
Amarga juventude
Pesquisa mostra jovens descrentes da política, da Justiça,
acuados pela violência e centrados em suas questões pessoais
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U ma juventude consciente do que
está acontecendo no mundo,
mas apática e descrente das ins-

tituições. Esse é o retrato do jovem bra-
sileiro traçado a partir de uma pesqui-
sa com 5.160 alunos do ensino médio
de São Paulo, sendo uma parte deles
de escola pública e a outra de insti-
tuições privadas. A pesquisa foi criada
pelos psicólogos Yves de La Taille, da

Universidade de São Paulo (USP), e Eli-
sabeth Harkot-de-la-Taille (PUC-SP) e
realizada pelo Instituto SM para Qua-
lidade Educativa (Isme). A idéia é ava-
liar o que o adolescente que está na fai-
xa entre 14 e 18 anos pensa das ins-
tituições públicas e como vê seu papel
na sociedade. O estudo será debatido
em um seminário em São Paulo, no dia
1a, com educadores e psicólogos.

Para La Taille, o resultado final apon-
ta um "mal-estar ético", produto de um
enclausuramento do jovem, cada vez

mais voltado para as próprias questões
e sem vontade de agir pelo outro. Um
dos pontos trabalhados na pesquisa é
como os entrevistados vêem os políti-
cos. Embora a maioria, 66,8%, diga que
a política é importante para o progres-
so, quase ninguém acredita em parti-
dos (96,1%), tampouco no Congresso
Nacional, (72,3%). Isso considerando
que as perguntas foram feitas em abril,
antes da crise do mensalão. As denún-
cias de corrupção apenas confirmaram
o clima de desconfiança.



ÉPOCA ouviu alunos de dois colé-
gios de São Paulo, o particular Dan-
te Alighieri, um dos mais tradicionais
da cidade, e a escola estadual Archi-
ticlinio Santo. "Sempre existiu ladroa-
gem, mas nunca esteve tão na cara
como agora", diz Peterson Xavier
Cassiano, de 18 anos, aluno do 3- ano
do Architiclinio.

O voto, ainda que prejudicado pela
falta de opção, continua sendo a única
arma política que os jovens pensam ter.
"Creio que 99% deles são corruptos,
mas devemos nos concentrar nos três
ou quatro que restam. Para isso, tem de
saber votar. Fico brava com as minhas
amigas que votam porque o cara é bo-
nito ou fala bem. Eu digo a elas: viaje
e depois justifique", argumenta Ana
Carolina Friedmann, de 17 anos, aluna
do Dante. Sua colega de turma Maria
Fernanda de Barros Batalha vai além:
"Que democracia é essa na qual o vo-
to é obrigatório?". Ambas vão votar pe-
la primeira vez em 2006.

Outra instituição que não passa pe-
lo crivo juvenil é o Poder Judiciário -
69,5% dos entrevistados confiam pou-
co ou não confiam nele. Nas palavras

de Ana Carolina: "É uma palhaçada".
Na pesquisa, há pouca diferença en-
tre a opinião dos alunos de colégio par-
ticular e os de público. Uma das poucas
diferenças relevantes é quando ques-
tionados sobre o que acham mais im-
portante para a vida: "Seramado", "ser
tratado de forma mais justa" ou "achar
que a vida vale a pena ser vivida". Os
estudantes da rede pública clamam por
mais justiça e os da rede particular
acham que a vida deve valer a pena.

Para além da política, justiça, religião
e mídia - todas pouco confiáveis para
a maioria -, a família, a escola e o cír-
culo de amigos aparecem como as fon-
tes de maior influência e dignas de con-
fiança. Do total, 97,3% confiam na fa-
mília e 70,9% na escola. Mas até mes-
mo os amigos são vistos com receio. Na
pergunta "você acredita ter mais ad-
versários que amigos?", a maioria diz
que sim e boa parte diz que há "tantos
quantos" (leia o quadro abaixo). Nes-
se caso, os adversários vão desde os
desconhecidos até gente próxima.
Raquel Peres, de 16 anos, aluna do 1°
ano do Architiclinio, é radical: "Nem



em amigo eu confio. Para mim, ami-
go é a família". Para Maria Fernanda,
do Dante, a competição começa dentro
da escola: "Muitas vezes você é jul-
gado pelo tênis que usa".

Esse perfil de descrença, competição
e isolamento é visto pelo coordenador
da pesquisa, Yves de La Taille, como
coerente com o mundo em que vivemos.
"Em uma sociedade tensa com a vio-
lência, com o desemprego e com os con-
flitos de todos os gêneros, é natural que
os jovens se sintam acuados", diz o psi-
cólogo. "A verdade é que os membros
de minha geração falharam como pais.
Demos conforto, a possibilidade do con-
sumo, mas nos esquecemos de valores
básicos. Fica a pergunta: que mundo es-
tamos deixando para nossos filhos?"

O psicólogo José Ernesto Bologna
chama a atenção para o tipo de rela-
ção que os jovens têm vivido, rechea-
da de uma violência que vai além da
física. É o que ele chama de mercanti-
lização das relações, na qual o outro só

interessa quando pode oferecer ou pro-
porcionar algo em troca. "O networ-
king no trabalho é um exemplo disso",
diz ele. Nas palavras do filósofo da
PUC-SP Mario Sérgio Cortella, vive-
mos hoje nos moldes do Velho Oeste
americano, onde um desconhecido é
visto como ameaça.

Os próprios adolescentes sabem dis-
so. Angústia, impotência e apatia são
palavras que fazem sentido para eles.
Até o trabalho voluntário, que surgiu
como uma solução política na última
década, parece não empolgar mais.
"Tem uma magnitude pequena, não
muda o mundo. Ninguém quer nada
de graça, e sim ter dinheiro para pa-
gar suas contas", acredita Paulo Ma-
cedo, de 17 anos, do Dante.

Sem ter muito por onde ir, os ado-
lescentes buscam uma saída. "Eu con-
fesso que não sei o que fazer", diz An-
dré Biazoti, de 17 anos, do Dante. "Eu
só acredito no meu trabalho", afirma Vi-
nicius Pellicci, de 18 anos, do Architicli-

nio, que ajuda o pai em um restauran-
te. O que os conforta é saber que têm
um longo futuro pela frente e tentam
imaginá-lo da melhor maneira possível.
Na pesquisa, 44,4% deles acham que o
século XXI será de grande progresso
e 56,1% acreditam que as chances de
se realizar na vida são grandes. "O jo-
vem é mutável. Só a gente pode mudar
o que está aí", conclui André.
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