mostra a quantidade de participan-
tes que assistiram a pelo menos dois dos três encontros e são considerados como 
formados, bem como a média de alunos por turma ao longo do período. Esse se-
gundo número encontra-se constante faz três anos, e semelhante ao registrado 
no biênio inicial. Seu crescimento ocorre entre 2011 e 2012, quando o curso foi 
levado para as escolas públicas. O trabalho com ONG’s, no entanto, se mostra 
mais eficiente e o objetivo é mantê-lo. 

Gráfico 1 – Total de formados por ano e média de alunos por turma – 
2009 a 2015 
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Ao todo, 4.803 cidadãos concluíram as atividades nesses últimos sete anos, um 
crescimento de 29,3% em relação à soma dos seis anos anteriores, em virtude do 
aumento de turmas em 2015. Ao longo de todo esse período é possível afirmar que 
o curso atingiu sua maturidade, encontrando um público-alvo mais interessado, 
alocado em organizações mais bem estruturadas do que as escolas públicas e 
dependendo menos de contatos políticos em organismos públicos que, por vezes, 
se mostraram instáveis. 

As ONG’s e os projetos sociais atendidos entre 2013 e 2015 parecem valorizar de 
forma mais expressiva as atividades, atendendo com maior eficiência os 
parâmetros e princípios da ação, com ganhos significativos em termos de qualidade 
do trabalho desenvolvido. Tal afirmação está associada a uma análise de percepção 
em relação ao interesse e envolvimento dos alunos, dos educadores e das 
entidades assistidas como um todo. Algo parece indicar que atividades nas escolas 
têm semblante mais obrigatório para os alunos, reduzindo a cumplicidade que 
findou sendo encontrada no terceiro setor. Ademais, a capacidade de as 
organizações atendidas compreenderem de forma mais ampla os objetivos, 
disponibilizarem estrutura física e humana mais adequada, e valorizarem as ações 
realizadas é maior. 

Assim, a exemplo de 2013 e 2014 uma rede de organizações foi montada com o 
intuito de realizar os cursos. Ao todo as vinte edições foram realizadas, e seguindo 
a lógica de 2014, uma mesma organização pôde receber mais de um curso, com o 
objetivo de atender grupos distintos que participam de projetos sociais, por 
exemplo, em horários diferentes. Assim, 10 instituições foram atendidas das 
seguintes maneiras: 

Instituto Eurofarma – duas turmas, em semestres distintos, no período 
da tarde, com o intuito de atender alunos dos cursos preparatórios do 
processo seletivo da ETEC de São Paulo e do ENEM; 

Guarda Mirim de Suzano – duas turmas, uma em cada semestre, com 
alunos que frequentam a instituição no período da manhã – projeto de 
Jovens Aprendizes; 

Projeto Redigir – uma turma de alunos aos sábados pela manhã, aten-
dendo projeto social de extensão desenvolvido por estudantes de comu-
nicação da USP; 

Liga Solidária – cinco turmas, sendo uma matutina, duas vespertinas e 
duas noturnas, no primeiro semestre, com alunos de ações profissionali-
zantes; 
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Fundação Julita - três turmas, sendo uma matutina, uma vespertina e 
uma noturna, no primeiro semestre, com alunos de ações profissionali-
zantes; 

Viração – uma turma com alunos que participam de projeto de educo-
municação na parte da tarde; 

Ski na Rua - uma turma com alunos que participam de projeto esportivo 
aos sábados; 

Unicef - duas turmas em escolas púbicas parceiras da organização, uma 
de ensino médio e outra destinada a alunos do EJA – Educação de Jovens 
e Adultos. 

IOS - duas turmas com alunos que frequentam a instituição à noite (1) e 
à tarde (1) em projetos de profissionalização; 

Escola Estadual Prof. Renato Braga – uma turma com alunos do ter-
ceiro ano do ensino médio, onde uma professora do Instituto Eurofarma 
leciona. 

Diante dos números apresentados e das informações apontadas, o intuito desse 
texto é compreender o que pensam os jovens dos cursos de 2015 sobre política – a 
exemplo de trabalhos realizados sob os mesmos moldes em 2013 e 2014, 
conforme publicações anteriores. Que contato eles têm com informações políticas, 
com os partidos e com princípios democráticos essenciais? Compreender tal 
universo contribui para a percepção que a nova geração de eleitores tem sobre 
nossa democracia. Os resultados serão, sempre que possível, comparados aos 
números colhidos em anos anteriores. Ademais, o volume de questionários de 2015 
é significativamente maior e uma promessa de anos anteriores foi cumprida: um 
formulário foi passado no começo da atividade, para medir o grau de percepção 
trazido para o curso, e um questionário final, semelhante ao distribuído em 2013 e 
2014, encerrou as atividades. Esse relatório, em forma de artigo, ganha assim mais 
consistência. 

 
Características gerais 

Ao término de cada curso os alunos participantes, ou um conjunto aleatório deles, 
respondia questionários de avaliação das atividades. A partir de 2015, os 
estudantes passaram a responder, também, um formulário no início da primeira 
aula, antes de qualquer contato com o conteúdo da atividade. Ao todo foram 
tabulados 1.050 formulários de entrada e 987 de saída. As características principais 
dos alunos são as seguintes: 42% de homens e 58% de mulheres em ambos os 
instantes de medição – nos quatro anos anteriores tal diferença esteve concentrada 
em 56% de mulheres e 44% de homens. A média de idade cai de 19 para 18 anos 
entre a entrada e a saída, mas não se distancia de forma expressiva – nos anos 
anteriores esteve mais próxima de 16 e tal distorção pode ser impactada pelas 
turmas de EJA e de cursos profissionalizantes noturnos que têm alunos mais 
velhos. Ao todo, no entanto, pouco mais de 70% dos alunos têm idades entre 15 e 
18 anos, consideradas ideais pelo projeto. Em relação à escolaridade, mais de 70% 
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dos alunos na entrada e na saída da atividade estavam cursando do primeiro ao 
terceiro ano do ensino médio. Por fim, em relação ao mercado de trabalho, 80% 
não trabalhavam quando iniciaram o curso e 85% não estavam empregados na 
saída. Isso pode apontar para diferenças entre os grupos, ou seja, emparelhar os 
resultados pode representar comparações entre perfis de cidadãos diferentes. 
Diante de tal ponto, optamos por analisar apenas os jovens de 15 a 18 anos. 
Chega-se a um total de 733 questionários de entrada e 732 de saída, e: 

 Gênero – 56% de mulheres na entrada e na saída, com 44% de homens; 

 Idade – 16 anos de idade média nos dois grupos; 

 Escolaridade – 91% dos jovens cursando o ensino médio nos dois grupos; 

 Mercado de trabalho – pouco mais de 90% sem atividade remunerada. 

Diante de uma homogeneidade maior, torna-se mais razoável tecer compa-
rações e buscar conhecer possíveis impactos do curso sobre o pensamento 
político desses jovens. 

 
Informação política 

A primeira questão está associada ao gosto pela política. Na entrada, 16% dos 
respondentes afirmaram gostar de política, enquanto 79% afirmam não gostar, 
mas reconhecem sua importância – os demais não gostam e entendem que ela não 
serve para nada, ou não responderam a questão. Na saída o total de respondentes 
que afirmou gostar de política subiu para 22%. O desafio, nesse caso, é 
compreender se o curso foi responsável por esse incremento ou se jovens mais 
interessados terminaram a atividade, enquanto que na entrada existiam aqueles 
que viriam a desistir da ação. 

O desafio seguinte da pesquisa estava associado a uma tentativa de entender como 
os jovens buscam informações políticas em seu cotidiano. Por meio de uma lista de 
fontes os respondentes podiam marcar quantas opções fossem condizentes com 
suas respectivas realidades. A Tabela 1 torna possível verificar o nível de adesão a 
cada um dos canais. Os anos de 2013 e 2014 tinham alternativas idênticas, o 
mesmo não ocorrendo entre 2011 e 2012. Ainda assim é possível tecer um quadro 
comparativo. 
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Tabela 1 – Meios de comunicação utilizados para a obtenção de informa-
ções políticas 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro desafio da análise dos dados do quadro está associado ao cálculo de 
uma média das fontes apontadas. Isso porque quanto mais alto for o resultado 
maior a busca por diversidade de canais de informações. Utilizando apenas os anos 
mais recentes em virtude de uma padronização dos questionários, em 2013 
tínhamos média de 44,1% de adesão aos canais e em 2014 o número caiu 
discretamente para 43,2%. Em 2015 S (saída, ou seja, questionário final aplicado 
na mesma etapa dos outros anos) o número subiu para 49,9% e indicaria um 
maior interesse por informação política após o curso. A média de 2015 E (entrada 
no curso, antes da aula) é de 40,8%, ou seja, ou existem diferenças entre os perfis 
analisados ou efetivamente o curso desperta algum tipo de interesse adicional nos 
seus participantes associados à busca por informações. Nesse caso, importante 
notar que com exceção da TV todos os meios registram incrementos quando 
comparada a entrada e a saída. Ademais, comparar 2015 S com 2014 e 2013 
mostra um jovem ainda mais ancorado na internet – sites e redes sociais – bem 
como um reconhecimento mais expressivo das escolas como espaço onde se 
informam sobre política. A despeito de tais aspectos a televisão ainda é o canal 
mais utilizado para a obtenção de informações políticas pelos jovens. Os dados aqui 
apresentados mostram estudantes mais informados e diversificando mais as 
informações quando comparados com anos anteriores. 

 
Aspectos políticos em geral na realidade do aluno 

Duas perguntas estão associadas, nos dois questionários – de entrada e de saída – 
ao interesse pelo título eleitoral e pelo voto. No primeiro caso o objetivo era saber 
se o jovem tirou ou tiraria o título com 18 anos ou a partir dos 16. Alterar esse 
indicador seria um passo expressivo para os objetivos do curso, ou seja, estimular 
a participação eleitoral do jovem. Mas nenhuma mudança significativa se fez 
presente. No início das atividades 50% dos jovens, percentual muito maior que o 
registrado comumente pelo TSE, afirmaram interesse em tirar (ou terem tirado) o 
título com menos de 18 anos. Ao término do curso tal índice subiu para 53%, ou 
seja, oscilou de forma muito discreta. O mesmo ocorreu na questão sobre a forma 
de enxergar o voto: no início 21% o entendiam, principalmente, como obrigação, e 
ao término do curso 18%, sendo que a grande maioria o vê como um direito. 

Canais 2015 S 2015 E 2014 2013 2012 2011 
Televisão 92,21% 92,36% 88,37% 90,00% 93,02% 93,59% 
Cursos e pa-
lestras 

47,68% 28,51% 58,68% 56,88%   

Sites 61,34% 48,98% 52,95% 53,75% 57,92% Internet 
Jornais 52,87% 39,43% 48,12% 48,75% 57,07% 57,85% 
Redes Sociais 64,21% 53,21% 43,65% 40,63% 43,95%  
Conversas 34,29% 32,88% 30,23% 25,00% 28,79% 18,27% 
Escola – aulas 47,95% 42,16% 29,34% 33,13%   
Rádio 28,69% 19,24% 19,14% 23,75% 31,35% 45,03% 
Revistas 19,54% 10,78% 18,60% 25,00% 30,83% 33,33% 
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Apenas no formulário de entrada uma pergunta sobre grêmios estudantis tem 
como objetivo medir o grau de envolvimento dos estudantes com esse tipo de 
associação, considerada uma das portas de entrada dos jovens num universo mais 
politizado – em uma esfera local. Inicialmente preocupante o fato de 27% dos 
respondentes indicarem que não existe esse tipo de organização em suas escolas. 
Parte dessas respostas não condiz com a verdade, mas podem representar descaso 
e afastamento significativos. Diretamente envolvidos, apenas 5,5%. Outros 17% se 
declaram desinteressados, mas sabem da existência do organismo, e cerca de 
metade dos alunos afirma que apesar de entender a iniciativa como relevante não 
tem envolvimento com a associação. 

Na sequência do questionário, a exemplo dos anos anteriores, o objetivo era 
compreender a relação dos alunos com os partidos políticos. Pesquisas de opinião 
pública realizadas sobre a confiança nas instituições mostram essas organizações 
como aquelas dotadas dos menores índices de fiúza por parte dos brasileiros em 
geral – levantamentos da FGV e do Ibope são os exemplos mais recentes e 
atualizados periodicamente. Nesse segundo caso (Ibope), as legendas atingiram 
em meados de 2015 o pior resultado num período de sete anos, e somente 17% 
dizem confiar nos partidos. Entre os jovens dos cursos de política, 2014 havia sido 
um ano positivo nesse quesito, pois 74% afirmavam não ter um partido pelo qual 
simpatizavam, mas em 2015, tal indicador, tanto na entrada quanto na saída da 
atividade, atingiu 88% - isso representa dizer que o curso não alterou a forma de 
os alunos olharem para legendas em geral.  Algo interessante chama a atenção no 
Gráfico 2: nos anos eleitorais (2012 e 2014) os jovens afirmam com mais 
intensidade simpatizar com um partido, derrubando o indicador de antipatia. Nos 
anos ímpares os números desfavorecem as legendas, atingindo em 2015 seu pior 
resultado. Seria o impacto dos meios de comunicação e das eleições de modo 
geral, que levam os cidadãos a se apropriarem de um debate que tende a uma 
aproximação?   

Gráfico 2 – Percentual de jovens que NÃO simpatizam com qualquer 
partido – 2011 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida ao desinteresse registrado no Gráfico 2, cerca de um décimo 
simpatiza com algum partido político. O PT canaliza com maior força o gosto 
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daqueles que indicam uma legenda. Cerca de metade dos jovens que citam uma 
sigla aponta para os Trabalhadores, lembrando que em 2014 esse índice 
ultrapassava 60% - tal movimento, de afastamento, já foi visto em pesquisas do 
Datafolha, por exemplo. Destaque para o fato de os cursos serem realizados em 
cidades da Grande São Paulo e regiões da periferia onde os índices de vulnerabili-
dade social e econômica são bastante acentuados, redutos bastante tradicionais do 
PT. PSDB e PSOL, empatados com 15% cada um, dividem a segunda colocação, e o 
PV, que em pesquisas de anos anteriores aparecia com destaque, perdeu bastante 
espaço. 

Na questão posterior os estudantes podiam apontar até três utilizações que darão 
ao conteúdo assimilado no curso. Seguindo o exemplo de anos anteriores a 
alternativa que mais se destacou foi aquela associada ao uso “como eleitor”: 77%. 
Em seguida se destacam aspectos estudantis: “no ensino médio” (46%), no ENEM 
(48%) e na faculdade (32%). Em um terceiro bloco de respostas apareceram 
aspectos mais abrangentes: “como profissional” (23%), “como candidato” (24%) e 
“em trabalhos comunitários” (16%) – este penúltimo número surpreende pela 
dimensão de assumir a possibilidade de sonhar com um envolvimento mais formal 
com a política. 

 
Percepções sobre o impacto da educação política 

Nessa etapa do formulário de avaliação final (saída) oito sentenças eram 
apresentadas, podendo o aluno escolher como se posicionar em relação a cada 
uma delas: concordo totalmente, concordo em partes, discordo em partes e 
discordo totalmente. Na tabulação cada resposta recebeu uma pontuação diferente 
entre 0 e 3, sendo o valor maior atribuído à concordância plena. Assim, quando 
calculada a média das respostas e dividido o valor final por 3 temos o percentual de 
concordância com aquela dada sentença. No Gráfico 3 aparecem as frases 
resumidas e os percentuais correspondentes aos cinco anos de cursos realizados 
com jovens em escolas e ONG’s. 

Os resultados mostram altos graus de concordância, sempre superiores ou iguais à 
casa dos 75%, o que representaria concordar em partes – exceção feita ao 
estímulo pela busca por mais informações, mas tal resultado contrasta com a 
tabela em que comparamos o uso de canais de informação no início e no fim do 
curso, a despeito de ser este um contingente de jovens que em linhas gerais se 
informa mais. Assim, na maioria dos casos os valores se concentram acima dos 
85%. Nessa bateria de sentenças é importante notar que o intuito era compreender 
se o aluno participante havia valorizado o curso, seu conteúdo e formato, bem 
como se sentiu estímulo à participação, à procura por mais informações políticas e 
se tinha mudado sua forma de olhar para a política. O valor essencial da formação, 
a saber, o suprapartidarismo, também foi testado em sentença que apontava para 
a neutralidade dos professores. 
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Gráfico 3 – Grau de concordância com sentenças associadas ao curso – 
2011 a 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao que foi colhido em 2015, merece destaque o fato de que os alunos 
recomendariam a atividade. O grau dessa sentença atinge expressivos 96,3%, 
igualando-se ao excelente resultado de 2014. Com percentual igualmente 
expressivo (97,4%), e crescente em relação aos anos anteriores, a concordância 
com o fato de que o curso deve continuar sendo oferecido na organização que o 
recebeu, outro ponto relevante que mostra interesse pelo assunto e mostra o 
amadurecimento da atividade. A união desses dois bons resultados reforça a 
iniciativa, e podemos adicionar a tais dados o fato de que as dinâmicas (instituídas 
em 2012 e avaliadas a partir de 2013) feitas durante as aulas estimulam a 
participação (90,5%) e o curso trouxe conhecimentos novos (92,5%), formando 
um conjunto expressivo de boas percepções. O fato de o formato da atividade ser 
adequado (79,6%) e do curso ter conseguido mudar a forma de os jovens verem a 
política (82,3%) ficaram na casa aproximada dos 80 pontos percentuais, bem como 
o estímulo à busca por mais informações ficou em 73%, o que deve ser visto como 
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positivo, mas pode representar desafios adicionais para o planejamento dos 
próximos anos. Por fim, com 87,4% a concordância de que os professores são 
neutros partidariamente. O resultado é relevante e mostra que o curso, 
efetivamente, não tem como objetivo doutrinações, mas reflexões que respeitem 
as diversidades ideológicas dos presentes e suas livres formações. O objetivo da 
equipe, que esse ano foi formada por cinco professores, no entanto, é superar 90% 
nesse quesito, algo conquistado em 2012 e 2013. 

 
Percepções sobre a política 

No questionário de entrada existiam oito sentenças, repetidas no questionário final, 
que possuía outras oito, num total de 16. No Gráfico 4 é possível comparar os 
resultados da percepção dos alunos no ingresso e na saída do curso. Alguns pontos 
chamam positivamente a atenção, enquanto outros preocupam. Mais uma vez 
surgem dúvidas sobre o que é impacto do curso e o que representa diferença entre 
os grupos testados, apesar de o contingente medido ser bastante representativo 
em termos estatísticos – mais de 700 respostas em cada um dos momentos. 

Gráfico 4 – Percepções antes e depois do curso – sentenças em comum – 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os graus mais representativos de concordância estão associados à percepção, 
discretamente crescente, de que a educação política deve estar presente nas 
escolas e de que o voto tem poder de transformação. No primeiro caso, os jovens 
iniciaram a atividade carregando consigo essa demanda, o que vai de encontro a 
pesquisa recente cujos resultados foram debatidos em artigo de Beatriz Pedreira 
em edição da Revista Cadernos Adenauer de 2015 sobre juventude. No segundo 
caso, os jovens se mostram crentes no poder das escolhas eleitorais, algo bastante 
significativo para uma democracia representativa, a despeito do afastamento em 
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relação aos partidos demonstrado anteriormente. Esse resultado, sobre a crença no 
voto, consolida um valor fundamental à democracia. 

Na casa aproximada dos 70 a 80 pontos duas sentenças merecem reflexão. A 
primeira delas, menos efusiva na saída, aponta que os jovens entendem a 
corrupção como o principal problema do país. Impactados pela mídia ou 
efetivamente conscientes do que isso representa, é fato que entendem a gravidade 
do problema. No segundo ponto, é crescente a percepção de que o voto obrigatório 
desafia a democracia, apesar de a decisão a seu respeito ter sido tomada de forma 
democrática ao longo do processo Constituinte de 1988 e em 2015 no Congresso 
Nacional. Ainda assim, tal característica incomoda aos jovens, mas o eventual 
desinteresse na participação política, caso a obrigatoriedade deixasse de existir, 
não parece ser realidade diante do valor empregado ao voto. 

Apesar de discreta, é positiva a queda no percentual de percepção de que 
legisladores devem fazer favores aos cidadãos, bem como é razoável o 
reconhecimento relativo de que nem todos os políticos são corruptos. Tal percepção 
pode contribuir com o reconhecimento de lideranças. Mas é a sentença que associa 
má avaliação e uso de força em relação a um governo a que chama a atenção de 
forma mais positiva. O índice de concordância ainda é alto, mas a queda de 59% 
para 46% é bastante representativa e reforça aspectos democráticos. Aqui não se 
trata de fazer qualquer paralelo com instrumentos legais e constitucionais como o 
impeachment (esse tipo de aspectos sequer é tratado em sala de aula), pois a 
sentença lançada aos alunos fala em força no sentido quase físico do termo. Por 
mais que o indicador preocupe, sua queda é fenômeno bem visto. 

Por último, a principal preocupação em relação à percepção dos alunos. O direito à 
propriedade, inclusive tema central no nascimento das democracias representati-
vas, tem sua depredação associada à forma legítima de manifestação em grau 
muito baixo de concordância – o que é positivo. Mas a alta verificada na saída, 
mesmo que discreta, preocupa a despeito de a imensa maioria dos questionários 
(80%) discordarem totalmente da sentença. 

Para além das sentenças comuns entre os questionários de entrada e de saída, 
existiam outras oito afirmações apenas no formulário final. Mais uma vez é possível 
verificar resultados positivos entre os jovens e negativos. É de 84,6% o índice de 
concordância com a ideia de que na democracia somos os responsáveis por nossa 
realidade, o que fortalece aspectos centrais da vida em comum. Claro que o desafio 
seguinte seria entender o que o jovem compreende sobre tal responsabilidade, mas 
esse valor já havia aparecido em análise feita no volume de Cadernos Adenauer 
sobre juventude por Rodrigo Estramanho e Humberto Dantas em 2015. Nesse 
sentido, também pesa favoravelmente, a despeito do distanciamento registrado em 
questão anterior, a concordância com o fato de que devemos nos aproximar mais 
dos partidos políticos (67,8%). Por fim, no rol de percepções positivas, as 
manifestações da sociedade são vistas como legítimas em grau de 79,6% de 
concordância. Isso representa dizer que além de acreditarem nos instrumentos 
tradicionais da democracia representativa, os jovens demandam informações e 
entendem-se como responsáveis por ações e realidades. 

Negativamente, entretanto, a despeito de grau relativamente baixo em relação aos 
demais, 17,8% de legitimidade em depredar o patrimônio público como gesto de 
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manifestação preocupa. Nesse sentido, importante destacar que o número é 
discretamente inferior ao valor coletado e associado ao patrimônio privado ao 
término do curso (18,2%). Negativo também o resultado de 71,2% de concordân-
cia com a ideia de que o dinheiro pode comprar o resultado de uma eleição, que 
quando emparelhada à percepção de 40% de concordância com o fato de os órgãos 
de justiça combaterem a corrupção molda um cenário negativo. Ainda nesse 
sentido, a percepção de que a imprensa informa bem a sociedade atinge 
preocupantes 48,2% e a sensação de que a educação pública está comprometida 
em formar cidadãos não passa de 40,7%. A soma desses resultados indica 
percepções dos jovens que podem sugerir o que estaria sendo demandando para 
um amadurecimento consistente de nossa democracia. 

Um último exercício dessa análise permite que sentenças que apareceram nos 
formulários dos dois anos anteriores tenham seus resultados comparados àqueles 
do questionário final de 2015. Ao todo são oito afirmações, todas elas analisadas 
nos parágrafos anteriores. 

 
Gráfico 3 – Grau de concordância com sentenças associadas à política – 

2013 e 2015 
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Na casa dos 50 pontos duas sentenças preocupam por estarem na metade do 
espectro. No primeiro caso deveríamos esperar algo melhor e no segundo algo 
mais próximo de zero: o grau de concordância com a afirmação de que a “imprensa 
informa bem” é de 48% e tem apresentado quedas discretas no período. A outra 
está associada à ideia de que “legisladores nos devem favores”, atingiu 43%, e 
registrou queda destacável em relação aos anos anteriores – o que pode ser visto 
como positivo. Ainda na faixa dos 50 pontos, e oscilando nos últimos anos dentro 
de patamares próximos, o fato de que o grau de concordância com a sentença “os 
políticos são todos corruptos” (47,8%) pode ser vista de forma positiva, pois o 
senso comum brasileiro tende a ser mais impiedoso com seus representantes. 
Estariam os jovens sendo inocentes ou capazes de perceber que podemos 
encontrar bons representantes em nosso país? 

Ainda nessa análise uma sentença merece ser comparada com aquela que conta 
com o maior grau de adesão entre os jovens. Se por um lado, o grau de 
concordância com o fato de que a educação política deveria estar presente nas 
escolas manteve os 88% de 2014, por outro a frase “a educação pública no Brasil 
se preocupa com a formação de cidadãos plenos” atinge preocupantes 41%, 
resultado próximo àqueles de anos anteriores. Isso representa que estamos muito 
distantes de educar nossa juventude de forma minimamente preocupada com 
princípios básicos da cidadania sob o olhar dos próprios estudantes. Serve como 
visão positiva o fato de que eles são capazes de perceber essa lacuna em suas 
formações, e, dessa maneira, não à toa parecem valorizar de forma expressiva a 
atividade de iniciação política. 

Diante dos resultados apresentados, a Konrad Adenauer e a empresa patrocinadora 
das atividades continuam firmes na missão de desenvolver ações de educação 
política, dialogando com uma juventude que dá sinais claros de maior interesse 
pela política - nos casos aqui analisados junto a jovens de bairros periféricos da 
maior cidade do país, São Paulo. Resta saber o quanto o Brasil é capaz de avançar 
nessa temática de forma institucionalizada e, sobretudo, suprapartidária, 
adensando o debate político e consolidando princípio essencial à democracia. 
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